
Bijdrage Bondssite hoe gaat het in Zwolle? 

 
In onze gemeente is veel veranderd sinds halverwege maart. Toen de maatregelen 

vanuit het RIVM duidelijk werden hebben we daaraan meteen consequenties verbonden: 

ons kerkgebouw is op slot gegaan, alle activiteiten zijn afgelast en op 15 en 22 maart 

hadden we geen dienst. In die periode is hard gewerkt aan het realiseren van 

onlinediensten via livestreaming en op zondag 29 maart gingen we voor het eerst online.  

 

Sinds die zondag hebben we wekelijks een dienst gehad en ook in de stille week gingen 

de diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag online in de aangepaste sfeer en 

setting die we elk jaar hanteren door. Bijzonder is de samenwerking met de VEG Meppel. 

Zij hebben de mogelijkheid voor livestreaming niet en via onze gemeentelijk werker die 

ook in Meppel werkzaam is is een mooie samenwerking ontstaan. We ervaren die 

gezamenlijkheid als een verrijkend iets te midden van alle crisismomenten die er zijn. Na 

een aantal weken van steeds verdere verbetering van de kwaliteit van beeld en geluid 

hebben we nu een optimaal en alleszins aanvaardbaar eindresultaat. We merken dat 

vanuit onze gemeente een grote groep wekelijks de diensten volgt. Het bereik binnen 

onze gemeenten is zeker niet minder dan in een ”normale” situatie, het omgekeerde lijkt 

eerder het geval te zijn. Daarnaast ontstaat een groep mensen van buiten onze 

gemeente die (vrijwel) wekelijks aanhaakt en onze diensten volgt. Een mooi lichtpuntje 

in deze crisistijd.   

 

Naast de zondagse diensten zijn er diverse kringen in onze gemeente. Met uitzondering 

van de 55+-kring gaan de kringen online door. Het was even wennen maar de 

ervaringen zijn heel positief. Voor ons gebedsmoment hebben we iets anders bedacht: 

ieder die daaraan deelneemt kan per mail gebedspunten aandragen. Op de ochtend van 

de dag waarop het gebedsmoment gepland staat worden die gebedsonderwerpen per 

mail toegestuurd aan alle deelnemers. Iedereen kan dan die avond om 19.00 uur (op het 

tijdstip van het gebedsmoment) thuis bidden voor de aangedragen gebedsintenties. Mooi 

om op afstand toch biddend met elkaar verbonden te zijn.  

 

Voor het pastoraat in onze gemeente functioneert een pastoraal team. Ieder teamlid 

heeft een aantal gemeenteleden die aan hem/haar zijn toevertrouwd. Op bezoek gaan bij 

mensen is geen optie, dat gebeurt alleen in uitzonderlijke situaties. De leden van het 

pastoraal team onderhouden pastorale contacten via social media, bellen of sturen een 

kaartje. Daarnaast zijn er bijzondere spontane initiatieven van gemeenteleden, variërend 

van een telefoontje naar iemand tot een online bingo en een online sing-in.  Daarnaast 

speelt ook de wekelijkse gemeentebrief een belangrijke rol om informatie te delen en 

met elkaar verbonden te blijven. In de gemeentebrief is met het oog op de 

onlinediensten ook een kinderrubriek opgenomen  met een bijdrage vanuit de 

nevendienst voor thuis en een puzzel voor kinderen en hun ouders.   

 

Als kerkenraad vergaderen we online en daarnaast houden we contact via social media. 

Dat geldt ook voor enkele subcommissie.  

 

Omdat kerk-zijn in de wijkspeerpunt is van ons beleid nemen we ook daarin initiatief. In 

de tuin van onze Kapel hangt een banner met daarop de woorden ”heb lief”, een initiatief 

van een Zwolse kunstenaar waarbij we als kerk aansluiten. En we hebben in een 

zorgcentrum in onze wijk aan alle bewoners en personeelsleden een bos tulpen gebracht 

als teken van verbondenheid en meeleven.  

Tot zover deze Zwolse impressie. We zijn te midden van zoveel zorg en onzekerheid 

dankbaar voor de (nieuwe)wegen die we als gemeente kunnen en mogen gaan.  

 


