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Profiel Oosterkerkgemeente

1. Inleiding
De Oosterkerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Zeist. Deze bestaat uit zeven 
wijkgemeenten*, waaronder de Oosterkerk. De vereniging van de Hervormde Gemeente en de 
Gereformeerde kerk in Zeist werd een feit op 16 juli 2019.

De Oosterkerkgemeente kent rond de 300 adressen met ongeveer 560 leden. Deze adressen liggen 
niet allemaal meer in de originele Oosterkerkwijk, maar zijn verspreid over de gemeente Zeist. Zo’n 
45% van de leden komt van buiten de geografisch toebedeelde wijk: het is meer de identiteit van de 
wijkgemeente die bepalend is geworden voor onze leden dan de geografische ligging. 

De gemiddelde leeftijd van de Oosterkerk is 50 jaar en bovenstaande grafiek geeft de leeftijdsverdeling 
weer in de vorm van een histogram. De gemeente kenmerkt zich met leden die mondig, creatief, goed 
opgeleid en maatschappelijk ervaren zijn.

De Oosterkerkgemeente stamt uit de gereformeerde traditie en heeft zich in de afgelopen decennia 
veel vernieuwende vormen van kerkzijn eigen gemaakt. Zo is er bijvoorbeeld naast het orgel en cantorij, 
een sterk bezette Oosterkerkband, wordt er geput uit diverse liederenbundels, is er veel aandacht 
voor een wisselende aankleding van het liturgisch centrum, wordt er gewerkt met groeigroepen, is er 
geëxperimenteerd met een andere vorm voor de kerkdienst (zogenaamde keuzekerk) en zijn er veel 
buitenkerkelijke activiteiten. 

De wijkgemeente heeft naast de predikant een betaalde ouderenpastor, kerkmusicus en koster.

Recentelijk heeft de gemeente een intensief project doorlopen, genaamd: “Oosterkerk van morgen? Kerk 
van onze dromen!”. Dit heeft waardevolle inzichten opgeleverd hoe de gemeente denkt en voelt over 
onze kerkelijke gemeente, die ook in dit stuk zijn gebruikt. 

)* De overige wijkgemeenten zijn: Hervormde wijkgemeente Pniël, Hervormde wijkgemeente De Bron, Hervormde wijkgemeente Het Witte Kerkje, Hervormde wijkgemeente 

Bethel, Protestantse wijkgemeente Noorderlicht en Protestantse wijkgemeente Zeist-West
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2. Visie, missie, beleid…
De Oosterkerk gelooft niet in dikke beleidsplannen waarin zoveel mogelijk wordt opgeschreven en die 
elke vijf jaar moeten worden herzien. In plaats van een beleidsplan is na intensieve gesprekken een 
Oosterkerkkompas opgesteld. 

 
Dit kompas, opgesteld in 2012 en nog steeds actueel, helpt bij het toetsen en richting geven aan onze 
activiteiten. Het geeft een visie en een missie voor ons allen. Ieder die actief is in de gemeente en 
activiteiten op zich neemt kan zich richting verschaffen met dit kompas. 

3. Vieren
De eredienst wordt nog steeds als de meest herkenbare bijeenkomst gezien voor mensen binnen en 
buiten de gemeente. De ervaring die leden en gasten hier opdoen is van groot belang voor de kijk op 
de gemeente en voor de eventuele consequenties die men aan een bezoek aan de dienst(en) verbindt. 
Het is de enige wekelijks terugkerende gelegenheid waar alle gemeenteleden, gasten en activiteiten 
samen kunnen komen. We zien de zondagmorgen dan ook als DE kans om wekelijks een gedenkwaardig 
moment voor inspiratie, bezinning, gemeenschapsvorming te creëren. Daarom willen wij blijven zoeken 
naar een invulling van de zondagmorgen die voor alle generaties inspirerend is.

Uit het dromenproject volgde dat er grote waardering is voor kerkdiensten met inspiratie, diepgang 
maar ook verstilling en rust tot bezinning. Een Oosterkerkdienst wordt gekenmerkt doordat er ruimte is 
voor afwisseling en diversiteit. 

Wij streven ernaar toegankelijke kerkdiensten te houden, die inspireren tot groei in betrokkenheid bij 
God, elkaar en anderen.
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3.1 Prediking

De preek is al vanaf het begin van de kerk het belangrijkste medium om de boodschap van de Bijbel uit 
te leggen en te vertalen naar het leven van vandaag. De gemeente vindt de prediking een belangrijk 
element in de eredienst. De gemeente hecht aan een prediking met diepgang, bezieling en overtuiging, 
die over persoonlijk geloof gaat en toepasbaar is op het leven. De gemeente hecht aan kwaliteit, ook in 
de verkondiging. 

3.2 Muziek

Een belangrijke rol is weggelegd voor muziek in de dienst. De Oosterkerk kent een betaalde 
kerkmusicus, een cantorij en een Oosterkerkband met diverse getalenteerde musici. Kwaliteit is ook 
hier belangrijk. De gemeente hecht aan de afwisseling tussen orgel en band. De Oosterkerk gebruikt 
voornamelijk het nieuwe Liedboek, Hemelhoog en Psalmen van Nu. 

4. Pastoraat
De Oosterkerk heeft het onderling pastoraat dat vroeger bestond via secties afgeschaft. In de praktijk 
was het niet meer te bemensen met ouderlingen, diakenen en contactpersonen. De vraag was ook of 
het pastoraat via secties georganiseerd in de huidige tijd nog wel zou werken. 

Er is voor gekozen het onderling pastoraat organisch via groepen te laten verlopen. De gedachte is dat 
bijna ieder gemeentelid wel deel uitmaakt van een groep binnen de Oosterkerk. Dat kan de cantorij zijn, 
een groeigroep, maar ook een college als de diaconie. 

Verder hebben ouderen binnen de gemeente OvO opgericht: Ontmoeting voor Ouderen. Deze groep 
organiseert ontmoetingen, activiteiten en ziet om naar elkaar.

Voor het professioneel pastoraat heeft de Oosterkerk een fulltime predikant in dienst en een part time 
pastoraal werker. Deze laatste richt zich specifiek op ouderen.

5. Diaconaat
De Oosterkerk kent een wijkdiaconie. De wijkdiaconie heeft nagenoeg geen eigen middelen, maar deze 
worden betrokken uit de Centrale Diaconie. Met de aanstaande vereniging zou dat anders moeten 
worden: de bijeengebrachte middelen door de wijk worden besteed door de wijkdiaconie, na aftrek van 
de verplichtingen aan de Centrale Diaconie. 

Diaconaat bestaat in de wijk vooral uit het omzien naar behoeftige gemeenteleden en omzien naar de 
sociaal zwakkere buurten in Zeist Oost. Voor dat laatste wordt er samengewerkt met een Pioniersplek 
van de PKN, genaamd ‘Buurtvrij’. Buurtvrij is door een buurtpastor opgericht en draait nu zo’n 5 jaar 
in combinatie met een wijkinloophuis. De Oosterkerk is hiermee verbonden door het leveren van 
vrijwilligers en de buurtpastor maakt deel uit van de wijkkerkenraad.
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6. Gemeenschap
De Oosterkerkgemeenschap ziet zichzelf als een kerk met ruimte voor verbinding, ontmoeting en 
omzien naar elkaar. Niet alleen rond de kerkdienst, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in kleine groepen. 
Hierin kunnen ook verschillende generaties met elkaar verbonden zijn. De Oosterkerk wordt als een 
fijne, inspirerende, levendige plek gezien waarin veel ruimte aan elkaar wordt geboden.

Die ruimte wordt gewaardeerd, maar is in zekere zin ook nodig. De gemeenteleden komen veelal uit 
verschillende tradities. Een groot deel heeft zijn wortels in de PKN/gereformeerde traditie, maar ook 
leden uit meer orthodox gereformeerde-, evangelische-, Rooms Katholieke-, of geen traditie hebben hun 
thuis in de Oosterkerk gevonden.  

6.1 Jongeren

De Oosterkerk wil een kerk zijn die toegankelijk en aantrekkelijk is voor kinderen en jongeren. De 
gemeente kent een kinderdienst, tienerdienst en geregeld een Promiseland-bijeenkomst waarin 
kinderen een gehele dienst voor zichzelf hebben om uitbundig te kunnen vieren. Ouders met jonge 
kinderen zijn actief in de kerk. De groep JOOST (Jonge Ouders Oosterkerk) faciliteert ontmoeting en 
activiteiten buiten de kerk.

Catechisatie vindt plaats door gemeenteleden zelf, meestal aan huis. De predikant doet veelal de 
catechisatie van jongeren boven de 18.

Er is ambitie om de kerk nog toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor jongeren. Een kerk waarin 
jongeren een plek hebben voor gezelligheid, ontmoeting en worden uitgedaagd om na te denken en te 
praten over levensvragen.

6.2 Ouderen

Naast de ouderenpastor hebben de ouderen in de Oosterkerk ook zichzelf georganiseerd in Ontmoeting 
voor Ouderen. Zij organiseren activiteiten en zoals eerder gemeld, het omzien naar elkaar. Het is de 
ambitie om ook te verbinden met ouderen buiten de wijkgemeente en met verschillende generaties. 

6.3 Groeigroepen

De gemeente heeft een twintigtal jaar geleden het ‘groeigroep’-concept omarmd. Meedoen aan een 
groeigroep is natuurlijk facultatief, maar het concept om groepen te vormen die Bijbelstudie doen, 
bij elkaar thuis komen, elkaar goed leren kennen is succesvol gebleken. De groeigroepen verschillen 
sterk. Sommige bestaan enkele jaren, andere tientallen jaren. Er wordt niet de hand gehouden aan het 
concept zoals dat indertijd door het Evangelisch Werkverband werd geïnitieerd: groeien in geloof en 
getal en dan weer splitsen. Het vormen van groepen met ieder een eigen invulling wordt echter wel als 
waardevol ervaren.

6.4 Een kerk die naar buiten treedt en samenwerkt met andere kerken

De Oosterkerk stelt zich positief op naar andere kerken en wijkgemeenten in Zeist. Als er Zeist-breed 
gezamenlijke kerkdiensten worden georganiseerd neemt de Oosterkerk veelal deel. 

Verder treedt Oost naar buiten met activiteiten die vaak de wijkgemeente overstijgen, zoals musicals 
of concerten, het zeilweekend, filmavonden, kathedralenreis of gebedsgroepen. Ook is de Keniareis voor 
jongeren een fenomeen dat tweejaarlijks plaatsvindt voor en door jongeren van Oosterkerk en dat 
openstaat voor andere jongeren. 

Vastgesteld in de WKR-vergadering  d.d. 20-06-2019




