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Voorwoord 

 

In de periode dat ik stage liep bij het Kaski, voerden onderzoekers van dit onderzoeksbureau 

naar religie in de samenleving een onderzoek uit naar een mogelijke fusie tussen twee oud-

katholieke parochies. Geïnspireerd door dit onderzoek en de actualiteit van het onderwerp 

besloot ik kerkelijke fusieprocessen als onderwerp te kiezen van mijn afstudeerscriptie voor 

de masteropleiding Religies in de hedendaagse samenleving aan de Universiteit van Utrecht. 

Vanwege mijn achtergrond in de Culturele Antropologie wilde ik graag het kerklid centraal 

stellen in mijn onderzoek. Daarnaast vond ik het belangrijk dat de uitkomsten van mijn 

onderzoek gebruikt zouden kunnen worden door parochies of kerkelijke gemeenten die in de 

toekomst nog zullen gaan fuseren. Na een zoektocht door protestant en katholiek Nederland 

vond ik een parochie en een kerkelijke gemeente die bereid waren om mee te werken aan 

mijn onderzoek: de Effataparochie te Nijmegen en de Oosterkerkgemeente te Zwolle. In 

beide geloofsgemeenschappen werd ik zeer hartelijk ontvangen. Ik wil dan ook mijn grote 

dank uitspreken aan beide geloofsgemeenschappen voor het bieden van deze mogelijkheid en 

het openstellen van de parochie en gemeente. Ik dank pastor Annemie Herinx en dominee 

Andries den Besten voor de begeleiding tijdens het onderzoek en de hulp bij het benaderen 

van mogelijke respondenten. Alle respondenten die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek 

dank ik hartelijk voor hun gastvrijheid en de tijd die zij hebben vrijgemaakt om mij te helpen 

de benodigde gegevens te verzamelen.  

 Verder dank ik Prof. Dr. Martha Frederiks voor de begeleiding van het proces; vanaf 

de eerste ideeën over het onderwerp tot aan deze laatste versie kon ik altijd bij haar terecht. 

Van de besprekingen van het thema en de correcties op eerdere versies heb ik veel geleerd. 

Ook dank ik Dr. Ton Bernts die graag als tweede lezer wilde optreden. Ten slotte dank ik 

mijn ouders, die mij de afgelopen jaren altijd de kans hebben geboden om mijn eigen weg te 

volgen.  

 

Lieke Hoenselaar 

Utrecht, 24 mei 2013  
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Summary 

 

With the ongoing secularization in the Netherlands, many Protestant and Catholic parishes 

are facing a decline in the numbers of its congregations. A declining number of members will 

in many cases result in financial problems or a decrease in the vitality of the parish. To 

overcome this problem, parishes often merge. In this research, the experiences of church 

members and the opinion of members of the merging committee will be examined. Both 

these opinions will be compared to find possible differences. Two cases were investigated: 

the merging of two Catholic parishes into the Effataparochie in Nijmegen, and secondly, the 

merging of three Protestant parishes into the Oosterkerkgemeente in Zwolle. The opinions 

were compared with regards to eight different aspects. From the case study, only small 

differences were found, namely: That, church members emphasize the importance of 

communication as well as openness during the merging process. Furthermore, it is important 

for members of the merging committee to mobilize support for and during the process and to 

pay attention to the whole spectrum of different emotions that church members can 

experience during the merger. The fact that only minor differences were found in the case 

studies mean that in both circumstances the members of the merging committee have done 

their work well. Beside the comparison, three main topics will be discussed. New possible 

insights will be offered on aspects that can lead to a better acceptance of the merging process 

by church members, the effect of multiple mergers, and the emotional bond between church 

members and church buildings.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

 

1.1 Inleiding 

 

Door de veranderingen die de afgelopen decennia in het christelijk deel van Nederland 

hebben plaatsgevonden, zijn kerkfusies de laatste jaren een actueel onderwerp. Sinds de jaren 

zestig van de vorige eeuw is er zowel in Nederland als in vele andere landen in West-Europa 

sprake van ontkerkelijking. Hoewel nog 39% van de Nederlanders aangeeft zichzelf tot een 

kerkelijk genootschap te rekenen (16% RKK, 14% PKN en 9% overig), is maar 16% van alle 

Nederlanders regelmatig in de kerk te vinden.
1
 Ter vergelijking, in 1979 gaf 57% van de 

Nederlands aan zichzelf tot een kerkelijk genootschap te rekenen (29% RKK, 22% PKN en 

6% overig) en ging nog 31% van de Nederlanders regelmatig naar de kerk.
2
 Een terugloop 

van het aantal kerkleden heeft buiten het feit dat de kerken steeds leger zijn geworden tijdens 

diensten, ook andere gevolgen. Minder leden en bezoekers betekent meestal ook een 

terugloop in de inkomsten. Parochies en gemeenten zijn voor een groot deel afhankelijk van 

de inkomsten die zij via de zogenaamde Actie Kerkbalans binnenkrijgen; geld dat is 

ingezameld onder de parochianen en gemeenteleden van de desbetreffende parochie of 

gemeente. Wanneer er minder geld beschikbaar is, wordt het moeilijker om gebouwen te 

onderhouden, activiteiten te organiseren, salarissen van onder andere pastores, kosters en 

organisten uit te betalen, etcetera. Een terugloop van het aantal kerkleden betekent vaak ook 

een terugloop in het aantal vrijwilligers waarop een parochie of gemeente beroep kan doen. 

Wanneer er minder vrijwilligers zijn, zullen er meer taken op de schouders van minder 

mensen terecht komen, of taken moeten worden afgestoten en activiteiten worden 

gereduceerd. Uiteindelijk is vaak het gevolg hiervan dat enkel nog de zondagse erediensten 

plaatsvinden, maar er geen capaciteit meer is voor andersoortige activiteiten. Al met al leidt 

een terugloop van het aantal kerkleden vaak tot parochies en gemeenten die na verloop van 

tijd niet meer levensvatbaar zijn; zij zijn niet meer in staat om in de toekomst te blijven 

bestaan. 

Rein Brouwer et al. (2007) geven in hun boek Levend lichaam: dynamiek van 

christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland
3
 vier mogelijke scenario‟s die kunnen 

ontstaan wanneer een kerkelijke gemeente of parochie een gebrek heeft aan bepaalde 

middelen. Ten eerste noemt hij de „te-grote-jas-situatie‟: “De grootte van het gebouw en het 

beschikbare geld staan in wanverhouding tot het aantal gelovigen. [...] Het niveau van het 

gebouw en de financiën is voldoende. Het niveau van het aantal leden is zorgelijk.” Ten 

tweede noemt hij de „krap-bij-kas-situatie‟: In dit geval ligt het probleem op het gebied van 

de financiële middelen. Deze zijn niet langer voldoende om de kerkgemeenschap in leven te 

houden. Als oplossing kan er gekozen worden om kerkgebouwen af te stoten, of om het 

percentage van de aanstelling drastisch te verminderen. Ten derde noemt Brouwer de „in-zak-

en-as-situatie‟, waarbij het niveau van alle middelen zorgelijk is. “Er is eenvoudigweg te 

weinig geld, te weinig professionele én vrijwillige leiding om functies uit te kunnen oefenen, 

nog slechts enkele leden komen samen en de ruimte is niet langer te onderhouden.” Ten slotte 

noemt Brouwer de „adder-onder-het-gras-situatie‟. In deze situatie is er een relatief kleine 

kern van actieve leden. Wanneer deze plotsklaps weg zou vallen door bijvoorbeeld de hoge 

leeftijd kan de belasting voor de nog aanwezige leden te groot worden.
4
 De zojuist genoemde 

                                                 
1
 Bernts, T., G. Dekker en J. de Hart. 2007. God in Nederland. 1996-2006. Kampen: Uitgeverij Ten Have. 14, 

17.  
2
 Ibid. 

3
 Brouwer, R. et al. 2007. Levend lichaam. Dynamiek van christelijke geloofsgemeenschappen  

in Nederland. Kampen: Uitgeverij Kok. 221-226. 
4
 Brouwer 2007, 225. 
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categorisering zal aan de orde komen in de analyse van dit onderzoek, om de desbetreffende 

situaties te classificeren.  

 Een van de maatregelen die genomen wordt bij een terugloop van mensen en 

middelen is het fuseren van parochies of gemeenten. In dat geval wordt de lokale kerkelijke 

gemeenten of parochies weer groter waardoor er meer personen zijn die taken op zich kunnen 

nemen. Daarnaast betekent het afstoten van één of meerdere gebouwen een kostenreductie en 

daarom een gezondere financiële situatie. Het doel van fusies is dat de gefuseerde 

geloofsgemeenschappen weer vitale parochies of gemeenten worden. 

Op bestuurlijk niveau zijn er verscheidene documenten verschenen over fusies van 

kerkelijke gemeenten en parochies. Zowel de bisdommen van de Rooms Katholieke Kerk, als 

de Protestante Kerk Nederland (PKN) als onafhankelijke onderzoekers hebben verschillende 

documenten opgesteld die parochies en gemeenten kunnen helpen bij het uitvoeren van een 

fusie.
5
 De bisdommen leggen elk eigen accenten in dit beleid, afhankelijk van de 

doelstellingen van de afzonderlijke bisdommen en de visie die zij hebben op de plaats van de 

kerk en de parochie in de samenleving. Zo laat het bisdom ‟s-Hertogenbosch parochies 

bijvoorbeeld fuseren, terwijl het bisdom Roermond ook samenwerkingsverbanden als 

maatregel inzet wanneer de vitaliteit van parochies afneemt.
6
 

Een voorbeeld van een document dat zich richt op kerkfusies is de beleidsnota 

Groeien in geloof, geloven in groei die het bisdom ‟s-Hertogenbosch in 2009 opstelde.
7
 

Bestond dit bisdom in 2009 nog uit 230 parochies, in 2020 moeten deze parochies gefuseerd 

zijn tot 57 nieuwe parochies. Volgens het bisdom is dit nodig om in de toekomst nog vitale 

parochies te kunnen hebben en behouden. Ook de Protestante Kerk Nederland heeft 

vergelijkbare documenten uitgegeven, zoals de Generale regeling inzake de procedure bij 

fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk.
8
 Ook op 

lokaal of regionaal niveau hebben classes van de PKN beleidsnota‟s uitgebracht die de 

noodzaak van een fusie toelichten, zoals het document Financieel Beleid Protestantse 

Gemeente Zwolle met het oog op een evenwichtige meerjarenbegroting, opgesteld door de 

Protestantse Gemeente Zwolle.
9
 Dit soort beleidsnota‟s gaat vaak vergezeld van plannen van 

aanpak en methodes die lokale stuurgroepen helpen bij het implementeren van een fusie in 

hun kerkelijke gemeente of parochie. Een voorbeeld hiervan is het document 

Gereedschapskist dat het bisdom „s-Hertogenbosch naast de beleidsnota heeft uitgegeven.
10

 

De tekst leest: “Wij hopen dat dit een hulpmiddel is om in de veelheid van punten enige 

ordening aan te brengen en ook de kaders aan te geven van dat wat vast staat en dat wat 

                                                 
5
 Bisdom ‟s-Hertogenbosch. 2009. Groeien in geloof, geloven in groei. ‟s-Hertogenbosch: Biblo Van Gerwen. 

Bisdom Roermond. 1996. Op weg naar vitale parochiegemeenschappen. Online uitgave. Bisdom Breda. 2008. 

Samenwerking van parochies. Breda: Brainstorm & Concept. Bisdom Breda. 2009. Hernieuwd werkboek 

Kwaliteitsmodel. Online uitgave. Bisdom Utrecht. 2008. Beleidsplan Hoopvol op weg naar een missionaire 

toekomst. Bisdom Groningen-Leeuwarden: www.overhoop.nl (digitale gereedschapskist voor de samenvoeging 

van parochies). Bisdom Rotterdam. 2007. Samenwerking geboden 2. Online uitgave. Bisdom Haarlem-

Amsterdam. 2004. Nieuwe tijden nieuwe wegen. Haarlem: Persdienst Bisdom Haarlem. Bisseling, H. et al. 2011. 

Meer dan hout en steen. Handboek voor sluiting en herbestemming van kerkgebouwen. Zoetermeer: Uitgeverij 

Boekencentrum. Hendriks, J. 1990. Een vitale en aantrekkelijke gemeente. Model en methode van 

gemeenteopbouw. Kampen: Uitgeverij Kok. 
6
 Stassen, P. en A. van der Helm. 2002. Geloof in de toekomst. Samenwerking van parochies  

als instrument van vitalisering. Zoetermeer: Uitgeverij Meinema. 
7
 Bisdom ‟s-Hertogenbosch. 2009.  

8
 Protestantse Kerk Nederland. 2013. Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van 

rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk. Online uitgave. 
9
 Protestantse Gemeente Zwolle. 2009. Financieel Beleid Protestantse Gemeente Zwolle met het oog op een 

evenwichtige meerjarenbegroting. Online uitgave. 
10

 Bisdom ‟s-Hertogenbosch. 2009. Gereedschapskist bij beleidsdocument Groeien in geloof, geloven in groei. 



- 8 - 

 

vraagt om een eigen invulling.”
11

 Deze „gereedschapskist‟ bevat, naast een uitgebreide 

beschrijving van verschillende aspecten van een kerkelijke fusie zoals een profiel van het 

pastoraal team, teamvorming, beheer en financiële richtlijnen, ook meerdere schema‟s en 

tabellen die lokale stuurgroepen kunnen helpen bij het inventariseren van onder andere 

gebouwen en overig onroerend goed, bankrekeningen en kassen, en kerkelijke kunst.  

Ook van buiten de overkoepelende religieuze organisaties zijn documenten en boeken 

gepubliceerd die voor kerkgenootschappen een leidraad kunnen zijn voor verschillende 

aspecten in het proces van een fusie. Een van de eerste voorbeelden hiervan is het boek Een 

vitale en aantrekkelijke gemeente. Model en methode voor gemeenteopbouw, geschreven door 

Jan Hendriks (1990).
12

 Hierin beschrijft Hendriks verschillende factoren die de vitaliteit van 

een gemeente beïnvloeden, zoals een positief klimaat, stimulerende leiding, relaties tussen 

individuen en groepen en inspirerende doelen en aantrekkelijke taken. Gemeenten (en ook 

parochies) kunnen dit boek over gemeenteopbouw gebruiken als inspiratie om na een fusie de 

nieuwe gemeente of parochie op te bouwen. Hendriks heeft ook in de jaren na 1990 nog vele 

boeken over dit onderwerp geschreven, zoals het in 2008 verschenen Verlangen en 

vertrouwen: het hart van gemeenteopbouw.
13

  

Petra Stassen en Ad van der Helm brachten in 2002 het werk Geloof in de toekomst. 

Samenwerking van parochies als instrument van vitalisering uit.
14

 Hierin belichten zij van 

verschillende invalshoeken het concept kerkelijk fusieproces: “Het boek beoogt een concrete 

beschrijving te geven van de processen van samenwerking en de stappen die daarin door 

verschillende personen in dit proces gezet dienen te worden.”
15

 Dit boek kan voor parochies 

(en in zekere mate ook gemeenten) als leidraad dienen tijdens een fusieproces, aangezien op 

uitgebreide wijze alle aspecten die met een kerkelijke fusie te maken hebben besproken 

worden, beginnend met een achtergrondverhaal over de historische ontwikkelingen en 

redenen van samenwerking, naar vormen van samenwerking, sterkte-/zwakteanalyses, 

beleidsplannen en eindigend met informatie over juridische gevolgen. In hun boek besteden 

Stassen en van der Helm een hoofdstuk aan betrokkenen van het fusieproces. In dit 

onderzoek zal de informatie die zij hierin aan de orde laten komen op meerdere momenten 

getoetst worden. 

Harry Bisseling et al. schreven het boek Meer dan hout en steen (2011) waarin 

verschillende aspecten aan bod komen die te maken hebben met de sluiting van een 

kerkgebouw. Onder andere financiële aspecten, besluitvorming en procedures voor het 

onttrekken van een kerkgebouw aan de eredienst worden besproken. Daarnaast geven de 

auteurs een puntenschaal waarop kerkgebouwen beoordeeld kunnen worden op onder andere 

financiële aspecten en mogelijkheden voor diensten en overige activiteiten. Deze 

puntenschaal kan wellicht helpen bij de keuze welk kerkgebouw afgestoten moet worden.
16

 

Naast deze praktische aspecten belichten Bisseling et al. ook de emotionele kant van 

kerksluiting. In dit onderzoek zal dit onderwerp meegenomen worden in de analyse. 

Ten slotte zullen een aantal thema‟s uit het boek van Brouwer et al. onder de loep 

worden genomen. Eén hoofdstuk van dit boek beslaat het onderwerp kerksluiting en de 

verschillende thema‟s die zij hierin bespreken, zoals de fasen van rouwverwerking bij een 

fusieproces, zullen in dit onderzoek bekeken worden. 

 

  

                                                 
11

 Bisdom ‟s-Hertogenbosch 2009, 9. 
12

 Hendriks, 1990. 
13

 Hendriks, J. 2008. Verlangen en vertrouwen: het hart van gemeenteopbouw. Kampen: Uitgeverij Kok.  
14

 Stassen en van der Helm, 2002. 
15

 Stassen en van der Helm, 2002, 12. 
16

 Bisseling, H. et al. 2011.  
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1.2 Vraagstelling 

 

Zoals uit bovenstaande paragraaf duidelijk wordt, bestaat er een steeds groeiend corpus aan 

literatuur over fusies. Echter, degenen die in al deze documenten vaak buiten beschouwing 

worden gelaten ─ terwijl juist zij de gevolgen van de fusies ondervinden ─ zijn de kerkleden 

in de fuserende parochies of gemeenten. Hoewel kerkelijke fusies de laatste tien jaar aan de 

orde van de dag zijn, zijn er weinig documenten verschenen die dit proces vanuit het oogpunt 

van de kerkleden beschrijven en evalueren. Brouwer et al. geven aan dat er een discrepantie 

lijkt te bestaan tussen de ervaringen van de leden van een kerkelijke gemeente of parochie en 

de leidinggevenden in fusieprocessen: “Uit verslagen van kerksluiting valt op, dat er een 

groot verschil is tussen de belevingswereld van gemeenteleden en parochianen aan de ene 

kant en de mensen die over het beleid gaan aan de andere kant.”
17

 Brouwer et al. 

onderbouwen deze stelling echter niet met empirisch onderzoek. Er lijkt sowieso nauwelijks 

onderzoek te zijn waarbij het fusieproces vanuit de kerkleden bezien wordt en waarin de 

ervaringen van de kerkleden vergeleken worden met de visie van de leidinggevenden, om aan 

te tonen of de bevindingen van Brouwer bewezen kunnen worden. 

Omdat het proces van kerkelijke fusies al zeker een tiental jaren bezig is lijkt het mij 

van groot belang dat aan deze lacune in onderzoek tegemoet wordt gekomen. In een tijd 

waarin het aantal kerkleden en kerkgangers nog steeds terugloopt en veel kerkelijke 

gemeenten en parochies moeilijkheden ervaren rondom het behouden van leden en het 

aantrekken van nieuwe kerkgangers, zal kennis over hoe kerkleden een fusie ervaren en wat 

zij hierbij positief en negatief beoordelen van belang zijn voor kerkelijke parochies en 

gemeenten die in de toekomst nog gaan fuseren. Een dergelijk onderzoek heeft naast 

wetenschappelijke relevantie dus ook maatschappelijke waarde. Daarom heb ik besloten om 

onderzoek te doen naar kerkelijke fusieprocessen vanuit het perspectief van betrokken 

kerkleden. Met betrokken kerkleden bedoel ik gelovigen die actief lid zijn binnen een 

parochie of gemeente en regelmatig de kerk bezoeken. Nominale gelovigen vallen dus buiten 

de focus van het onderzoek. In deze scriptie zal daarnaast enkele keren gesproken worden 

over kerkgangers. Met deze term worden slechts de bezoekers van een kerkdienst aangeduid; 

dit zijn niet vanzelfsprekend ook kerkleden, al dat is natuurlijk wel mogelijk.  

De beleidsdocumenten die over het thema kerkfusies zij verschenen, zijn, naast dat ze 

gericht zijn op de taken van de stuurgroepleden, vaak geschreven op basis van de visie van 

beleidsmakers of stuurgroepleden. Het is daarom interessant om te onderzoeken of deze visie 

overeenkomt met die van kerkleden. Ik zal de visie van de betrokken kerkleden gaan 

vergelijken met de visie van de parochianen en gemeenteleden die ten tijde van het 

fusieproces deel uitmaakten van de stuurgroep die de fusie leidde. Deze stuurgroepen worden 

vaak gevormd door parochianen of gemeenteleden die lid van het kerkbestuur of de 

Algemene Kerkenraad zijn (geweest) of op een andere manier veel kennis hebben vergaard 

over de parochie of gemeente. 

Ik zal gaan onderzoeken hoe betrokken kerkleden een fusie ervaren en of dit verschilt 

met de visie van de fusiestuurgroep. Hiervoor heb ik twee kerkelijke fusieprocessen van 

dichtbij bekeken. Ik heb ervoor gekozen om twee kerkelijke fusieprocessen te bekijken om zo 

meer data te kunnen verzamelen en genuanceerdere uitspraken te kunnen doen over het 

onderwerp van dit onderzoek. Daarnaast heb ik ervoor gekozen om gemeenschappen van 

verschillende denominaties te vergelijken, om zo ook te kunnen bekijken of er verschillen 

zijn tussen de protestantse en katholieke fusieprocessen. Als eerste heb ik gekeken naar de 

fusie tussen de Dominicusparochie en de Christus Koning-Stephanusparochie te Nijmegen. 

Deze parochies fuseerden gezamenlijk tot de Effataparochie. Als tweede heb ik gekeken naar 
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de fusie tussen de Oosterkerkgemeente, de Hoeksteengemeente en de 

Jeruzalemkerkgemeente te Zwolle. Deze drie gemeenten fuseerden gezamenlijk tot de nieuwe 

Oosterkerkgemeente. In beide cases zullen acht aspecten belicht worden. Een aantal van deze 

aspecten komt vaak in literatuur rondom kerkfusies terug
18

 en het is daarom vanzelfsprekend 

dat ik deze zal betrekken belichten in dit onderzoek om zo veldwerk en literatuur met elkaar 

in gesprek te brengen. De overige aspecten zijn als belangrijke kenmerken uit de analyse van 

de interviews naar voren gekomen. De aspecten die belicht zullen worden zijn: reden van de 

fusie, keuze van fusiepartners, kerkgebouw, informatievoorziening, inspraak van kerkleden, 

afgevallen parochianen of gemeenteleden en de huidige situatie. In de casus Nijmegen zal ik 

daarnaast de schuldvraag belichten, in de casus Zwolle zal ik daarnaast de samenvoeging van 

de drie oude gemeenten tot één nieuwe gemeente belichten. Deze twee laatste aspecten zijn 

gekozen omdat uit de interviews naar voren kwam dat beide binnen de afzonderlijke 

fusieprocessen van groot belang blijken te zijn geweest voor stuurgroepleden en/of de 

kerkleden.  

De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: Hoe ervaren betrokken kerkleden (in 

casu de kerkleden van de Effataparochie te Nijmegen en de nieuwe Oosterkerkgemeente te 

Zwolle) een kerkelijke fusie en zijn er significante verschillen tussen hun ervaringen en de 

visies van de fusiestuurgroepleden? 

Vanwege de hierboven geciteerde uitspraak van Brouwer et al.
19

 verwacht ik 

significante verschillen te vinden tussen de ervaringen van de betrokken kerkleden en de visie 

van de stuurgroepleden. 

 

1.3 Fusies 

 

1.3.1 Vormen van samenwerking 

Wanneer kerkelijke gemeenten en parochies besluiten om hun krachten te bundelen om in de 

toekomst te kunnen blijven voortbestaan, kan deze samenwerking vele verschillende vormen 

aannemen. Om de in de onderzoeksvraag gehanteerde term „fusie‟ te verkennen en stipuleren, 

volgt in deze paragraaf een verkenning van het begrip fusie, gevolgd door een werkdefinitie 

van het begrip fusie zoals dat in deze scriptie wordt gehanteerd.  

Stassen en van der Helm laten in hun boek een aantal vormen van samenwerking die 

specifiek gelden voor rooms-katholieke parochies de revue passeren.
20

 Ik zal deze vormen 

bespreken. In alle gevallen hebben parochies rekening te houden met de visie van het bisdom 

waar zij onder vallen en de mogelijkheden die het desbetreffende bisdom biedt op het gebied 

van samenwerking. 

 In de eerste plaats kunnen parochies ervoor kiezen om te gaan samenwerken, waarbij 

zij gezamenlijk activiteiten organiseren en uitvoeren. “Men maakt samen afspraken en voert 

die vervolgens uit. Hier hoeft bijna niets voor geregeld te worden, behalve inhoudelijke 

afspraken.”
21

 Het kan hierbij gaan om activiteiten of Eerste Communie- of Vormseltrajecten. 

Samenwerkingen als deze kunnen er soms voor zorgen dat parochies zelfstandig kunnen 

blijven voortbestaan, maar soms zijn ze ook een eerste aanzet tot verdergaande vormen van 

samenwerking in de toekomst.  

 In de tweede plaats kunnen parochies een samenwerkingsovereenkomst sluiten. “Een 

contract regelt de rechten en verplichtingen over en weer, het kan ook de structuur regelen die 

men wil hanteren voor samenwerking.”
22

 Parochies kunnen zelf besluiten welke zaken zij in 
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een overeenkomst willen laten vastleggen, zoals op welke gebieden men wil samenwerken. 

Deze samenwerking gaat dan verder dan de vorm van samenwerking hierboven omschreven. 

Parochies kunnen besluiten om op bepaalde gebieden samen te werken, waarbij er een 

gezamenlijk beleid, begroting en commissie gevormd wordt. Bij deze vorm van 

samenwerking blijven de parochies zelfstandig. 

 In de derde plaats kunnen parochies een Interparochiële Vereniging (IPV) vormen. Dit 

model van samenwerking werd met name in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw 

gebruikt. “Een vereniging bestaat uit leden, in het geval van een IPV zijn de parochies de 

leden. Via een systeem van afvaardiging vormen de parochies samen de ledenvergadering, 

die weer een bestuur benoemt. Het bestuur is het uitvoerend orgaan van de IPV, de 

ledenvergadering bepaalt het beleid.”
23

 In dit systeem komen parochies als zelfstandige 

bestuursentiteiten te vervallen. Deze vorm van samenwerking was vooral gebruikelijk voor 

samenwerking tussen een groot aantal parochies; meer dan zes of zeven.  

 De vierde vorm van samenwerking is de personele unie; dit betekent dat verschillende 

parochies één bestuur krijgen. “Een personele unie op het niveau van het bestuur kan een 

adequaat middel zijn om een proces tot samenwerking of samenvoeging te ondersteunen.”
24

 

In dit geval worden onder andere het beheer van de gebouwen en de financiële zaken van de 

kerkgenootschappen op bestuursniveau gezamenlijk geregeld maar merken de parochianen 

weinig tot niets van de verandering. In alle bovengenoemde gevallen zal de identiteit en 

cultuur van de kerkgenootschappen grotendeels blijven zoals deze was en zal de impact op de 

kerkleden niet zo groot zijn. 

 De vijfde en meest verregaande vorm van samenwerking is de samenvoeging of fusie. 

“Samenvoeging is aan de orde als duidelijk wordt dat individuele parochies om verschillende 

reden niet meer in staat zijn om hun taken uit te voeren op een wijze die het verkondigen van 

de geloofsboodschap blijvend mogelijk maakt.”
25

 De oude parochies worden opgeheven en 

zij fuseren tot een nieuw opgerichte parochie. Bij een dergelijke fusie zullen de sterke punten 

van de samengevoegde parochies leiden tot een vitalere fusieparochie en zullen de kwetsbare 

punten zo veel mogelijk verdwijnen. De identiteiten van de oude parochies zullen deels 

verdwijnen en er zal gezocht en geprobeerd worden om een nieuwe identiteit te creëren die 

alle parochianen van de nieuwe parochie aanspreekt.  

 Om van een fusie te kunnen spreken moet er sprake zijn van een zekere 

gelijkwaardigheid van parochies. Wanneer dit niet het geval is, door bijvoorbeeld een tekort 

aan mensen op parochieniveau die een fusie kunnen organiseren of begeleiden, kan de 

bisschop besluiten om de parochie op te heffen en toe te voegen aan een naburige parochie.
26

 

 Ook voor protestantse gemeenten zijn er verschillende vormen van samenwerking 

mogelijk. De PKN heeft een document opgesteld waarin zij mogelijke vormen van 

samenwerking bespreekt.
27

 

 In de eerste plaats kunnen gemeenten kiezen voor samenwerking. “Het gaat dan om 

zelfstandige gemeenten die op basis van afspraken dingen samen doen.”
28

 Deze 

samenwerking kan eenmalig zijn, zoals een actie in het kader van een humanitaire ramp, 

maar ook op regelmatige basis plaatsvinden, zoals gezamenlijke kerkdiensten, de 

voorbereidingen voor de Belijdenisdienst of het samen organiseren van activiteiten voor de 

jeugd.  
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 In de tweede plaats kunnen gemeenten een nauwere samenwerking aangaan; dit wordt 

een federatie genoemd. Een federatie wordt gezien als een groeimodel, waarbij kerkraden 

steeds meer delen van hun arbeidsveld kunnen toevoegen aan het veld waarvoor een 

gedeeltelijke verantwoordelijkheid geldt.
29

 Gemeenten kunnen zelf beslissen welke zaken zij 

onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid willen brengen.  

 De laatste en meest verregaande vorm van samenwerking is ook voor protestantse 

gemeenten de vereniging, oftewel fusie van twee of meer gemeenten.
30

 Ook hier geldt dat de 

identiteiten van de oude gemeenten zullen verdwijnen en daarvoor in de plaats een nieuwe 

identiteit ontwikkeld zal worden. 

 

1.3.2 Afbakening terminologie 

Wanneer in dit onderzoek de term fusie gebruikt wordt betekent dit dat er sprake is van een 

daadwerkelijke samenvoeging van twee of meerdere kerkelijke gemeenten of parochies. In 

dit proces wordt er een nieuw bestuur ingesteld dat gevormd wordt door kerkleden uit de 

fuserende gemeenten of parochies. Daarnaast worden er kerkgebouw(en) afgestoten, 

waardoor in ieder geval een gedeelte van de gemeenteleden of parochianen van de 

fusiegemeente of –parochie zich genoodzaakt ziet om in een voor hen nieuw kerkgebouw te 

gaan kerken. Ten slotte leidt deze vorm van samenvoeging tot het ontwikkelen van een 

nieuwe identiteit, waar mogelijkerwijs de twee of meerdere oude identiteiten in terug te zien 

zijn en waar zoveel mogelijk gemeenteleden of parochianen zich bij thuis voelen of zich in 

herkennen.  

 

1.4 Methoden van onderzoek 

 

Om de benodigde informatie te verkrijgen om mijn hoofdvraag te kunnen beantwoorden heb 

ik gebruik gemaakt van diepte-interviews (zie paragraaf 1.4.3) en documentanalyse (zie 

paragraaf 1.4.4). Zowel in Nijmegen als in Zwolle heb ik gesproken met pastores en 

dominees, leden van de stuurgroepen die de fusie geleid hebben, betrokken kerkleden, en 

oud-parochianen of oud-gemeenteleden die na de fusie niet zijn meegaan naar de nieuwe 

fusieparochie of fusiegemeente. Hieronder volgt een toelichting op de keuze voor de parochie 

en gemeente, evenals een beschrijving van de desbetreffende parochianen en gemeenteleden 

die ik geïnterviewd heb. Daarnaast zal ik de gebruikte methoden toelichten. 

 

1.4.1 Kerkelijke gemeente, parochie en kerkgenootschappen 

Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren en daadwerkelijk iets te kunnen zeggen over 

kerkelijke fusieprocessen en hoe deze ervaren worden door kerkleden heb ik voorafgaand aan 

de zoektocht naar geschikte kerkelijke gemeenten en parochies enkele eisen opgesteld 

waaraan zij moeten voldoen. In de eerste plaats zocht ik kerkelijke gemeenschappen en 

parochies waarbij de fusies afgerond waren, maar waarbij deze niet te lang geleden hadden 

plaatsgevonden. Mijn overwegingen daarbij waren volgende: Pas wanneer een fusie voltooid 

is kan het proces geëvalueerd worden en kunnen de positieve en negatieve aspecten van het 

gehele proces bezien worden. Een fusie mocht ook niet te ver in het verleden liggen om te 

voorkomen dat de informanten zich niet meer kunnen herinneren hoe het proces precies 

verlopen is. De „ideale‟ fusie voor mijn onderzoek was een fusie die maximaal vijf tot 

minimaal twee jaar geleden had plaatsgevonden. 

 In de tweede plaats was het voor dit onderzoek van belang dat er tijdens de fusie 

kerkgebouw(en) afgestoten werden. Wanneer kerkelijke gemeenten of parochies besluiten om 
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samen te gaan werken maar kerkleden wel in hun eigen gebouw kunnen blijven kerken, 

zullen er meestal niet zulke grote veranderingen optreden voor parochianen of gemeenteleden 

en gaat er veel minder emotie mee gemoeid.  

Teneinde de focus op de ervaringen van kerkleden helder te houden en allerlei 

kerkjuridische kanten rond eigendomsrechten uiten beschouwing te kunnen laten, heb ik in de 

derde plaats gekozen voor fusies van parochies en gemeenten die tot hetzelfde 

kerkgenootschap behoorden. Daarbij lag het vooral voor de hand te kijken naar fusies bij de 

twee grootste kerkgenootschappen in Nederland, namelijk de Rooms-Katholieke Kerk en de 

Protestantse Kerk Nederland.  

 Hoewel fusies op dit moment aan de orde van de dag zijn, was het niet gemakkelijk 

om een fusieparochie en -gemeente te vinden die aan mijn eisen voldeden. Een van de 

oorzaken hiervan is dat fusieprocessen vaak vele jaren in beslag nemen. In veel gevallen 

voldeden mogelijke parochies of gemeenten wel aan één of twee eisen, maar bleken zij dan 

bijvoorbeeld nog middenin het proces te zitten, of bleken gemeenten niet tot de PKN te 

behoren. Ik heb gezocht op internet en via personen die bekend zijn in ofwel de katholieke 

ofwel de protestante wereld in Nederland. Nadat ik een gefuseerde parochie en een gemeente 

gevonden had die voldeden aan mijn eisen, heb ik met beide contact opgenomen en mijn 

verzoek tot onderzoek aan het kerkbestuur kenbaar gemaakt. Dit betrof de Effataprochie te 

Nijmegen en de Oosterkerkgemeente te Zwolle. Na intern overleg besloten beide kerkelijke 

gemeenschappen mee te werken aan mijn onderzoek. 

 Om mijzelf zo goed mogelijk in te kunnen leven in de verhalen van de informanten 

heb ik alle kerkgebouwen – ook die tijdens het fusieproces waren afgestoten - en de wijken 

waarin ze zich bevinden, bezocht en uitgebreid bekeken.  

 

1.4.2 Informanten 

Casus Nijmegen: Nadat de kerkelijke gemeente en parochie besloten hadden om mee te 

werken aan het onderzoek hebben beide een contactpersoon aangewezen die mij op weg hielp 

bij de uitvoering van het onderzoek. Deze sleutelfiguren zijn zowel bekend in, als bekend met 

de gemeenschappen. Hierdoor waren zij staat mij te voorzien van contactgegevens van 

respondenten en konden zij mogelijk wantrouwen van respondenten tegenover het onderzoek 

wegnemen.
31

 Voor de Effataparochie te Nijmegen was pastor Annemie Herinx mijn 

sleutelfiguur. Met haar heb ik het eerste verkennende gesprek gehouden en daarna heeft zij 

mij verder geholpen door contactgegevens van parochianen beschikbaar te stellen. Om de 

gehele parochie op de hoogte te stellen van mijn komst en van het onderzoek dat ik zou gaan 

uitvoeren, heb ik een kort artikel met informatie over mijzelf en het onderzoek ter 

kennismaking geschreven en in het kerkblad laten publiceren. Daarnaast heb ik een dienst op 

zondag bezocht en daar kerkleden aangesproken met de vraag of ze wilden meewerken aan 

mijn onderzoek. Ten slotte heb ik gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode om oud-

parochianen die niet mee zijn gegaan naar de nieuwe fusieparochie te kunnen benaderen. 

“Als een onderzoeker via de sneeuwbal- of netwerkmethode te werk gaat, wil dat zeggen dat 

hij probeert via de eerste deelnemers namen te krijgen van anderen die hij ook kan 

benaderen” lichten ‟t Hart, Boeije en Hox toe in hun boek Onderzoeksmethoden.
32

 Ik heb aan 

respondenten gevraagd of zij aan mij contactgegevens beschikbaar konden stellen van oud-

parochianen waarvan zij dachten dat ze welwillend zouden staan tegenover medewerking aan 

mijn onderzoek. Uiteindelijk heeft mij dit elf respondenten opgeleverd die ik heb 

geïnterviewd. Twee van deze respondenten heb ik twee maal geïnterviewd, de tweede ronde 

van interviews vond een aantal maanden later plaats dan de eerste ronde interviews en had als 
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doel om extra informatie te verkrijgen die op dat moment in het onderzoek noodzakelijk 

bleek te zijn. Om de respondenten het zo gemakkelijk mogelijk te maken liet ik hen de keus 

waar het interview zou plaatsvinden. In de meeste gevallen werd er gekozen voor het huis 

van de respondent, maar een aantal interviews zijn afgenomen in het parochiecentrum naast 

de kerk. Ten slotte is met een aantal respondenten contact geweest via email. In dat geval was 

er sprake van een gestandaardiseerde vragenlijst waar niet vanaf kon worden geweken of op 

doorgevraagd kon worden. Omdat het ging om feitelijke, objectieve informatie was deze 

manier van dataverzameling in dit geval geschikt.  

Casus Zwolle: In Zwolle werd ik bij mijn onderzoek geholpen door dominee Andries 

den Besten. Hij stelde namen en contactgegevens van mogelijke informanten ter beschikking. 

Daarnaast bracht hij me in contact met de scriba van de nieuwe Oosterkerkgemeente die mij 

belangrijke documenten van het fusieproces toestuurde. Ook hier had ik graag mijn komst 

aangekondigd via het gemeenteblad, maar aangezien dit blad maar vier keer per jaar 

verschijnt en zojuist was verschenen was dit niet mogelijk. Omdat de Protestantse Gemeente 

in Zwolle waarde hecht aan de privacy van de leden heb ik hier geen gebruik kunnen maken 

van de sneeuwbalmethode. Met de hulp van dominee den Besten heb ik echter toch de 

benodigde informanten weten te interviewen. Ook in Zwolle liet ik de keuze voor de locatie 

aan de respondenten en dit heeft ertoe geleid dat ik alle interviews bij de respondenten thuis 

heb afgenomen. In Zwolle heb ik in totaal twaalf personen geïnterviewd. Eén van de 

respondenten heb ik tweemaal gesproken omdat op een later tijdstip bleek dat ik noodzakelijk 

informatie miste.  

 In beide cases zijn de participanten voorafgaand aan het interview op de hoogte 

gesteld van het doel van het onderzoek en is aan hen toestemming gevraagd voor het gebruik 

van een audiorecorder en voor het gebruik van de verkregen data in deze scriptie. Met alle 

participanten is afgesproken dat de data geanonimiseerd zullen worden zodat de uitspraken 

niet gemakkelijk te herleiden zijn tot een bepaald persoon. Dit geldt niet voor de interviews 

met de pastores en dominees. Het is niet mogelijk om hun bijdrage te anonimiseren omdat zij 

binnen de parochie en gemeente een uitzonderingspositie innemen en daardoor altijd 

herkenbaar zullen zijn. Dit is hen voorafgaand aan het interview duidelijk gemaakt en zij 

hadden daar geen bezwaar tegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Overzicht respondenten parochies te Nijmegen. 

 Functie  Oorspronkelijke parochie 

1. Pastor De pastor behoorde tot geen van 

beide parochies en is tijdens het 

fusieproces aangenomen. 

2. Lid stuurgroep CKS-parochie 

3. Lid stuurgroep CKS-parochie 

4. Lid stuurgroep Dominicusparochie 

5. Lid stuurgroep Dominicusparochie 

6. Betrokken kerklid CKS-parochie 

7. Betrokken kerklid Dominicusparochie 

8. Betrokken kerklid Dominicusparochie 

9. Betrokken kerklid Dominicusparochie 

10. Oud-parochiaan, niet meegegaan na de fusie CKS-parochie 

11. Oud-parochiaan, niet meegegaan na de fusie CKS-parochie 
Tabel 1: Overzicht van respondenten uit Nijmegen en de parochie waartoe zij behoorden. 
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1.4.3 Diepte-interviews 

Om de informanten zoveel mogelijk zelf aan het woord te laten en hiermee de kans op het 

verkrijgen van betrouwbare informatie te vergroten, is er gebruik gemaakt van kwalitatieve 

semi-gestructureerde diepte-interviews. Hierbij werden vragen gesteld aan de hand van een 

vragenlijst (zie bijlage A), maar was er ook de mogelijkheid om hiervan af te wijken wanneer 

dit, volgens de onderzoeker, het interview ten goede kwam. Een minder gestandaardiseerde 

dataverzameling heeft namelijk als voordeel dat “de onderzoeker kan waarnemen (horen, 

zien, vragen) wat op dat moment relevant is of door de onderzochten relevant wordt 

gevonden. Dat draagt bij aan de interne validiteit van de verzamelde gegevens, omdat er maar 

een kleine afstand is tussen die gegevens en de werkelijkheid waarvan die gegevens een 

afspiegeling vormen.”
33

 De vragenlijsten zijn in eerste instantie opgesteld op basis van de 

aanwezige literatuur over het onderwerp kerkelijke fusieprocessen. Belangrijke onderwerpen 

die daarin aan de orde kwamen zijn opgenomen in de vragenlijst, zoals informatievoorziening 

naar de gemeenteleden en parochianen toe, de sluiting van een kerkgebouw en 

kennismakingsactiviteiten. Om de respondenten op hun gemak te stellen vroeg de beginvraag 

van het interview in eerste instantie naar een omschrijving van de oude parochie of gemeente. 

Nadat ik enige interviews voor beide cases gehouden had kwamen telkens dezelfde 

antwoorden op deze vraag naar voren, waardoor ik besloot om als beginvraag naar de 

kerkhistorie van de respondent te vragen. Ook de informatie die ik gaandeweg door middel 

van de interviews verzamelde leidde tot een aanpassing van de vragenlijst. In de eerste 

interviews werd er nog vrij veel ingegaan op het fusieproces, terwijl in de latere interviews de 

ervaringen van de respondenten meer aan bod kwamen. Tijdens de interviews was de 

vragenlijst niet altijd leidend. Wanneer duidelijk werd dat de respondent bepaalde 

onderwerpen graag dieper wilde bespreken was dit mogelijk en werden deze onderwerpen in 

het interview uitgediept. Omdat de respondenten vrijwillig aan dit onderzoek meewerkten is 

geprobeerd de interviews maximaal anderhalf uur te laten duren. Dit heeft ertoe geleid dat 

niet in alle interviews de gehele vragenlijst besproken is.  

 Voor elke groep informanten werd een aparte vragenlijst opgesteld. De eerste 

gesprekken werden gehouden met pastores en dominees die de fusie van dichtbij hadden 
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 Overzicht respondenten gemeenten te Zwolle. 

 Functie Oorspronkelijke gemeente 

1. Predikant Jeruzalemkerkgemeente 

2. Predikant Oude Oosterkerkgemeente 

3. Lid stuurgroep Hoeksteengemeente 

4. Lid stuurgroep Jeruzalemkerkgemeente 

5. Betrokken kerklid Oude Oosterkerkgemeente 

6. Betrokken kerklid Oude Oosterkerkgemeente 

7. Betrokken kerklid Oude Oosterkerkgemeente 

8. Betrokken kerklid Jeruzalemkerkgemeente 

9. Betrokken kerklid Hoeksteengemeente 

10. Betrokken kerklid Hoeksteengemeente 

11. Oud-gemeentelid, niet meegegaan na de fusie Hoeksteengemeente 

12. Oud-gemeentelid, niet meegegaan na de fusie Jeruzalemkerkgemeente 
Tabel 2: Overzicht van respondent uit Zwolle en de gemeenten waartoe zij behoorden. 
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meegemaakt, om zo een helder beeld van het proces te creëren Daarnaast werd bewust 

gekozen om de eerste gesprekken met een pastor en dominee te houden omdat ik hoopte dat 

zij mij verder zouden kunnen helpen door middel van het geven van namen en 

contactgegevens van mogelijke andere informanten. In deze interviews draaide het 

voornamelijk om de vraag naar het verhaal rondom de fusie. Wat was de aanleiding van de 

fusie, hoe is het fusieproces verlopen en hoe is de situatie nu? Deze interviews, evenals 

documenten van beide kerkgenootschappen, gaven mij de benodigde achtergrondinformatie 

inzake het fusieproces.  

 De tweede vragenlijst werd opgesteld voor de interviews met de leden van de 

stuurgroepen die de fusie geleid hebben. In deze interviews werd voornamelijk ingegaan op 

de vraag hoe de fusie naar hun mening precies gerealiseerd is en werd geïnformeerd naar hun 

mening over de huidige situatie. 

 De derde groep informanten bestond uit de betrokken kerkleden. De vragen voor deze 

groep gingen in op hoe zij de fusie ervaren hebben en wat er volgens hen beter had gekund in 

dit proces. Ook de betrokken kerkleden werd gevraagd naar hun beeld van de huidige situatie.  

 De vierde en laatste groep informanten die ik heb geïnterviewd zijn oud-parochianen 

en oud-gemeenteleden die na de fusie niet zijn meegegaan naar de nieuwe parochie of 

gemeente. In deze interviews is ingegaan op de vraag hoe zij de fusie beleefd hebben, 

waarom ze niet zijn meegaan en of andere keuzes in het fusieproces voor hen tot andere 

keuzes zou hebben geleid. 

 Door vier groepen informanten te interviewen is geprobeerd om een zo volledig 

mogelijk beeld te creëren van het fusieproces en de manier waarop dit proces ervaren is. 

 Alle interviews zijn na afname verbatim uitgewerkt en daarna geanalyseerd, waardoor 

de belangrijkste thema‟s naar boven kwamen en gecodeerd werden, in overeenstemming met 

de praktijk van kwalitatief onderzoek: “Codes, de benamingen van elke categorie, kunnen 

worden samengevoegd of gesplitst. [Hierna] kunnen de gegevens worden geïntegreerd en op 

een abstracter niveau geformuleerd.”
34

 Dit heeft geleid tot de onderzoeksresultaten die in de 

komende hoofdstukken besproken zullen worden. Alle verbatims zijn als bijlage in deze 

scriptie opgenomen (zie bijlage B en C). 

 

1.4.4 Documentanalyse 

Naast de informatie die middels interviews verkregen werd, heb ik de overige informatie 

verzameld door middel van documentanalyse. Een deel van de informatie over de parochies 

en de gemeenten was te vinden via internet; de Oosterkerkgemeente heeft een zeer 

uitgebreide website waar achtergrondinformatie over verschillende aspecten van de gemeente 

te vinden is.
35

 Daarnaast heeft de website van Willem Pelser mij de nodige informatie over de 

Christus Koning-Stephanusparochie verschaft.
36

 De overige benodigde informatie, die 

bestond uit (vertrouwelijke) beleidsstukken, notulen, brieven en een powerpointpresentatie, is 

beschikbaar gesteld door zowel Effataparochie als de Oosterkerkgemeente. Alle documenten 

zijn intensief bestudeerd en de relevante gegevens zijn meegenomen in dit onderzoek. 

 

1.5 Opbouw 

 

De opbouw van deze scriptie is als volgt: na deze inleiding volgen twee hoofdstukken over 

Nijmegen. In hoofdstuk 2 wordt achtergrondinformatie gegeven over de oorspronkelijke 

parochies en de fusieparochie. In hoofdstuk 3 zal een analyse gemaakt worden van het 

fusieproces, waarbij gekeken wordt naar de overeenkomsten en verschillen tussen zowel de 

                                                 
34
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35
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36
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visie van de betrokken kerkleden als de visie van de stuurgroepleden op de fusie, wat de 

eventuele oorzaken hiervoor zijn en hoe deze in de toekomst voorkomen zouden kunnen 

worden. De hierop volgende hoofdstukken gaan over Zwolle. In hoofdstuk 4 komt de 

achtergrondinformatie over de oorspronkelijke gemeenten en de fusiegemeente aan bod. 

Vervolgens zal in hoofdstuk 5 een analyse gemaakt worden van de situatie in Zwolle. In 

hoofdstuk 6 volgt een vergelijking tussen beide fusies. Ik eindig met een conclusie in 

hoofdstuk 7. 
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Hoofdstuk 2: Nijmegen 

 

2.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk zal ik een uitgebreide beschrijving geven van de oude parochies en de 

fusieparochie. Voor het beschrijven van de parochies (en ook van de gemeenten in hoofdstuk 

4) zal ik gebruik maken van vier verschillende frames, beschreven in Studying 

Congregations: A new handbook (1998) door Nancy Ammerman et al. Dit handboek van de 

onderzoeksgroep Congregational Studies beschrijft een mogelijke analyse van parochies of 

gemeenten waarbij deze vanuit verschillende frames bekeken worden. Deze vier frames, die 

elk een belangrijk deelaspect omvatten, geven gezamenlijk een totaalbeeld van de betreffende 

parochies en gemeenten. 

Het eerste frame is het ecologische frame: “To use an ecological frame is to see the 

congregation as an organism in an environment in which there are many other organisms that 

together make up the social and religious world.”
37

 Dit is vandaag de dag steeds relevanter 

geworden, omdat parochies en gemeenten nu vaak een van de vele sociale en religieuze 

spelers in de directe leefomgeving zijn, in tegenstelling tot enkele decennia geleden toen 

christelijke kerken een monopolypositie in Nederland bekleedden. Binnen dit frame wordt 

daarom ten eerste gekeken naar de omgeving van de parochie of gemeente. Zowel de buurt of 

wijk waarin het kerkgebouw gevestigd is als de wijdere omgeving waarin kerkleden 

woonachtig zijn komen aan de orde. Ten tweede zal er ingegaan worden op de geschiedenis 

van de parochie of gemeente. Het derde onderwerp dat binnen het ecologische frame 

besproken wordt is demografie. Hoe groot is de parochie of gemeente, hoeveel personen 

bezoeken er gemiddeld een dienst en wat is de gemiddelde leeftijd van de kerkgangers.  

 Het tweede frame dat gebruikt wordt voor het beschrijven van parochies en 

gemeenten is het culturele frame. Kernwoord hierbij is identiteit: “To look at a congregation 

engaging in its unique rituals, showing off the things with which it has surrounded itself, and 

telling the tales of the group is to use a cultural frame for understanding its life together.”
38

 

Binnen dit frame zullen de eigen kenmerken en gebruiken van de betreffende parochie en 

gemeente besproken worden, evenals belangrijke voorwerpen en verhalen wanneer die 

aanwezig zijn. Parochies en gemeenten maken over het algemeen deel uit van een grotere 

denominatie, in dit geval de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestante Kerk in Nederland. 

Hierdoor zullen zij bepaalde, waarschijnlijk zelfs vele gebruiken en verhalen delen met 

andere parochies en gemeenten binnen de grotere denominatie, omdat deze worden 

voorgeschreven door het geloof of omdat ze zijn overgeleverd uit de traditie. 

 Het derde frame is het hulpbronnen-frame. “Imagining the vast number and variety of 

resources alongside a realistic assessment of limits is the primary task of congregational 

studies done through a resources frame.”
39

 Bronnen en middelen zijn cruciaal voor het 

voortbestaan van parochies en gemeenten. Fusies worden vaak geïnitieerd wanneer ofwel de 

financiële middelen dan wel de personele resources en in sommige gevallen beide niet meer 

toereikend zijn om als zelfstandige parochie of gemeente te kunnen voortbestaan. Het gaat 

hierbij om (actieve) leden en gebouwen, maar ook om reputatie, ideeën en contacten in de 

omgeving. Het is van belang dat reputatie en ideeën aansluiten bij de wensen en gedachten 

van de (mogelijke) bezoekers. Bronnen liggen nooit vast en zijn altijd aan verandering 

onderhevig. De beschrijving van de bronnen en middelen in dit onderzoek is dan ook een 

weergave van de bronnen en middelen op een bepaald moment – in dit geval voor zover 
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mogelijk het jaar voor de fusie voor de oude parochies en gemeenten en najaar 2012 voor de 

fusieparochie en fusiegemeente.  

 Het vierde en laatste frame is het procesmatige frame. “The process frame calls 

attention to the underlying flow and dynamics of a congregation that knit together its 

common life and shape its morale and climate.”
40

 Binnen dit frame zal gekeken worden naar 

zichtbare formele structuren als mede de onderliggende dynamieken en machtsverhoudingen 

binnen de parochies en gemeenten. Wie doet het werk en wie neemt de beslissingen?  

 Deze vier frames zullen worden gebruikt voor het beschrijven van de casus Nijmegen 

en de casus Zwolle. Teneinde de in dit hoofdstuk centraal staande situatie in Nijmegen goed 

in beeld te krijgen, wordt voorafgaand aan de beschrijvingen in frames, in paragraaf 2.2 kort 

ingegaan op de historische setting van de Rooms-Katholieke Kerk in Nijmegen. In paragraaf 

2.3 komt via de frame-benadering de Dominicusparochie aan bod. In paragraaf 2.4 bespreek 

ik de Christus Koning-Stephanusparochie (een al eerder uit een fusie van de Christus 

Koningkerk en de Stephanuskerk ontstane parochie).
41

 In paragraaf 2.5 ten slotte wordt de na 

de fusie ontstane Effataparochie belicht.  

 

2.2 Oorspronkelijke situatie Nijmegen 

 

Om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen geven van de parochies die bij de fusie 

betrokken zijn geweest, zal er hier eerst een korte schets worden gegeven van de situatie in 

Nijmegen. De hieronder genoemde informatie komt uit Tussen pauw en feniks. De 

geschiedenis van de Dominicusparochie 

te Nijmegen.
42

 Het van oudsher katholieke 

Nijmegen is opgedeeld in wijkparochies 

en staat onder toezicht van het Bisdom „s-

Hertogenbosch. Sommige parochies, zoals 

de parochie in de Broerstraat, hebben 

eeuwenlang bestaan, de meeste zijn rond 

de vorige eeuwwisseling en in het begin 

van de twintigste eeuw opgericht. In die 

tijd werden de vestigingsmuren van 

Nijmegen afgebroken waardoor de stad 

flink kon uitbreiden. De bewoners van de 

nieuwe wijken, die ontstonden, hadden 

behoefte aan een kerk; daarnaast werden 

de al bestaande parochies te groot. Dit had 

de bouw van nieuwe kerken tot gevolg. 

Dit heeft ertoe geleid dat vandaag de dag 

heel Nijmegen is opgedeeld in 

wijkparochies. De parochies die hier besproken worden liggen allen in Nijmegen-Oost. 

Afbeelding 1 geeft een plattegrond van Nijmegen-Oost met daarop de locaties van de oude 

parochiekerken.  
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Afbeelding 1: Overzichtskaart van Nijmegen-Oost. A: 

Dominicuskerk. B: Sint Stephanuskerk. C: Antonius van 

Paduakerk. 
Bron: Powerpointpresentatie Huisvestingsperspectief Effata. 
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 Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw werd er in Nijmegen-Oost voor het eerst 

gesproken over samenwerking tussen verschillende parochies. De parochies die hieraan 

meewerkten waren Christus Koning, Dominicus, Sint Stephanus, Antonius van Padua en 

Maria Geboorte. Op 28 november 1971 was de samenwerking tussen deze vijf parochies een 

feit en de „wijkparochie‟ geboren. Elke parochie bleef zelfstandig, maar bepaalde 

werkzaamheden werden vanaf dat moment op wijkniveau geregeld, zoals de catechese op 

basisscholen en de volwassenencatechese. Deze vorm van samenwerking kan geclassificeerd 

worden als de eerste en minst verregaande vorm van samenwerking die Stassen en van der 

Helm in hun boek omschrijven (zie hoofdstuk 1.3.1). Er worden slechts gezamenlijk 

activiteiten georganiseerd, maar de parochies bleven wel geheel zelfstandig. 

 In de jaren tachtig van de vorige eeuw, gingen de hierboven genoemde vijf parochies 

opnieuw met elkaar om de tafel en werd besloten dat het samenwerkingsverband uit de jaren 

zeventig uitgebreid zou worden tot een grote 

districtsparochie. Echter in 1988 kwam de stuurgroep die 

dit proces leidde tot de conclusie dat dit plan niet 

uitvoerbaar was. “Naarmate men verder kwam in de 

beraadslagingen werden de aarzelingen groter. De afstand 

tussen het districtsparochiebestuur en de parochianen zou 

te groot worden. Het werd allemaal te grootschalig. De 

eigen sfeer binnen de parochie zou mogelijk kunnen 

verdwijnen.”
43

 Uiteindelijk werd er dus geen 

districtsparochie opgericht. De gesprekken leidden wel tot 

de fusie van de Sint Stephanusparochie met de Christus 

Koningparochie. Deze samenvoeging vond officieel plaats 

in november 1993.  

 De Christus Koningkerk werd in 1933 gebouwd 

voor de bewoners van de nieuwe woningen in de 

Spoorbuurt. Deze buurt was voornamelijk bestemd voor 

werknemers van de Nederlandse Spoorwegen.
44

 Het valt 

hiermee onder de sociale woningbouw en deze buurt zou 

in die tijd dan ook een arbeiderswijk genoemd kunnen 

worden. Eind jaren tachtig bleken de onderhoudskosten 

van deze kerk niet meer op te brengen. Het bisdom besloot 

tot een fusie van de Christus Koningparochie met de 

parochie van Sint Stephanus.  

 De Sint Stephanusparochie werd opgericht in 1921 voor de bewoners van de nieuwe 

herenhuizen aan de Berg en Dalseweg, maar ook voor de bewoners van de volksbuurt Het 

Rode Dorp. Op dat moment was er nog geen kerk; de Sint Stephanuskerk werd gebouwd en 

werd in 1923 gewijd. Vanaf de jaren zestig kreeg de Sint Stephanusparochie, zoals vele 

parochies in Nederland, te maken met een terugloop in het aantal kerkgangers. Dit leidde tot 

de fusie met de Christus Koningparochie in 1993. De fusie tussen deze twee parochies ging af 

en toe erg moeizaam en heeft daardoor enkele jaren in beslag genomen. “Voor veel mensen 

van de Christus Koningparochie was het een moeilijke kwestie en nog de laatste jaren waren 

er mensen die er moeite mee hadden en vonden dat ze niets te zoeken hadden 'boven op de 

berg...‟.” is te lezen in een geschiedenis van de Stephanusparochie.
45

 Veel Christus 

Koningparochianen zijn bij deze fusie dan ook afgehaakt en niet meegegaan naar de 
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Afbeelding 2: De vroegere 

Christus Koningkerk. In 1993 

werd deze kerk gesloten en in de 

jaren daarna afgebroken. Nu 

staat alleen de toren er nog als 

herinnering aan deze kerk. 
Bron: 

www.noviomagus.nl/Gastredactie/Pe

lser/Pelser1.htm#Smits 
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Stephanuskerk.
46

 Uiteindelijk is de Christus Koning-Stephanusparochie in 2008 een nieuwe 

fusie aangegaan met de Dominicusparochie. 

 

2.3 Dominicusparochie 

 

2.3.1 Het ecologische frame 

Al sinds de Middeleeuwen zijn er Dominicanen aanwezig geweest in Nijmegen
47

. In 1820 

werd Nijmegen door de kerkelijke overheid in vier parochies verdeeld; de 

Dominicusparochie was er daar een van. Op dat moment was de parochiekerk nog gevestigd 

aan de Broerstraat en werd dan ook de Broerskerk genoemd. In de Tweede Wereldoorlog 

werd een groot deel van Nijmegen verwoest of zwaar beschadigd, waaronder deze kerk. De 

Dominicanen waren als eigenaars van de kerk wettelijk verplicht om de kerk te herbouwen 

maar zij zagen meer in de bouw van een nieuwe kerk in de buurt van hun klooster en 

studiecentrum.
48

 Deze lagen buiten het centrum van Nijmegen, waar veel nieuwbouw 

gepland was. In 1950 werden de Dominicanen eigenaar van het stuk grond aan de huidige 

Professor Molkenboerstraat en kregen zij toestemming om daar een nieuwe kerk in te richten. 

In augustus 1952 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen en was de huidige 

Dominicusparochie een feit. Nadat er al enkele jaren sprake was van een terugloop van het 

aantal kerkgangers en vrijwilligers sloegen enkele parochianen in 2003 intern alarm: er 

moesten plannen gemaakt gaan worden voor de toekomst van de parochie want het zou voor 

de parochie niet mogelijk zijn om in de toekomst zelfstandig te blijven bestaan.
49

 Na een 

grondige inventarisatie van de mogelijkheden stapte de Dominicusparochie in een fusieproces 

met de Christus Koning-Stephanusparochie en de Antonius van Paduaparochie. De Antonius 

van Padua-parochie was aanvankelijk bij de fusiebesprekingen betrokken, maar stapte uit het 

proces toen de beslissing rondom het kerkgebouw genomen werd. 

De Dominicuskerk is gelegen in de professorenbuurt, aan de rand van de wijk 

Galgenveld in Nijmegen-Oost. Zowel deze buurt als de kerk is gebouwd in de jaren vijftig 

van de vorige eeuw. Volgens de Stads- en wijkmonitor 2012 van de gemeente Nijmegen staat 

de wijk Galgenveld bekend als een rustige, stabiele wijk die zich in de hoogste 

woningmarktklasse binnen Nijmegen bevindt. Het aandeel niet-westerse Nijmegenaren is 

laag, wat deze wijk tot een 'witte wijk' maakt. Er is een sterke vertegenwoordiging van hoge 

inkomensgroepen; mede als gevolg daarvan is er sprake van een overwegend hoge sociaal 

economische status van de huishoudens. Bewoners zijn positief over de wijk en vinden het er 

prettig wonen. Er is sprake van een lichte vergrijzing en een afnemend aantal jongeren.
50

  

De professorenbuurt waarin de Dominicuskerk zich bevindt, grenst aan de wijk 

Heijendaal, waar ook een groot gedeelte van de parochianen vandaan komt. In deze wijk 

bevindt zich de campus van de Radboud Universiteit, het Radboudziekenhuis en de 

Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Heijendaal behoort tot de hogere middenklasse 

binnen de Nijmeegse woningmarkt. Ook deze wijk kent een laag percentage niet-westerse 

Nijmegenaren en ook hier zal in de komende jaren sprake zijn van vergrijzing en een afname 

van het aantal jongeren
51

, met uitzondering van de studentencomplexen.
52

 

                                                 
46

 Pastoraal beleidsplan Effataparochie 2009, 2. 
47

 Pelser 2009, 31. 
48

 Pelser 2009, 59. 
49

 Interview met meneer de Groot, 19 maart 2013. Met deze informant werden twee interviews gehouden, 

namelijk op 1 november 2012 en op 19 maart 2013. 
50

 Gemeente Nijmegen: Stads- en wijkmonitor 2012. Galgenveld. 
51

 Gemeente Nijmegen: Stads- en wijkmonitor 2012. Heijendaal. 
52

 De studentenpopulatie wordt bewust buiten beschouwing gelaten omdat de minieme aanwezigheid van 

studenten in de diensten van de studentenkerk aantoont dat zij geen behoefte hebben aan het behoren tot of het 

bezoeken van een kerk.  



- 22 - 

 

De derde wijk waarin waar veel Dominicusparochianen wonen, is de wijk 

Groenewoud. Ook deze wijk behoort tot het hoogste segment van de woningmarkt van 

Nijmegen. Het is een groene en stabiele wijk met een zeer prettig woonklimaat. Er is sprake 

van een oververtegenwoordiging van de hoge inkomensgroepen (met uitzondering van de 

bewoners van de studentencomplexen) en daardoor een hoge sociaal economische status. De 

wijk kent relatief weinig jeugd, eenoudergezinnen en niet-westerse Nijmegenaren.
53

  

 De hierboven geschetste demografische kenmerken geven een goed beeld van de 

parochianen van de Dominicusparochie. Over het algemeen bestond de Dominicusparochie 

uit ontwikkelde personen, veelal met een universitaire achtergrond. Ook de sociaal 

economische status was hoog. Dit is onder andere terug te zien aan de huizen van de 

Dominicusparochianen die ik tijdens het onderzoek heb bezocht. Dit waren veelal vrijstaande 

of ruime twee-onder-een-kapwoningen met rondom het huis een ruime tuin. Binnenin de 

huizen vielen de grote boekenkasten en de hoeveelheid kunst op. Ook de beschrijvingen van 

zowel de eigen parochianen als de Christus Koning-Stephanusparochianen schetsen dit beeld. 

Mevrouw van den Bosch, een oud-Dominicusparochiaan (D) van middelbare leeftijd zegt: 

“Het was een erg elitaire parochie. Het is ook zo‟n buurt met allemaal mensen met goede 

inkomens, goed opgeleid. In het begin zag ik veel bontjassen.”
54

 En meneer van den Boomen, 

oud-Dominicusparochiaan op leeftijd, geeft aan: “Want bij de Dominicus dat zijn allemaal 

mensen van de universiteit.”
55

  

In 2001, vlak voor het besef dat de Dominicusparochie in de toekomst niet zou 

kunnen overleven, had de parochie 1542 parochianen. Hiervan was 20% jonger dan dertig 

jaar, 22% tussen de dertig en de vijftig jaar, 29% tussen de vijftig en de zeventig jaar en 29% 

boven de zeventig jaar oud.
56

 In 2001 kwamen er gemiddeld 130 personen naar de zondagse 

dienst. Naast de eigen parochianen heeft de Dominicusparochie vanwege het Dominicaanse 

gedachtegoed ook altijd veel bezoekers van buiten de territoriale grenzen aangetrokken. De 

gezinsviering die een keer in de maand gehouden werd trok ongeveer vijftig bezoekers.
57

 

Hoewel de Dominicuskerk plaats biedt aan 700 bezoekers, waren er de laatste jaren voor de 

fusie, die in 2008/2009 plaatsvond, gemiddeld nog geen honderd personen aanwezig tijdens 

de zondagse dienst.
58

 Daarnaast was de gemiddelde leeftijd hoog. Volgens meneer de Groot 

was op een gemiddelde zondag in het jaar voor de fusie ongeveer 2% van de bezoekers onder 

de twintig jaar, ongeveer 8% tussen de twintig en de veertig jaar, ongeveer 10% tussen de 

veertig en de zestig jaar, ongeveer 75% tussen de zestig en de vijfentachtig jaar en nog 5% 

boven de vijfentachtig jaar oud.
59

 Hoewel er nog een jongerenkoor was bestond dit koor uit 

niet meer dan vijf of zes jongeren, terwijl er in 2003 nog zeventien jongeren lid waren. Deze 

cijfers tonen aan dat de toekomst van de parochie er voor de fusie niet rooskleurig uitzag. Het 

overgrote deel van de regelmatige kerkgangers was boven de zestig jaar oud en zou over 

twintig jaar overleden zijn, wat ertoe zou leiden dat de parochie op dat moment bijna geen 

kerkgangers en geen vrijwilligers meer zou hebben gehad.  

Jarenlang heeft de Dominicusparochie geprobeerd om nieuwe parochianen te werven. 

“Dit heeft helaas niets opgeleverd” geeft meneer de Groot (D) aan.
60

 De focus lag met name 

op het aantrekken van jongeren. Al in de jaren zeventig van de vorige eeuw was men hier 

mee bezig. Zo werd geprobeerd om van het jongerenkoor Odeon een studentenvereniging te 
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maken. Zij kregen geld dat ze vrij mochten besteden om activiteiten te organiseren die 

jongeren waardeerden. Het doel was niet zozeer dat de jongeren uiteindelijk de kerkdienst 

zouden bijwonen maar voornamelijk dat de jongeren zich zouden verbinden aan de parochie. 

Deze plannen leverden weinig op. In de jaren voor de fusie richtte de parochie zich nog 

steeds op het aantrekken van jongeren. Zij kregen een eigen „honk‟, een ruimte waarin zij 

konden samenkomen op de vrijdagavond. Daarnaast vonden er regelmatig speciale 

jongerenvieringen plaats, die door de jongeren zelf georganiseerd werden. Ook deze 

maatregelen leidden niet tot een groei van het aantal jongeren. Máár, geeft meneer de Groot 

(D) aan, “ook al hadden we weinig jongeren, we hadden wel de meeste jongeren van alle 

parochies in Nijmegen.”
61

  

Ook werd er geprobeerd om de groep veertig- tot vijftigjarigen uit te breiden. Hierbij 

richtte de parochie zich met name op de ouders van de kinderen die nog naar de gezinsviering 

kwamen. Zij werden gevraagd om lid te worden van werkgroepen of op een andere manier 

vrijwilligerstaken uit te voeren, zodat ze op deze manier meer verbonden zouden blijven met 

de parochie. Ook deze pogingen mislukten: werkende ouders met (jonge) kinderen bleken 

vaak niet veel tijd over te hebben voor kerkelijk vrijwilligerswerk en daarnaast waren zij vaak 

ook minder verbonden aan een parochie en daardoor minder bereid om er tijd en energie aan 

te besteden. 

De Dominicusparochie had verschillende kerkelijke contacten in Nijmegen. Het 

belangrijkste oecumenische contact bestond met de DoRe-gemeente, de Doopsgezinden-

Remonstranten. Eén keer per jaar werd er een gezamenlijke viering gehouden en gedurende 

het jaar werden er soms gezamenlijke activiteiten georganiseerd, zoals een vastenmaaltijd in 

de Veertigdagentijd. Ook had de Dominicusparochie contact met het Augustijns centrum in 

de Boskapel te Nijmegen. Met deze gemeenschap vonden ook gezamenlijke vieringen plaats. 

Voordat het Albertinumklooster, een Dominicanenklooster te Nijmegen, gesloten werd, 

kwamen er regelmatig paters uit dit klooster om voor te gaan in de dienst van de 

Dominicusparochie. Na de sluiting van het klooster richtten enkele vaste kerkgangers van de 

kloosterkapel het Albertinumgenootschap op, dat lezingencycli organiseert die in de 

Dominicuskerk gehouden werden en vandaag de dag nog steeds gehouden worden. Met de 

joodse gemeenschap in Nijmegen, de NIG, werd een jaarlijkse zangmiddag georganiseerd. 

Wat religieuze gemeenschappen betreft ten slotte was er nog sprake van contacten met de 

studentenkerk. Voorgangers en theologische kennis werden uitgewisseld. De 

Dominicusparochie had dus op allerlei wijzen contacten met andere religieuze spelers in 

Nijmegen. 

Hiernaast had de Dominicusparochie ook contacten met diverse verzorgings- en 

bejaardentehuizen in Nijmegen, zoals de huizen Kalorama en Joachim en Anna. In de 

tehuizen werden discussiegroepen georganiseerd over levensvragen en er was contact met de 

pastoraal werkers van deze tehuizen. De Dominicusparochie had geen contacten met scholen. 

De relaties van de Dominicusparochie met de wijk waren zowel positief als negatief. De 

parochie had verschillende contacten met kleine zelfstandigen die in de buurt van de kerk 

gevestigd waren. Zo ging de groep communicanten jaarlijks brood bakken bij de bakker 

tegenover het kerkgebouw en werd er bij feesten wijn afgenomen van de slijter en hapjes van 

de kookstudio die in dezelfde straat als het kerkgebouw gevestigd waren. Er was echter ook 

irritatie over het parkeren van de bestelbussen van de bakker en van de auto‟s van docenten 

en studenten van de HAN, waarvan een schoolgebouw zich naast het kerkgebouw bevindt, op 

het terrein en de parkeerplaats van de kerk.
62

 Voor de bewoners van de wijk werd jaarlijks 

rond kerst een kerstmarkt georganiseerd, die veel bezoekers trok. maar geen nieuwe 
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parochianen opleverde. Hoewel de Dominicusparochie verschillende contacten had met de 

wijk leverde dat geen nieuwe kerkleden op.
63

 

 

2.3.2 Het culturele frame 

De parochianen van de Dominicusparochie konden over het algemeen getypeerd worden als 

hoog opgeleid en intellectueel. Velen van hen hadden een universitaire opleiding en er waren 

meerdere universitair docenten, hoogleraren en rectores magnifici te vinden onder de 

parochianen. De Dominicusparochie was een parochie waar reflectie op geloof belangrijk 

was en die sprak over wat voor parochie zij wilden zijn en hoe zij hun geloof vorm wilden 

geven. Meneer de Groot (D) noemt het nadenken over de visie van de parochie de core 

business van de parochianen.
64

 Zo hield de parochie in 2004 een bijeenkomst op het 

conferentie-oord Soeterbeeck, om daar met twintig kerkleden, bewust geselecteerd als goede 

afspiegeling van alle kerkleden, te praten over de toekomstvisie van de parochie. De meest 

belangrijke term die voortdurend terugkwam wanneer er gesproken werd over de visie van de 

parochie, was dat zij wilden staan in de Dominicaanse traditie. In deze traditie staan volgens 

de Dominicusparochie voor een eigentijdse geloofsbeleving, vertrekken vanuit het alledaags 

bestaan, vrijmoedige prediking en de kerkelijke leiding op afstand houden.
65

 In het 

beleidsplan van 2003 tot 2008 werd de parochie met de volgende termen omschreven: 

zelfbewust en geraakt door Vaticanum II, besef van gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid 

wordt gedeeld, nadruk op verkondiging en liturgie, beperkte aandacht voor kennis van de 

bijbel en voor catechese, oecumenisch gezind, enigszins in zichzelf gekeerd, aantrekkelijk 

voor buiten-parochianen en hiërarchie op afstand.
66

 

 Dat deze kenmerken ook daadwerkelijk door de parochianen belangrijk worden 

gevonden is te zien aan de interviews, waarin ze vaak genoemd worden. Zo komt het belang 

van het woord en daarmee de preek als belangrijkste onderdeel van de dienst duidelijk naar 

voren. Mevrouw van den Bosch (D) geeft aan: “De preek was eigenlijk altijd heel erg 

belangrijk bij ons.”
67

 En mevrouw van Gelder, een oud-Dominicusparochiaan van 

respectabele leeftijd zegt: “Ze geven zoveel aandacht aan de preek, dan neem je er wat van 

mee.”
68

 Het aspect van gelijkwaardigheid kreeg voornamelijk vorm doordat er veel gebruik 

gemaakt werd van lekenvoorgangers en ook vrouwen voorganger konden zijn. Over alles 

werd nagedacht en gediscussieerd. Mevrouw van den Bosch (D) geeft aan: “Wij zijn veel 

meer bezig met wat we doen en dat willen we ook bewust doen.”
69

 En de pastor van de 

Effataparochie, Annemie Herinx zegt over de Dominicusparochie: “In deze parochie werd er 

kritisch nagedacht, waarom doen we dit en dat en wat zit erachter?”
70

 Verder was de 

Dominicusparochie een moderne, progressieve parochie. De diensten waren bewust niet 

traditioneel. Mevrouw van den Bosch (D): “De traditionele geloofsbelijdenis zagen we 

helemaal niet zitten, die tekst is naar ons idee behoorlijk achterhaald.”
71

 Er werd 

voornamelijk gebruik gemaakt van liederen van Huub Oosterhuis en teksten van Edward 

Schillebeekx.  

 De Dominicusparochie was slechts in beperkte mate maatschappelijk actief. Er werd 

weinig aandacht besteed aan diaconie. “De diaconie was een slecht verzorgde afdeling” 
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volgens meneer de Groot (D).
72

 Een veelgehoorde uitspraak is dat er geen gevoel was, maar 

dat alles gericht was op kennis. Dit commentaar kwam vooral van personen buiten de 

parochie. Zo zegt mevrouw Smit, een gepensioneerde oud-CKS-parochiaan (CKS): “Het 

werd een college zonder gevoel.”
73

 

 Naast de wekelijkse kerkdienst organiseerde de Dominicusparochie weinig andere 

activiteiten: de nadruk lag sterk op de vieringen. Soms werden er parochieavonden 

georganiseerd binnen een bepaald thema waar gesproken kon worden over onderwerpen 

binnen dit thema. Verder werden er soms diaconieprojecten opgezet waarbij geld werd 

ingezameld werd voor goede doelen, zoals bepaalde projecten in ontwikkelingslanden.
74

 

 De Dominicusparochie gaf eens in de twee maanden een kerkblad uit: Dominicus op 

weg. Hierin stonden onder andere vaste columns van parochianen, achtergrondinformatie 

over geloofszaken of andere religieuze onderwerpen, verslagen van activiteiten, nieuws over 

parochianen zoals doopsels, huwelijken en sterfgevallen, en informatie over de parochie en 

het activiteitenprogramma van de parochie. Daarnaast had de parochie een website: 

www.dominicusparochie-nijmegen.nl. Hoewel ook op deze website veel informatie te vinden 

was, onder andere over de werkgroepen en contactgegevens van de leden daarvan, de 

geschiedenis en doelstellingen van de parochie en algemene informatie over de parochie, 

werd de website nauwelijks bezocht. Reden hiervan was dat in die tijd de meeste parochianen 

nog geen computer en / of internet hadden.  

 

2.3.3 Het hulpbronnen-frame 

Hoewel de Dominicusparochie in 2003 intern alarm sloeg over de afname van zowel 

kerkgangers als vrijwilligers in de toekomst, had de parochie op dat moment nog de 

beschikking over een grote groep vrijwilligers. In 2003 waren er 314 vrijwilligerstaken in de 

parochie, exclusief de kinderen van het kinderkoor en de ouders van de eerste 

communicanten die jaarlijks gevraagd werden om te helpen bij de voorbereidingen van de 

Eerste Communie. Deze taken werden uitgevoerd door 176 vrijwilligers. Van deze 

vrijwilligers hadden 77 personen meer dan één taak, en vrijwilligers met vier, vijf of zes 

taken waren zeker geen uitzondering. Eén parochiaan nam dat jaar zelfs acht 

vrijwilligerstaken op zich. 

Vanaf deze situatie in 2003 tot aan de fusie viel gaandeweg ongeveer 60% van de 

vrijwilligers af vanwege ouderdom. Dat leidde ertoe dat in het jaar voor de fusie de parochie 

nog ongeveer 70 vrijwilligers had. Aangezien de taken vrijwel hetzelfde gebleven waren, 

omdat het kerkelijk leven gewoon doorging, betekende dit dat ongeveer dezelfde hoeveelheid 

taken gedaan moesten worden door veel minder vrijwilligers. Ook onder deze vrijwilligers 

waren er veel personen die graag wilden stoppen, bijvoorbeeld omdat ze hun taak al jarenlang 

uitoefenden of al op hoge leeftijd waren. De meeste van deze mensen besloten echter om de 

tijd tot de fusie uit te zingen, om daarna te stoppen met hun taak. 

 De parochie had een klein aantal betaalde vrijwilligers. De kosters, dirigenten en 

organisten kregen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Daarnaast waren er twee 

betaalde krachten werkzaam in de parochie; dit was de pastoor die een aanstelling had van 

0.4 fte en de huishoudelijke hulp van de pastoor, die twee ochtenden in de week werkzaam 

was (0.2 fte). 
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 Het gebouw van de Dominicusparochie is de Dominicuskerk aan de Professor 

Molkenboerstraat te Nijmegen. De kerk is ontworpen door ir. Thomas Nix die tot de Bossche 

School behoorde. Deze kenmerkt zich door de sobere vormgeving en het gebruik van 

materialen die in Nederland voorhanden zijn, zoals beton, baksteen en hout. Deze kenmerken 

zijn terug te zien in de Dominicuskerk (zie afbeelding 3). “Het interieur van de 

Dominicuskerk bestaat uit één grote, forse binnenzaal met aan weerskanten hoog oprijzende 

kolommen die de galerijen afscheiden van de centrale binnenruimte. Daardoor wordt de blik 

sterk gericht naar het priesterkoor.”
75

 Daarnaast zijn er twee nevenruimten toegevoegd. Naast 
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Taken Aantal personen 

Parochiecatechese  3 

Werkgroep Eerste Communie 1 + ouders 

Vormsel werkgroep 2 

Werkgroep jongerencatechese 1 

Preekgesprek  1 

Werkgroep pastoraat voor ouderen 11 

KBO (Katholieke BelangenOrganisatie 

voor Senioren) 

10 

Begroetingsgroep 1 

Ziekensectie 9 

Werkgroep M.O.V. (Missionaire 

activiteiten) 

4 

Oecumene 1 

Werkgroep gebedsdienst 8 

Werkgroep gezinsviering 7 

Werkgroep liturgie KBO 6 

Werkgroep liturgie 6 

Begrafenissen  3 

Jeugdkoor  3 + kinderen 

Jongerenkoor Odeon 22 

Rouw & trouwkoor 22 

Trekkoor 21 

Koor Schola 30 

Bloemsiergroep 12 

Groep gastvrouwen 21 

Kosters  5 

Liturgiefolders maken 8 

Bestuur  8 

Gebouwenbeheer  1 

Parochieadministratie  2 

Redactie parochieblad 4 

Bezorgers parochieblad 32 

Werkgroep Actie Kerkbalans 5 

Lopers Actie Kerkbalans 44 
Tabel 3: Overzicht van vrijwilligerstaken en aantal personen binnen de Dominicusparochie in 2003. 
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de kerk bevindt zich de pastorie die ook fungeerde als parochiecentrum. De Dominicuskerk 

wordt door veel parochianen niet als een mooi gebouw beschouwd. Meneer Vervoort, een 

oud-Dominicusparochiaan van midden-twintig geeft aan: “Over smaak valt niet te twisten 

maar ik vind de kerk niet bijzonder mooi.”
76

 En mevrouw Jansen, een oud-CKS-parochiaan 

van middelbare leeftijd die na de fusie niet is meegegaan zegt over de Dominicuskerk: “Het 

gebouw vond ik te kil.”
77

 Ondanks dat het uiterlijk van het gebouw niet gewaardeerd blijkt, 

heeft de stuurgroep er in 2007 toch voor gekozen om de Dominicuskerk tot parochiekerk van 

de fusieparochie te benoemen (zie paragraaf 3.2.5). 

 In de Rooms-Katholieke Kerk in 

Nederland zijn de parochies in de meeste 

gevallen de eigenaar van het kerkgebouw 

en de bijbehorende gebouwen; zo ook bij de 

Dominicusparochie. Echter, wil de parochie 

iets aan het gebouw of het interieur 

veranderen dan is er toestemming nodig van 

het bisdom. Een parochie mag enkel €2500 

vrij besteden zonder dat daar toestemming 

voor nodig is. Dit geldt voor alle uitgaven. 

Grotere uitgaven moeten altijd aangevraagd 

worden bij het bisdom. Wanneer het gaat 

om een verbouwing zal het bisdom 

meekijken door middel van bouwadviseurs 

die bij elke vergadering aanwezig zijn.  

Voor de fusie bestonden er al samenwerkingsverbanden tussen de Dominicusparochie 

en de Christus Koning-Stephanusparochie en de Antonius van Paduaparochie. Deze 

samenwerking vond plaats op het gebied van communicanten- en vormelingenvoorbereiding. 

Alle communicanten of vormelingen van de drie parochies werden samen voorbereid op deze 

gebeurtenissen en ook de plechtigheden zelf werden gezamenlijk gevierd. De plechtigheden 

vonden per toerbeurt in een van de drie kerken plaats. Aan dit schema werd strak 

vastgehouden; zelfs wanneer de parochie die dat jaar aan de beurt was geen communicanten 

of vormelingen had vond de plechtigheid toch in die parochiekerk plaats. Tijdens het proces 

van de fusie werd de samenwerking verder uitgebreid: aspecten waarop de ene parochie 

uitblonk werden overgenomen door de andere parochies. Zo wordt door verschillende 

respondenten de Antonius van Paduaparochie geroemd vanwege de goede diaconie en werd 

hun kerstpakkettenactie in het aanloopproces naar de fusie ook door de Christus Koning-

Stephanusparochie en de Dominicusparochie opgepakt.  

 

2.3.4 Het procesmatige frame 

De Dominicusparochie werd de laatste jaren voor de fusie geleid door een pastoor die vele 

jaren als missionaris in Suriname gewerkt had. De Dominicusparochie was de eerste parochie 

waaraan hij leiding gaf na terugkeer. Over het algemeen waren de parochianen niet zo 

tevreden met de manier waarop de laatste pastoor zijn ambt uitoefende. Deze pastoor was 

geen voortrekker. “De vrijwilligers zijn altijd hun eigen gang gegaan, de pastoor bemoeide 

zich niet al te veel met de gang van zaken”
78

 licht Meneer Vervoort (D) toe. En mevrouw van 

den Bosch (D) zegt: “De pastoor had zoiets van: de mensen weten het zelf wel. Daardoor 

waren er allemaal mensen die van iets wat wisten maar er was niemand die overzicht had.”
79
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Daarnaast werd zijn manier van preken over het algemeen niet gewaardeerd. Mevrouw van 

den Bosch (D) legt uit: “In de liturgie was het een ramp. Want hij was erg slordig en erg vlug, 

en wij waren zo gewend aan liturgie dat doe je met aandacht, met betrokkenheid, en 

toegewijd.”
80

 En meneer de Groot (D) voegt toe: “Hij maakte zijn zinnen niet af, hij 

associeerde maar wat raak op de preekstoel.”
81

 Regelmatig kwam er zondags dan ook een 

gastpredikant om de dienst te leiden. Niet alle parochianen hadden problemen met de pastoor. 

Zo werd hij ook gezien als de persoon die het gevoel heeft teruggebracht binnen de parochie. 

Meneer de Groot (D) licht toe: “Hij heeft in mijn hoofd onze parochie ook wat geleerd. 

Namelijk: ga open.”
82

 De parochie werd aangespoord om zich niet enkel naar binnen te 

richten maar open te staan voor de wereld om hen heen. De parochianen hebben dit vooral tot 

uitdrukking laten komen in de nieuwe fusieparochie.  

 Parochies worden geleid door een parochiebestuur, dat de kerkelijke, 

maatschappelijke, pastorale en financiële verantwoordelijkheid van de parochie draagt. 

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk is de pastoor van een parochie de voorzitter van het 

kerkbestuur. Verder bestaat een bestuur altijd uit een vicevoorzitter, een penningmeester en 

een secretaris en een aantal leden. Een van deze leden is verantwoordelijk voor de 

werkgroepen, een ander lid draagt de verantwoordelijkheid voor het gebouwenbeheer. Dit 

kerkbestuur bepaalt het beleid van de parochie en neemt beslissingen binnen de door het 

bisdom gestelde kaders. De pastoor en de overige vaste krachten binnen de parochie worden 

betaald door de parochie, voornamelijk door middel van de inkomsten uit de Actie 

Kerkbalans. 

 Hierboven werd al genoemd dat de Dominicusparochianen graag gedeelde 

verantwoordelijkheid zien. Dit komt ook naar voren in het beleidsplan 2003-2008: 

“Noodzakelijk is een verandering in denken en handelen, waardoor de beweging van boven 

naar beneden wordt omgekeerd in een beweging van beneden naar boven. Dit houdt in een 

appèl op de gelovigen om hun eigen gaven en inspiratie te laten gelden. […] In toenemende 

mate wordt het in deze tijd wenselijk geacht dat parochiebesturen een visie ontwikkelen die 

gedragen en gevoed wordt door de parochiegemeenschap zelf.”
83

 De invloed en 

medezeggenschap die de parochianen graag zouden willen hebben komt hier duidelijk uit 

naar voren. Of alle parochianen daadwerkelijk evenveel invloed hadden is de vraag. Volgens 

meneer Vervoort (D) besliste het kerkbestuur welke personen in welke commissie zitting 

namen en gebeurde dit niet op een transparante manier. Hierdoor was het voor het 

kerkbestuur mogelijk om personen met dezelfde ideeën op belangrijke posities te plaatsen. 

De meningen van andere parochianen werden niet of nauwelijks meegenomen bij 

beslissingen.
84

 

 De Dominicusparochie was geen traditionele parochie en zag vaak geen heil in de 

regels en richtlijnen die vanuit het bisdom werden opgelegd. Zoals hierboven te lezen is was 

„hiërarchie op afstand‟ een van de kenmerken waarmee de parochie omschreven werd. Hoe 

de parochie met de relatie met het bisdom probeerde om te gaan maakt het volgende citaat 

duidelijk: “Verstandig laveren en niet provoceren lijkt de beste handelswijze.”
85

 Buiten de 

verplichte bijeenkomsten was er weinig contact met het bisdom. 
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2.4 Christus Koning-Stephanusparochie 

 

2.4.1 Het ecologische frame 

Zoals hierboven al werd beschreven is de Christus Koning-Stephanusparochie (hierna CKS-

parochie genoemd) in 1993 ontstaan uit een fusie tussen de Christus Koningparochie en de 

Sint Stephanusparochie. Ook deze parochie kreeg in de loop der jaren steeds meer te maken 

met een terugloop van het aantal kerkgangers. Na jarenlange trouwe dienst nam de pastoor in 

2004 afscheid van de CKS-parochie om met emiraat te gaan. Er werd geen opvolger voor 

hem gevonden; dit betekende dat al het werk op de schouders van het kerkbestuur kwam te 

liggen. Halverwege 2005 werd de toenmalige deken van Nijmegen benoemd als administrator 

van de parochie. Hierdoor kwam er voor het kerkbestuur een aanspreekpunt wat betreft 

administratieve zaken; de overige zaken echter kwamen nog steeds voor rekening van het 

bestuur. Deze situatie was niet jarenlang vol te houden. Het bestuur zag de noodzaak in van 

het samengaan met andere parochies in Nijmegen-Oost en in 2005 stapte het in het 

fusieproces. Op 28 en 29 september 2007 werd uiteindelijk besloten dat de Dominicuskerk de 

parochiekerk van de nieuwe fusieparochie zou worden. De stuurgroepleden van de CKS-

parochie ging akkoord met deze beslissing. Op zondag 30 december 2007 heeft de laatste 

viering in de Sint Stephanuskerk plaatsgevonden. Hierbij waren ook de 

Dominicusparochianen aanwezig; op dat moment werd in hun eigen kerk bewust geen viering 

gehouden. Als thema voor deze laatste viering was gekozen voor “Naar het land dat Ik u 

wijzen zal…” en in plaats van een preek werd er een meditatieve rondtocht gehouden door de 

kerk, waarbij bij een zevental plaatsen een gedachte en een gebed werden uitgesproken. Dit 

gebeurde bij het doopvont, de kruisweg, het beeld van de Heilige Blasius, de koorzolder, het 

Mariabeeld, het Jozefaltaar en het overlijdensregister.
86

 Aan het einde van de viering werd 

een aantal voorwerpen in een kist gelegd: het doop-, huwelijks-, en overlijdensregister, de 

kruisjes van de overledenen van het afgelopen jaar, het lectionarium, het intentieboek en het 

gemeenschapsbeeld. Deze voorwerpen zouden meegenomen worden naar de Effataparochie. 

Deze kist werd de kerk uitgedragen, voorafgegaan door de Paaskaars en gevolgd door de 

parochianen.
87

 Op het kerkplein stond een bus klaar om alle parochianen naar de 

Dominicuskerk, de nieuwe Effataparochiekerk te rijden. Daar werden zij verwelkomd met 

klokgelui en gezang van enkele oud-Dominicusparochianen die waren achtergebleven. Koffie 

en broodjes stonden klaar om alle parochianen een warm welkom te geven in de nieuwe 

parochiekerk.
88

 

 Doordat de CKS-parochie ontstaan is uit een samenvoeging van twee parochies 

besloeg zij een groot deel van de wijk Hengstdal in Nijmegen-Oost. Karakteristiek aan dit 

gebied van Nijmegen is de combinatie van oorspronkelijke volksbuurten naast wat meer 

gegoede arbeiderswijken en straten met herenhuizen. De vroegere Christus Koningkerk stond 

in de Spoorbuurt.
 
Dit was een vrij homogene groep parochianen. Deze buurt werd gebouwd 

tussen 1918
 
en 1930 en was bestemd voor de werknemers van de Nederlandse Spoorwegen. 

“De spoorbuurt is een vroeg voorbeeld van een tuindorp met sociale woningbouw.”
89

 De 

bezoekers van de Sint Stephanuskerk waren een minder homogene groep, zowel de hoge 

sociale klasse van de vrijstaande herenhuizen aan de Berg en Dalseweg als de bewoners van 

volksbuurt het Rode Dorp bezochten deze kerk. Toen de twee parochies samengevoegd 

werden ontstond er een parochie met een diverse groep parochianen. Echter, na de fusie bleek 

dat een groot aantal parochianen van de oude Christus Koningparochie niet mee was 

gekomen naar de Sint Stephanuskerk. Daarnaast hebben veel hoger opgeleide parochianen 
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van de Sint Stephanusparochie op het moment van deze eerste fusie al de overstap gemaakt 

naar de Dominicusparochie. 

 Voordat de laatste pastoor in 2003 met emeritaat ging, bezochten gemiddeld tachtig 

personen de zondagse dienst, waarvan tien kinderen. Buiten deze kinderen en hun ouders 

waren de bezoekers boven de pensioengerechtigde leeftijd. Na 2003 liepen de aantallen flink 

terug. Omdat er geen nieuwe pastoor gevonden werd, die als herder over zijn schapen kon 

fungeren viel de gemeenschap langzaam uit elkaar en zochten vele parochianen hun weg naar 

andere parochies. De laatste jaren voor de fusie was het aantal kerkgangers daarom nog maar 

klein. Hoewel de parochie een groot grondgebied besloeg en 6000 zielen kende bezochten er 

de laatste jaren nog maar gemiddeld vijfentwintig personen de zondagse dienst. De 

gemiddelde leeftijd was hoog. Van de vijfentwintig kerkgangers waren er twintig boven de 

zeventig. Er kwam nog één gezin met jongeren. Jaarlijks deden gemiddeld nog vijf kinderen 

hun Eerste Communie, maar deze gezinnen kwamen gedurende de rest van het jaar niet in de 

kerk. 

De CKS-parochie was in de laatste jaren erg naar binnen gericht. Er waren geen 

oecumenische contacten, geen contacten met andere religieuze genootschappen en ook geen 

contacten met scholen of verzorgingstehuizen. Daarnaast had de parochie geen relatie met de 

wijk; er was geen samenwerking met de wijk en er werden geen activiteiten georganiseerd 

voor bewoners van de wijk. In eerste instantie was de oorzaak hiervan vooral de pastoor, die 

zich de laatste jaren in zijn functie erg naar binnen richtte. Na het overlijden van de pastoor 

lag de oorzaak vooral in de te geringe menskracht van de vrijwilligers, zo geeft mevrouw de 

Vries, een oud-CKS-parochiaan van ongeveer vijftig jaar oud die lid was van de stuurgroep, 

aan.
90

 In de literatuur wordt een dergelijke situatie toegelicht. Brouwer et al stellen: “Een 

passieve houding lijkt welhaast te worden opgeroepen door de neergaande spiraal, waarin een 

gemeente of parochie terecht kan komen. [...] Een zekere verlamming om tot nieuwe 

initiatieven te komen is kenmerkend voor geloofsgemeenschappen die in een negatieve 

spiraal terecht zijn gekomen.”
91

 Dit citaat sluit aan bij de situatie waarin de CKS-parochie 

verkeerde en toont de moeilijkheid aan om uit deze situatie te ontsnappen.  

 

2.4.2 Het culturele frame 

De CKS-parochie wordt door de oorspronkelijke leden beschreven als een traditionele 

parochie. De pastoor, die de leiding had van het parochiebestuur, was een traditionele man 

die hield van decorum. Dit leidde ertoe dat ook de diensten een traditionele inhoud en 

uiterlijk hadden, waarbij de misboekjes gebruikt werden die het bisdom beschikbaar stelde. 

Er was dus weinig sprake van inbreng van parochianen in de diensten. Na Vaticanum II 

hadden zowel de Sint Stephanus- als de Christus Koningparochie wel wat vernieuwingen 

opgepakt zoals vieringen in de volkstaal, maar over het algemeen bleven beide parochies vrij 

behoudend.  

Binnen de CKS-parochie was weinig aandacht voor de rol van de parochie in de wijk 

of samenleving en daarmee samenhangend de toekomst van de parochie. De parochie had 

geen visie of missie: “De parochie had geen echte visie, gewoon kerk zijn en ondersteunen 

wie ondersteuning nodig hadden”
92

 zegt meneer Willems, een oud-CKS-parochiaan van 

middelbare leeftijd die lid was van de stuurgroep. Daarnaast was de parochie door de 

voorkeur voor het traditionele van de laatste pastoor en het kleine groepje vrijwilligers dat de 

kar moest trekken de laatste jaren voor de fusie niet vernieuwend of wervend te noemen: er 

werden geen activiteiten meer georganiseerd buiten de dienst op zondagmorgen. Zo waren er 
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geen activiteiten voor de groep mogelijke bezoekers die zich wel verbonden voelden met de 

parochie maar niet wekelijks een kerkdienst wilden bezoeken. Ook aan diaconie werd weinig 

meer gedaan. De gevolgen hiervan waren dat de parochie nog maar weinig elan uitstraalde 

naar de buitenwereld. Meneer Willems (CKS) licht toe: “De pastoor richtte zich, toen hij 

ouder werd, echt op de oudere mensen, niet op de jongeren. En op een gegeven moment zag 

je alleen nog maar oudere mensen in de kerk, geen jongeren.”
93

 

 De status als lagere middenklasse parochie kwam vooral naar voren bij de activiteiten 

buiten de wekelijkse dienst, zoals de vrijwilligersdag. Jaarlijks werd er voor alle vrijwilligers 

van de parochie een feestelijke dag georganiseerd om hen te bedanken voor hun 

werkzaamheden. Mevrouw Smit (CKS) licht toe: “Deze werd op een meer volksere manier 

gevierd.”
94

 Op deze dag werden er bijvoorbeeld sketches gemaakt en liedjes gezongen.  

De CKS-parochie was in het bezit van een aantal voorwerpen die voor de parochianen van 

bijzondere waarde waren. Zo hadden zij een kringbeeld met een kaars erin op het altaar staan. 

Dit beeld hadden zij gekregen van hun pastoor bij een jubileum. Voor hen straalde dit beeld 

verbondenheid uit; verbondenheid met elkaar en met de laatste pastoor. Daarnaast hadden zij 

de gewoonte om bij overlijden een kruisje met daarop de naam van de overleden persoon op 

een bord in de kerk te hangen. Vanzelfsprekend was ook dit bord met kruisjes voor hen van 

belangrijke waarde.  

Het interieur van de Sint-Stephanuskerk, waarin de CKS-parochie kerkte, is opvallend 

door de rijke veelkleurigheid. Dit wordt in het bijzonder veroorzaakt door de grote mozaïeken 

op het priesterkoor, in de Sint Jozefkapel en in de Mariakapel.
95

 Deze mozaïeken, ontworpen 

door de Nijmeegse kunstenaar Joan Collette, zijn in de loop der jaren aan het interieur van de 

kerk toegevoegd. In 1934 begon Collette aan het eerste mozaïek in de Mariakapel en in 1940 

waren alle mozaïeken voltooid. Het grootste mozaïek bevindt zich achter het priesterkoor; 

hierop wordt het leven van de heilige Stephanus afgebeeld. Bij het vijftigjarige bestaan van 

de parochie kwam er een nieuw altaar en een nieuwe lezenaar, ook beide voorzien van 

mozaïeken. Ook de glas-in-loodramen in de koepel van het kerkgebouw zijn ontworpen en 

vervaardigd door Joan Collette. Alle werken van deze kunstenaar in de Sint-Stephanuskerk 

zijn beschermd als gemeentelijk monument en achtergebleven toen de CKS-parochianen naar 

de Effataparochie gingen. 

De CKS-parochie had een parochieblad dat ongeveer 6 keer per jaar verscheen. De 

naam van het parochieblad was Mozaïek. Het parochieblad werd gevuld met algemene 

informatie, een woord van de pastoor, parochieberichten en verslagen van bijeenkomsten. 

Soms werden er stukken ingezonden door parochianen. De CKS-parochie had geen website. 
 

2.4.3 Het hulpbronnen-frame 

De CKS-parochie werd de laatste jaren voor het emeritaat van de pastoor geleid door de 

pastoor met behulp van een vaste groep actieve vrijwilligers. Dit waren ongeveer zeventig 

personen, waarvan sommigen meerdere taken uitvoerden. De pastoor en zijn huishoudster 

waren de enige betaalde krachten in de parochie. 
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Na het vertrek van de pastoor nam ook het aantal parochianen en daarmee het aantal 

vrijwilligers in snel tempo af. Het dameskoor werd opgeheven omdat de dirigente haar 

functie neerlegde, waarop veel koorleden zich aansloten bij het koor van de Antonius van 

Paduaparochie en vanaf dat moment daar ook ter kerke gingen. Deze grote afname van 

vrijwilligers leidde ertoe dat de taken terecht kwamen op de schouders van het kleine groepje 

vrijwilligers dat was overgebleven: ongeveer 10 personen. De leden van het bestuur 

probeerden de parochie zo goed en kwaad als het ging te laten draaien en stuurden alles aan. 

De overige zes personen hielpen waar ze konden. Meneer Willems (CKS) legt uit: “Twee 

echtparen waren de uitvoerenden maar de anderen staken ook hun handen uit de mouwen. 

Dat groepje mensen droeg de parochie.”
96

 Mevrouw de Vries (CKS), die deze laatste jaren in 

het bestuur van de CKS-parochie zitting had, vertelt dat zij er wekelijks twee tot tweeënhalve 

dag mee bezig was.
97

 Van het kosteren tot het onderhoud van de gebouwen, zorgen dat er 

voorgangers zijn, dat er een koor is, de missen voorbereiden, collecteren: de vrijwilligers 

namen alle voorkomende taken op zich. 

 Financieel gezien was de parochie in staat om zichzelf te bedruipen: zowel de 

terugkerende jaarlijkse kosten als de inkomsten uit de Actie Kerkbalans lagen de laatste jaren 

voor de fusie rond de €50.000. Dit bedrag aan inkomsten voor een parochie met nog maar 

vijfentwintig kerkgangers is hoog. Zoals hierboven vermeld bevond de CKS-parochie zich in 

een gegoede buurt; in de herenhuizen aan 

onder andere de Berg en Dalseweg wonen de 

wat meer welgestelde inwoners van Nijmegen. 

De meeste van de gelovige bewoners van deze 

buurt kerkten echter in de Cenakelkerk van de 

Verrijzenisparochie te Heilig Landstichting. 

Toch ging de bijdrage die zij leverden aan de 

Actie Kerkbalans naar de parochiekerk van het 

gebied waarin zij wonen, in dit geval dus de 

CKS-parochie. Het gemiddelde van €700 per 

huishouden leverde de CKS-parochie een ruim 

totaalbedrag op. Omdat de uitgaven en 

inkomsten gelijk waren, had de CKS-parochie 

geen vermogen op de bank en dus geen 

reserves voor onvoorziene omstandigheden. 

Toen er in de jaren voor de fusie een lekkage 
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Afbeelding 4: De Sint Stephanuskerk aan de Berg 

en Dalseweg te Nijmegen. 
Bron: 

www.noviomagus.nl/Vrij/Stephanuskerk/Cat/cwdata/PIC

T1903.html 

Taken Aantal personen 

Dameskoor 25 

Actie Kerkbalans (klaarmaken 

enveloppes, rondbrengen en ophalen 

enveloppes) 

25 

Kerkblad rondbrengen 25 

Collecte tijdens de dienst verzorgen 10 

Bloemsiergroep 2 

Kosters 2 

Kerkbestuur (exclusief pastoor) 4 

Parochieraad 4 
Tabel 4: Overzicht van vrijwilligerstaken en aantal personen binnen de CKS-parochie. 
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ontstond aan het kerkgebouw moest er een lening bij het bisdom „s-Hertogenbosch 

aangevraagd worden om het dak te kunnen repareren.  

 De parochianen van de CKS-parochie kerkten in de Sint Stephanuskerk bovenaan de 

Berg en Dalseweg te Nijmegen. Deze kerk werd ontworpen door de architect Pierre Cuypers 

en in 1922 begon de bouw. Op 19 november 1923 werd de nieuwe kerk ingezegend. De 

essentie van dit kerkgebouw was de centrale ruimte, die door een trompenkoepel overwelfd 

werd. “Zo had de gelovige in de kerk een vrij uitzicht op het altaar, dat niet belemmerd werd 

door rijen massieve pijlers zoals in de neogotische interieurs. Bovendien kon het kerkvolk 

zich in een dergelijke overzichtelijke ruimte als één gemeenschap voelen.”
98

 Naast de kerk 

werd in deze periode ook een pastorie gebouwd. In 1931 werd er achter de kerk een 

parochiehuis gebouwd. Hierin bevonden zich een grote zaal, een kleine zaal, twee 

bestuurskamers en een lokaal voor de bibliotheek. Ten slotte werd er in 1939 nog een 

verkennershonk tussen de kerk en het parochiehuis gebouwd, als samenkomstplek voor de 

verkennersgroep van de Sint Stephanusparochie. De Sint Stephanuskerk wordt door vele 

geïnterviewden omschreven als een prachtig en warm gebouw. Meneer van den Boomen (D): 

“Van de drie kerken zoals die nu zijn, vind ik de Stephanuskerk de mooiste.”
99

 En meneer 

Willems (CKS) zegt: “Want het staat buiten kijf, ons kerkgebouw was het mooiste. Dat gaven 

de mensen van de Dominicus ook volmondig toe, daar zat warmte in.”
100

 Toch werd dit 

gebouw op 1 januari 2008 aan de eredienst onttrokken en later verkocht, omdat de 

uiteindelijke beslissing wat betreft het kerkgebouw voor de fusieparochie op de 

Dominicuskerk was gevallen (zie paragraaf 2.5.1).  

 De CKS-parochie was, zoals alle rooms-katholieke parochies, de eigenaar van zowel 

het kerkgebouw als het interieur van het kerkgebouw. Het geld dat de verkoop van een 

kerkgebouw of bijgebouwen opleverde ging dan ook naar de parochie.  

 

2.4.4 Het procesmatige frame 

De laatste pastoor van de CKS-parochie wordt door de geïnterviewde CKS-parochianen 

omschreven als een traditionele man die de touwtjes in handen had. Mevrouw de Vries 

(CKS) zegt: “We hadden een pastoor als voorzitter van het parochiebestuur en hij was de 

leidende persoon die bepaalde wat er gebeurde en hoe dat gebeurde. Alles moest via de 

pastoor lopen. Parochianen hadden nauwelijks inspraak.”
101

 Volgens meneer Willems (CKS) 

was de pastoor iemand, die niets aan anderen kon overlaten. Zaken werden wel overlegd in 

het parochiebestuur maar uiteindelijk werden de beslissingen genomen zoals hij het wilde.
102

 

Rondom deze pastoor had zich een groepje actieve vrijwilligers verzameld, dat door een van 

de oud-parochianen omschreven wordt als de inner circle. Meneer Willems (CKS), zelf „lid‟ 

van deze inner circle door zijn functie als bestuurslid, geeft aan dat de verbondenheid groot 

was: “We waren een vriendenclub, we waren gewoon vrienden van elkaar. De verbondenheid 

was dus heel groot.”
103

 Hij vertelt dat de lectoren, een groepje van vier à vijf man, na de 

zondagse viering vaak nog door de pastoor uitgenodigd werden om koffie te komen drinken 

bij de pastoor thuis.
104

 Deze inner circle kon dan ook meer invloed uitoefenen bij de pastoor 

dan de overige parochianen. Echter, wanneer je als parochiaan niet tot deze groep behoorde 

leidde dat vaak tot andere gevoelens, zoals mevrouw Jansen (CKS) aangeeft: “Het was die 

groep die met elkaar de hele organisatie overeind hield, die had het goed met elkaar. Als je 
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daarbij hoorde, dan zat je er middenin. Als je er niet bij hoorde, dan bleef je toch wel een 

beetje op afstand. Als je niet tot de inner circle behoorde, dan werden mensen niet altijd 

gehoord.”
105

 Meneer Willems (CKS) geeft aan dat de pastoor naar de overige parochianen 

formeler was, maar volgens hem waren de onderlinge relaties en sfeer binnen de parochie 

goed en was er geen sprake van jaloezie van parochianen die graag tot dit groepje hadden 

willen behoren. Volgens hem was dit ook gewoon mogelijk geweest en werden er geen 

personen bewust buitengesloten.
106

 

 Omdat de CKS-parochie zeker in de tijd voordat de pastoor met emeritaat ging een 

traditionele parochie was, onderhielden zij ook een traditionele relatie met het bisdom. “Er 

werd precies geluisterd naar alle regels en alle richtlijnen werden opgevolgd” licht meneer 

Willems (CKS) toe.
107

 Vanaf het overlijden van de pastoor werden deze regels langzaam wat 

losgelaten. Deels omdat er geen mogelijkheden waren om er aan vast te houden, zoals de 

regel dat leken niet voor mogen gaan, deels omdat de parochianen wat minder traditioneel 

waren dan de pastoor.  
 

2.5 Effataparochie  

 

2.5.1 Het ecologische frame 

Omdat in bovenstaande paragrafen de ecologie van de oude parochies en daarmee ook 

gedeeltelijk van de nieuwe fusieparochie al besproken is, zal hier vooral het kerkelijke 

klimaat van de nieuwe fusieparochie belicht worden. 

Vanuit de Dominicusparochie kwam aan het begin van het eerste decennium van de 

eenentwintigste eeuw het besef dat het in de toekomst lastig zou worden om zelfstandig te 

blijven bestaan. Daarop hebben zij het initiatief genomen tot besprekingen met andere 

parochies in Nijmegen-Oost, met het idee dat het het beste is om een fusie in te gaan wanneer 

de noodzaak er nog niet is. In de andere parochies was er sprake van hetzelfde 

toekomstbeeld: vergrijzing en een afname van het aantal kerkgangers. De besprekingen 

werden gestart door betrokken kerkleden; op het moment dat duidelijk werd dat er 

mogelijkheden tot fusie waren met de CKS-parochie en de Antonius van Paduaparochie 

werden de besprekingen overgenomen door de besturen. Begin 2006 werd er een commissie 

opgericht die zich over een mogelijke fusie zou gaan buigen, waarin leden van alle drie de 

parochies zitting hadden. Als werktitel werd Effata gekozen, Ga open, naar Marcus 7, 32-34. 

“Effata verwijst naar het evangelie en onze taak als leerlingen van Jezus Christus om elkaar 

en anderen aan te raken en te openen”
108

 zo staat te lezen op de website van de 

Effataparochie. De fusiebesprekingen verliepen voorspoedig; zo werden er onder andere twee 

pastoraal werkers aangenomen (Annemie Herinx en Jos van den Brand) en werden er 

gezamenlijke vieringen georganiseerd om alle parochianen met elkaar en met elkaars 

gebruiken kennis te laten maken. Echter, de gebouwenkwestie bleek een heet hangijzer te 

zijn. Er werd een 24 uurs conferentie belegd, waarbij de stuurgroep zich terugtrok in 

conferentie-oord Soeterbeeck en nogmaals vergaderde om tot een besluit te komen. De 

meerderheid van de stemmen ging uiteindelijk naar de Dominicuskerk. De afgevaardigden 

van de Antonius van Paduaparochie waren van mening dat zij dit niet konden uitleggen aan 

hun achterban en besloten dat zij daarom niet met deze keuze konden instemmen. Zij 

besloten daarop uit het fusieproces te stappen. De Dominicusparochie en de CKS-parochie 

hebben de fusie doorgezet. Het jaar 2008 werd een tussenjaar, waarin de twee oude besturen 

zijn samengegaan tot één nieuw bestuur. Op 1 januari 2009 zijn beide parochies officieel 
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samengegaan tot de Effataparochie: “Toen werden de besturen van de twee parochies eervol 

ontslagen en werd er een nieuw Effatabestuur door de bisschop van Den Bosch, Mgr. A. 

Hurkmans benoemd.”
109

  

 In geheel Nijmegen zijn het niet slechts de rooms-katholieke kerken die te maken 

hebben met een terugloop van het aantal bezoekers en leden. De afgelopen jaren hebben ook 

enkele protestante kerken hun deuren moeten sluiten. Zo is de Opstandingskerk, een 

Nederlands Hervormde kerk, al in 2000 gesloten en gesloopt vanwege teruglopende 

bezoekersaantallen.
110

 De sluiting van kerken heeft niet zozeer te maken met een eventuele 

terugloop van het aantal bewoners van een wijk, maar meer met de desinteresse van 

wijkbewoners en vroegere kerkleden om tot een kerkgenootschap te behoren en een kerk te 

bezoeken. Ook heeft het te maken met de identiteit van de kerkelijke gemeenschap, in welke 

mate mensen zich hiertoe aangetrokken voelen en of er vergelijkbare kerken in de omgeving 

voorhanden zijn. Zo trekt de Maria Geboortekerk in Nijmegen de laatste jaren grote aantallen 

bezoekers en vinden er in deze kerk zelfs dagelijks vieringen plaats.
111

 De reden hiervoor is 

dat de Maria Geboorteparochie een Emmanuel-gemeenschap is. De Emmanuel-gemeenschap 

is een charismatische gemeenschap die bekend staat om haar orthodoxe leer en toewijding. In 

de huidige tijd trekken deze en andere charismatische bewegingen een vrij grote groep 

jongeren aan.
112

 De Maria Geboortekerk de enige Emmanuel-gemeenschap in de omgeving 

van Nijmegen, dus komen ook geïnteresseerden van buiten Nijmegen bijeen in deze kerk. 

Weet je als kerkgenootschap dus op te vallen door eigenheid en spreekt dit daarnaast een vrij 

grote groep geïnteresseerden aan, dan is de kans op overleving in de toekomst vele malen 

groter. 

 Van de vijfentwintig CKS-parochianen die de laatste jaren voor de fusie nog 

regelmatig in de Stephanuskerk kwamen, is ongeveer de helft meegekomen naar de 

Effataparochie. De overige personen hebben veelal de overstap gemaakt naar de Antonius 

van Paduaparochie, omdat ze daar al in het koor zongen of omdat ze zich meer thuis voelden 

bij de manier van vieren. Een aantal oud-CKS-parochianen op hoge leeftijd bezoekt sinds de 

fusie geen kerkdienst meer, maar kijkt op zondagochtend naar een kerkdienst die op televisie 

uitgezonden wordt.
113

 Dit betekent dat de oud-CKS-kerkleden een duidelijke minderheid 

vormen ten opzichte van de, tijdens de fusie, ongeveer honderd kerkgangers in de 

Dominicuskerk. Op dit moment telt de parochie rond de 6000 parochianen, maar bezoeken er 

gemiddeld tachtig personen op zondag een viering. Van deze tachtig is ongeveer 20% onder 

de 60, waarvan maar een handjevol jongeren. Mevrouw van den Bosch (D) geeft aan: “De 

jongeren zien we eigenlijk ook maar heel weinig, die komen niet regelmatig in de kerk.”
114

 

Ongeveer 50% is tussen de zestig en de tachtig jaar oud, en de overige 30% is boven de 

tachtig jaar. Per jaar worden er ongeveer tien kinderen gedoopt, maar dit wordt voornamelijk 

gedaan voor de grootouders. Deze kinderen en gezinnen komen daarna niet meer terug in de 

vieringen.
115

 De parochie doet veel moeite om nieuwe actieve parochianen of 

geïnteresseerden aan te trekken om de parochie levensvatbaar te houden. Zo worden er 

allerhande activiteiten georganiseerd die (ook) gericht zijn op personen die geïnteresseerd 

zijn in religie en / of spiritualiteit, maar geen interesse hebben in een wekelijkse kerkdienst. 

Voorbeelden hiervan zijn stiltewandelingen en spirituele films. Deze activiteiten hebben 
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echter tot nu toe niet het gehoopte effect gehad; ze worden enkel bezocht door parochianen 

die ook regelmatig een kerkdienst bezoeken.  

De meeste oecumenische contacten die de Dominicusparochie in bracht in de fusie, 

zijn voortgezet door de Effataparochie. Zo wordt er op dit moment twee keer per jaar een 

gezamenlijke viering gehouden met de DoRe-gemeente (Doopsgezinden-Remonstranten) en 

worden er daarnaast soms gezamenlijke activiteiten georganiseerd. In samenwerking met het 

Albertinumgenootschap worden zestien tot twintig lezingen per jaar georganiseerd. De 

voorbereidingen voor de Eerste Communie en het Vormsel worden gedaan in samenwerking 

met de Antonius van Paduaparochie en de Maria Geboorteparochie. Ook de viering van de 

Vormselplechtigheid vindt met deze twee parochies samen plaats. Vanwege een op handen 

zijnde nieuwe fusie tussen acht rooms-katholieke parochies in Nijmegen-midden waarbij 

weer kerkgebouwen gesloten zullen gaan worden, heeft de Effataparochie op dit moment 

vanzelfsprekend contact met deze acht parochies.
116

 Ten slotte is er eenmaal per jaar contact 

met basisschool die zich bevindt naast het kerkgebouw: Klein Heyendaal. Hier worden 

nieuwe communicanten geworven voor de jaarlijkse Eerste Communieplechtigheid. Per jaar 

doen er nog ongeveer vijf kinderen hun Eerste Communie in de Effataparochie.  

Hoewel de Effataparochie er graag wil zijn voor de wijk en ook activiteiten 

organiseert waarvan ze hopen dat dit bewoners van de wijk aanspreekt (zoals een kerstmarkt, 

spirituele film, lezingen), wordt er vanuit de wijk amper gebruik van gemaakt. Om de 

wijkbewoners te bereiken wordt er reclame voor de activiteiten gemaakt in lokale krantjes en 

door affiches in de supermarkt aan te plakken, maar er komen maar mondjesmaat nieuwe 

mensen kijken. “Effata wil wel, maar de wijk wil niet” geeft Meneer Willems (CKS) treffend 

aan.
117

 Toch blijven ze wel doorgaan met pogingen om de wijkbewoners te bereiken, omdat 

ze graag diegenen willen blijven bereiken die er wel voor open staan of behoefte aan hebben. 

 

2.5.2 Het culturele frame 

In een informatiefolder omschrijft de Effataparochie zich op de volgende manier: “Onze 

geloofsgemeenschap vertaalt de katholieke traditie naar de hedendaagse samenleving. We 

willen hoofd, hart en ziel aanspreken.”
118

 En in het beleidsplan van de Effataparochie is te 

lezen: “In onze gemeenschap gaan respect voor de vormen en het gedachtegoed van de 

katholieke traditie samen met een open oog voor de vragen van deze tijd. In onze 

bemiddeling tussen de traditie en de (spirituele) noden van deze tijd vormen wij een lerende 

gemeenschap. Zoekende als wij zijn, zijn wij hierin soms vrijmoedig of zelfs vrijzinnig. 

Daarmee sluiten wij ook aan bij de zoekende mensen in onze samenleving, de 

„buitenkerkelijken‟ en de „ongebonden spirituelen‟. Wij willen onze opdracht om, als deel 

van de katholieke wereldkerk, de blijde boodschap van Jezus Christus te verkondigen zó 

uitvoeren dat wij het oude – de traditie – op een nieuwe manier doorgeven en 

verwerkelijken.”
119

 Uit beide statements komt duidelijk naar voren dat de Effataparochie het 

katholieke gedachtegoed op een eigentijdse manier wil vormgeven, om zo ook minder 

traditionele gelovigen te bereiken. 

Door veel parochianen wordt de identiteit van de Effataparochie gezien als een mix 

tussen de identiteiten van de Dominicusparochie en de CKS-parochie. Waar de 

Dominicusparochie in de meer vrijzinnige traditie stond, was de CKS-parochie juist vrij 

traditioneel. “Je zou kunnen zeggen dat het nu een goede combinatie van de twee oude 

parochies is, met wat meer eigenheid en bewuster kiezen voor teksten en liederen”
120

 zegt 
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mevrouw de Vries (CKS). Mevrouw Smit (CKS) beschrijft het op de volgende manier: 

“Gegoten in een traditionele vorm maar modern afgemaakt.”
121

 Er zijn elementen uit beide 

oude parochies gebruikt om de nieuwe vorm te creëren. Nog steeds wordt er veel aandacht 

geschonken aan het woord en is de preek een zeer belangrijk onderdeel van de dienst, maar 

ook zijn er bepaalde traditionele gebruiken ingevoerd en het taalgebruik is wat minder 

intellectueel geworden. Pastor Herinx licht toe: “We zijn nog steeds erg sober, maar we 

gebruiken wel wierook als de voorbeden gebeden worden.”
122

 Dit bleek ook goed aan te 

sluiten bij de voorkeur van een groep oudere oud-Dominicusparochianen. Hoewel de 

parochianen het erover eens zijn dat er een nieuwe manier van vieren is gekomen, geven de 

meesten toch aan dat deze nieuwe manier meer lijkt op de vroegere Dominicusvieringen dan 

op de vroegere CKS-vieringen. Dit wordt door de parochianen als een logisch gevolg 

beschouwd gezien het feit dat de Effataparochie voornamelijk bestaat uit oud-

Dominicusparochianen en maar weinig oud-CKS-parochianen. Het heeft wel enige tijd 

gekost om tot een manier van vieren te komen waar het grootste deel van de parochianen zich 

prettig bij voelt. Pastor Annemie Herinx zegt: “Na twee jaar is dat eindelijk geïntegreerd en 

hebben wij de vieringen zoals we die nu hebben, een Effataviering waarin zowel 

Dominicusparochianen als CKS-parochianen zich goed bij voelen en in herkennen.”
123

 

 Hoewel de manier van vieren een mix is tussen de twee oude vormen, zijn er ook 

zeker nieuwe elementen te vinden binnen de Effataparochie. Dit komt het meest terug binnen 

het thema Spiritualiteit en persoonlijke geloofsverdieping, een van de thema's waar de 

Effataparochie zich mee bezig houdt. Dit thema is opgezet na de fusie en de activiteiten die 

hierbinnen georganiseerd worden, zijn dan ook originele Effata-activiteiten. Voorbeelden 

hiervan zijn icoonschilderen, spirituele films, stiltewandelingen en bibliodrama. De pastor 

geeft aan: “En dat is dus echt iets van Effata, van ons zeggen mensen ook.”
124

 Ook de 

Agapevieringen zijn ontwikkeld in de nieuwe Effataparochie. Dit is een voortzetting van de 

Woord & Tafelviering die al opgezet was in de Dominicusparochie, maar de details werden 

aangepast voor de nieuwe parochie. De Agapevieringen zijn wat minder vrij dan de eerdere 

Woord & Tafelvieringen. Zo wordt er nu onder andere wel het lezingenrooster aangehouden. 

Deze vieringen draaien om samenkomst en in plaats van hosties worden er stukjes Turks 

brood rondgedeeld. Pastor Annemie Herinx legt uit: “Het gaat terug op de gedachten van de 

eerste christenen, die kwamen, zo verbeelden wij ons dat, gewoon in de huiskamer bij elkaar, 

vertelden elkaar verhalen, de gastheer maakte een kruis op het brood, brood en wijn werden 

gedeeld.”
125

 

 De CKS-parochianen hebben bij de sluiting van hun kerk een aantal belangrijke 

voorwerpen meegenomen naar de Dominicuskerk en de Effataparochie. Het gaat hier om het 

kringbeeld en het bord met kruisjes die beide hierboven al besproken zijn, zie paragraaf 2.4.2. 

Daarnaast werden het doop-, huwelijks- en overlijdensregister, het lectionarium en het 

intentieboek meegenomen naar de nieuwe parochie.
126

 Al tijdens het fusieproces zijn er 

Effatakaarsen gemaakt die een plaats kregen in de drie parochies. Op de eerste kaars stond 

EF, op de tweede kaars FA en op de derde kaars TA. Deze drie kaarsen zijn bij de fusie 

samengevoegd en de Effatakaars heeft lange tijd in de Dominicuskerk op een centrale plaats 

gestaan, totdat ze opgebrand was.  

 De parochie heeft een parochieblad, genaamd Effata parochieblad, dat ongeveer acht 

keer per jaar verschijnt. Dit uitgebreide blad - vaak beslaat het vijftien tot twintig pagina‟s - 
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bevat columns, interviews met parochianen, achtergrondinformatie over thema‟s die op dat 

moment aansprekend zijn, boekbesprekingen, (achtergrond)informatie over projecten vanuit 

de parochie, informatie over activiteiten van de parochie, een activiteitenagenda, een kroniek 

waarin het overlijden van parochianen wordt bekendgemaakt en enige informatie over hun 

leven en hun rol in de parochie gegeven wordt en ten slotte een overzicht van de diensten 

voor de periode die volgt na het uitbrengen van het parochieblad. Het parochieblad heeft een 

oplage van ongeveer 950 exemplaren. Het parochieblad is in de begintijd na de fusie ook in 

enige mate gebruikt om parochianen te laten kennismaken met elkaar, door interviews te 

plaatsen met verschillende parochianen. 

 Naast een parochieblad heeft de Effataparochie ook een website: 

www.effataparochie.nl. Op deze website zijn de contactgegevens van de parochie en de 

pastors te vinden, evenals een agenda van de komende diensten en overige activiteiten en 

nieuws of korte verslagen van activiteiten die al hebben plaatsgevonden. Daarnaast wordt er 

een samenvatting gegeven van de geschiedenis van de parochie, het fusieproces en het beleid 

van de parochie. Digitale versies van de wekelijkse overwegingen en het parochieblad zijn te 

downloaden op de site. Ten slotte worden er artikelen of berichten geplaatst die aansprekend 

of interessant kunnen zijn voor parochianen.  
 

2.5.3 Het hulpbronnen-frame 

Tijdens het fusieproces werden er twee pastoraal werkenden aangenomen: Annemie Herinx 

en Jos van den Brand. Deze zouden samen met de pastoor de parochie gaan leiden. Omdat de 

parochies op dat moment nog niet gefuseerd waren werden zij op de loonlijst van de 

Antonius van Paduaparochie geplaats.
127

 Nadat de Antonius van Paduaparochie uit het 

fusieproces stapte, bleven de pastoraal werkenden voor zowel de Effataparochie als de 

Antonius van Paduaparochie werken, tot het moment waarop deze laatste parochie Jos van 

den Brand eenzijdig ontsloeg. Omdat de Effataparochie niet genoeg financiële middelen had 

om hem helemaal op de loonlijst te zetten, gingen zij daarna verder met één pastoraal werker, 

naast de pastoor. Deze pastoor is in 2011 weggegaan bij de Effataparochie, waarna de deken 

van Nijmegen, Jan Stuyt de rol van waarnemend pastoor op zich heeft genomen. De pastoor 

heeft een contract voor 8 uur in week (0.2 fte). Pastoraal werkster Herinx werkt 32 uur in de 

week voor de parochie (0.8 fte). Daarnaast heeft de parochie een coördinator in dienst die de 

pastoraal werkenden (pastoor en pastor) ondersteunt door onder andere het maken van 

jaarplanningen, het ondersteunen van het secretariaatswerk en het onderhouden van contacten 

met het bestuur en het bisdom. Hij werkt 20 uur in de week (0.5 fte). Ten slotte staat de 

huishoudelijk werkster nog op de loonlijst, voor 12 uur in de week (0.3 fte). 

 Op dit moment zijn er ongeveer 150 vrijwilligers werkzaam in de Effataparochie, zie 

tabel 5. Er zijn 236 vrijwilligerstaken, wat betekent dat ongeveer 35% van de vrijwilligers 

meerdere taken heeft. Hoewel het aantal vrijwilligers nog vrij hoog is, blijft de situatie 

volgens meneer de Groot (D) zorgelijk, vanwege de hoge leeftijd van vele vrijwilligers.
128

 

Daarom is er besloten om voor een aantal taken professionals in te huren; zo wordt nu de tuin 

van de kerk bijgehouden door een hoveniersbedrijf. Naast deze onbetaalde vrijwilligers heeft 

de Effataparochie zeven betaalde vrijwilligers in dienst. Drie personen voor de pastorale 

ondersteuning, één persoon zorgt voor het onderhoud van de gebouwen, en drie kosters. Deze 

personen krijgen een kleine vergoeding voor hun werkzaamheden. 

In de parochie wordt goed voor hulpbehoevende medeparochianen gezorgd. Zo is er een 

autodienst, waarbij parochianen die slecht ter been zijn voor een dienst of activiteit worden 
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opgehaald en na afloop weer naar huis worden gebracht. Dit wordt informeel door 

parochianen geregeld.  

 De Effataparochie heeft jaarlijks ongeveer €140.000 aan kosten. De totale inkomsten 

die zijn binnenkrijgen liggen jaarlijks rond de €125.000 euro. Hiervan komt €75.000 uit de 

Actie Kerkbalans, de overige inkomsten komen uit opbrengsten van bezittingen, uitvaarten, 

eenmalige giften en beleggingen. Tekorten die ontstaan kan de parochie opvangen doordat zij 

de beschikking heeft over een groot eigen vermogen. Daardoor heeft de parochie een 

financiële armslag voor de toekomst. De parochie heeft er bewust voor gekozen om veel geld 

beschikbaar te stellen voor ondersteuning van de menskracht (de pastoraal werker en de 

coördinator) om zo de vrijwilligers te ontlasten en als nieuwe parochie echt iets nieuws te 

kunnen ontwikkelen.  

De Effataparochie kerkt in de Dominicuskerk. Om de nieuwe parochianen zich thuis 

te laten voelen en om gezamenlijk een nieuwe start te maken is er besloten om de kerk na de 

fusie te verbouwen. Meneer Vervoort (D): “Zolang je niet verbouwt blijft het toch het 

gebouw waar de anderen bij gaan zitten.”
129

 En pastor Annemie Herinx licht toe: “Het is nu 

een gezamenlijk huis en we gaan er gezamenlijk iets moois en nieuws van maken.”
130

 De 

verbouwing liet wel enige jaren op zich wachten, omdat eerst de Sint Stephanuskerk verkocht 

moest worden voor er financiële middelen beschikbaar waren. Het ontwerp van de 

verbouwing was in handen van architectenbureau Pim van Dijk Design, dat zich richt op het 

inrichten van kerken. De grootste verandering heeft plaatsgevonden op en rond het liturgisch 

centrum. Aan het liturgisch centrum is een podium gebouwd, de kerkzaal in.
131

 Voor op dit 

podium staat een klein, modern altaar. 

De ruimte achter het altaar is bewust 

leeg gehouden, om de stilte en het 

meditatieve te symboliseren. Rondom 

het podium van het liturgisch centrum 

zijn rijen stoelen geplaatst, opgesteld in 

een halve cirkel. Zo staat de 

voorganger meer tussen de parochianen 

tijdens de diensten. Om dit te kunnen 

realiseren zijn de voorste rijen banken 

weggehaald. Naast deze grote 

verandering is ook de verlichting 

veranderd, waardoor er nu sprake is 

van sfeerlicht, in tegenstelling tot het 

harde, felle licht dat voor de 

verbouwing aanwezig was. Alle 

parochianen, zowel de oud-Dominicusparochianen als de oud-CKS-parochianen geven aan 

dat ze het een geslaagde verbouwing vinden en dat het kerkgebouw nu veel warmer oogt. 
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2.5.4 Het procesmatige frame 

Binnen de Effataparochie is nog steeds een onderscheid merkbaar tussen de twee groepen 

oud-parochianen. De oud-CKS-parochianen kunnen omschreven worden als de doeners, 

terwijl de oud-Dominicusparochianen omschreven kunnen worden als de denkers. Meneer 

Willems (CKS) geeft aan: “De CKS-mensen zijn nog steeds de doeners hier. De een zorgt 

voor de ledenadministratie, de ander verzorgt het parochieblad, zit in het koor.”
132

 En 

mevrouw van den Bosch (D) voegt toe: “Ze wisten erg van aanpakken, het waren echte 

doeners, zij deden het wel.”
133

 Voor de oud-Dominicusparochianen was dit wennen, omdat 

zij gewend waren om plannen eerst uitvoerig te bespreken. Mevrouw van den Bosch (D) licht 

toe: “Dat ze dingen gaan doen maar dat wij denken dat moet eerst overlegd worden hoe dat 

moet gebeuren en hoe wij dat gewend zijn.”
134

 Het heeft de oud-CKS-parochianen wel 
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Taken Aantal personen 

Werkgroep avondwake en uitvaarten 2 

Bestuur 5 

Werkgroep diaconie 5 

Werkgroep sacramentscatechese 3 

Werkgroep financiële zaken 1 

Werkgroep spiritualiteit en zingeving 10 

Werkgroep gezinsviering en 

geloofsverdieping 

6 

Werkgroep kerkbijdrage ex CKS 12 

Werkgroep kerkbijdrage ex DP 15 

Kerngroep liturgie 7 

Werkgroep kerststal bouwen 6 

Koffieschenken  14 

Jongerenkoor Odeon 10 

Koor Schola 30 

Werkgroep leerhuisactiviteiten 2 

Werkgroep liturgiefolders maken 2 

Liturgiefolders uitdelen 7 

Werkgroep ouderenpastoraat 11 

Redactie parochieblad 4 

Werkgroep roosters maken 1 

Secretariaat  6 

Werkgroep liturgiekring  11 

Verhuur kerkgebouw 2 

Verspreiding parochieblad ex CKS 15 

Verspreiding parochieblad ex DP 25 

Werkgroep viering woord en tafel 4 

Werkgroep ziekenbezoek 4 

Bloemengroep  10 

Lekenvoorgangers  5 
Tabel 5: Overzicht van vrijwilligerstaken en aantal personen binnen de Effataparochie. 
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bewondering opgeleverd en naar eigen zeggen heeft het hen ook geholpen bij het zich thuis 

voelen in de nieuwe parochie. 

 Vrijwilligers zijn erg belangrijk binnen parochies, zo ook binnen de Effataparochie. 

Hun mening wordt erg gewaardeerd en er is dan ook weinig sprake van een hiërarchie tussen 

bestuur en vrijwilligers. De vrijwilligers hebben inbreng en er wordt goed naar hen 

geluisterd, “anders snijd je jezelf in de vingers” volgens meneer Willems (CKS).
135

 Wanneer 

er beslissingen genomen moeten worden, is de mening van de waarnemend pastoor van groot 

belang; hij is, als voorzitter van het kerkbestuur, de persoon die uiteindelijk de beslissingen 

neemt, ook al gebeurt dit dan in overleg met de overige bestuursleden. De overige leden van 

het bestuur houden elkaar in evenwicht: zegt een van de leden iets toe waar de anderen het 

niet mee eens zijn, dan wordt hij of zij teruggefloten, aldus meneer Willems.
136

 Het komt wel 

eens voor dat parochianen lobbyen bij bestuursleden om bepaalde beslissingen proberen te 

beïnvloeden, maar het kerkbestuur probeert beslissingen altijd zo objectief mogelijk te 

nemen. Natuurlijk is de mening van de parochianen in veel gevallen wel van belang en wordt 

de mening van de meerderheid van de gemeenschap meegenomen in beslissingen over 

bijvoorbeeld de inrichting van het gebouw.
137

 

 De Effataparochie wil graag een andere koers varen dan het bisdom haar oplegt. Zij 

voelen zich niet thuis bij de strenge regels over bijvoorbeeld het voorgaan van leken en de 

inhoud van de liturgie. Echter, hoewel het bisdom wel regels voorschrijft, komt zij nooit 

controleren, waardoor de Effataparochie parochie ruimte heeft om kerk te zijn op een manier 

waarop zij denkt dat het goed is. Meneer Willems (CKS) licht het op de volgende manier toe: 

“De parochie gaat creatief om met de regels, maar alles in het belang van de parochie en de 

gemeenschap.”
138
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Hoofdstuk 3: Analyse Nijmeegse fusie 

 

3.1 Inleiding 

Nu de achtergrondsituatie rondom de Nijmeegse parochies en hun fusie bekend is, zal in dit 

hoofdstuk een analyse gemaakt worden. Er zal gekeken worden naar acht verschillende 

aspecten van het fusieproces: reden voor de fusie, fusiepartners, informatievoorziening van 

stuurgroep naar kerkleden, inspraak van de betrokken kerkleden, keuze van het gebouw, 

schuldvraag, afgevallen CKS-parochianen en huidige situatie. Bij alle acht aspecten wordt 

bekeken hoe zowel de leden van de fusiestuurgroep als de betrokken kerkleden er tegenaan 

kijken, of deze visies verschillen en wat de oorzaken en consequenties hiervan kunnen zijn. 

Rond de thema‟s schuldvraag, reden voor het afvallen van CKS-parochianen en huidige 

situatie wordt de visie van de afgevallen CKS-parochianen belicht. 

 

3.2 Het fusieproces 

 

3.2.1 Reden voor de fusie 

Uit interviews werd helder dat de noodzaak voor een fusie voor alle stuurgroepleden 

duidelijk was. Vanuit de CKS-parochie was er voornamelijk een tekort aan menskracht, 

zowel vrijwilligers als bezoekers in de diensten. Mevrouw de Vries vertelt: “We eindigden 

met één viering op zondagochtend en daar kwamen nog maar vijfentwintig mensen. Dat is 

ook een van de redenen geweest om te zeggen van: zo kan deze parochie niet verder 

bestaan.”
139

 Vanuit de Dominicusparochie lag de noodzaak met name bij de slechte staat van 

het gebouw: “Het dak was slecht, de goten waren slecht, elektriciteit moest wat aan gebeuren. 

Dat was onbetaalbaar voor ons als kleine gemeenschap” geeft meneer de Groot (D) aan.
140

 

Indirect ligt de oorzaak hier dus ook bij te weinig menskracht; de terugloop van het aantal 

leden zorgde voor minder inkomsten. De noodzaak voor een verbouwing was echter nog niet 

erg groot, specialisten hadden voorspeld dat er de eerstkomende tien jaar nog niets hoefde te 

gebeuren. De Dominicusparochie besloot dat het beter was om het heft in eigen handen te 

nemen dan af te wachten tot er vanuit het bisdom maatregelen zouden worden genomen. 

Meneer de Groot (D) vertelt: “We moeten het voor zijn. We moeten nagaan wat wij willen. 

We moeten nagaan wat onze buurparochies willen, daarmee moeten we in gesprek.”
141

 

 Beide situaties kunnen getypeerd worden als wat Brouwer et al. typeren als een in-

zak-en-as-situatie (zie hoofdstuk 1.1) waarbij er te weinig financiële middelen, te weinig 

leden en te weinig leiding aanwezig zijn. Het grote verschil tussen beide parochies echter is 

dat de situatie van de CKS-parochie vele malen dringender was dan van de 

Dominicusparochie. Hoewel deze laatste vanwege financiële problemen door een terugloop 

van het aantal leden besefte dat zij in de toekomst geen vitale parochie kon blijven, zou de 

situatie volgens specialisten pas over tien jaar zorgelijk worden. Beter kan daarom gezegd 

worden dat de Dominicusparochie afstevende op een in-zak-en-as-situatie.  

 Zowel oud-parochianen van de CKS-parochie als van de Dominicusparochie geven 

aan dat volgens hen de oorzaak van de fusie een tekort aan het aantal kerkgangers en 

vrijwilligers was, in beide parochies. Mevrouw Smit (CKS) zegt over de CKS-parochie: “De 

fusie is er wel gekomen, want als er geen mensen meer komen in de kerk, er geen leiding 

meer is […] dan moet er wel een besluit genomen worden.”
142

 En meneer Vervoort (D) zegt 

over de Dominicusparochie: “De reden dat je tot een fusie overgaat, is toch dat je niet meer 

op eigen benen kunt staan of dat je ziet door het ouder worden van de gemeenschap dat je 
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binnen een of twee jaar niet meer op eigen benen kunt staan.”
143

 Ook geeft hij aan dat 

parochies pas aan fusies gaan denken, wanneer het er naar uit ziet dat zij zelfstandig niet 

meer kunnen blijven bestaan: “Als het drie bloeiende parochiegemeenschappen waren 

geweest die groeiende waren dan was er nooit een fusie geweest. Het komt toch van binnen 

uit op gang van: we redden het niet alleen.”
144

 

 Uit beide visies wordt duidelijk dat het voor zowel de CKS-parochianen als de 

Dominicusparochianen niet als een verrassing kwam dat er gefuseerd moest gaan worden. In 

het algemeen is een afname van het aantal kerkgangers voor ieder die regelmatig de kerk 

bezoekt zichtbaar. Ook moeilijkheden rondom het vinden en behouden van voldoende 

kerkgangers zal voor betrokken kerkleden duidelijk zijn, aangezien de meeste betrokken 

kerkleden vaak zelf een of meerdere vrijwilligerstaken op zich hebben genomen. De staat van 

het kerkgebouw echter is op het eerste gezicht minder duidelijk zichtbaar voor kerkleden. 

Hierdoor is dit een onderwerp waar betrokken kerkleden mogelijk minder vanaf weten of 

minder vaak bij stil zullen staan. Dit kan de reden zijn dat dit onderwerp niet door de 

betrokken kerkleden genoemd werd. Vergelijkbare onderwerpen zijn bijvoorbeeld de 

financiële situatie van een parochie en beslissingen en regels die van hogerhand, zoals het 

bisdom komen.  

Parochianen zullen een fusie eerder een plek geven, wanneer deze voor hen niet 

onverwacht komt en zij de tijd hebben gehad om te wennen aan het idee. Wanneer een of 

meerdere hierboven genoemde onderwerpen de reden zijn van een kerkfusie, is het van 

belang dat de parochianen tijdig op de hoogte worden gesteld zodat zij de mogelijkheid 

hebben om dit nieuws te verwerken. In de literatuur wordt het verwerken van een fusie vaak 

vergeleken met een rouwproces. Zo lichten Stassen en Van der Helm toe: “Wanneer een 

parochie een traject van samenwerking ingaat en daarmee een verandering zal ondergaan, 

betekent dit dat deze parochianen, groepen en medewerkers het vertrouwde moeten 

achterlaten. Men weet niet wat men ervoor terug zal krijgen en wordt dus onzeker over de 

toekomst. Dit rouwproces verdient aandacht en mag niet weggestopt worden uit angst voor 

het ondermijnen van het proces.”
145

 Er zijn verschillende fasen of stadia te onderscheiden in 

een rouwproces. Deze stadia zijn uitgebreid beschreven door Kübler-Ross en Kessler, onder 

andere in hun boek On grief and grieving.
146

 Brouwer et al. hebben, in navolging van 

Nighswonger (1970) deze fasen vertaalt naar rouwverwerking bij fusieprocessen.
147

 Brouwer 

et al. geven aan dat een rouwproces tijd kost en dat deze tijd ook genomen moet worden. 

Daarnaast geven zij aan dat het niet uitzonderlijk is wanneer personen de fasen niet in een 

rechte lijn doorlopen, maar heen en weer gaan: “Er is echter tijd nodig om heen en weer te 

gaan in de verschillende fasen van het loslatingsproces, waardoor mensen geleidelijk nieuw 

vertrouwen kunnen krijgen om bewuste keuzes te kunnen maken.”
148

 In hoofdstuk 6.1.2 zal 

dit thema uitgebreider besproken en geanalyseerd worden. 

 De interviews onderstrepen het belang van geregelde informatievoorziening zodat een 

fusie niet onverwacht komt. Hoe beter betrokken kerkleden op de hoogte zijn van de situatie 

in de parochie, hoe beter zij zullen omgaan met de aangekondigde fusie. Het is dus als 

kerkelijke gemeente of parochie te overwegen om middels het kerkblad, de website of andere 

informatievoorzieningen de betrokken kerkleden geregeld op de hoogte te houden van 

terugloop in ledental, financiën, staat van het gebouw en andere belangrijke onderwerpen, 
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zodat zij worden meegenomen in het proces en de ontwikkelingen die de parochie of 

gemeente doormaakt.  

 

3.2.2 Fusiepartners 

Op het moment dat de Dominicusparochie inzag dat het noodzakelijk was om maatregelen te 

nemen voor de toekomst hebben zij parochies benaderd die in hetzelfde deel van Nijmegen 

gelegen zijn: Nijmegen Oost. “Het plan was om te kijken met wie we zouden kunnen gaan 

fuseren. Misschien niet met alle vijf, maar met vier, of drie” vertelt meneer van den Boomen 

(D).
149

 Twee van deze parochies vielen vrij snel af, omdat het bisdom andere plannen voor 

desbetreffende parochies had. Mevrouw de Vries (CKS) geeft aan dat naar haar mening de 

drie parochies goed bij elkaar pasten: “Wij waren wel drie parochies die het dusdanig met 

elkaar konden vinden, ook op het gebied van vieren.”
150

 Ook meneer de Groot (D) is de 

mening toegedaan dat vooral de CKS-parochie en de Dominicusparochie goed bij elkaar 

pasten: “Het was absoluut een soort zelfde parochie, maar met een andere historie.”
151

 Wat 

betreft de Antonius van Paduaparochie lagen de relaties anders. In de jaren tachtig was er een 

eerdere samenwerkingspoging tussen de Dominicusparochie en de Antonius van 

Paduaparochie misgelopen. Achteraf bleek dat bij de Antonius van Paduaparochie nog veel 

oud zeer hierover aanwezig was. De Dominicusparochie was zich hier naar eigen zeggen niet 

van bewust; bij hen speelde dit verleden op geen enkele manier een rol in de nieuwe 

fusiepoging (zie paragraaf 3.2.6). 

 Meerdere betrokken kerkleden die ik gesproken heb, benadrukken tijdens de 

interviews dat de Dominicusparochie en de CKS-parochie erg van elkaar verschilden. 

Mevrouw Smit (CKS) is hierover het meest uitgesproken: “Het zijn twee verschillende 

groepen mensen, ander taalgebruik, andere wijken, andere kleding, heel anders in het leven 

staan.”
152

 Ook geeft ze aan dat de sfeer binnen haar oude parochie naar haar mening veel 

gemoedelijker was: “Je kon een lolletje beleven. Hier [de Dominicusparochie] was het wat 

dat betreft erg ernstig.”
153

 Mevrouw van den Bosch (D) viel vooral het verschil in manier van 

werken op: “Dat is ook het grote verschil met de CKS-parochie, dat zijn echte doeners.”
154

 

Daarnaast benadrukt ze dat de vormen van liturgie erg verschillend waren. “Ook wat betreft 

liturgie was het vrij lastig, want zij hadden een veel traditionelere liturgie, ze hadden een 

pastoor die alles te zeggen had, de pastoraal werker mocht heel veel dingen niet doen, de 

pastoor wilde alles zelf doen.”
155

 

 De visies van de stuurgroepleden en de betrokken kerkleden op het onderwerp 

fusiepartners blijken niet helemaal overeen te komen. Terwijl alle stuurgroepleden van 

mening zijn dat in ieder geval de twee parochies die uiteindelijk gefuseerd zijn (de CKS-

parochie en de Dominicusparochie) goed bij elkaar passen, denken de betrokken kerkleden 

hier anders over. Dat dit voor een aantal CKS-parochianen de oorzaak is geweest voor de 

overstap naar de Antonius van Paduaparochie zal in hoofdstuk 3.2.7 verder toegelicht 

worden.  

Omdat de fusie in Nijmegen een bottom up benadering had waarbij het initiatief van 

de parochies zelf kwam en niet van een hoger orgaan zoals een bisdom, waren de parochies, 

meer specifiek de besturen en de leden van de stuurgroepen, zelf in staat om hun 

fusiepartners uit te kiezen. Vanzelfsprekend zijn zij daarom positief over de mate waarin de 
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parochies bij elkaar passen; wanneer zij geen positief beeld zouden hebben over deze 

parochies hadden ze wellicht andere fusiepartners uitgekozen. Daarnaast zullen 

stuurgroepleden over het algemeen het beste van een fusie willen maken (tegenstanders van 

de fusie zullen vaak geen zitting nemen in een stuurgroep), wat ook een positieve uitwerking 

zal hebben op de mening van de stuurgroepleden over de fusiepartners.  

Ten slotte zullen zowel de stuurgroepleden als de betrokken kerkleden verschillende 

aspecten van de parochies of gemeenten belichten: betrokken kerkleden zullen zich 

bijvoorbeeld over het algemeen niet bezig houden met visiedocumenten of toekomstplannen 

van de fusiepartners. De mening van de betrokken kerkleden zal daarom vooral gebaseerd 

zijn op een dienst die ze eens hebben meegemaakt in de andere kerk, op enkele parochianen 

van de fusiepartners die ze kennen, op verhalen over de fusieparochie of -kerk die ze van 

anderen hebben gehoord of op een combinatie van de hiervoor genoemden. Hierdoor zal hun 

mening vaak gebaseerd zijn op de wat meer uiterlijke kenmerken van de fusiepartners. 

Stuurgroepleden daarentegen zullen hun mening (ook) baseren op aspecten die liggen op het 

beleidsmatige niveau, zoals de visie, missie en toekomstplannen van de partners.  

 

3.2.3 Informatievoorziening van stuurgroep naar kerkleden 

Zoals hierboven al werd beschreven is het in een fusieproces van belang dat de betrokken 

kerkleden betrokken worden bij het proces; dat zij op de hoogte zijn wanneer een proces 

begint, hoe het proces verloopt en wat zij kunnen verwachten.  

De stuurgroepleden geven aan dat zij verschillende middelen hebben ingezet om de 

kerkleden te informeren over de vorderingen in het proces.
156

 De fusie heeft, vanaf het 

moment dat de Dominicusparochie besloot om in gesprek te gaan met de overige parochies in 

Nijmegen-Oost tot de daadwerkelijke officiële fusie vijf jaar geduurd. Tijdens het fusieproces 

werden er regelmatig parochieavonden gehouden waar over de voortgang van de fusie 

gesproken werd. Naast alle informatie die de stuurgroep op deze avonden gaf, werden de 

parochianen in de gelegenheid gesteld om aan te geven hoe zij over diverse zaken dachten. 

De stuurgroep gebruikte ook andere momenten en media om de parochianen te informeren: 

zo werden ook de momenten na de viering en het parochieblad gebruikt om parochianen op 

de hoogte te stellen van de vorderingen in het fusieproces.
157

 

Ondanks het feit dat de stuurgroep via verschillende kanalen de parochianen op de 

hoogte hield van het fusieproces, wordt over de informatievoorziening naar de kerkleden niet 

onverdeeld positief gedacht door de betrokken kerkleden. De kerkleden uiten zich onder 

andere negatief over het feit dat niet alle documenten tijdens de fusie openbaar gemaakt zijn. 

Mevrouw Smit (CKS) zegt: “Als je meeleeft wil je graag weten waar heb je het over. Er zijn 

nu vragenlijsten uitgereikt voor de nieuwe fusie, maar op de website staat niet welke vragen 

er gesteld zijn. Er staat wel: we hebben een rondvraag gedaan, maar niet wat er gevraagd 

is.”
158

 Het gaat hier om vragenlijsten die enkel door het bestuur ingevuld werden en waarvan 

zowel de vragen als de antwoorden niet naar de parochianen gecommuniceerd zijn. Volgens 

mevrouw Smit (CKS) is het wel van belang dat parochianen op de hoogte worden gehouden 

van alle mogelijke informatie, want wanneer betrokken kerkleden weten wat er speelt kunnen 

zij daar in gedachten alvast op inspelen, of kunnen zij er iemand over aanspreken. Charles 

Zech en Robert Miller komen in hun boek Listening to the people of God. Closing, rebuilding 

and revitalizing parishes (2008) tot hetzelfde inzicht: “In order to minimize uncertainty at all 

levels, formal internal communication channels should be created as early as possible.”
159
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Meneer Vervoort (D) belicht een ander punt op het gebied van gebrekkige 

informatievoorziening: hij vindt het verkeerd dat de verslagen van de vergaderingen niet 

openbaar gemaakt werden. Meneer Vervoort (D) besloot tijdens het fusieproces actief aan 

informatiewerving te doen: “Ik heb gezegd dat ik de powerpointpresentatie wilde zien waar 

alle plussen en minnen opstaan over de kerkgebouwen. Die had niemand nog ooit gezien. Er 

werd gezegd „ja er is een beleidsdocument waarop een keuze wordt gemaakt‟. Ik vroeg of dat 

document openbaar was, en ik zei doe maar een kopietje in de bus. Maar volgens mij ben ik 

de enige die daar naar gevraagd heeft.”
160

 Hoewel verschillende kerkleden dus aangeven dat 

zij het van belang vinden dat alle informatie rondom het proces aan hen beschikbaar wordt 

gesteld, blijkt ook dat een groot gedeelte van de betrokken kerkleden zichzelf niet actief 

bezig houdt met het verkrijgen van deze informatie. Dit wordt aangetoond door het feit dat 

meneer Vervoort de enige parochiaan lijkt te zijn die actief naar documenten gevraagd heeft. 

Dit lijkt erop te wijzen dat betrokken kerkleden in het algemeen zich vrij passief opstellen en 

zich neerleggen bij wat de stuurgroep aanbiedt. Wanneer stuurgroepleden dit beseffen zouden 

zij daar rekening mee kunnen houden door actief de kerkleden te benaderen met informatie 

en te vragen naar de mate van tevredenheid van de betrokken kerkleden over de gang van 

zaken in het fusieproces. 

Het verschil in visie op dit onderwerp tussen stuurgroepleden en betrokken kerkleden 

lijkt te liggen in het feit dat beiden verschillende aspecten van het onderwerp benadrukken. 

De stuurgroepleden gaan met name in op de frequentie van het geven van informatie en de 

verschillende middelen die daarvoor gebruikt zijn. De inhoud van de informatie wordt door 

hen echter niet genoemd. De betrokken kerkleden gaan juist niet in op de frequentie van de 

informatieoverdracht, waardoor mag worden aangenomen dat zij hier tevreden over zijn. Bij 

hen ligt het pijnpunt op de openbaarheid van de informatie. De betrokken kerkleden hebben 

het gevoel dat informatie selectief gedeeld wordt en dat bepaalde informatie (bewust of 

onbewust) achter wordt gehouden. Omdat de stuurgroepleden dit niet genoemd hebben in de 

interviews lijken zij niet te beseffen dat de betrokken kerkleden niet tevreden waren over de 

mate van informatieverstrekking. Echter, de vraag van meneer Vervoort naar een specifieke 

powerpointpresentatie had de stuurgroepleden wellicht mogen doen beseffen dat de 

mogelijkheid bestond dat meerdere betrokken kerkleden behoefte zouden kunnen hebben aan 

deze informatie.  

 Tijdens een fusieproces lijkt het dus in grote mate van belang te zijn dat stuurgroepen 

volstrekte openheid van zaken geven gedurende het gehele proces. Dit wordt beaamd door 

Wim van der Lee (2010) in zijn scriptieonderzoek naar kerksluiting bij Christelijk 

Gereformeerde Kerken: “Wat voor kerkenraadsleden heel normaal is en misschien oud 

nieuws is, is voor een doorsnee gemeentelid nieuw. Het is dus van belang dat er een constante 

informatiestroom is vanuit de kerkenraad naar de gemeenteleden.”
161

 Daarnaast blijkt dat het 

geven van inhoudelijke informatie, zoals geopperd in paragraaf 3.1.1, daadwerkelijk aan te 

sluiten bij de behoefte en interesse van parochianen. 

 

3.2.4 Inspraak van betrokken kerkleden 

In de interviews wordt door de stuurgroepleden aangegeven dat er veel moeite is gedaan om 

de mening van de parochianen te achterhalen en deze mee te nemen in de beslissingen tijdens 

het proces. Al voorafgaand aan de fusie organiseerde de Dominicusparochie conferenties 

onder professionele leiding, om duidelijk te krijgen wat de eigen parochie precies wilde. Zo 

raakten de eigen parochianen betrokken bij het proces. Vanwege het feit dat er nog maar een 

zeer gering aantal CKS-kerkgangers was overgebleven, waren zij vanzelfsprekend al 
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betrokken bij het proces. Na de fusie zijn er binnen de Effataparochie enquêtes gehouden die 

werden uitgereikt na vieringen waarin parochianen hun mening konden geven over diverse 

aangelegenheden. Zo werd er onder andere geïnformeerd naar wat zij graag anders zouden 

zien en wat voor soort diensten en activiteiten zij graag zouden willen kunnen bezoeken in de 

nieuwe fusieparochie. De verbouwing van het kerkgebouw was een belangrijk onderdeel van 

de fusie. Voorafgaand aan de verbouwing van het kerkgebouw hebben alle parochianen op 

papier hun mening kunnen geven. Ook werden er bijeenkomsten georganiseerd waar de 

kerkleden in groepjes opgedeeld werden om te praten over de ontwikkelingen. “Alles wat 

hieruit naar voren kwam werd weer doorgegeven aan het bestuur, pastoraal werkers, 

etcetera.” zegt meneer Willems (CKS).
162

 Mevrouw de Vries (CKS) geeft aan dat zij in de 

begintijd van de nieuwe parochie bij alle werkgroepen is geweest om met hen te praten: “Hoe 

doen jullie het, kunnen jullie nog dingen gebruiken?”
163

 Echter, de leden van de stuurgroep 

zijn zich ervan bewust dat bij het gebruik van deze methoden, een anonieme enquête 

daargelaten, je slechts de mening hoort van diegenen die graag hun mening willen laten 

horen. Meneer Willems (CKS) geeft aan dat de overige mensen wel werden aangesproken 

maar dat zij vaak geen mening hadden, of deze wellicht niet durfden te uiten.
164

 Meneer de 

Groot (D) benadrukt dat er volgens hem niet goed genoeg geluisterd is naar de jongeren en 

dat het grotendeels ontbreken van jongeren in de Effataparochie daar een gevolg van is. “Ik 

ben ervan overtuigd dat jongeren hadden gewenst dat wij ons oor veel beter te luisteren 

hadden gelegd van wat wil de jongere generatie nou eigenlijk? En dat is niet goed genoeg 

gebeurd.”
165

 

De betrokken kerkleden zijn niet zo te spreken over de inspraak die ze hadden tijdens 

het fusieproces. Volgens meneer Vervoort (D) werden alle beslissingen intern bekokstoofd. 

Dit begon al met het selecteren van personen voor de stuurgroep; dit selectieproces was niet 

openbaar en er is geen gelegenheid geweest voor eigen initiatief. “Ik weet niet waarom de 

mensen die het gedaan hebben, het hebben gedaan. Ze zijn gewoon door het kerkbestuur naar 

voren geschoven.”
166

 Dit ongenoegen kan wellicht versterkt zijn door het feit dat ook het 

kerkbestuur niet gekozen is. Later in het proces werden er wel parochiebijeenkomsten 

gehouden, maar voor het gevoel van de parochianen stond dan al vast wat er besloten was. 

Meneer Vervoort (D) licht toe: “De beslissing dat er een fusie zou komen en dat er één 

gebouw zou komen, is zonder inbreng van ons genomen. Er is ook nooit naar onze mening 

gevraagd. Er is nooit aan ons als parochie gevraagd of we eigenlijk wel wilden fuseren.”
167

 

Dit wordt door mevrouw Smit (CKS) beaamd: “Maar het was ook wel erg 

voorgeprogrammeerd. Zo van wij willen graag dit en dat stellen we jullie voor.”
168

  

Meneer Vervoort (D) plaatst de kanttekening dat een beslissing om tot fusie over te 

gaan volgens hem een beslissing is, waar geen referendum over gehouden kan worden. 

Volgens hem gaat het hier om een beslissing die genomen moet worden door parochianen die 

alle ins en outs weten en daardoor kunnen beredeneren wat het beste is voor de parochie. 

Volgens mevrouw Smit (CKS) werd er wel de mogelijkheid geboden aan parochianen om 

hun mening te uiten: “Er werden bijeenkomsten georganiseerd waar iedereen mocht komen 

en daar werden vragen gesteld aan de kerkleden en je kon zelf ook vragen stellen. Maar er is 

een hele grote groep mensen en die doet hun mond niet open. En dan later hoor je „ja maar ik 
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zou…‟. En dan zeg ik „ja maar hallo praat er dan over‟!”
169

 Ook geeft ze aan dat voor haar 

meespeelde dat zij met de CKS-parochianen een relatief kleine groep ten opzichte van de 

Dominicusparochianen vormden. Zo was er naast een verschil in aantal, ook een verschil in 

thuis voelen in het gebouw, waardoor de oud-CKS-parochianen het gevoel hadden dat zij 

minder in te brengen hadden: “Het is hun kerk, hun dingen, dus je komt daarin als 

vreemdeling. Het is niet zo, dat je samen naar een nieuwe plek gaat. Ik denk dat het dan 

anders was geweest. Dan waren de invloeden meer gelijk geweest.”
170

 Dit wijst erop dat de 

voorwerpen uit de Stephanuskerk die zijn meegenomen naar de Dominicuskerk er niet voor 

hebben gezorgd dat de oud-CKS-parochianen zich meteen thuis voelden in hun nieuwe 

parochiekerk. Echter, dit geeft niet aan dat het meenemen van belangrijke voorwerpen niet 

van belang zou zijn; het onderstreept slechts dat er meer voor nodig is voordat nieuwe 

parochianen zich thuis voelen. Waarschijnlijk speelt vooral tijd een belangrijke rol.  

 Mevrouw van Gelder (D) geeft toe dat zij een van de personen is, die niets durft te 

zeggen tijdens de inspraakavonden. “Ik durfde ook niet wat te zeggen, want ik dacht: wie ben 

ik. Als je daar meer ontwikkeld in bent, en voor ons gaat het wat langzamer, omdat wij ook 

niet naar al die besprekingen gingen. We zijn wel geweest, en dan luisterde ik, ik ben niet 

zo‟n spreekster.”
171

 En later in het interview geeft ze nogmaals aan: “Ik ben een enkele keer 

wel naar een inspraakavond geweest, maar niet zo vaak. Ik durfde ook niets te zeggen. Ik 

dacht maar zo, ze doen hun best, en ik ben er nu tevreden mee hoor.”
172

  

Uit de visies komen twee problemen naar voren. Het probleem dat in beide visies 

terugkomt, is dat er in elke gemeenschap een groep kerkleden zal zijn die hun mening niet 

durft te laten horen. Het is positief dat de stuurgroepleden aangeven dat zij beseften dat dit 

probleem bestond en dat zij wisten van het bestaan van deze groep. Hierdoor konden zij in 

ieder geval rekening houden met het feit dat de vaakst gehoorde mening niet per se de 

mening van de meerderheid hoeft te zijn. De stuurgroepleden hebben dit probleem 

geprobeerd aan te pakken door parochianen meerdere malen de mogelijkheid te bieden om 

anoniem, op papier hun mening te geven. Echter, aangezien zowel stuurgroepleden als 

parochianen dit probleem noemen, lijkt deze oplossing niet doeltreffend genoeg geweest te 

zijn. Parochianen kunnen verschillende redenen hebben om hun mening niet kenbaar te 

durven maken. Het spreken voor een (grote) groep personen, is een handeling die veel 

mensen eng vinden. Ook zijn er parochianen die van mening zijn dat ze te weinig kennis 

hebben van het onderwerp, waardoor ze denken dat hun mening er niet toe doet. Daarnaast 

kunnen zij denken dat ze niet ontwikkeld genoeg zijn om een eigen mening over het 

onderwerp te formuleren. Voornamelijk in een fusieproces met een parochie waarin de 

nadruk ligt op kennis en veel parochianen gelieerd zijn (geweest) aan de universiteit kunnen 

deze redenen een rol spelen.  

Het is niet gemakkelijk om toch de mening van deze mensen te horen te krijgen. 

Mevrouw van Gelder is de parochiaan die aangeeft dat zij niets durfde te zeggen tijdens 

inspraakavonden omdat ze zichzelf daar niet ontwikkeld genoeg voor vond. Zij geeft in het 

interview aan dat ze pastor Annemie Herinx een erg sympathieke vrouw vindt en dat ze het 

zo waardeert dat deze haar een aantal keer thuis bezocht heeft. Het creëren van een situatie 

waarin een kerklid zich op zijn of haar gemak voelt en het gesprek durft aan te gaan met een 

persoon die hij of zij vertrouwt, zou ertoe kunnen leiden dat het kerklid durft te laten horen 

wat hij of zij van een bepaald onderwerp vindt. Echter, dit is een erg intensieve methode om 

de mening van parochianen te achterhalen; dus zullen kerkelijke gemeenten of parochies 

altijd moeten afwegen of de tijd en energie opweegt tegen het beoogde resultaat. De vorm 
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van een anonieme enquête is wat dat betreft een methode die wat minder arbeidsintensief is 

en vaak ook een vrij goed beeld geeft van de meningen van alle betrokken kerkleden. Een 

nadeel van deze methode is dat de respons niet altijd even hoog is. 

Het tweede probleem dat uit de visie van de betrokken kerkleden naar voren komt, is 

het gebrek aan transparantie aan de start van het proces met betrekking tot het initiëren van de 

stuurgroep en het fusieproces. Dit komt overeen met de onvolledige openheid die in de vorige 

paragraaf werd besproken. Zo is niet bekend hoe de stuurgroepleden geselecteerd zijn en 

wordt de betrokken kerkleden bij bepaalde onderdelen wel de mogelijkheid tot kiezen 

geboden maar kreeg een aantal parochianen het idee dat de keuzeopties van te voren al zijn 

vastgesteld. Brouwer et al. geven aan dat dit binnen fusieprocessen vaker voorkomt: “Ook 

kan men [de kerkleden] zich, ondanks het streven naar transparantie bij de leiding, toch 

geconfronteerd weten met een reeds ingeslagen koers en het gevoel hebben dat hierop 

nauwelijks nog invloed valt uit te oefenen. Wanneer bijvoorbeeld één optie wel wordt 

verkend en andere nog niet ontstaat de indruk dat er reeds is voorgesorteerd in een bepaalde 

richting. [...] Een inspraakavond wordt in dat geval een instemmingsavond, waarbij de leden 

van de geloofsgemeenschap ervaren feitelijk buiten spel te zijn gezet.”
173

 Echter, Zech en 

Miller geven aan dat het voor een stuurgroep vaak niet eenvoudig is om juist te handelen: 

“The parish leadership needs to recognize that no matter how open the process and how 

effective the communication, some members will always feel suspicious.”
174

 Wellicht is het 

dus ook erg lastig of zelfs onmogelijk om alle betrokken kerkleden tevreden te stellen en om 

de gulden middenweg tussen beide zojuist genoemde observaties te vinden. Vanzelfsprekend 

moeten parochies veronderstellen dat er altijd kerkleden zullen zijn die niet tevreden zijn met 

de gang van zaken tijdens het fusieproces. Uit de hierboven vermelde data uit de interviews 

kan opgemerkt worden dat kerkleden erg veel waarde hechten aan betrokkenheid bij het 

proces. Wanneer zij het gevoel hebben daadwerkelijk betrokken te worden bij het proces en 

invloed te hebben in het proces zal dit hun houding tegenover de fusie ten goede komen. 

Voor stuurgroepen is dit een belangrijk aspect om bij stil te staan. In hoofdstuk 6.1.1 zal dit 

aspect verder uitgediept worden. 

Het parochiebestuur had inderdaad de parochianen in ieder geval de mogelijkheid 

kunnen bieden om zich beschikbaar te stellen voor een functie in de stuurgroep. Dit zou de 

transparantie verhoogd en wellicht de betrokkenheid van parochianen vergroot hebben. Wat 

betreft het geven van keuzeopties is het de vraag of het wel nuttig is om de totale 

keuzevrijheid bij de parochianen te leggen. Zoals meneer Vervoort (D) al aangeeft kunnen 

bepaalde beslissingen waarschijnlijk beter genomen worden door personen die kennis 

bezitten over het onderwerp en alle ins en outs weten, dan dat de mening van iedereen die in 

meer of mindere mate bij de parochie betrokken is meegenomen wordt. En wanneer de keuze 

voor activiteiten of diensten helemaal vrij gelaten wordt zou een overdaad aan verschillende 

reacties eerder tot onduidelijkheid dan tot duidelijkheid kunnen leiden. De manier van 

handelen van het parochiebestuur in het samenstellen van de stuurgroep is dus begrijpelijk, 

maar zij had haar redenen duidelijker naar de betrokken kerkleden kunnen uiten. In dat geval 

zouden zij op de hoogte zijn geweest van de redenen waarom het parochiebestuur zelf de 

stuurgroep heeft samengesteld. 

 

3.2.5 Keuze van het gebouw 

De keuze welk kerkgebouw de nieuwe parochiekerk van de fusieparochie zal worden lijkt 

vaak de beslissing te zijn die de meeste voeten in aarde heeft en de meeste emoties opwekt 

onder kerkleden. Brouwer et al. geven aan: “Het sluiten van een kerkgebouw betekent, dat de 
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ruimte verdwijnt waaraan generaties hun tijd, hun geld en, in zekere zin, hun liefde hebben 

gegeven.”
175

 Stassen en Van der Helm benadrukken dat parochianen, ook degenen die niet 

regelmatig of zelfs nooit een dienst bezoeken, een emotionele binding hebben met hun 

gebouw.
176

 Niet alleen bepaalt een kerkgebouw in belangrijke mate het dorps- of wijkbeeld, 

ook hebben veel parochianen een emotionele band met het gebouw omdat er voor hen 

belangrijke gebeurtenissen in het leven gevierd zijn of plaatsgevonden hebben, zoals 

huwelijken, doopsels en begrafenissen. Bisseling et al. vullen aan: “Het gebouw bestond 

weliswaar slechts uit „hout en steen‟, maar had voor de kerkgangers en ook voor de mensen 

die in de omgeving wonen meerdere betekenissen gekregen. Het was voor mensen een 

dierbare, soms ook een heilige plaats geworden.”
177

 Vanwege zojuist genoemde redenen is 

het dan ook van belang dat de keuze voor het kerkgebouw weloverwogen gemaakt wordt. 

De aanloop naar de definitieve keuze van het kerkgebouw is binnen deze fusie een 

zorgvuldig en langdurig proces geweest. Het doel van de stuurgroepleden was om een 

gebouw te kiezen dat voldeed aan de behoeften van de nieuwe parochie, nu en in de 

toekomst. “We wilden een parochie creëren die nog zeker 20 jaar in Nijmegen-Oost zou 

kunnen functioneren met een aanlokkelijk aanbod voor gelovigen, niet alleen katholieken, 

waar je ook wat spirituele bagage kan krijgen en waar mensen zich ook welkom voelen” licht 

mevrouw de Vries toe.
178

 Naast dát gebouw te vinden dat het beste aansloot bij deze 

toekomstvisie, werden alle gebouwen ook op een aantal andere aspecten beoordeeld. Zo werd 

er gekeken naar de staat van de kerkgebouwen, de parochiehuizen en de pastorieën, de kosten 

die renovatie met zich mee zou brengen, de verwachte opbrengst bij de verkoop van de 

gebouwen, hoeveel kerkgangers en kerkleden er waren, of de gebouwen geschikt waren voor 

activiteiten die in de toekomst georganiseerd zouden kunnen gaan worden en hoeveel 

parkeergelegenheid er rondom de kerken aanwezig was. Voor het verkrijgen van de juiste 

informatie over de staat en verwachte opbrengst van de kerkgebouwen werden 

projectontwikkelaars ingehuurd.  

Ik benoem hier enkele gegevens uit de powerpointpresentatie 

Huisvestigingsperspectief Effata
179

: Uit de analyse kwam naar voren dat alle kerken geschikt 

waren voor diensten met een grote groep parochianen (300 personen). Ook waren alle drie de 

kerken geschikt voor diensten met een kleiner aantal parochianen (100 personen). Daarbij 

bleek de Dominicuskerk nog wat meer geschikt dan de overige twee kerken, omdat deze kerk 

een dagkapel heeft, die plaats biedt aan kleinere groepen mensen. Wat betreft sfeer scoorde 

de Dominicuskerk het slechts van de drie kerken en werd de Stephanuskerk als meest 

sfeervol beoordeeld. Op het onderdeel nevengebruik voor lezingen of concerten scoorden 

zowel de Dominicusparochie als de Antonius van Paduaparochie hoog. Een eventueel 

onderhoud van de Antonius van Paduakerk zou het duurst zijn en in totaal €2.350.000 euro 

kosten. De renovatie van de Stephanuskerk zou €600.000 kosten en het onderhoud van de 

Dominicuskerk zou €700.000 kosten. Wat betreft ligging van de kerk scoorde de 

Stephanuskerk het minst gunstig; deze zou aan de rand van het grondgebied van de nieuwe 

parochie liggen.  

Voor het nemen van de uiteindelijke beslissing besloten de stuurgroepleden van de 

drie parochies zich terug te trekken voor een 24 uurs conferentie, die geleid werd door twee 

onafhankelijke voorzitters die bekend waren met de drie parochies en gebouwen. Op het 

moment van stemmen koos elk stuurgroeplid voor zijn eigen kerk, behalve twee leden van de 

CKS-parochie. Zij kozen beiden voor de Dominicuskerk. Een oorzaak hiervan zou kunnen 
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zijn dat de verbondenheid van de stuurgroepleden met hun eigen kerkgebouw zo groot is, dat 

zij in bijna alle gevallen niet in staat zijn om met een objectieve blik de mogelijke opties te 

bekijken. Daarnaast is het mogelijk dat zij de verantwoording naar hun achterban toe 

voelden; zij wisten dat zij de beslissing naar hen toe zouden moeten verdedigen en dat was 

geen gemakkelijke opgave tegenover kerkleden die erg aan hun kerkgebouw gehecht zijn. 

Het is daarmee de vraag hoe nuttig het daadwerkelijk is om de keuze voor het kerkgebouw te 

laten bepalen door een dergelijke stemmingsprocedure. 

Meneer Willems (CKS) was een van de twee stuurgroepleden die niet voor zijn eigen 

kerkgebouw koos. Hij licht toe: “Ik vond het belangrijk een parochie te hebben met veel 

vrijwilligers die gemotiveerd waren, dan een mooi kerkgebouw te hebben.”
180

 En mevrouw 

de Vries (CKS), het andere stuurgroeplid dat voor de Dominicuskerk koos zegt: “Om allerlei 

redenen, maar mijn hoofdreden was omdat ik dat gebouw het meest vond passen bij een 

nieuwe vorm van liturgie, bij vieren in de toekomst. Het is een wat ruimere kerk, ligt wat 

centraler, niet zo‟n traditionele kerk.”
181

 Meneer van den Boomen (D) licht toe waarom hij 

voor zijn eigen kerk koos: “Ligging had er veel mee te maken, dat wij als parochie de 

grootste waren van de drie, de meeste vrijwilligers hadden. De Antonius van Padua ligt 

centraler maar de onderhoudskosten zouden boven een miljoen uitkomen en daar was geen 

geld voor beschikbaar.”
182

 

De bedoeling van de conferentie was dat na deze eerste stemronde er opnieuw 

gesproken en gediscussieerd zou gaan worden en er pas later een officiële beslissing zou 

volgen. Echter, nadat de stemronde voorbij was stapten de stuurgroepleden van de Antonius 

van Paduaparochie onmiddellijk uit het proces. Volgens mevrouw de Vries (CKS) zeiden zij: 

“Wij merken dat er een voorkeur is voor de Dominicuskerk en wij willen alleen maar onze 

kerk.”
183

 Dit kwam voor de overige leden van de stuurgroepen volkomen onverwacht, daar 

altijd de insteek was geweest dat alle stuurgroepleden zich zouden neerleggen bij de 

uiteindelijke beslissing, en mee zouden gaan naar het gebouw waar de keus op zou vallen. 

Vanzelfsprekend hebben de stuurgroepleden na afloop geprobeerd te beredeneren wat de 

oorzaken van deze afloop zouden kunnen zijn. Meneer van den Boomen (D) geeft aan: “De 

emotionele binding met het gebouw was bij in ieder geval een aantal mensen van de Antonius 

veel sterker dan bij ons.”
184

 En meneer de Groot (D) denkt het volgende erover: “Maar ze 

hadden wel een goede traditie met muziekbeoefening en organisten die daar kwamen en ze 

hadden een goede naam in de omgeving dus dat wilden zij niet kwijt. En ik denk dat wij dat 

toen als gemeenschap totaal onderschat hebben. De drijfveren van hun om dit te 

behouden.”
185

 

Van de betrokken kerkleden die ik gesproken heb is meneer Vervoort (D) de enige die 

zich verdiept heeft in het proces rondom de keuze van het kerkgebouw. Hij is dan ook op de 

hoogte waarom uiteindelijk de Dominicuskerk de meeste stemmen heeft gekregen. Volgens 

hem heeft de Antonius van Paduaparochie “dat geïnterpreteerd als dat ze opgeheven zouden 

worden en bij de Dominicus erbij zouden komen.”
186

 Volgens mevrouw Smit (CKS) doen 

veel oud-CKS-parochianen alsof zij liever niet naar de Dominicuskerk willen vanwege het 

gebouw, maar is de eigenlijke reden hiervoor de identiteit van de parochie en de parochianen: 

“Want de Dominicus is de universiteit. Daar gaan wij niet naar toe. Te hoog opgeleid, een 
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taal sprekend die heel ver afstaat van wat ze gewend waren.”
187

 Volgens haar is de keuze 

rondom het gebouw minder van invloed geweest dan over het algemeen gedacht wordt. 

Deze laatste uitspraak geeft een beeld weer dat uit meerdere interviews naar voren 

komt. Vanzelfsprekend hechten de stuurgroepleden in de interviews veel waarde aan de 

keuze van het gebouw, omdat dit de meest moeilijk te nemen beslissing was en het 

fusieproces door dit onderwerp deels mislukt is. Voor de betrokken kerkleden echter lijkt 

deze kwestie, ondanks de waarde die er ook in de literatuur aan wordt toegekend, niet van 

enorm belang te zijn. In sommige interviews wordt de gebouwenkwestie door de 

respondenten niet eens ter sprake gebracht. Meneer van den Boomen (D) geeft hierboven al 

aan dat hij het idee heeft dat de Dominicusparochianen minder aan hun gebouw gehecht 

waren dan de Antonius van Paduaparochianen. Ook meneer Vervoort (D) doet een 

soortgelijke uitspraak: “Ik denk dat de Antoniusmensen vooral gehecht zijn aan hun 

gebouwen en de Dominicusmensen vooral gehecht aan hun liturgie. […] Van de CKS-

mensen hing het grootste deel aan de pastoor. En toen hij wegging is er niet zoveel 

overgebleven.”
188

 Meneer Willems (CKS) geeft aan dat de CKS-parochianen al aan het begin 

van het fusieproces overtuigd waren dat zij hun gebouw zouden moeten gaan verlaten, omdat 

hun aantal nog maar gering was.
189

 Hoewel dus het algemene idee bestaat dat de keuze van 

het kerkgebouw een enorme emotionele impact heeft op parochianen, komt hier naar voren 

dat dit niet in alle gevallen zo is. Niet alle geloofsgemeenschappen of kerkleden blijken 

evenveel waarde te hechten aan een gebouw. In hoofdstuk 2 kwam uitgebreid aan de orde dat 

de Dominicusparochianen vooral het woord en de preek van groot belang vinden voor hun 

identiteit. Deze niet-tastbare zaken zijn niet gebonden aan een gebouw. Ook de behoefte aan 

het vormen van en behoren tot een vitale gemeenschap kan het verdriet rondom het verliezen 

van een kerkgebouw minder zwaar maken. Het lijkt erop dat in sommige gevallen de cultuur 

van een gemeenschap voor parochianen van groter belang is dan het gebouw. Dit zou met 

name het geval kunnen zijn wanneer deze cultuur erg specifiek is, en van grote waarde is 

voor de parochianen. Benadrukt moet worden dat de keuze uiteindelijk is gevallen op de 

Dominicuskerk, en dat daarom in dit geval wellicht „gemakkelijk praten‟ is voor de 

parochianen die in hun eigen kerk hebben kunnen blijven. Toch nuanceren deze bevindingen 

mijns inziens dat de keuze rondom een kerkgebouw altijd van enorme emotionele waarde is. 

In hoofdstuk 6.3 zal dit thema verder uitgewerkt worden. 

 

3.2.6 Schuldvraag 

Het stuklopen van het fusieproces veroorzaakte veel verdriet, niet alleen bij de 

stuurgroepleden maar ook bij de parochianen van de drie parochies. De stuurgroepleden zijn 

eensgezind over de vraag hoe het mis is kunnen lopen. Zowel stuurgroepleden van de CKS-

parochie als van de Dominicusparochie hebben het idee dat de Antonius van Paduaparochie 

de gehele tijd van het fusieproces een dubbele of verborgen agenda heeft gehad en alleen 

wilde fuseren als hun kerkgebouw gekozen zou worden. Hiermee leggen zij duidelijk de 

„schuld‟ buiten henzelf. “De Antonius had al die jaren met ons in het proces gestaan, en 

achteraf blijkt dat ze al die tijd het idee hadden dat het hun kerk moest en zou worden” zegt 

meneer de Groot (D).
190

 En meneer van den Boomen (D) geeft aan in het interview: “Het 

algemene idee wat heerst, is dat de mensen van de Antonius al die tijd een dubbele agenda 

hebben gehad. Het moest de Antonius van Padua kerk worden.”
191

 Mevrouw de Vries (CKS) 

licht toe waarom dat ze denkt dat de Antonius van Paduaparochie ook daadwerkelijk 
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overtuigd was dat het hun kerk zou worden: “De koren van CKS en Antonius waren al bij 

elkaar, en dat was, denk ik, waar de bestuurders van de Antonius op hadden ingezet, zo van 

de mensen van CKS kiezen voor onze kerk.”
192

 De persoon die het meest verantwoordelijk 

wordt gehouden voor het stuklopen van het proces is de vicevoorzitter van de Antonius van 

Paduaparochie. “Die was nogal cynisch en dwars. Elke vergadering is bijna gevraagd op de 

man af willen jullie eigenlijk wel?” geeft meneer Willems (CKS) aan.
193

 En meneer van den 

Boomen (D) vertelt dat deze persoon al in het begin van de fusiebesprekingen boos was 

omdat volgens hem het initiatief bij de Antonius had moeten liggen, omdat zij in het verleden 

ook dit initiatief hadden genomen.
194

 Naast het willen behouden van het eigen gebouw lijkt 

deze eerdere fusiepoging een oorzaak van „al het kwaad‟ te zijn. Bij de huidige 

stuurgroepleden van de Dominicusparochie was er weinig over deze eerdere fusiepoging 

bekend, enkel dat in de jaren voor 2000 er pogingen ondernomen zijn om tot samenwerking 

te komen. Deze zijn mislukt vanwege het ontbreken van draagvlak in beide parochies. Dit 

heeft geleid tot een ruzie tussen de Dominicusparochie en de Antonius van Paduaparochie, 

waarbij de Dominicusparochie bij de Antonius van Paduaparochie bekend is komen te staan 

als rationeel en hooghartig. Nadat de Antonius van Paduaparochie uit het fusieproces was 

gestapt hebben zij de Dominicusparochie, met name in de persoon van meneer van den 

Boomen, ervan beschuldigd vals te hebben gespeeld door de uiteindelijke beslissing te 

manipuleren, door andere stuurgroepleden over te halen om voor de Dominicuskerk te 

kiezen. “Dit heeft mij erg geraakt” is de reactie van meneer van den Boomen (D) hierop.
195

 

 Vanwege zijn interesse en betrokkenheid bij het fusieproces is meneer Vervoort (D) 

de enige parochiaan die ik gesproken heb die zich duidelijk bezig gehouden heeft met de 

vraag waarom het fusieproces uiteindelijk misgelopen is en de Antonius van Paduaparochie 

uit het proces is gestapt. Volgens hem speelt aan de ene kant het oud zeer van de vorige 

mislukte fusiepoging een rol. Daarnaast was volgens hem de Antonius van Paduaparochie 

vanaf het eerste moment maar op één ding uit: het behoud van het eigen kerkgebouw en 

parochie. “En men heeft ook altijd campagne gevoerd dat de Antonius als geen ander 

geschikt was, letterlijk ook, om de andere twee parochies met open armen te ontvangen. Met 

andere woorden, hoezo fusie? Overname.”
196

 Hij steekt ook de hand in eigen boezem: “Daar 

zat dan de Dominicus tussen, die laten we eerlijk zijn zich toch op intellectueel gebied wel 

een beetje beter voelden dan de rest.”
197

 Hiermee geeft hij aan dat wat hem betreft er niet één 

schuldige aan te wijzen is in het proces, maar dat meerdere factoren een rol zullen hebben 

gespeeld. Buiten meneer Vervoort geeft enkel mevrouw Smit (CKS) kort aan wat volgens 

haar de oorzaak van het stappen van de Antonius van Paduaparochie uit het fusieproces was: 

“Waarschijnlijk door onderlinge tweespalt, andere ideeën. Ja als het mijn kerk niet wordt, dan 

stoppen we ermee.”
198

 

 Op het moment van de gebouwkeuze waarbij de Antonius van Paduaparochie uit het 

fusieproces stapte was mevrouw Jansen al overgestapt van de CKS-parochie naar de 

Antonius van Paduaparochie. In eerste instantie was zij naar de Antonius van Paduakerk 

gegaan omdat ze in dat koor ging zingen nadat het koor in de CKS-parochie opgeheven was. 

Mevrouw Jansen heeft deze laatste fase van het fusieproces dus vanuit de Antonius van 

Paduaparochie gevolgd. Zij gaat als enige afgevallen CKS-parochiaan op dit onderwerp in. 

Volgens haar was de bereidheid tot fusie in de drie parochies zeker aanwezig en was de 
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Antonius van Paduaparochie bereid om eventueel samen naar de Stephanuskerk te gaan, 

omdat dit beide klassieke kerkgebouwen zijn. Het stoppen van de Antonius van 

Paduaparochie had volgens haar niet alleen te maken met de keus van het gebouw, maar ook 

met de manier waarop deze keuze tot stand kwam. “Dus die bereidheid was er wel, maar die 

kerkbesturen hebben elkaar moeten vinden en als er onderling transparantie is en bij de ander 

gebeurt er toch wat in achterkamertjes, dat verziekt de sfeer natuurlijk ook.”
199

 Ze geeft toe 

dat de Antonius van Paduaparochie uit het fusieproces is gestapt, “maar het is wel uit z‟n 

verband gerukt. Waarom is hij weggelopen, en wat was de weg er naar toe? En als je die niet 

benoemt of meeneemt, dan vind ik dat niet respectvol.”
200

 Later werden er artikelen 

geschreven in het Effataparochieblad, waarbij de schuld bij de Antoniusparochie werd 

gelegd. “En dat vind ik niet fair, want zo was het niet. Dan zouden ze toch kritischer naar hun 

eigen rol moeten kijken. Of dingen ontkennen die gewoon zwart op wit staan. Dat kwam heel 

hard aan in de Antonius.”
201

 Mevrouw Jansen (CKS) geeft aan dat ze heeft gehoord dat er 

door bepaalde mensen van de Dominicusparochie geprobeerd is om anderen te beïnvloeden 

toen er beslissingen moesten worden genomen. “En dan krijg je een achterkamergevoel.”
202

 

Volgens haar lag het aan bepaalde personen die hun eigen ego te ver naar voren drijven en 

het algemeen belang verliezen, vaak mensen die al heel lang in een kerkbestuur zitten. 

 Wanneer het gaat om de schuldvraag in een proces waar de ondervraagden zelf aan 

hebben deelgenomen, lijkt de schuld vaak bij de ander te worden gezocht. Zo beweert 

Lootsma in Over schuld en schaamte: “Zo moeilijk als we het vinden ons te verhouden tot 

onze eigen persoonlijke schuld, zo gemakkelijk leggen wij de schuld voor alles bij anderen 

neer.”
203

 In dit onderzoek is dit terug te zien in de visies van zowel de stuurgroepleden als 

van mevrouw Jansen. Maar, in een situatie van een schuldvraag kan er vaak niet gesproken 

worden van één waarheid, omdat de interpretatie van de verschillende betrokkenen hierin een 

cruciale rol speelt. Zo kan er ook niet één schuldige of één moment worden aangewezen 

waarop de fusie is misgelopen, omdat in een proces zo ingewikkeld als een fusieproces hier 

altijd meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen. 

Opvallend is dat de betrokken kerkleden van de Effataparochie, in tegenstelling tot de 

stuurgroepleden en de Antonius van Paduaparochiaan minder duidelijk een schuldige 

aanwijzen en ook de eigen rol niet vergeten mee te nemen. Dit komt zowel naar voren uit de 

uitspraken van meneer Vervoort als mevrouw Smit. Wanneer je als persoon minder intensief 

betrokken bent bij een proces is het wellicht gemakkelijker om er een zekere mate van 

afstand van te nemen en er met een wat meer objectieve blik naar te kijken. Dit is terug te 

zien in de reactie van de Effataparochianen, en zou ook verklaren waarom de stuurgroepleden 

hier meer moeite mee hebben; zij hebben het proces van dichtbij meegemaakt en waren hier 

intensief bij betrokken, waardoor zij ook de frustratie en het gevoel van falen het sterkst 

zullen voelen. 

De Antonius van Paduaparochie is uiteindelijk niet mee gefuseerd, ook al was het hun 

eigen beslissing om uit het fusieproces te stappen. Door met name de Dominicusparochie als 

schuldige aan te wijzen ontkennen zij hun eigen schuld. Dit werd omgekeerd gedaan door 

met name de stuurgroepleden van de Dominicusparochie. Lootsma geeft aan dat het 

ingewikkeld is om de eigen schuld onder ogen te zien, en dat deze vaak verdrongen wordt.
204

 

Dit is ook terug te zien in het interview met mevrouw Jansen, waarin zij de goede wil en de 

onschuld van de Antonius van Paduaparochie meerdere malen benadrukt. 
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In beide gevallen echter is het door het kleine aantal respondenten dat geïnterviewd is, 

moeilijk om concluderende uitspraken te doen. Hiervoor zouden er meer betrokken kerkleden 

en afgevallen CKS-parochianen geïnterviewd moeten worden. 

 Het is in een fusieproces van belang om goede en transparante randvoorwaarden te 

creëren. Daarnaast is het goed om ook de geschiedenis van de relaties tussen 

gemeenschappen helder in beeld te hebben. Dit kan als een antenne dienen om te achterhalen 

waar gevoeligheden liggen. Naast deze formele en technische kanten, spelen ook 

persoonlijkheden en chemie tussen personen een grote - en vaak oncontroleerbare - rol in 

fusieprocessen. In dit fusieproces wordt door een aantal personen specifieke personen als 

schuldige aangewezen. Het is voor dit onderzoek niet van belang om op deze specifieke 

situatie in te gaan. In het algemeen kan echter gezegd worden dat bepaalde combinaties of 

persoonlijkheden van personen in stuurgroepen het proces zowel positief als negatief kunnen 

beïnvloeden. Een parochie doet er dan ook goed aan zorgvuldig te bekijken welke personen 

zij voor deze functie zullen benaderen. 

 

3.2.7 Afgevallen CKS-parochianen 

Vanzelfsprekend hopen kerkgenootschappen dat er tijdens een fusie zo min mogelijk 

kerkleden afvallen. Bij het nemen van grote en belangrijke beslissingen is het echter niet 

mogelijk om iedereen tevreden te stellen. Dit kan ertoe leiden dat parochianen zich gekwetst 

voelen of het idee hebben dat er niet (genoeg) naar hen geluisterd is. Brouwer et al. geven aan 

dat in sommige gevallen parochianen zullen besluiten om niet mee te willen gaan naar de 

nieuwe fusieparochie, maar voortaan thuis blijven of in een andere parochie een plek 

zoeken.
205

 

Dit is ook gebeurd bij de fusie tot Effataparochie. Het gaat hier met name om 

parochianen die eerst tot de CKS-parochie behoorden die de overstap hebben gemaakt naar 

de Antonius van Paduaparochie, of nu niet meer ter kerke gaan vanwege praktische redenen 

(de afstand tot het kerkgebouw werd te groot). Pastor Annemie Herinx en leden van de 

stuurgroep hebben het idee dat er geen Dominicusparochianen zijn afgevallen als gevolg van 

de fusie.  

De ideeën over de redenen die parochianen hebben om niet mee te gaan naar de 

nieuwe fusieparochie, verschillen nogal bij de stuurgroepleden. Mevrouw de Vries, zelf oud-

CKS-parochiaan, geeft aan dat oude mensen niet graag afhankelijk zijn van anderen. Er was 

een autorijdienst opgezet om oude CKS-parochianen naar de zondagse dienst te brengen, 

waarvoor de parochianen zich enkele dagen van te voren moesten opgeven. “En bij oude 

mensen kan het zijn dat je je op zondagmorgen toch niet zo lekker voelt, of wat langzaam op 

gang komt, en dan moeten ze die vervoersdienst weer afbellen, en dat is dan gewoon te veel. 

Dus zeiden ze van dan komen we niet.”
206

 Wat betreft de parochianen die zijn overgestapt 

naar de Antonius van Paduaparochie geeft ze aan dat een aantal van hen al zong in het koor 

van deze kerk en daar is gebleven omdat de mensen zich daar thuis voelden. Daarnaast sloot 

de traditionelere manier van vieren in de Antonius van Paduakerk naadloos aan op de manier 

van vieren die gebruikelijk was in de CKS-parochie.
207

 Volgens meneer Willems (CKS) 

echter heeft de vorm van viering geen invloed gehad op de beslissing van parochianen om te 

gaan kerken in de Antonius van Paduakerk. Naar zijn idee ligt de oorzaak bij één enkele oud-

CKS-parochiaan die in het koor van de Antonius van Paduakerk zong. “Zij heeft een aantal 

mensen om zich heen van de CKS, die haalt en brengt ze elke zondag naar de kerk en zij is 

bij de Antonius gebleven en die mensen om haar heen dus ook.”
208

 Meneer van den Boomen 
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(D) is van mening dat het vooral te maken heeft met het feit dat de verbouwing van de kerk 

zo lang op zich heeft laten wachten. Hierdoor bleef lange tijd het idee bestaan dat de CKS-

parochianen bij de Dominicusparochie waren gekomen, in tegenstelling tot een daadwerkelijk 

nieuw begin als Effataparochie. Een verbouwing van het kerkgebouw, zodat deze voor alle 

parochianen nieuw aanvoelt is volgens meneer van den Boomen van enorm belang in het 

creëren van een nieuwe parochie.
209

 

 Als oud-CKS-parochiaan heeft mevrouw Smit stil gestaan bij de vraag waarom andere 

oud-CKS-parochianen ervoor gekozen hebben om de overstap te maken naar de Antonius van 

Paduaparochie en niet mee te gaan naar de Effataparochie. “De reden is dat deze parochie een 

heel ander spoor gegaan is. Zij hebben heel lang met Dominicanen gewerkt, en zij hebben 

een eigen manier ontwikkeld, heel erg naar binnen. Er was geen enkele vorm van diaconie, 

geen activiteiten naar buiten. Een heel eigen manier van taal in de vieringen. Daar loop je dan 

tegenaan, ik heb dat van meer mensen gehoord, ook van mensen die al eerder in deze 

parochie waren terechtgekomen, de eerste jaren kon je gewoon geen aansluiting vinden, want 

ze waren zo in zichzelf gekeerd.”
210

 Ze geeft aan dat er in de begintijd van de Effataparochie 

meer mensen vanuit de CKS-parochie kwamen, maar dat die na verloop van tijd door deze 

reden zijn afgehaakt. Het lijkt er dus op dat een uitgesproken identiteit zoals die van de 

Dominicusparochie van negatieve invloed kan zijn in een fusieproces wanneer deze door de 

nieuwe parochianen als gesloten ervaren wordt. Dit zal in grotere mate gelden wanneer de 

fuserende kerkelijke gemeenschappen onderling sterk in identiteit verschillen en één van de 

fuserende gemeenschappen veel kleiner is dan de andere(n). De oorzaak hiervan is wellicht 

dat kerkleden geen herkenning vinden wanneer de groep parochianen waarmee zij samen 

gaan geheel andere gebruiken heeft. 

 Vanzelfsprekend is in de interviews met de afgevallen CKS-parochianen ruimschoots 

op dit onderwerp ingegaan. Het belangrijkste aspect dat telkens naar voren kwam wanneer 

het ging over de overstap van de CKS-parochie naar de Antonius van Paduaparochie is de 

warme sfeer en de hartelijkheid. “De sfeer is daar zo heerlijk. Het is zo gezellig, en ze hebben 

alles voor elkaar over ook” licht mevrouw Pronk (CKS) toe.
211

 En mevrouw Jansen (CKS) 

zegt: “Als je daar binnenkomt dan word je gezien en dan wordt er ontzettend belangstellend 

naar je geluisterd en naar je geïnformeerd, en dat voelt als een warm bad. Je komt binnen en 

gelijk is er een persoonlijke benadering, en die blijft ook.”
212

 Beiden geven aan dat dit naar 

hun mening erg verschilt met de Dominicusparochie. Mevrouw Jansen (CKS) heeft wel 

overwogen om naar de Dominicuskerk te gaan, maar ze geeft aan dat ze zich daar niet thuis 

voelde. “Het gebouw met name dat vond ik te kil en op zich vond ik de mensen aardig maar 

er zat ook een bepaalde verhevenheid in, in die Dominicussfeer, en daar voelde ik me niet bij 

thuis.”
213

 Als er gekozen zou zijn voor een nieuw gebouw dan was ze wel meegegaan. “Dan 

was Effata echt iets nieuws geworden. En nu is voor mij Effata Dominicus, om het heel sec te 

zeggen. Het is de Dominicusparochie die een nieuwe vorm gekregen heeft. Het is geen 

samenvoeging.”
214

 Bij mevrouw Pronk (CKS) speelde dit minder mee, ook zij geeft aan dat 

ze de Dominicuskerk geen fijn gebouw vindt, maar dat ze niet heeft overwogen om mee te 

gaan naar de Effataparochie. Haar reden hiervoor ligt in bepaalde ervaringen die ze heeft 

gehad met personen in de CKS-parochie na het overlijden van haar man en haar zoon. “Die 

leden van het bestuur hebben zo vaak beloofd om langs te komen, of ze zeiden we komen je 
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halen, maar ik zag ze nooit” geeft mevrouw Pronk aan.
215

 En: “Die mensen hadden gewoon 

al eens hier moeten zijn, om te komen praten. Ze wilden het wel, en ik zei „jullie zijn altijd 

welkom‟, maar ze kwamen nooit.”
216

 Toen een mede-CKS-parochiaan haar eens vroeg mee te 

gaan naar de Antonius van Paduaparochie voelde zij zich er meteen thuis en is zij daar ter 

kerke blijven gaan. 

 Alle stuurgroepleden hebben verschillende ideeën over de vraag waarom een aantal 

oud-CKS-parochianen heeft besloten om niet mee te gaan naar de Effataparochie. Hoewel het 

allemaal verschillende redenen zijn worden alle redenen ook genoemd door de parochianen. 

Zo geeft meneer van den Boomen (D) aan dat doordat de verbouwing van de Dominicuskerk 

zo lang op zich liet wachten, de oud-CKS-parochianen zich niet thuis voelden in de kerk. 

Mevrouw Jansen (CKS) beaamt dit door te benadrukken dat de Effataparochie voor haar de 

Dominicusparochie is. Dat de traditionele manier van vieren in de Antonius van 

Paduaparochie veel oud-CKS-parochianen aanspreekt zoals Mevrouw de Vries (CKS) noemt, 

sluit aan bij de uitspraak van mevrouw Smit (CKS) dat veel oud-CKS-parochianen geen 

aansluiting konden vinden bij de manier van vieren in de Effataparochie. En ook de uitspraak 

van meneer Willems (CKS) dat een van de oud-CKS-parochianen een groep parochianen 

heeft meegenomen naar de Antonius van Paduaparochie is één van de oorzaken: Mevrouw 

Jansen (CKS) heeft inderdaad een aantal oud-CKS-parochianen gestimuleerd om eens mee te 

gaan naar de Antonius van Paduakerk, omdat zij ervan overtuigd was dat deze personen daar 

op hun plek zouden zijn en zich aangetrokken zouden voelen tot de warmte en de 

hartelijkheid die deze parochie uitstraalt. Dit bleek ook zo te zijn. 

 Mevrouw Pronk (CKS) noemt als aanleiding voor de uiteindelijke overstap naar de 

Antonius van Paduaparochie de teleurstellende ervaringen met het bestuur van de CKS-

parochie in moeilijke tijden. Oud zeer blijkt dus in fusieprocessen van doorslaggevende 

invloed te kunnen zijn op de beslissing van betrokken kerkleden om wel of niet mee te gaan 

naar de fusieparochie. Deze reden wordt niet genoemd door de stuurgroepleden. Dit lijkt aan 

te tonen dat de stuurgroepleden van deze reden niet op de hoogte zijn. Wellicht ligt de 

oorzaak van de ervaringen van mevrouw Pronk in het grote aantal werkzaamheden dat het 

bestuur na het vertrek van de pastoor op zich had genomen, waardoor er misschien weinig 

tijd overbleef voor pastorale handelingen of sociale activiteiten. Deze reden toont in ieder 

geval aan hoe belangrijk het is voor pastoraal werkenden of leidinggevenden in een parochie 

om op de hoogte te zijn van de gevoelens van de parochianen en hier zo veel mogelijk op in 

te spelen. Wanneer dit om bepaalde redenen niet mogelijk is, is het van belang dat er naar de 

parochianen geluisterd wordt zodat zij het gevoel hebben dat hun gevoelens gehoord worden. 

De verschillende redenen die zojuist werden belicht tonen aan dat het onmogelijk is 

om de groep kerkleden die besluit niet mee te gaan naar de fusieparochie als een homogene 

groep te beschouwen. Dit blijkt alleen al uit het feit dat er kerkleden zijn die na de fusie naar 

een andere parochie zijn gegaan, terwijl een andere groep kerkleden na de fusie geen enkele 

kerk meer bezoekt. In dit laatste geval kan er duidelijk gesproken worden over afvallers, 

terwijl deze term niet precies de lading dekt van de eerste groep kerkleden. Zij gaan immers 

nog steeds ter kerke, al is dit dan in een andere parochie dan waarmee hun oude parochie 

gefuseerd is. In hoofdstuk 6.2.1 zal uitgebreider op dit fenomeen worden ingegaan. 

Over het algemeen hebben de stuurgroepleden tezamen een vrij goed beeld van de 

oorzaken waardoor een aantal CKS-parochianen overgestapt zijn naar de Antonius van 

Paduaparochie. Dit is van belang wanneer stuurgroepleden of pastoraal werkenden 

maatregelen tegen dit fenomeen zouden willen nemen. Maar de mogelijkheden om de situatie 

te veranderen zijn niet altijd aanwezig. Zo kon bijvoorbeeld de Dominicuskerk pas verbouwd 
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worden na goedkeuring van het bisdom en de verkoop van de Stephanuskerk. Een stuurgroep 

kan er echter wel voor zorgdragen dat de parochianen op de hoogte zijn van de 

achterliggende redenen. Zoals Brouwer et al. hierboven al aangaven, is het afvallen van 

kerkleden echter onvermijdelijk.
217

 Dit zal versterkt worden wanneer de nieuwe fusieparochie 

een andere identiteit heeft dan de oude parochie(s). 

 

3.2.8 Huidige situatie 

Inmiddels is de fusie tot Effataparochie officieel ruim vier jaar geleden en is de verbouwing 

van het kerkgebouw afgerond. Meneer van den Boomen (D) zegt dat hij van pastor Annemie 

Herinx gehoord heeft dat de oud-CKS-parochianen sinds de verbouwing zich meer thuis 

voelen in de kerk: “Er verschillende mensen die zeiden „nu voel ik me er thuis, nu is het ook 

mijn kerk geworden‟.”
218

 Ook meneer Willems (CKS) geeft aan dat volgens hem iedereen nu 

tevreden is.
219

 Mevrouw de Vries (CKS) geeft aan dat wat betreft de identiteit en de liturgie 

van de nieuwe parochie er niet duidelijk één vorm gekozen is: “We hinken nog wel af en toe 

een beetje op twee benen, niet duidelijk kiezen voor de alleen Dominicaanse spiritualiteit.”
220

 

Daarnaast is de situatie nu vrijwel hetzelfde als in 2004. Er zijn te weinig actieve vrijwilligers 

voor het uitbreiden van het bestaande aanbod aan activiteiten. Ook is de gemeenschap nu 

ongeveer even groot als die van de Dominicusparochie in 2004. De situatie is echter wel wat 

positiever omdat het gebouw gerenoveerd is en de structuren zijn geprofessionaliseerd.
221

 

 Alle betrokken kerkleden die ik gesproken heb zijn buitengewoon tevreden over de 

huidige situatie. Ze geven allen aan dat ze elkaar en elkaars gebruiken hebben leren kennen 

en dat ze deze daardoor hebben geaccepteerd. “En in het begin was het erg de kat uit de boom 

kijken” zegt mevrouw Smit (CKS), “maar je leert elkaar kennen en als je elkaar aanspreekt 

denk je van „zo kan het ook‟.”
222

 Meneer Vervoort (D) zegt: “Dus ze zijn eigenlijk gewoon 

erbij gekomen en volgens mij is het verschil tussen Dominicus en Stephanus volledig weg. Er 

wordt nooit meer over de verschillen gepraat.”
223

  

Ook de manier van vieren lijkt nu tot een vorm gekomen te zijn die zowel de oud-

CKS-parochianen als een groot deel van de oud-Dominicusparochianen aanspreekt. “Daarbij 

was er niet zozeer een scheiding tussen wat de Dominicusmensen en wat de CKS-mensen 

wilden. Bij de Dominicus bleek er ook een groep mensen te zijn die wat ouder was die zich 

ook wel heel erg aangetrokken voelde bij een wat roomsere eucharistieviering zoals die er in 

de Dominicus eigenlijk niet was” licht meneer Vervoort (D) toe.
224

 Meerdere parochianen 

geven aan dat ze zich thuis voelen in de Effataparochie. Mevrouw van Gelder (D) zegt: “Ik 

voel me nu wel thuis bij de Effataparochie. Nu zelfs misschien meer dan toen het nog 

Dominicusparochie was, omdat je nu met elkaar alles doet. Toen was het een grotere 

parochie. Nu is het niet zo‟n grote parochie, dus je helpt elkaar.”
225

 

 Mevrouw Jansen (CKS) - inmiddels lid van de Antonius van Paduaparochie - geeft 

aan dat zij nog steeds geabonneerd is op het Effataparochieblad en zich op deze manier op de 

hoogte houdt van wat er daar gebeurt. Ze wil namelijk graag haar eigen mening kunnen 

vormen en deze ergens op baseren. Zij is ook van plan om binnenkort de verbouwde 

Dominicuskerk een bezoek te brengen en een dienst van de Effataparochie bij te wonen, om 

een reëel beeld van de nieuwe situatie te krijgen zodat “ik niet op dat oude beeld blijf 
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hangen.”
226

 Verder hebben zij en mevrouw Pronk (CKS) hun plek gevonden in de Antonius 

van Paduaparochie en kerken zij daar met veel plezier. Mevrouw de Vries (CKS): “En we 

hebben als bestuur ook gezegd, dat is goed, iedereen moet daar heen waar hij zich thuis 

voelt.”
227

 

 Na vier jaar lijkt het erop dat iedereen zijn of haar plek heeft gevonden. Binnen de 

Effataparochie zijn er vormen van vieren ontwikkeld waarbij alle parochianen zich thuis 

voelen. De afgevallen oud-CKS-parochianen hebben een plek gevonden die aansluit bij hun 

behoeften en zijn daar erg tevreden mee. Het feit dat mevrouw Jansen aangeeft dat ze 

binnenkort eens een Effataviering wil bezoeken om een reëel beeld te krijgen lijkt aan te 

geven dat na een aantal jaren ook de spanningen tussen de Effataparochie en de Antonius van 

Paduaparochie enigszins gezakt zijn. De oudere oud-CKS-parochianen die na de fusie 

besloten om voortaan geen kerkdienst meer te bezoeken zijn, voor zover bekend, niet op deze 

beslissing teruggekomen. Daarnaast zal deze groep met de loop der jaren steeds verder 

inkrimpen.  

Helaas voor alle parochianen die tevreden zijn met de huidige situatie kondigde het 

bisdom ‟s-Hertogenbosch enkele jaren geleden aan dat er in Nijmegen-midden een nieuwe 

fusie op de planning stond tussen acht parochies, die vanaf midden 2012 gerealiseerd wordt. 

De Effataparochie is een van deze acht parochies. Bij deze fusie zullen er opnieuw 

kerkgebouwen afgestoten gaan worden; waarschijnlijk zullen er drie kerkgebouwen 

behouden blijven. Het is echter nog onduidelijk welke kerken dit zullen zijn. Hierdoor heeft 

de Effataparochie weinig kans gehad om zich bezig te houden met de opbouw van de nieuwe 

parochie, waardoor de situatie wat bezoekersaantallen betreft nu ongeveer hetzelfde is als in 

2004.  

Een dergelijke „fusiesneeuwbal‟ roept vragen op over het beleid van het bisdom voor 

de toekomst. Hoever kijkt het bisdom vooruit? Waarom heeft het bisdom met deze eerste 

fusie ingestemd? Aangezien het beleidsdocument „Groeien in geloof, geloven in groei‟ in 

2009 verscheen hadden zij wellicht op het moment waarop de parochies in Nijmegen-Oost 

toestemming vroegen om te fuseren nog niet besloten hoe het beleid wat betreft de toekomst 

van parochies er in de komende jaren uit zou zien. Het dubbele werk wat verricht wordt 

doordat het fusieproces op dit moment herhaald wordt heeft hoogstwaarschijnlijk negatieve 

gevolgen. Mevrouw de Vries geeft aan dat de parochianen van de Effataparochie „fusiemoe‟ 

zijn en zij staan weinig open om ook aan dit tweede fusieproces actief bij te dragen.
228

 

Daarnaast zullen twee op elkaar volgende fusies waarschijnlijk leiden tot meer kerkverlaters 

dan het geval zou zijn geweest bij één fusie. Bisdommen dienen daarom beter stil te staan bij 

het beleid van de toekomst, met name wat betreft beleid voor de langere termijn, om zo 

situaties als deze te voorkomen. 
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Hoofdstuk 4: Zwolle 

 

4.1 Achtergrondinformatie beleid Protestantse Gemeente Zwolle 

 

Zwolle kent vandaag de dag zeven protestantse wijkgemeenten die behoren tot de 

Protestantse Kerk in Nederland. In 2008 waren dit er nog negen. Alle protestantse 

wijkgemeenten in Zwolle vallen onder de overkoepelende Protestantse Gemeente Zwolle 

(PGZ). In het beleidsplan dat de PGZ in 2008 uitbracht, kwam naar voren dat de financiële 

situatie van de PGZ er niet rooskleurig uitzag: “Als gevolg van ontkerkelijking en vergrijzing 

neemt het aantal 'bijdragers' gestadig af.”
229

 Financieel wordt deze afname van het 

ledenaantal niet gecompenseerd door een stijging van de bijdragen van de overige leden. Na 

intensief onderzoek en beraad met diverse inspraakrondes en een ambtsdragersvergadering 

publiceerde de PGZ in november 2009 de eindversie van de notitie Financieel Beleid 

Protestantse Gemeente Zwolle met het oog op een evenwichtige meerjarenbegroting. In het 

rapport werden duidelijk uitspraken gedaan: “Bij ongewijzigd beleid blijft er sprake van een 

begrotingstekort binnen de Protestantse Gemeente Zwolle [...] Dit maakt bijsturing in de 

financiële huishouding onvermijdelijk.”
230

 In 2009 waren de totale baten van de PGZ 

€2.045.000 terwijl de totale lasten €2.232.000 waren: een verschil van -€187.000.
231

 In een 

toekomstscenario waarin de huidige gang van zaken voortgezet zou worden, zou dit verschil 

toenemen tot -€429.000 in 2014. Dit zou betekenen dat de PGZ elk jaar geld zou moeten 

onttrekken aan het eigen vermogen. De PGZ calculeerde dat zonder ingrijpende maatregelen 

de bodem van het eigen vermogen in 2016 zou zijn bereikt.
232

 Om deze situatie te voorkomen 

besloot de PGZ in 2009 dat er maatregelen genomen moesten worden. Het doel van de 

maatregelen was in de eerste plaats ervoor te zorgen dat binnen vier jaar de begroting van de 

PGZ in balans was, en in de tweede plaats dat er een structurele verbetering van het saldo met 

ten minste €200.000 op jaarbasis werd gerealiseerd. 

 De belangrijkste maatregel die in het rapport werd gesuggereerd om deze doelen te 

bereiken, was het fuseren van gemeenten en het afstoten van kerkgebouwen. Kerkgebouwen 

zijn een kostenpost omdat ze onderhouden moeten worden en ook in gebruik geld kosten 

(gas, water, licht). Het afstoten van een kerkgebouw levert niet alleen de uitsparing van 

exploitatiekosten op, maar ook inkomsten door de verkoop van het kerkgebouw. Wanneer 

kerkgebouwen afgestoten zouden worden, zou dat tot wijkgemeenten zonder kerkgebouw 

leiden. Een tweede maatregel die daarom onomkeerbaar volgde uit de eerste, volgens het 

rapport, was dat wijkgemeenten samengevoegd moesten gaan worden.  

Alle wijkgemeenten werden beoordeeld op door de PGZ opgestelde criteria. 

Belangrijke punten hierbij waren een pastorale formatie van ten minste 1 fte, verwachte 

blijvende beschikbaarheid van vrijwilligers, verscheidenheid in leeftijdsopbouw binnen de 

gemeente, en de mate van betrokkenheid van de in de wijkgemeente geregistreerde leden.
233

 

Andere belangrijke punten die ook mee werden gewogen in de beslissing, waren de identiteit 

van de wijkgemeenten, de geografische spreiding van de wijkgemeenten, het aantal 

kerkgangers in de zondagse dienst, de financiële middelen die een wijkgemeente inbrengt en 

de waarde, verkoopbaarheid en (onderhouds)kosten van het kerkgebouw.
234

 De PGZ sprak de 
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voorkeur uit dat de wijkgemeenten zelf zouden besluiten tot samenvoeging, op voorwaarde 

dat zij ongeveer dezelfde 'kleur' hebben. Dit leidde tot de keuze om vier gebouwen af te 

stoten: de Jeruzalemkerk, de Hoeksteen, de Emmaüskerk en wijkcentrum de Refter. Tot nu 

toe heeft dit geleid tot een fusie van drie wijkgemeenten (de Oosterkerkgemeente, de 

Hoeksteengemeente en de Jeruzalemkerkgemeente). 

 Onder de kerkgebouwen die werden genomineerd om verkocht te worden waren 

onder andere de Jeruzalemkerk en de Hoeksteen. De vermindering van de exploitatie- en 

onderhoudskosten van de Jeruzalemkerk zou de PGZ €46.200 opleveren, van de Hoeksteen 

€43.600.
235

 Van de verwachte opbrengst van de verkoop van de kerkgebouwen werd geen 

schatting gemaakt. Beide wijkgemeenten, de Jeruzalemkerkgemeente en de 

Hoeksteengemeente zijn naar aanleiding hiervan met de Oosterkerk om de tafel gaan zitten 

om te spreken over een eventuele fusie. 

 Naast de verkoop van deze twee kerkgebouwen nam de PGZ nog een aantal andere 

beslissingen, waaronder de verkoop van andere gebouwen, het verhuren van gebouwen en 

meer taken laten uitvoeren door vrijwilligers. Wanneer de voorgestelde bezuinigingen 

gerealiseerd zouden worden, zou dit moeten leiden tot een stijgend saldo dat positief zou zijn 

in 2013.
236

 De plannen zijn echter niet precies uitgevoerd zoals ze opgezet waren; zowel de 

Jeruzalemkerk als de Emmaüskerk zijn op dit moment nog niet verkocht. 

 De PGZ gaf in de notitie duidelijk aan dat de financiële problemen, veroorzaakt door 

een terugloop van gemeenteleden en kerkbezoekers door ontkerkelijking en vergrijzing, niet 

enkel specifiek gelden voor Zwolle. Een eventueel verband tussen een mogelijke leegloop 

van wijken in Zwolle en de afname van het aantal kerkgangers is dus niet aan de orde. De 

PGZ licht toe: “Het hier beschreven perspectief komt overeen met het landelijk beeld.”
237

 

Daarnaast wordt dit onder andere aangetoond door de status van de wijk Assendorp. Deze 

wijk is vandaag de dag erg populair onder starters en jonge gezinnen. Toch moest de kerk in 

deze wijk, de Jeruzalemkerk, uiteindelijk gesloten worden. 

 Ook in dit hoofdstuk zal ik gebruik maken van de frames die besproken zijn in 

hoofdstuk 2.1. In paragraaf 4.2 zal via de frame-benadering de oude Oosterkerkgemeente 

besproken worden. In paragraaf 4.3 komt de Hoeksteengemeente aan bod. In paragraaf 4.4 

bespreek ik de Jeruzalemkerkgemeente. In paragraaf 4.5 ten slotte wordt de na de fusie 

ontstane nieuwe Oosterkerkgemeente belicht.  

 

4.2 Oude Oosterkerkgemeente 

 

4.2.1 Het ecologische frame 

De oude Oosterkerkgemeente is in 1997 ontstaan door een fusie tussen de Gereformeerde 

Oosterkerkgemeente en de Hervormde wijkgemeente V. Dit gebeurde in het kader van het 

Samen op Weg-proces. Op zondag 4 januari 1998 zijn zij gestart met gezamenlijke 

erediensten in de Oosterkerk.
238

 Deze fusie is niet erg voorspoedig verlopen en de ermee 

gepaard gaande strubbelingen hebben bij de Oosterkerkers tot een weerstand tegen fusies 

geleid. Vanwege de financiële problemen van de Protestantse Gemeente Zwolle was er in 

2009 echter geen andere mogelijkheid dan opnieuw in een fusieproces te stappen. Deze fusie 

verliep vele male voorspoediger. Op 5 juni 2011 heeft de oude Oosterkerkgemeente zichzelf 
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opgeheven en dit symbolisch beleefd door aan het einde van de dienst de kerk uit te lopen 

onder een regenboog van papier. Belangrijke voorwerpen zoals het doopvont, de antependia, 

de gaven die tijdens de dienst waren opgehaald en de Paaskaars werden mee naar buiten 

genomen. 

 De Oosterkerk ligt net buiten de binnenstad van Zwolle en de oude 

Oosterkerkgemeente trok gemeenteleden uit twee wijken. In de eerste plaats was dit de wijk 

Wipstrik. Deze wijk is opgedeeld in twee delen, de Zeeheldenbuurt en de Schrijversbuurt 

waarbij de Wipstrikkerallee de scheidslijn vormt. De huizen boven deze weg zijn de huizen 

gebouw volgens de tuindorpgedachte – kleine arbeiderswoningen met een eigen tuin in een 

groene omgeving – met het idee dat dit dorpse karakter van positieve invloed zou zijn op de 

arbeiders die deze woningen zouden gaan bewonen. Vandaag de dag wordt de Wipstrik 

bewoond door voornamelijk de hogere middenklasse, volgens dominee Hortensius (O) “de 

gegoede burgerij.”
239

 In het gedeelte onder de Wipstrikkerallee staan ook voornamelijk 

arbeiderswoningen, in een wat gevarieerdere stijl.
240

 In de wijk zijn weinig winkels te vinden, 

maar de wijk ligt dicht bij het centrum. Wel staan er een aantal scholen in de wijk.  

De tweede wijk waar de gemeenteleden van de oude Oosterkerkgemeente vandaan 

kwamen is de wijk Diezerpoort, een van de oudste wijken van Zwolle. Deze wijk is opgericht 

in de tweede helft van de negentiende eeuw en bestond uit arbeiderswoningen. In 1957 is de 

wijk flink uitgebreid met portiekflats van twee tot vier woonlagen en veel groen.
241

In deze 

wijk zijn wel winkels te vinden, waaronder het winkelcentrum Diezerpoort. In deze wijk 

bevinden zich kerken van het Centre Missionaire Bethesda, de Christ Embassy Church, de 

Christengemeente Immanuel, de Christus Centraal Zwolle gemeenschap, de Evangelische 

Gemeente, de migrantenkerk Christ Resurrection Power Ministries International, de Volle 

Evangelie Gemeente Jezus leeft en de Vrije Evangelische Gemeente.
242

 

 De laatste jaren voor de fusie telde de Oosterkerkgemeente ongeveer 2000 

gemeenteleden. In 2009 waren het er 2003 en in 2010 waren het er 1949.
243

 Op zondagen 

kwamen er in de gemiddeld nog 150 bezoekers naar de dienst. Dit waren veelal oudere 

bezoekers, maar ook was er nog een vrij flinke groep jongere mensen, voornamelijk jonge 

gezinnen met kinderen. Dominee Hortensius (O) schat de verhouding op 75% ouderen en 

25% jongeren.
244

 Volgens meneer Ottink, destijds scriba van de Oosterkerkgemeente (O), 

waren ook de kindernevendienst en de oppas altijd redelijk goed bezocht.
245

 Eens in de vier 

maanden werd er een tienernevendienst georganiseerd voor de jeugd die niet meer tot de 

kinderen behoorden. Toch gaven verschillende oud-gemeenteleden aan dat het duidelijk was 

dat er sprake was van een flinke terugloop in het aantal kerkgangers en dat de noodzaak tot 

een fusie dus niet onverwacht kwam. De gemeente hield zich namelijk niet bewust bezig met 

het werven van nieuwe leden. Meneer Ottink (O) licht toe: “Wij hadden niet zo‟n missionair 

karakter. Iedereen was hartstikke welkom maar we propageerden het niet.”
246

 

De oude Oosterkerkgemeente had een aantal (oecumenische) contacten in de 

omgeving. Er werd al jarenlang samengewerkt met de Jeruzalemkerkgemeente op de 

gebieden van Vorming en Toerusting, jeugdwerk en Bijbelkringen. Daarnaast werden er vrij 

regelmatig oecumenische diensten georganiseerd met de katholieke Thomas à Kempis-

parochie en de Evangelische Lutherse Gemeente. Eenmaal per jaar werd er een dienst 
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georganiseerd in samenwerking met de Emmaschool. “Een aantal juffen waren zeer actieve 

leden van de Oosterkerkgemeente, dus die regelden dat” legt meneer Ottink (O) uit.
247

  

 De oude Oosterkerkgemeente was niet actief in de wijk; meneer Ottink beschrijft het 

contact dat de Oosterkerkgemeente met de wijk had als minimaal.
248

 Zoals gezegd had de 

gemeente geen missionair karakter en richtte zij zich enkel naar binnen, naar de eigen leden. 

 

4.2.2 Het culturele frame 

De oude Oosterkerkgemeente wordt omschreven als een regenbooggemeente. Mevrouw de 

Bruijn, een oud-Oosterkerkgemeentelid op leeftijd licht toe: “Het was behoorlijk gemêleerd. 

Van vrije denkenden tot minder vrije denkenden, dat liep allemaal wel door elkaar.”
249

 Over 

het algemeen werd er sterk gehecht aan traditie; de gemeenteleden vonden het prettig als alles 

op dezelfde manier ging: een dienst duurt een uur en geen vijf kwartier. Conservatief was de 

gemeente zeker niet te noemen, zo konden er bijvoorbeeld niet-huwelijkse relaties worden 

ingezegend. Wel was de gemeente vrij formeel, zo geeft meneer van den Ende, oud-

Hoeksteengemeentelid (H) van middelbare leeftijd die lid was van de stuurgroep aan: “In de 

Oosterkerk zag je veel colbertjes en stropdassen.”
250

 Omdat het een stadsgemeente was 

wisselde het publiek per zondag. Mensen die komen en gaan, studenten, dat leidde tot 

levendigheid.  

 Deze levendigheid kwam ook naar voren in de verschillende activiteiten die er 

georganiseerd werden. Zo had de oude Oosterkerkgemeente een musicalgroep die jaarlijks 

een musical ten tonele bracht, een Oekraïnegroep die om de paar jaar een reis naar Oekraïne 

regelt via de projecten van Oost Europa Zending en een Taizégroep die jaarlijks een reis naar 

Taizé organiseerde.
251

Naast deze grotere activiteiten bood de oude Oosterkerkgemeente ook 

Vorming & Toerusting aan, evenals bibliodrama, filmavonden, gesprekskringen en een 50+ 

groep. Voor de jongeren werden er activiteiten georganiseerd door Provider, in 

samenwerking met de Jeruzalemkerkgemeente.
252

 

 De gemeente had geen visie op papier staan. Meneer Ottink (O) geeft aan dat de visie 

van de huidige Oosterkerkgemeente aardig overeenkomt met de ongeschreven visie in de 

oude Oosterkerkgemeente.
253

 Deze huidige visie is afgeleid van de visie van de Protestantse 

Gemeente Zwolle, die erop neerkomt dat ze het Woord van God willen verkondigen en de 

opdrachten die Hij gaf willen vervullen.
254

 

 De oude Oosterkerkgemeente gaf vier keer per jaar een kerkblad uit. Dit blad bestond 

uit ongeveer 8 pagina‟s met interviews, nieuwtjes en overdenkingen. Daarnaast had de 

gemeente een website, www.oosterkerk.nl. De website was vergelijkbaar met de website van 

de nieuwe Oosterkerkgemeente, al stond er minder informatie op en was hij veel minder up-

to-date. 
  

4.2.3 Het hulpbronnenframe 

De oude Oosterkerkgemeente had een ruim aantal vrijwilligers. Hoewel er een kleine 

terugloop merkbaar was en het altijd moeite kostte om nieuwe vrijwilligers te vinden konden 

                                                 
247

 Interview met meneer Ottink, 25 maart 2013. 
248

 Ibid. 
249

 Interview met mevrouw de Bruijn, 26 november 2012. 
250

 Interview met meneer van den Ende, 21 november 2012. 
251

 Interview met dominee Hortensius, 29 oktober 2012. 
252

 “Provider is een vorm van keuzecatechese. Er worden verschillende items aan aangeboden, waaruit jongeren 

samen met hun ouders kunnen kiezen. Alle items hebben met geloof, bijbel, kerk en/of maatschappij te maken. 

Provider wil een plek zijn waar jongeren zichzelf kunnen zijn. Hun geloofs- en levensvragen mogen gesteld 

worden en als dat mogelijk is zullen de begeleiders deze beantwoorden..” www.providerzwolle.nl/cms 
253

 Interview met meneer Ottink, 25 maart 2013. 
254

 www.oosterkerk.nl/wijkgemeente/identiteit.php 



- 64 - 

 

alle taken nog uitgevoerd worden. De groep vrijwilligers was een hechte club die elkaar hielp 

wanneer en waar nodig en die ook buiten het kerkelijke circuit om contact met elkaar 

onderhield. Meneer Ottink (O) schat dat de oude Oosterkerkgemeente zeker 150 vrijwilligers 

had, die allerlei verschillende taken uitvoerden zoals kosteren, kinderoppas, bezoekwerk, de 

tuin bijhouden, speciale diensten organiseren, redactie van het kerkblad, verspreiding van het 

kerkblad, jeugdclub organiseren, zitting nemen in de kerkenraad, de ledenadministratie 

bijhouden, Actie Kerkbalans verzorgen, schoonmaak van het kerkgebouw, bemannen van de 

bar en collecteren.
255

 De oude Oosterkerkgemeente had ook een aantal vrijwilligers dat geen 

kerkganger was. Zo herinnert meneer Ottink (O) zich twee personen die bezoekwerk deden 

maar nooit een kerkdienst bezochten.
256

 De gemeente had ook een betaalde vrijwilliger, dit 

was de cantrix van de cantorij. Zij kreeg een vrijwilligersvergoeding voor haar taak. 

 Enkel de predikanten en de koster stonden op de loonlijst van de gemeente. De oude 

Oosterkerkgemeente had twee predikanten: één was er fulltime werkzaam (1.0 fte) en de 

andere werkte vier dagen in de week (0.8 fte). Daarnaast was er een kerkelijk werkster die 

anderhalve dag in de week voor de Oosterkerkgemeente 

werkte (0.3 fte). De gemeente had één koster, zij werkte 

vier dagen per week (0.8 fte).  

 Binnen de Protestantse Kerk Nederland worden de 

financiële zaken geregeld op het niveau van de Algemene 

Kerkenraden. Voor de gemeenten in dit onderzoek is dat 

de PGZ. Dit wil zeggen dat de salarissen van onder 

andere predikanten, kerkelijk werkers en kosters centraal 

betaald worden. Ook de gebouwen zijn in het beheer van 

de PGZ. De inkomsten die gemeenten binnenhalen 

middels de Actie Kerkbalans gaan naar de PGZ, waarna 

de PGZ 2% van het per gemeente opgehaalde bedrag 

teruggeeft aan de wijkgemeente. Hiervan is 1% van de 

totale opbrengst in Zwolle, verdeeld over de wijken naar 

rato van hun deel van de opbrengst en 1% verdeeld naar 

rato van het aantal leden.
257

 De wijkgemeente kan dit 

bedrag naar eigen inzicht besteden. De gemeenteleden 

van de oude Oosterkerkgemeente zegden in 2009 

gezamenlijk €218.00 toe via de Actie Kerkbalans. In 

2010 was dit €227.000. Binnen de casus Zwolle werden de financiële problemen dus niet 

zichtbaar op wijkgemeenteniveau, maar op het bovenliggende niveau van de PGZ. Het 

financieel probleem dat leidde tot de verkoop van een aantal kerkgebouwen, en daarmee de 

fusie van een aantal wijkgemeenten is hierboven besproken.  

 De leden van de oude Oosterkerkgemeente kerkten in de Oosterkerk, gelegen aan de 

Bagijnesingel net buiten de binnenstad van Zwolle. Deze kerk is gebouwd in 1888 en was de 

eerste kerk in Zwolle van de Dolerenden die zich in 1886 van de hervormde kerk hadden 

afgescheiden.
258

 Op de website van de Oosterkerkgemeente is te lezen dat het gebouw is 

ontworpen in eclectische stijl door de architecten J.W. en C.W. Meijer. Het bakstenen 

gebouw heeft rondboogvensters, liggende en klimmende rondboogfriezen en twee ingangen. 

De hoofdingang wordt benadrukt door een toren met een naaldspits. De binnenkant van het 

gebouw is verdeeld in drie beuken en heeft een omlopende galerij waarop het orgel zich 
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bevindt. Het middenschip wordt gedekt door een tongewelf, de zijschepen door vlakke 

zolderingen.
259

 Naast de kerk werd gelijktijdig een pastorie gebouwd. In de kerk bevinden 

zich een houten preekstoel in neo-renaissancestijl en lampen en luchters allen daterend uit de 

bouwtijd. Vandaag de dag is de Oosterkerk een gemeentelijk monument. De mening over het 

kerkgebouw is verdeeld. Velen vinden het een prachtig kerkje, anderen, vooral leden van de 

andere gemeenten vinden het gebouw te ouderwets of, zoals meneer de Wit, een oud-

Hoeksteengemeentelid van respectabele leeftijd het omschrijft: “een rechttoe rechtaan 

kerk.”
260

 

  

4.2.4 Het procesmatige frame 

Omdat de Oosterkerkgemeente in de jaren negentig al een eerdere fusie had meegemaakt, 

waren er gemeenteleden die altijd tot de Oosterkerk hadden behoord en gemeenteleden die 

ooit waren meegekomen vanuit de wijkgemeente V. Onder de gemeenteleden die altijd tot de 

Oosterkerkgemeente hadden behoord bevond zich een groepje mensen die vonden dat zij 

„eigenaar‟ van de kerk waren. Meneer Ottink (O) vertelt: “Ze probeerden het op alle 

mogelijke manieren: ze zaten overal in en bij, ze wilden overal een vinger in hebben, en dat 

hadden ze dus ook.”
261

 Vandaag de dag is dit groepje gemeenteleden op leeftijd en hebben zij 

geen grote invloed meer in de gemeente. Toch is deze eerste fusie nog niet uit de gedachten 

van de gemeenteleden verdwenen. “Dat oud zeer, je raakt het nooit helemaal kwijt” licht 

meneer Ottink (O) toe.
262

  

 De beslissingsbevoegdheid lag in de oude Oosterkerkgemeente bij de wijkkerkenraad, 

de kerkrentmeesters van de verschillende wijken hebben geen specifieke rol gespeeld in het 

proces. De wijkkerkenraad besloot dat er tot fusie met de Hoeksteengemeente en de 

Jeruzalemkerkgemeente zou worden overgegaan. Er werden verschillende praatsessies 

gehouden met verschillende gemeenteleden, om tegenstanders over hun bezwaren heen te 

helpen. Deze praatsessies vonden plaats in de vorm van gezamenlijke 

gemeentebijeenkomsten. De tegenstand kwam voornamelijk vanwege een gebrek aan 

informatie over het proces en (on)mogelijkheden in dit proces. Wanneer de informatie werd 

aangevuld en uitgelegd namen de bezwaren veelal af. “Dus als je dan met die mensen gaat 

praten en dan zegt van ja maar, wat jij nou voorstelt dat kan niet, want daarom en daarom 

niet, en het is veel verstandiger om dat en dat te doen, dan snapten ze dat allemaal” licht 

meneer Ottink (O) toe.
263

 

 

4.3 Hoeksteengemeente 

 

4.3.1 Het ecologische frame 

De Hoeksteengemeente is opgericht aan het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw, 

voor de gereformeerde inwoners van de wijk Aa-landen. De bouw van deze wijk aan de rand 

van Zwolle was begonnen in 1965 en werd voltooid in 1979. Voor de bouw van de 

Hoeksteen kerkten de gereformeerde inwoners van deze wijk in de Andreaskerk samen met 

de hervormden uit de wijk op wisselende tijden. Langzamerhand ontstond de behoefte aan 

een groter gebouw en heeft de gereformeerde gemeenschap de Hoeksteen gebouwd. De 

hervormden bouwden hun eigen kerk, de Sionskerk en de Andreaskerk werd verkocht. In de 

beginjaren verleende de Hoeksteen onderdak aan twee wijkgemeenten van de Gereformeerde 

Kerken in Nederland (GKN); naast de gemeente uit de Aa-landen kerkte ook de gemeente uit 
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de wijk Holtenbroek in de Hoeksteen. Ook hier was in het begin sprake van wisselende 

diensten, maar toen de predikant van de gemeente uit Holtenbroek een andere aanstelling 

kreeg in Zwolle Zuid zijn beide gemeenten verder gegaan met één predikant en met een 

gezamenlijke dienst. Ze richtten een gezamenlijke gemeente op: de Hoeksteengemeente. Op 

het moment dat duidelijk werd dat de wijkgemeente in de toekomst problemen zou krijgen 

om te blijven voortbestaan, zijn er verschillende opties onderzocht en zijn er met 

verschillende kerkelijke gemeenten gesprekken gevoerd. Als eerste werd bekeken of de 

Hoeksteen zou kunnen fuseren met de Sionskerk. Dit bleek geen begaanbare weg omdat “hun 

identiteit zou verwateren wanneer de Hoeksteen, die zij toch als een wat lichtere 

kerkgemeenschap zagen, bij hun zou komen” zegt meneer de Wit (H).
264

 Daarna werd 

gekeken naar een fusie met de kerk in Stadshage, een nieuwe wijk van Zwolle naast de Aa-

landen. Echter, dit is een hele nieuwe wijk met veel jonge gezinnen dus deze wijkgemeente 

paste naar hun idee niet zo bij de Hoeksteengemeente, waar de gemiddelde kerkganger toch 

wat ouder was.
 265

Daarnaast bevindt zich tussen beiden wijken een water met een grote brug, 

wat een natuurlijke barrière had kunnen vormen voor de mensen uit de wijk Aa-landen. 

Uiteindelijk kwam de Oosterkerk als beste optie uit de bus. Op 4 juni 2011 heeft de 

Hoeksteengemeente nog een open dag gehouden in hun kerk, zodat gemeenteleden afscheid 

konden nemen van het gebouw. Op 5 juni 2011 is de Hoeksteengemeente opgeheven. 

 De wijk Aa-landen is een ruim opgezette, groene wijk. De wijk heeft vele erven en er 

is weinig hoogbouw gerealiseerd. De woningen hebben veelal een wisselend uiterlijk. In de 

Aa-landen wonen verhoudingsgewijs veel ouderen, die na de bouw van de wijk er als jonge 

gezinnen waren komen wonen.
266

 De wijk wordt door dominee Hortensius (O) omschreven 

als “een goede wijk”
267

. De wijk Aa-landen werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw 

gerealiseerd. Vele inwoners van Zwolle die op dat moment in het centrum woonden en tot de 

Oosterkerk behoorden, zijn met hun jonge gezinnen verhuisd naar deze nieuwe wijk. 

Hierdoor hadden vele gemeenteleden van de Hoeksteen op het moment van de fusie nog 

banden met de Oosterkerk.
268

 In de wijk bevindt zich een aantal supermarkten en een aantal 

scholen. Ook is er een kerk van de Nederlands Israelitische gemeente en de hierboven 

genoemde Sionskerk.
269

 

De tweede wijk waar gemeenteleden van de Hoeksteengemeente wonen is de wijk 

Holtenbroek. Deze wijk werd gebouwd aan het einde van de jaren vijftig van de vorige eeuw 

en bestaat voor een groot gedeelte (70%) uit hoogbouw.
270

 De wijk kan omschreven worden 

als divers: “Je vindt er ook veel mensen van verschillende komaf, leeftijden en 

gezinssamenstellingen.”
271

 In de wijk wonen veel huishoudens met lage inkomens; daarom 

maakt de gemeente Zwolle sinds 1997 deel uit van het Grotestedenbeleid.
272

 Hierdoor zijn er 

extra middelen beschikbaar gekomen om de problemen in de wijk aan te pakken. Het verschil 

tussen beide wijken wordt door de gemeenteleden ervaren: “dat is een wijk die heel moeilijk 

is, daar heb je geen grip op”
273

 volgens mevrouw de Bruijn. In de wijk bevindt zich een 

winkelcentrum en verschillende scholen, waaronder een middelbare school. Ook zijn er een 

Christelijke Gereformeerde Kerk, een gemeente van de Kerk van Jezus Christus van de 

heiligen der laatste dagen, de Rooms-Katholieke Antilliaans-Arubaanse gemeenschap, de 
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Rooms-Katholieke Poolse gemeenschap en de Thomas a Kempis parochie Verrijzenis des 

Heren.
274

 

 De Hoeksteengemeente was de kleinste wijkgemeente van Zwolle. In 2009 had de 

gemeente 1014 leden, in 2010 nog 975. Het aantal gemeenteleden dat een kerkdienst bezocht 

liep geleidelijk terug. “Op een normale zondag waren er ongeveer 135 tot 150 mensen in de 

kerk. En ook weinig jonge aanwas”
275

 volgens meneer van den Ende (H). Er werden geen 

pogingen ondernomen om nieuwe gemeenteleden te werven. Zoals ook de oude 

Oosterkerkgemeenteleden al toelichtten was ook Hoeksteengemeente geen missionaire 

gemeente, en wilden zij dit ook niet zijn. Ze stonden open voor iedereen die interesse had, 

maar gingen niet actief op zoek.
276

 Meneer Vogels, de gepensioneerde oud-scriba van de 

Hoeksteengemeente en scriba in de nieuwe Oosterkerkgemeente, schat dat in de laatste jaren 

voor de fusie ongeveer 20% van de gemeenteleden jonge gezinnen met kinderen waren, 40% 

mensen van middelbare leeftijd en 40% ouderen van boven de 60.
277

 Wat betreft kerkgangers 

lagen deze verhoudingen anders. Daarbij is de schatting 10% jonge gezinnen met kinderen, 

40% mensen van middelbare leeftijd en 50% ouderen boven de 60.
278

 Meneer Vogels (H) 

benadrukt nogmaals dat het hier om een schatting gaat, omdat deze kenmerken nooit 

onderzocht zijn. 

 

4.3.2 Het culturele frame 

De Hoeksteengemeente wordt omschreven als vrij en progressief. “We regelden alles wat 

meer uit de losse pols, en dat ging prima” zegt meneer van den Ende (H). “Veel minder 

formeel dan in de Oosterkerk, daar hadden ze dominees, en wij 

hadden Margot Jonker”
279

 zegt hij, waarmee hij aangeeft dat er 

binnen de Hoeksteengemeente een erg informele sfeer heerste. 

Ook de Hoeksteengemeente had, evenals de 

Oosterkerkgemeente, geen visie of missie op papier staan. De 

ongeschreven visie komt volgens meneer Vogels (H) overeen 

met de visie van de nieuwe Oosterkerkgemeente; leven 

volgens het woord van God. De dominee, Margot Jonker, 

wordt omschreven als een moderne dominee en predikante, 

omdat ze in haar preken actuele onderwerpen aansneed en de 

bezoekers stof tot nadenken meegaf. Het vrije en informele 

was ook terug te zien aan de kleding die de gemeenteleden 

droegen naar de zondagse dienst. Zag je in de Oosterkerk vooral stropdassen en colbertjes, in 

de Hoeksteen droegen de gemeenteleden truien en spijkerbroek.
280

 

 Het vrije en progressieve werd ook gereflecteerd door het interieur van de kerk. “Het 

interieur van de Hoeksteen was eigenlijk heel modern en nieuw” geeft mevrouw de Bruijn 

(O) aan.
281

 Zo was de kerkzaal rond en waren de stoelen waarop de bezoekers plaatsnamen 

tijdens een dienst in een halve cirkel opgesteld. Er was een preekstoel aanwezig, maar deze 

was klein en laag bij de grond. Het liturgisch centrum stond vlak bij de mensen en de 

avondmaalstafel was klein en modern. In de Hoeksteen stond een gedachtenishoek, een 

kunstwerk gemaakt door het smelten van glas. Annemiek Punt heeft dit kunstwerk gemaakt. 
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In de gedachtenishoek werden stenen gelegd met daarop de namen van overleden 

gemeenteleden. Deze bleven daar een jaar liggen. 

 De Hoeksteengemeente wordt ook omschreven als open en erg betrokken bij de 

gemeenteleden. “De mensen die nieuw kwamen daar werd door iedereen op gelet en als 

niemand bij hen stond aan het eind van de dienst bij het koffiedrinken dan ging je er heen”
282

 

vertelt mevrouw Markus, een oud-Hoeksteengemeentelid op leeftijd die na de fusie naar een 

andere gemeente is gegaan. Volgens haar was de Hoeksteengemeente net een grote familie. 

De betrokkenheid was onder andere te zien aan de rubriek 'meeleven' in de wekelijkse 

kerkgroet, waarin goed en slecht nieuws over gemeenteleden vermeld werd zoals wie er was 

opgenomen in het ziekenhuis, juist weer thuis was gekomen uit het ziekenhuis of verhuisd 

was. 

 Naast de wekelijkse kerkgroet waarin vooral informatie over de wekelijkse dienst 

getoond werd, had de Hoeksteengemeente ook een kerkblad, Rondom de Hoeksteen 

genaamd.
283

 Dit blad kwam vijf tot zes keer per jaar uit en werd gevuld met bijdragen van 

gemeenteleden. Elke uitgave draaide om een thema en bevatte ongeveer twintig pagina‟s. De 

laatste jaren voor de fusie was dit teruggelopen tot acht pagina‟s per uitgave en was het 

kerkblad een mededelingenblad geworden zonder artikelen of columns, als gevolg van een 

terugloop van het aantal leden. Ook had de wijkgemeente een website. Deze werd echter niet 

bijgehouden of vaak bezocht en is nu ook niet meer in de lucht. 

  

4.3.3 Het hulpbronnenframe 

De gemeenteleden van de Hoeksteengemeente worden omschreven als actief. “Het is van 

oudsher een gemeente waar mensen hun handen uit de mouwen steken, snel wat 

aanpakken”
284

 volgens dominee Epema (J). Echter, doordat de wijk sterk vergrijsde nam ook 

het aantal vrijwilligers duidelijk af, al bleef er een stevige kern over van actieve mensen.
285

 

Meneer Vogels (H) schat dat de Hoeksteengemeente zeker 150 vrijwilligers had.
286

 De vraag 

is volgens hem erg lastig te beantwoorden: “Uiteindelijk krijg je een lijst waarvan je zegt het 

grootste gedeelte van de gemeente is bijna vrijwilliger.”
287

 Ook de Hoeksteengemeente had 

vrijwilligers die wel taken uitvoerden maar geen diensten bijwoonden. “Bij ons bij het tuin 

bijhouden zat er ook iemand die ik nooit in de kerk zag” licht meneer Vogels (H) toe.
288

 

Twee vrijwilligers kregen een vrijwilligersvergoeding 

voor hun werkzaamheden: de cantrix en de organist. 

Daarnaast had de Hoeksteengemeente twee betaalde 

krachten in dienst. Dominee Jonker werkte voor 0.7 

fte als predikant en de gemeente had een koster die 

voor 0.5 fte per week werkzaam was in de gemeente. 

 Wat betreft de financiële situatie geldt hier 

hetzelfde als wat bij de oude Oosterkerkgemeente al is 

beschreven: omdat de financiële zaken geregeld 

worden op het niveau van de PGZ lagen daar 

voornamelijk de problemen. Dit was geen onderwerp 

waar de wijkgemeenten zich mee bezig hielden. In 
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2009 waren de toegezegde inkomsten uit de Actie Kerkbalans voor de Hoeksteengemeente 

€122.000. In 2010 ging het om een bedrag van €121.000.  

De Hoeksteengemeente kerkte in de Hoeksteen, gelegen aan de Scheldelaan 141 te 

Zwolle. Deze kerk werd gebouwd in 1982 en in gebruikt genomen in 1983. Het gebouw werd 

ontworpen door het Architektenbureau b.n.a. Cees Groen. De Hoeksteen is een rond gebouw. 

Bijzonder aan de inrichting is de toegang vanuit de wand achter het liturgisch centrum. Het 

gebouw wordt omschreven door mevrouw Markus (H) als een “ruime open moderne kerk.”
289

 

Naast kerkdiensten werd het gebouw ook gebruikt voor nevenactiviteiten. Zo werd het 

gehuurd door een niet-kerkelijk zangkoor voor hun wekelijkse repetitieavond en voor 

yogacursussen. 

 De Hoeksteengemeente organiseerde in samenwerking met de wijk een tienerclub, 

maar daarvoor werden al jaren geen activiteiten meer georganiseerd. Wel vond er eens per 

maand een disco plaats in de kelder van de kerk, georganiseerd door de gemeente. De disco 

trok veel jeugd, vooral ook van buiten de kerk. Van enige andere contacten of 

samenwerkingsverbanden in de wijk was geen sprake. Ook oecumenische contacten had de 

Hoeksteengemeente niet. 
 

4.3.4 Het procesmatige frame 

De beslissingsbevoegdheid lag binnen de Hoeksteengemeente bij de wijkkerkenraad. Meneer 

Vogels (H) omschrijft deze wijkkerkenraad als sturend, met name rondom en tijdens het 

fusieproces.
290

 De kerkenraad koos ervoor om zelf een duidelijke lijn uit te zetten en die te 

volgen, in plaats van de gemeenteleden een aantal opties bieden en mee te gaan in wat de 

meerderheid wenst. “Wij zijn toch wat meer, wij hebben duidelijk een lijn gevolgd als 

kerkenraad, en we hebben ook zeer bewust een aantal opinieleiders bewerkt die we bezocht 

hebben” licht meneer Vogels (H) toe.
291

 De leden van de kerkenraad zijn tijdens het 

fusieproces meerdere malen gaan praten met gemeenteleden die in hun omgeving negatieve 

verhalen over het fusieproces verspreidden. Volgens meneer Vogels (H) is dat een goede zet 

geweest, omdat na die gesprekken de meeste gemeenteleden om waren en geen of weinig 

problemen meer hadden met de fusie.
292

 Daarnaast waren en zijn zij van mening dat deze 

manier van handelen ervoor heeft gezorgd dat het fusieproces zo snel en goed heeft kunnen 

verlopen. Wanneer je als kerkenraad minder sturend te werk gaat zal dit het proces veel 

lastiger maken, was het idee dat binnen de kerkenraad van de Hoeksteengemeente heerste.  

 Hoewel de beslissingen werden genomen door de wijkkerkenraad, werden de plannen 

vooraf wel voorgelegd aan de gemeente in gemeentebijeenkomsten. “Eigenlijk met een open 

dialoog, dit denken we, dit stellen we voor en schiet er maar op. Kun je je erin vinden, wil je 

wat gewijzigd hebben, hoe denk je er zelf over” vertelt meneer de Wit (H) over hoe volgens 

hem de beslissingen rondom de fusie genomen werden.
293

 De beslissingen zelf lagen dus vast 

maar de gemeenteleden kregen wel de kans om hun mening te geven over de details 

betreffende de beslissingen. 
 

4.4 Jeruzalemkerkgemeente 

 

4.4.1 Het ecologische frame 

De Jeruzalemkerkgemeente is van oorsprong een hervormde gemeente. Wel werden er al 

jaren voor de Samen op Weg-fusie elke zondag wisselende diensten gehouden. De 
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hervormden hadden een dienst om half 11, een groep gereformeerden gebruikten de 

Jeruzalemkerk voor hun diensten, elke zondag om 9 uur. Deze twee groepen zijn uiteindelijk 

samengevoegd in het Samen op Weg-proces. Deze eerste fusie is volgens mevrouw Becker, 

een oud-Jeruzalemkerkgemeentelid (J) van rond de vijftig heel gemakkelijk verlopen.
294

 

Dominee Epema (J) en meneer den Hartog, een gepensioneerd oud-Jeruzalemgemeentelid die 

lid was van de stuurgroep schetsen het verloop van het meest recente fusieproces:
295

 Op het 

moment dat de AK het voor de wijkgemeenten vrij onverwachte besluit aankondigde dat er in 

Zwolle kerkgebouwen verkocht moesten gaan worden, waaronder de Jeruzalemkerk, heeft de 

gemeente geprobeerd om mogelijkheden te vinden waardoor ze als zelfstandige gemeente 

kon blijven bestaan. De gemeente had altijd een sterke band met de wijk en was bang deze te 

verliezen wanneer zij uit de wijk zou verdwijnen. Toch stapte de gemeente in het fusieproces 

met de Oosterkerkgemeente en de Hoeksteengemeente om te zien wat de mogelijkheden 

waren. De Jeruzalemkerkgemeente hoopte op een fusie op bestuurlijk niveau waarbij een 

gebouw in de wijk Assendorp behouden zou blijven. De Oosterkerkgemeente en de 

Hoeksteengemeente hadden andere ideeën over de fusie en waren van mening dat een fusie 

enkel zou kunnen slagen wanneer er gekozen zou worden voor één gebouw.  

Naast de Jeruzalemkerk staat een verzorgingstehuis: de Molenhof. Dit 

woonzorgcentrum had al langer interesse in de grond van de Jeruzalemkerk. De 

Jeruzalemkerkgemeente had goede hoop dat de Molenhof de grond en het gebouw zou kopen 

en dat er in het verzorgingscentrum een plek zou komen waar de gemeente met elkaar zou 

kunnen kerken. Met deze optie in gedachten besloot de Jeruzalemkerkgemeente uit het 

fusieproces te stappen. Echter, wat niemand had voorzien was dat de Molenhof zich terugtrok 

als koper. Hierdoor viel de optie van een eigen vierplek in het verzorgingstehuis weg en is de 

gemeente op zoek gegaan naar alternatieven. Er is contact geweest met verschillende scholen 

en wijkcentra en er is een inventarisatie gehouden onder de gemeenteleden wie in de 

toekomst vrijwilligerswerk zou willen (blijven) uitvoeren. De resultaten wezen uit dat het erg 

lastig zou worden om in de toekomst activiteiten en diensten te organiseren, omdat er 

daarvoor te weinig vrijwilligers beschikbaar zouden zijn. Dat gaf de doorslag voor de 

Jeruzalemkerkgemeente om weer aan te sluiten bij het fusieproces met de 

Oosterkerkgemeente en de Hoeksteengemeente, die inmiddels al zo goed als gefuseerd waren 

tot de nieuwe Oosterkerkgemeente. Het laatste weekend voor de fusie hield de 

Jeruzalemkerkgemeente een gemeentedag. Een gemeentelid dat theatermaakster is, had in 

samenwerking met enkele andere gemeenteleden een programma opgesteld om op een 

interactieve manier afscheid van de kerk en de gemeente te nemen. Een jaar nadat de 

Hoeksteengemeente en de Oosterkerkgemeente waren gefuseerd (Pinksteren 2011) is de 

Jeruzalemkerkgemeente officieel tot de nieuwe fusiegemeente toegetreden (Pinksteren 2012).  

 De Jeruzalemkerk ligt middenin de wijk Assendorp. Deze wijk ontstond vanaf 1860, 

toen er arbeiderswoningen werden gebouwd voor werknemers van de Maatschappij tot 

Exploitatie van Staatsspoorwegen. Toen deze fabriek in 1938 verhuisde naar Tilburg, 

besloten vele arbeiders mee te gaan, waardoor een groot aantal huizen in de wijk leeg kwam 

te staan. Door de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog ging de wijk nog harder 

achteruit. Vanaf 1960 was er sprake van een opleving van de wijk. De „slechtste‟ delen 

werden afgebroken en er verschenen nieuwbouwwoningen in het karakter van de knusse 

vooroorlogse wijk. Vandaag de dag is de wijk Assendorp een populaire wijk onder studenten 

(ongeveer 40% tegen 8% in heel Zwolle) en starters en wordt ook wel „de Jordaan van 

Zwolle‟ genoemd. 
296
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 Naast de Jeruzalemkerk bevindt zich in de wijk Assendorp nog een aantal andere 

kerken: de rooms-katholieke Dominicanenkerk, de Zuiderkerk van de Nederlands 

Gereformeerde Kerken, de Sint Michaëlskerk van de Vrij-Katholieke Kerk en een kerk van 

de Vrij Baptistengemeente.
297

 Tot een jaar geleden bevond zich in de wijk een moskee, maar 

deze is verhuisd naar de wijk Holtenbroek. Naast religieuze gebouwen ligt er in de wijk ook 

een basisschool en is er een divers aanbod aan winkels.  

De Jeruzalemkerkgemeente had goede contacten met het woonzorgcentrum de 

Molenhof dat zich ook de wijk Assendorp bevindt. Daar werden regelmatig vieringen 

georganiseerd voor de bewoners. Daarnaast had de wijkgemeente voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd een kinderclub, die eens per twee weken gehouden werd. Deze trok ook 

veel kinderen die niet of nauwelijks met de kerk verbonden waren. Er werd een verhaal uit de 

Bijbel behandeld en daarnaast konden de kinderen verschillende spellen spelen zoals 

tafelvoetbal of sjoelen. Eenmaal per jaar organiseerde de gemeente een oliebollencafé, 

gericht op de hele wijk. Vlak voor de jaarwisseling werden er oliebollen verkocht voor een 

goed doel. Wanneer de mensen oliebollen kwamen kopen, konden zij wat drinken in het café, 

om zo anderen te leren kennen of bij te praten. In een groot deel van de wijk werd deze 

activiteit met flyers aangekondigd, om zoveel mogelijk bezoekers te trekken.  

 De Jeruzalemkerkgemeente had in 2008 1775 gemeenteleden. Echter in de wijk 

wonen veel studenten die in deze wijkgemeente staan ingeschreven, maar nooit een 

kerkdienst bezoeken. In 2010 was het aantal gemeenteleden teruggelopen naar 1451 en in 

2011 waren er nog 1374 gemeenteleden.
298

 De laatste jaren voor de fusie kwamen er nog 

gemiddeld vijfenzeventig tot honderd mensen naar de zondagse dienst. Daarvan was naar 

schatting 75% boven de zestig jaar, en van deze groep was ongeveer 10% boven de tachtig. 

Het overige deel bestond uit jonge gezinnen: er kwamen zes à zeven jonge gezinnen naar de 

zondagse dienst.
299

 

Zoals hierboven al werd genoemd was er al jarenlang sprake van een samenwerking 

op verschillende gebieden tussen de Oosterkerkgemeente en de Jeruzalemkerkgemeente. De 

Jeruzalemkerkgemeente had daarnaast veel contact met de Dominicanen van de Thomas van 

Aquinoparochie in Assendorp. Deze samenwerking zal ook met de nieuwe fusiegemeente 

voortgezet worden. Ook organiseerde de Jeruzalemkerkgemeente eenmaal per jaar een dienst 

in samenwerking met de christelijke basisschool Mozaïek. Andere (oecumenische) contacten 

had de Jeruzalemkerkgemeente niet. 

 

4.4.2 Het culturele frame 

De Jeruzalemkerk was sterk verbonden met de wijk Assendorp. Bij verschillende activiteiten 

bereikte zij niet alleen de kerkgelijke gemeente, maar ook andere wijkbewoners. Als 

kerkgemeente wilde zij er zijn voor de lagere sociale klassen in de wijk. Zo vertelt mevrouw 

de Bruijn dat de Jeruzalemkerkgemeente op dankdag altijd fruitbakjes in de kerk had staan. 

“Je kon fruit meenemen en dat verdeelden ze dan in bakjes en dan werd het meegegeven aan 

iemand in de wijk die dat kon gebruiken, die ziek was of aandacht nodig had.”
300

 De 

gemeente had gastvrijheid hoog in het vaandel staan en stond open voor nieuwe mensen: “We 

probeerden altijd als we nieuwe mensen zagen, bij de deur als ze binnenkwamen al te zeggen 

welkom, we gaan straks na afloop koffie drinken”
301

 licht meneer den Hartog (J) toe. 

Daarnaast waren de gemeenteleden ook erg betrokken bij de eigen gemeenteleden. “Warm en 
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heel veel interesse in elkaar. Op de kerkgroet staat wie er ziek is, of wie een kind heeft 

gekregen, en dan worden er meteen kaartjes gestuurd”
302

 vertelt mevrouw Becker (J). 

 De Jeruzalemkerkgemeente kon beschouwd worden als een ruimhartige gemeente; er 

was ruimte voor mensen van diverse pluimage en die kwamen ook daar. “Er zitten mensen bij 

die dicht tegen de orthodoxie aanzitten, maar er zijn ook mensen die eerst bij de vrijzinnige 

hervormde kerk waren,”
303

 zegt meneer den Hartog (J). Over het algemeen werd de 

Jeruzalemkerkgemeente beschouwd als conservatief. “Ik vond het ook wel een conservatieve, 

behoudende gemeente” zegt onder andere mevrouw Atsma, een oud-

Jeruzalemkerkgemeentelid die na de fusie niet is meegegaan. Ook oud-gemeenteleden van de 

Hoeksteengemeente en de Oosterkerkgemeente geven aan dat ze het idee hebben dat de 

Jeruzalemkerkgemeente wat liturgie betreft wat traditioneler was. Echter, de gemeente was 

op bepaalde terreinen ook vooruitstrevend; zo konden ook homoseksuele personen trouwen 

in de Jeruzalemkerk. Mevrouw Becker (J) geeft haar mening hierover: “En dat vind ik dan 

heel mooi, en daar ben ik dan ook heel trots op dat de gemeente zo vooruitstrevend was.”
304

  

 Naast de dienst op zondag organiseerde de Jeruzalemkerkgemeente nog verschillende 

andere activiteiten. Zo werden in 2002 de Gemeente Groei Groepen opgericht (GGG). “Een 

GGG bestaat uit een kleine groep (gemeente)leden - zo'n zes tot twaalf personen - die met 

een vaste regelmaat bij een van de leden thuis samenkomt om met elkaar bijbel te lezen en 

het geloof en alledaagse dingen te delen.”
305

 Het gaat hierbij voornamelijk om het 

persoonlijke contact en om de ontmoeting tussen gemeenteleden te stimuleren en kleine 

pastorale cellen binnen de kerk te creëren. Daarnaast was er een ouderensociëteit, 

kinderkring, Bijbelkring, jeugdclub, 18+ gespreksgroep en werden er activiteiten 

georganiseerd voor jongeren door Provider (zie hoofdstuk 4.2.2).  

 De Jeruzalemkerkgemeente was in het bezit van een aantal voor hen belangrijke 

voorwerpen. Zo wilden zij de kaarsen-standaarden op het liturgisch centrum graag meenemen 

naar de Oosterkerk, maar deze kregen uiteindelijk geen plek omdat ze toch niet zo goed 

zouden passen bij het interieur van de Oosterkerk. Zeven schilderijen met de zeven werken 

van barmhartigheid zijn wel meegegaan en zullen waarschijnlijk ergens in het verbouwde 

wijkcentrum komen te hangen. Toen een andere kerk in Zwolle, de Scheppingskerk in 2007 

werd opgeheven verspreidden de bezoekers zich over de verschillende kerken in Zwolle. Dit 

waren voornamelijk meelevende leden die de Scheppingskerk bezochten vanwege de 

predikant die diaconaal predikant van de gehele Hervormde Gemeente Zwolle was.
306

 Een 

gedeelte van deze bezoekers kwam terecht bij de Jeruzalemkerkgemeente. Ook deze 

gemeenteleden namen enkele voorwerpen uit hun oude kerk mee. Het ging hier om een 

kanselbijbel en een klein scheepje. Het scheepje is meegenomen naar de Oosterkerk en heeft 

daar een plek gekregen. De kanselbijbel is niet meegegaan, omdat deze niet goed bij het 

interieur van de Oosterkerk paste.  

 De Jeruzalemkerkgemeente had een kerkblad, de Jeruzalemkerkkoerier, dat jaarlijks 

drie keer verscheen: met Pasen, Kerst en het startweekend na de zomervakantie. Het bevatte 

onder andere mededelingen uit de gemeente, artikelen, een kookrubriek en de rubriek 'De 

twintig van' waarin telkens een ander gemeentelid twintig vaste vragen beantwoordde. Het 

blad telde gemiddeld veertien tot zestien pagina's. Ook had de gemeente een website: 

www.jeruzalemkerkzwolle.nl. Op deze website was informatie te vinden over de gemeente en 

haar activiteiten, achtergrondinformatie over het kerkgebouw en nieuwsberichten over 

bijvoorbeeld de fusie en andere actuele onderwerpen. 
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4.4.3 Het hulpbronnenframe 

De laatste jaren voor de fusie had de Jeruzalemkerkgemeente 137 vrijwilligers.
307

 Aangezien 

er gemiddeld maximaal honderd gemeenteleden op zondag de dienst bezochten, waren er 

veel gemeenteleden die wel taken verrichtten maar niet noodzakelijk elke zondag naar de 

kerk kwamen. Meneer den Hartog (J) geeft aan: “Er waren vrijwilligers bij die ik helemaal 

niet kende, die ik nooit zag.”
308

 De vrijwilligerstaken werden niet allemaal even strak 

gecoördineerd: soms kwam een aantal gemeenteleden bij elkaar en werd er gezegd 'oh, de 

tuin moet weer eens gedaan worden' waarna een aantal personen dit uitvoerde. Alleen de 

organist kreeg een vrijwilligersvergoeding, een cantrix had de gemeente niet. De meeste 

vrijwilligers waren al op leeftijd. Op het moment dat de Jeruzalemkerkgemeente besloot om 

uit de fusiebesprekingen te stappen, stapte een deel van de gemeenteleden toch over naar de 

nieuwe Oosterkerkgemeente. De belangrijkste reden hiervoor was het grotere aantal 

gemeenteleden en het grotere aantal kinderen in de Oosterkerk. Doordat een deel van de 

gemeenteleden al overstapte, kwam het werk op de schouders van een kleinere groep terecht. 

Mevrouw Becker (J) geeft aan dat dit laatste jaar door haar als erg zwaar werd beschouwd en 

dat er bij de overgebleven vrijwilligers een vermoeidheid optrad.
309

 

 Naast de vrijwilligers had de Jeruzalemkerkgemeente twee predikanten en twee 

kosters in dienst. Dominee Epema werkte vier dagen in de week (0.8 fte), dominee den 

Besten werkte 2 dagen in de week (0.4 fte) voor de Jeruzalemkerkgemeente. Er was een 

koster in dienst voor 0.7 fte en een andere voor 0.4 fte. De gemeente had twee kosters omdat 

ook het beheer van het zalencentrum tot hun taak behoorde. De Jeruzalemgemeente had in 

2010 als toegezegd bedrag uit de Actie Kerkbalans €69.000. In 2011 was dit redelijk stabiel 

gebleven: €68.000.  

 De Jeruzalemkerkgemeente kerkte in de Jeruzalemkerk, gelegen aan de 

Windesheimstraat te Zwolle. Deze kerk werd gebouwd in de jaren twintig van de vorige 

eeuw. Op 4 maart 1933 werd de nieuwe kerk ingewijd. In 

de jaren na de voltooiing van de kerk zijn er ook nog een 

wijkcentrum en een kapel ontworpen en gebouwd. De 

laatste jaren voor de sluiting van de kerk werden er nog 

veranderingen in het gebouw doorgevoerd. Zo werden de 

voorste rijen banken verwijderd en het liturgisch centrum 

vergroot, om meer ruimte te creëren.
310

 De PGZ wilde de 

Jeruzalemkerk graag verkopen vanwege de financiële 

problemen waarin zij verkeerden. De buurt waarin de 

Jeruzalemkerk, staat was bang dat de kerk wellicht 

verbouwd of afgebroken zou worden, en schakelde het 

Cuypersgenootschap in.
311

 Dit genootschap “zet zich in 

voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de 

negentiende en twintigste eeuw en in toenemende mate op 

de bescherming van erfgoed uit de periode van na 1940.”
312

 

Dit genootschap heeft ervoor gezorgd dat de gemeente 

Zwolle de Jeruzalemkerk de status van stedelijk monument 

toekende. De PGZ was hier niet blij mee, omdat het gebouw 
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nu veel minder gemakkelijk te verkopen is. Al enige tijd heeft de PGZ daarom nu het plan om 

de gemeenteleden van de Grote Kerkgemeente in de Jeruzalemkerk te laten kerken. 

  

4.4.4 Het procesmatige frame 

Binnen de Jeruzalemkerkgemeente lag de beslissingsbevoegdheid formeel bij de kerkenraad, 

maar deze was minder sturend dan die van de andere twee gemeenten. Er werden diverse 

officiële gemeentevergaderingen gehouden waarin discussies werden gestart en iedereen zijn 

of haar mening kon geven. De kerkenraad had voorafgaand aan de fusie bewust nog geen 

duidelijke lijn uitgezet, omdat het in eerste instantie onduidelijk was hoe de gemeente over de 

fusie dacht. Het vermoeden heerste dat niet alle jonge gezinnen zouden meegaan naar de 

nieuwe fusiegemeente, terwijl jonge gezinnen juist belangrijk waren voor de toekomst van de 

gemeente. Daarop is een enquête rondgestuurd met de vraag hoe de gemeenteleden de 

toekomst graag zouden willen zien. Hoewel de enquête anoniem was kon aan de 

handschriften opgemaakt worden, dat juist de ouderen tegen de fusie opzagen, terwijl de 

jongeren het allemaal een goed idee vonden. Mogelijk, zo werd later gespeculeerd, hebben de 

ouderen dus geruchten verspreid over vertrekken van de jongeren bij een eventuele fusie, om 

zo de fusie tegen te houden. Deze enquête werd gebruikt voor de beeldvorming; de 

gemeenteleden hadden geen daadwerkelijke stem in het besluit, maar er werd wel heel veel 

rekening met hun voorkeur gehouden. 

 

4.5 Nieuwe Oosterkerkgemeente 

 

4.5.1 Het ecologische frame 

De Algemene Kerkenraad van Zwolle verstuurde in 2008 een brief waarin ze aankondigde 

dat, vanwege financiële redenen die hadden geleid tot bezuinigingen, er kerkgebouwen 

zouden moeten sluiten, onder andere de Hoeksteen en de Jeruzalemkerk. De 

Hoeksteengemeente besloot, na een rondgang langs andere kerkgebouwen en gemeenten, al 

vrij snel dat zij zich wilden aansluiten bij de Oosterkerkgemeente. Deze gemeente kwam wat 

betreft theologische invalshoek het meest overeen met wat zij gewend waren. Daarnaast 

kwam een aantal Hoeksteengemeenteleden oorspronkelijk uit de Oosterkerkgemeente; er 

waren dus ook al onderlinge verbanden en contacten. Een ander belangrijk criterium in de 

beslissing van de Hoeksteengemeente om te fuseren met de Oosterkerkgemeente was het feit 

dat de Oosterkerk een gemeentelijk monument is en aan de rand van het centrum staat. Dit 

betekende dat de kans aanzienlijk is dat het als een van de laatsten aan de beurt zal zijn 

mochten er in de toekomst nog meer kerksluitingen gaan plaatsvinden. Het directe gevolg 

hiervan is dat de gemeente niet op korte termijn weer zal moeten verhuizen. De 

Jeruzalemkerkgemeente legde zich niet zo gemakkelijk neer bij de beslissing van de 

Algemene Kerkenraad. De leden van de Jeruzalemkerkgemeente zagen er tegenop om uit de 

wijk te vertrekken, omdat ze bang waren dat ze het contact met de wijk zouden verliezen en 

veel kerkleden kwijt zouden raken. Toch stapten zij in het fusieproces met de 

Hoeksteengemeente en de oude Oosterkerkgemeente, maar zij stapten hier later weer uit om 

nader te onderzoeken of er mogelijkheden bestonden om in de wijk aanwezig te blijven.  

In 2009 werd begonnen met de fusiebesprekingen en na ongeveer een jaar, met 

Pinksteren 2011 was de fusie tussen de Hoeksteengemeente en de Oosterkerkgemeente een 

feit. Om met elkaar en elkaars gebruiken kennis te maken, waren voorafgaand aan de fusie 

enkele gezamenlijke diensten georganiseerd. Op Pinksteren (12 juni) 2011 werd de eerste 

dienst van de nieuwe Oosterkerkgemeente in de Oosterkerk gehouden. Onder dezelfde 

regenboog als waar de oude Oosterkerkgemeenteleden een week eerder naar buiten waren 

gelopen, liepen nu alle nieuwe gemeenteleden naar binnen. De Jeruzalemkerkgemeente had 

in de tussentijd ontdekt dat het voor hen niet mogelijk was om in de wijk te blijven, en 
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besloot zich weer bij nieuwe fusiegemeente aan te sluiten. Na nog een jaar van besprekingen 

heeft de Jeruzalemgemeente zich met Pinksteren 2012 aangesloten bij de nieuwe 

Oosterkerkgemeente. Op deze dag (27 mei 2012) liepen de oud-Jeruzalemkerkgemeenteleden 

gezamenlijk vanaf hun oude kerk in een lange stoet naar het park De Wezenlanden dat 

precies tussen de Jeruzalemkerk en de Oosterkerk in ligt. Voor de oudste gemeenteleden 

waren fietstaxi's geregeld. De nieuwe Oosterkerkgemeenteleden liepen in een lange stoet 

vanuit de Oosterkerk naar het park, waar zij de elkaar op een afgesproken plek ontmoetten. 

De nieuwe Oosterkerkgemeenteleden hadden allen een bloem bij zich die zij uitdeelden aan 

de oud-Jeruzalemkerkgemeenteleden. Gezamenlijk liepen zij naar de Oosterkerk waar de 

welkomsviering plaatsvond, een bijzondere viering die werd voorgegaan door alle 

predikanten van de nieuwe Oosterkerkgemeente.  

 Het aantal gemeenteleden van de nieuwe Oosterkerkgemeente bedraagt in oktober 

2012 ruim 3800 personen. Hiervan bezoekt gemiddeld 9%, oftewel rond de 350 personen, op 

zondag de dienst.
313

 Nog steeds is het merendeel van de bezoekers vrij oud, naar schatting 

50% boven de zestig en 20% van middelbare leeftijd, maar het aantal jonge gezinnen is 

toegenomen. Naar schatting behoort 30% van de bezoekers tot de jonge gezinnen.
314

 Jonge 

gezinnen trekken vaak andere jonge gezinnen aan wanneer zij het naar hun zin hebben. “Ik 

sprak gisteren iemand en die zei: 'Mijn kinderen vinden het héél leuk om hier te komen, dus 

wij komen!' Anders waren ze er niet geweest, dus dat is aantrekkelijk” vertelt meneer Ottink 

(O).
315

 

 Hoewel ook de gemeenteleden van de nieuwe Oosterkerkgemeente benadrukken dat 

ze niet willen evangeliseren of zich bewust gaan richten op de buitenkerkelijken, neemt het 

aantal activiteiten rondom vorming en toerusting toe “en daarmee probeer je toch groepen te 

bereiken die vanuit ons gezien wat marginaal zijn” zegt meneer Vogels (H), waarmee hij 

zowel randkerkelijke leden als buitenstaanders bedoelt.
316

 Alle activiteiten staan in principe 

open voor iedereen en een aantal activiteiten wordt ook aangekondigd in een lokaal krantje of 

in de supermarkt. Dit gebeurt echter alleen als degene die het organiseert, hiertoe het initiatief 

neemt. De gemeenteleden geven aan dat de nieuwe Oosterkerkgemeente communicatief niet 

zo sterk gericht is op rand- of buitenkerkelijken. Er is wel een uitgebreide website, maar die 

moeten mensen zelf bezoeken dus hiermee worden weinig nieuwe mensen bereikt, zo is de 

algemene mening. “We hebben de deur wel open staan, maar daarmee houdt het op” vat 

meneer Ottink (O) het onderwerp nieuwe ledenwerving samen.
317

 

Wat betreft oecumenische contacten heeft de nieuwe Oosterkerkgemeente de oude 

contacten die bestonden tussen de oude gemeente en andere kerkgenootschappen 

overgenomen. Zo heeft de kerk nu contacten met de dominicanen van de Thomas van 

Aquinoparochie, de rooms-katholieken van de Thomas a Kempisparochie en de lutherse kerk 

in Zwolle. De Indonesische Christelijke Gemeenschap Perki maakt twee maal per maand 

gebruik van de Oosterkerk voor samenkomsten. Daarnaast is de gemeente in een beginfase 

met bekijken of het mogelijk is om contacten te leggen met andere christelijke groepen, zoals 

Pinksterkerken of evangelische bewegingen. “Maar ik denk dat dat een richting is die we met 

z‟n allen gaan opzoeken. Dan heb je betekenis voor elkaar” zegt meneer Vogels (H).
318

 Hij 

heeft ook het idee dat de nieuwe Oosterkerkgemeente hiermee voorop loopt, in vergelijking 

met de overige wijkgemeenten in Zwolle.  
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4.5.2 Het culturele frame 

De nieuwe Oosterkerkgemeente omschrijft zichzelf als ruimzinnig: “veelkleurigheid wordt 

beleefd als een geschenk van de Heilige Geest.”
319

 Ze staat open voor mensen met 

verschillende geloofsopvattingen en nodigt iedereen uit om in de Oosterkerk te komen vieren. 

De gemeente zegt het geloof op een eigentijdse manier vorm te willen geven, in liturgie, in 

pastoraat, in diaconaat, in vorming en toerusting, in jeugd- en jongerenwerk en in 

gemeenteopbouw
320

. Daarnaast streeft ze ernaar om zichtbaar te zijn in de wijken, stad en 

samenleving. De ruimzinnigheid van de nieuwe Oosterkerkgemeente is bijvoorbeeld terug te 

zien op het gebied van homoseksualiteit. Al vier jaar geleden zijn er in de Oosterkerk twee 

informatieavonden gehouden rondom het thema 'Kerk en homoseksualiteit', één voor 

jongeren en één voor ouders/ouderen. Sindsdien is er een aantal ontmoetingsavonden 

georganiseerd. Dit jaar zal er weer een bijeenkomst plaatsvinden binnen dit thema.  

 Diaconie neemt bij de nieuwe Oosterkerkgemeente een belangrijke plaats in. Er zijn 

verschillende diensten en projecten die hulp bieden aan gemeenteleden die dit kunnen 

gebruiken.
321

 Zo is er een autodienst, waarbij gemeenteleden die de kerk niet zelfstandig 

kunnen bereiken opgehaald en thuisgebracht worden. Daarnaast biedt de gemeente 

hulpverlening aan, op financieel gebied voor gemeenteleden zich die langdurig in een slechte 

financiële situatie bevinden, en acute hulpverlening in het geval van nood. Voor 

gehandicapten of personen die financieel minder daadkrachtig zijn worden 

vakantiemogelijkheden aangeboden in speciale vakantieoorden. Daarnaast houdt de gemeente 

zich ook bezig met diaconie op internationaal niveau. Zo zijn er schrijfacties voor Amnesty 

International en is er een verkoop van verschillende producten waarvan het geld naar de 

zending gaat.  

 Tijdens de fusie, waarbij de Hoeksteen gesloten werd, zijn er meerdere voorwerpen 

vanuit de Hoeksteen meegenomen naar de Oosterkerk. Een van de belangrijkste voorwerpen 

dat voor de oud-Hoeksteengemeenteleden van grote waarde is, is de gedachtenishoek. 

Liturgisch vormgever Pim van Dijk heeft in de Oosterkerk een nieuwe gedachtenishoek 

gecreëerd met de glasplaat en de stenen van de Hoeksteen. Achter de glasplaat is een plateau 

geconstrueerd, waarop de stenen liggen en waar gemeenteleden enigszins afgeschermd van 

de kerkzaal de overleden gemeenteleden kunnen herdenken.
322

 Ook de avondmaaltafel van de 

Hoeksteen is meegekomen naar de Oosterkerk. Deze 

moderne tafel zou beter passen bij de vernieuwde 

Oosterkerk, waar het liturgisch centrum wat meer 

tussen de mensen is geplaatst. Wat betreft de overige 

voorwerpen is er gekeken naar de kwaliteit. Om deze 

reden zijn de stoelen, de tafelbladen, de kopjes en de 

vleugel van de Hoeksteen meegenomen naar de 

Oosterkerk. Uit een paar interviews komt naar voren 

dat de oud-Hoeksteengemeenteleden het idee hebben 

dat er wel erg veel is meegekomen vanuit de 

Hoeksteen: “Ik vind wel dat er nogal wat van de 

Hoeksteen is meegekomen naar de Oosterkerk”
323

 zegt 

bijvoorbeeld meneer de Wit (H). En meneer van den 

Ende (H) zegt: “Ik hoor het wel eens van: we zijn 
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helemaal overgenomen door de Hoeksteen.”
324

 Echter, dit beeld komt niet naar voren uit de 

interviews met de oud-Oosterkerkgemeenteleden. Zij geven aan dat er inderdaad veel is 

meegekomen uit de Hoeksteen maar dat ze dit begrijpen en zelfs logisch vinden omdat de 

oud-Hoeksteengemeenteleden zich ook thuis moeten kunnen voelen in de Oosterkerk.
325

 

 Omdat alle materialen van de nieuwe Oosterkerkgemeente kwalitatief goed waren op 

het moment dat de Jeruzalemkerkgemeente zich aansloot, is er vanuit deze kerk minder 

meegekomen naar de Oosterkerk. Slechts een aantal voorwerpen die voor hen van waarde 

waren, is meegekomen naar de nieuwe Oosterkerkgemeente. Dit zijn het scheepje en de 

schilderijen met de zeven werken van barmhartigheid, beide hierboven besproken. 

 Het interieur van de Oosterkerk is direct na de eerste fusie van de oude 

Oosterkerkgemeente met de Hoeksteengemeente flink verbouwd, met het idee dat het 

gebouw voor alle nieuwe gemeenteleden „nieuw‟ moet zijn, dus ook voor de oud-

Oosterkerkgemeenteleden. “Dus we hebben ook gezegd van: ja jongens, die kerk moet wel 

veranderen, dat gebouw moet wel veranderen, want we moeten niet het idee hebben dat de 

een bij de ander ingetrokken is”
326

 legt meneer van den 

Ende (H) uit. Het ontwerp kwam van Pim van Dijk en 

komt overeen met het ontwerp dat deze architect 

maakte voor de Dominicuskerk te Nijmegen. De 

voorste rijen banken zijn verwijderd en er is een 

uitbouw gemaakt aan het liturgisch centrum, waardoor 

dit meer naar voren is gekomen. Rondom het liturgisch 

centrum zijn stoelen geplaatst in een halve cirkel, zodat 

de voorganger meer tussen de mensen staat. Er zijn 

spotjes geplaatst die gericht zijn op het liturgisch 

centrum. Ook zijn er beeldschermen opgehangen op de 

witte muren boven het liturgisch centrum, waarop door 

middel van een beamer geprojecteerd wordt wat er op 

het liturgisch centrum gebeurt. Sinds de fusie waarbij 

de Jeruzalemkerkgemeente bij de nieuwe Oosterkerkgemeente kwam was dit noodzakelijk 

geworden omdat vanwege de grote aantallen bezoekers er tijdens de dienst ook 

gemeenteleden moeten plaatsnemen op de galerij, waar zij geen goed zicht hebben op het 

liturgisch centrum. De nieuwe gemeente blijkt namelijk ook nieuwe geïnteresseerden aan te 

trekken.
327

  

Deze veranderingen hebben geleid tot een moderner interieur van het kerkgebouw. De 

reacties van de gemeenteleden zijn wisselend. Mevrouw van Santen, een oud-

Oosterkerkgemeentelid van rond de vijftig die zowel in de oude Oosterkerkgemeente als in 

de nieuwe Oosterkerkgemeente de functie van koster vervult, zegt: “De een vindt het prachtig 

en de ander vindt het heel erg, er zijn erbij die hopen dat de banken er weer in komen, er zijn 

erbij die hopen dat de rest van de banken er ook uitgaan.”
328

 Zelf is ze niet zo positief over de 

verbouwing: “Juist de uitstraling van een monument dat vond ik zelf wel heel belangrijk. En 

dat is nu toch wel een stuk minder geworden. Ik had liever geen verbouwing gehad van de 

kerkzaal.”
329

 Zij heeft wel ideeën over welke gemeenteleden positief of negatief tegen de 

verbouwing aankijken: “De Oosterkerkers vinden het over het algemeen erger dat de kerkzaal 

aangepast is en de Hoeksteners vinden het juist prettiger. Bij de Jeruzalemkerk ligt er het er 
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net aan wie je spreekt. De een vindt het mooi, dat het wat minder oud en stoffig is, en de 

ander vindt het juist jammer dat de oude elementen eruit zijn.”
330

 De voorkeuren van de 

gemeenteleden komen overeen met de oude situaties: de Hoeksteen was een modern 

kerkgebouw en ook de gemeente zelf was modern en progressief. De Oosterkerk is een 

traditioneel kerkgebouw en had een traditioneel interieur. De gemeente zelf was ook wat 

traditioneler en formeel. De Jeruzalemkerk is ook een traditioneel kerkgebouw. Zoals 

hierboven omschreven werd de Jeruzalemkerk bezocht door progressieve gelovigen maar ook 

door gelovigen die een meer orthodoxe vorm van geloof aanhangen. Dat kan de 

tegenstrijdigheid onder de oud-Jeruzalemkerkgemeenteleden verklaren.  

 Ook wat betreft de liturgie is er een aantal vernieuwingen doorgevoerd: “De vorm van 

liturgie is denk ik wel behoorlijk vernieuwd. Voor alle drie wel. Ze hebben de stap gewaagd 

om nieuwe dingen in te voeren omdat we toch opnieuw verder moesten”
331

 licht mevrouw de 

Bruijn (O) toe. Zo is indopen tijdens de viering van het avondmaal ingevoerd. Onder indopen 

wordt verstaan het dopen van het brood in de kelk met wijn. Voor de fusie werd in de drie 

gemeenten de wijn uit de kelk gedronken. Daarnaast wordt er door de dominees meer 

gezongen tijdens de viering en wordt er tijdens de viering een muzikale meditatie gehouden. 

De muzikale meditatie is overgenomen van de Hoeksteengemeente, maar de overige 

vernieuwingen zijn nieuw voor alle gemeenteleden. Vanuit de Jeruzalemkerkgemeente is 

meer aandacht voor diaconale activiteiten meegekomen naar de nieuwe Oosterkerkgemeente. 

Zo werd de jaarlijkse oogstdagviering van de Jeruzalemkerkgemeente afgelopen jaar ook 

overgenomen in de nieuwe Oosterkerkgemeente: “Dat hebben we wel geprobeerd om dat wel 

door te voeren, en dat is op kleine schaal nu uitgevoerd”
332

 vertelt mevrouw Becker (J). 

Daarnaast is de actie OK! in de wijk opgericht door een aantal oud-

Jeruzalemkerkgemeenteleden. “De Jeruzalemkerkgemeente was sterk verbonden met de wijk. 

Bij verschillende activiteiten bereikte zij niet alleen de kerkelijke gemeente, maar ook andere 

wijkbewoners”
333

 is te lezen op de website van deze actie. Om deze wijkbewoners te blijven 

bereiken nadat de Jeruzalemkerkgemeente uit de wijk verdwenen is, organiseert de actiegroep 

activiteiten in de wijk, zoals een schoonmaakactie en een oliebollenactie. Het is de bedoeling 

dat de activiteiten in de toekomst in alle wijken van de nieuwe Oosterkerkgemeente 

georganiseerd zullen gaan worden.  

Een aantal gemeenteleden geeft aan dat de gemeente op dit moment nadrukkelijk aan 

het bekijken is of zij er alleen willen zijn voor de kerkleden, of dat ze een bredere betekenis 

wil hebben. “Je ziet dat de kerk toch steeds vaker roept van: we willen van meer betekenis 

zijn. Ik denk dat dat nu in ontwikkeling is” geeft meneer Vogels (H) aan. Dit gebeurt al door 

het kerkblad onder alle gemeenteleden te verspreiden, niet enkel de kerkgangers. Zo bereik je 

ook personen die geen kerkdiensten willen bezoeken, maar misschien wel openstaan voor 

andersoortige activiteiten. Ook worden er activiteiten georganiseerd die niet-kerkgangers 

aantrekken, zoals de 50+ groepen. Tijdens deze bijeenkomsten worden lezingen gehouden en 

wordt er gediscussieerd over maatschappelijk onderwerpen; dit blijkt veel buitenkerkelijken 

aan te trekken. Ook wordt er eens in de maand op vrijdagavond een bijeenkomst voor tieners 

georganiseerd, die plaatsvindt op de zolder van de kerk. Op dit moment wordt door de 

gemeente bekeken hoe dit „van betekenis zijn‟ nog verder uitgebouwd kan worden. 

Ten slotte wordt er nog een keer in de maand een dienst gehouden in de Molenhof, 

het woonzorgcentrum naast de Jeruzalemkerk. Dit wordt aangeboden om de oudere mensen 

de mogelijkheid te bieden om dicht bij huis een kerkdienst te bezoeken, “maar ook mensen 
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die in de buurt wonen en iedereen die daarheen wil die is daar welkom”
334

 geeft dominee 

Epema (J) aan. Ook de kinderclub vindt nog plaats in de kelder van de Jeruzalemkerk, om 

ook deze doelgroep dichtbij huis activiteiten te bieden. 

 

4.5.3 Het hulpbronnenframe 

De nieuwe Oosterkerkgemeente heeft een vrij grote groep vrijwilligers, ongeveer 80 

personen. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat alle taken uitgevoerd worden in de 

verschillende werkgroepen die de gemeente heeft. Dit is zeer gestructureerd. Per 

aandachtsveld is er een taakgroep opgericht, waaronder de verschillende werkgroepen 

vallen.
335

 Elke taakgroep heeft een eigen budget en een coördinator die in contact staat met de 

wijkkerkenraad. De taakgroep Eredienst heeft aandacht voor de kerkzaal, de kerkmuziek en 

de cantorij, liturgie, bijzondere diensten, de musicalgroep en de Taizégroep. De taakgroep 

Pastoraat coördineert de wijkteams en de contactpersonen om zo aandacht te kunnen 

schenken aan alle gemeenteleden. De taakgroep Jeugdwerk organiseert de kinderclub, soos, 

kinderoppas, kindernevendiensten en jeugddiensten. De taakgroep Diaconaat richt zich op 

missionair werk in het buitenland, werelddiaconaat, de wereldwinkel, en leidt de milieugroep 

en de maaltijdgroep. De taakgroep Vorming en Toerusting organiseert de catechese, 

Bijbelkringen, leerhuis, groeigroepen, geloofsopvoeding en 50+ groepen. De taakgroep 

Beheer houdt zich bezig met alle huishoudelijke zaken van de Oosterkerk en het beheer van 

de financiën. De taakgroep Communicatie ten slotte regelt alle vormen van communicatie 

binnen de gemeente, zoals het kerkblad de Bagijn, de zondagse Kerkgroet en de website. 

Alleen de cantrix van de cantorij krijgt een vrijwilligersvergoeding voor haar 

werkzaamheden. 

 Acht personen hebben een betaalde functie in de nieuwe Oosterkerkgemeente. Dit zijn 

vijf predikanten, een kerkelijk werker, een koster en een organist. De komende tijd echter 

wordt het aantal fte van de predikanten afgebouwd, wat een kostenreductie op zal leveren. Dit 

betekent dat een aantal dominees hun baan als predikant in de nieuwe Oosterkerkgemeente 

zal verliezen. Dit gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Eén predikant gaat met 

emeritaat en een andere predikant zal een vacature gaan invullen voor predikant binnen een 

andere wijkgemeente van de PGZ. Deze vermindering van het aantal predikanten is nog een 

gevolg van de fusie, waarbij alle predikanten van de oude gemeenten zijn meegekomen 

terwijl daarvoor niet genoeg werk of financiële middelen zijn. Uiteindelijk zullen er drie 

predikanten overblijven: dominee Hortensius voor 1 fte, dominee Epema voor 0.8 fte en 

dominee den Besten voor 0.4 fte. De koster is voor 0.8 fte in dienst bij de nieuwe 

Oosterkerkgemeente. 

 De nieuwe Oosterkerkgemeente heeft een professionele, toegankelijke website 

(www.oosterkerk.nl) waarop alle informatie en gegevens over de gemeente te vinden zijn. 

Deze website wordt bijna dagelijks bijgewerkt, is up-to-date en biedt extra services aan, zoals 

audio-opnames van kerkdiensten. Ook heeft de gemeente en kerkblad, de Bagijn genaamd. 

Dit blad verschijnt vier keer per jaar en bestaat uit gemiddeld acht pagina's. Naast algemene 

informatie over de gemeente en aankondigingen van activiteiten staan er in het blad 

interviews met gemeenteleden, artikelen die aansluiten bij het liturgisch jaar, gedichten en 

verslagen van bijeenkomsten of activiteiten. Ook wordt er vaak een aantal foto's afgedrukt 

van activiteiten.  
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4.5.4 Het procesmatige frame 

Iedere wijkgemeente binnen de PGZ heeft een eigen wijkkerkenraad. Deze bestaat uit alle 

predikanten, ouderlingen en diaken. Deze wijkkerkenraad komt ongeveer zes keer per jaar 

bijeen en geeft leiding aan de gemeente. Deze wijkkerkenraad kiest het moderamen, dit is het 

dagelijkse bestuur van de gemeente. Het moderamen bestaat uit een voorzitter, een scriba, de 

predikanten, twee ouderlingen, twee diaken en twee kerkrentmeesters. Op dit moment bestaat 

het moderamen van de nieuwe Oosterkerkgemeente uit elf personen. Het moderamen 

overlegt namens de kerkenraad met de taakgroepen. Ook zij komen zes tot zeven keer per 

jaar bijeen. Het uitgangspunt van de organisatie is dat de kerkenraad zoveel mogelijk 

verantwoordelijkheid delegeert.
336

 Omdat zij niet met alle werkgroepen kunnen overleggen, 

zijn de hierboven genoemde taakgroepen opgericht. De kerkenraad organiseert twee keer per 

jaar een gemeenteberaad, waarin zij met de gemeente en de taakgroepen van gedachten 

wisselen over het reilen en zeilen in de gemeente.  

 De relatie met de Algemene Kerkenraad (AK) van de PGZ is in theorie formeel en 

hiërarchisch. In de kerkorde van de PKN staat wat de bevoegdheden zijn van de AK en wat 

de bevoegdheden zijn van de wijkkerkenraden. Op papier staat alles dus vast. In de praktijk is 

de relatie echter minder formeel. Er wordt op een goede manier samengewerkt tussen de AK 

en de wijkkerkenraden: “Als je wat hebt kun je altijd terecht. En er wordt echt geprobeerd om 

er met z‟n allen uit te komen” licht meneer den Hartog (J) toe.
337

 Als voorbeeld haalt hij de 

sluiting van de Emmaüskerk in Zwolle-Berkum aan. Deze kerk moest gesloten worden omdat 

er geen predikant meer was. Als de AK formeel de regels had gevolgd dan hadden ze de kerk 

meteen gesloten, maar dat was niet het geval. De AK heeft juist alles geprobeerd om toch aan 

de Emmaüskerk tegemoet te kunnen komen. Er wordt meegedacht met de wijkgemeenten.
338

 

Meneer Vogels (H) vat de relatie tussen de AK en de wijkgemeenten samen: “De AK legt dus 

met de vertegenwoordigers van de wijken de regels op. Het is geen bestuur dat boven zit en 

hier de wijk, nee dat moet samen met elkaar.” 

De wijkkerkenraden zijn vrij autonoom op het gebied van invulling van kerkdiensten 

en de theologische richting die de gemeente wil volgen. Ook zijn zij vrij om predikanten te 

beroepen, binnen de financiële kaders van de AK. Het beleid en beslissingen op het gebied 

van gebouwen en financiën wordt bepaald door de AK, dat hiervoor advies krijgt van het 

College van Kerkrentmeesters (CvK). In het fusieproces heeft het CvK bijvoorbeeld de 

berekeningen en voorstellen voor het Financieel Beleid geformuleerd.
339

 

 Ook de relatie tussen de wijkkerkenraad, het moderamen en de vrijwilligers en 

gemeenteleden is goed. Hoewel ook deze relatie in theorie formeel en hiërarchisch is, is dat 

in de praktijk niet het geval. “Je bent je altijd sterk bewust ervan dat je helemaal afhankelijk 

bent van de vrijwilligers, dus die ga je niet aansturen op een manier van „ga aan het werk‟. Je 

legt niets op, je praat met ze, je kijkt wat mogelijk is” licht meneer Vogels (H) toe.
340

 

Bepaalde taakgroepen binnen de wijkgemeente zijn vrij autonoom. Zo dient de taakgroep 

rondom jeugd jaarlijks een plan en een begroting in en krijgen zij op basis daarvan een 

budget. Eens per jaar komt de taakgroep in de kerkenraadsvergadering verslag leggen van 

hoe het afgelopen jaar is verlopen. Andere taakgroepen, zoals de taakgroep Beheer hebben 

wat meer contact met de kerkenraad, omdat er in de taakgroep veel meer geld rondgaat. Het 

concept waarnaar gestreefd wordt, is dat de mensen die zich inzetten ook de vrijheid en de 

expertise hebben om keuzes te maken binnen de kaders die gesteld zijn. Dat werkt volgens 

kerkenraad en vrijwilligers het prettigst.  
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 Verschillende gemeenteleden geven aan dat vooral de samenwerking met de oud-

Hoeksteengemeenteleden goed is verlopen: “En de mensen van de Hoeksteen, dat is een van 

oudsher gereformeerde gemeente waar mensen hun handen uit de mouwen steken, snel wat 

aanpakken, en die zijn heel snel gewoon overal in mee gaan doen, echt zo van we vormen nu 

samen een gemeente, oppasdienst de helft van jullie de helft van ons, zo werd het ongeveer 

aangepakt” zegt bijvoorbeeld dominee Epema (J).
341

 Dit is minder het geval met de oud-

Jeruzalemgemeenteleden: “Bij de andere werkgroepen en commissies is dat bij de Hoeksteen 

en Oosterkerk heel mooi gegaan, en de Jeruzalemkerk die stapt er wat minder in allemaal” 

vertelt dominee Epema (J).
342

 Volgens haar zijn de oud-Jeruzalemgemeenteleden nog wat 

afwachtend omdat ze nog hoop hebben gevestigd op wat er in de wijk Assendorp nog 

georganiseerd wordt en ze zich liever in hun oude vertrouwde gemeente blijven begeven. 
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Hoofdstuk 5: Analyse gemeentefusie te Zwolle 

 

5.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn de fuserende gemeenten te Zwolle, het fusieproces en de nieuwe 

fusiegemeente uitgebreid aan bod gekomen. In dit hoofdstuk zal, vergelijkbaar met hoofdstuk 

3, een analyse gemaakt worden. Er zal gekeken worden naar acht verschillende aspecten van 

het fusieproces: reden voor de fusie, fusiepartners, informatievoorziening van stuurgroep naar 

kerkleden, inspraak van de betrokken kerkleden, (afscheid van) het gebouw, samenvoeging 

en afgevallen Hoeksteengemeenteleden en Jeruzalemkerkgemeenteleden, en naar de huidige 

situatie. Er wordt bestudeerd hoe de leden van de fusiestuurgroep en de betrokken kerkleden 

er tegenaan kijken, of deze visies verschillen en wat de oorzaken en consequenties hiervan 

kunnen zijn. Binnen de onderwerpen informatievoorziening van stuurgroep naar kerkleden, 

(afscheid van) het gebouw, samenvoeging, afgevallen gemeenteleden en huidige situatie 

wordt ook de visie van gemeenteleden belicht, die niet zijn meegegaan naar de nieuwe 

gefuseerde Oosterkerkgemeente. 

 

5.2 Het fusieproces 

 

5.2.1 Reden voor de fusie 

In het financiële beleidsplan 2009 van de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse 

Gemeente Zwolle (PGZ) werd aangekondigd dat er de komende jaren bezuinigd moest gaan 

worden vanwege de financiële situatie. “Er werd in eerste instantie gekeken naar de 

gebouwen, om die af te stoten, zodat het personeel behouden kon blijven” licht dominee 

Hortensius (O) toe.
343

 Het beleidsplan van de AK van de PGZ stelde dat er in totaal vier 

gebouwen gesloten moeten gaan worden, waaronder de Jeruzalemkerk en één van de twee 

kerken in de wijk Aa-landen; de Hoeksteen of de Sionskerk. Omdat de Sionskerk meer 

kerkgangers trok en omdat men inschatte dat de Hoeksteen beter te verkopen zou zijn, 

besloot de AK om de Hoeksteen af te stoten. Het beleidsplan laat formatieplaatsen en een 

mogelijke kostenreductie door het verminderen van aanstellingen grotendeels buiten 

beschouwing: “Doel is behoud van de kwaliteit van dienstverlening en de daarbij behorende 

formatie. Daarbij heeft het College van Kerkrentmeesters de inspanningsverplichting tot 

herplaatsing.”
344

 De fusie in Zwolle betrof dus duidelijk een fusie die van bovenaf werd 

geïnitieerd en aangestuurd, oftewel via een top down benadering.  

 Deze situatie in Zwolle kan gedefinieerd worden als een krap-bij-kas-situatie (zie 

hoofdstuk 1.1). Brouwer et al. geven als toelichting: “In een meerjarenbegroting kan 

zichtbaar worden gemaakt, dat de bekostiging van deze posten steeds meer een probleem 

wordt. Er komt een tijdstip in beeld, waarin de inkomsten van de geloofsgemeenschap niet 

langer toereikend zullen zijn om de uitgaven te dekken.”
345

 De hierboven omschreven 

financiële situatie binnen de PGZ sluit precies bij deze omschrijving aan. Echter, op 

wijkkerkenniveau zouden er in de nabije toekomst ook problemen ontstaan op het gebied van 

personele capaciteit. Dit aspect komt niet terug in de krap-bij-kas-situatie. Er kan echter ook 

niet gesproken worden van een in-zak-en-as-situatie omdat de situatie daar niet zorgelijk 

genoeg voor was. Dit leidt tot een typering van de situatie in Zwolle als een krap-bij-kas-

situatie met enige personele problemen.  
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 De stuurgroepen in de casus Zwolle zijn ingesteld door de wijkkerken.
346

 De meeste 

leden waren afkomstig uit de moderamina van de wijkkerkenraden. Zowel het uitvoeren van 

de taken als het nemen van de beslissingen in het kader van het fusieproces werden gedaan 

door de stuurgroepen, waarbij zij slechts voor bepaalde formele zaken toestemming nodig 

hadden van de AK. De AK had een faciliterende rol, zo waren zij verantwoordelijk voor het 

betalen van de externe begeleiders. Inhoudelijk heeft de AK zich niet met het fusieproces 

bemoeid.  

Voor de stuurgroepleden kwam de aankondiging niet onverwacht. Meneer van den 

Ende (H) vertelt over de Hoeksteengemeente: “We dachten het al wel, en we hebben ooit 

eens een onderzoek gedaan van wat moeten we met de Hoeksteen over tien jaar, en we wisten 

dus wel dat het ook niet meer goed zou gaan. Dus de Hoeksteen moest gesloten worden.”
347

 

Ook de kerkenraadsleden van de Jeruzalemkerkgemeente zagen duidelijk in dat er in de 

toekomst maatregelen nodig zouden zijn. Zo zegt meneer den Hartog (J): “Dus wij zagen al 

dat met name de jongeren die organisatorisch en met vrijwilligerswerk de boel moeten 

dragen, dat die weggingen. De ouderen hadden steeds meer hulp nodig, dus je had meer 

vrijwilligers nodig maar je kreeg er minder. En we zagen van „dit lukt niet‟.”
348

 Ook vanuit 

de Oosterkerkgemeente was men op de hoogte dat de situatie binnen de PGZ niet rooskleurig 

was en dat er wellicht in de toekomst bepaalde maatregelen genomen zouden moeten gaan 

worden.
349

 Hoewel het dus duidelijk was dat er in de toekomst wat moest gaan gebeuren, was 

de voorzet vanuit de AK nodig. “Bijna geen enkele gemeente zegt van kom op, we gaan 

onszelf opheffen. Nou is het geen opheffen, maar je sluit toch iets af, het is gewoon echt een 

nieuw hoofdstuk waar je aan begint, en de oude gemeente daar neem je afscheid van. En dat 

moment stellen de mensen het liefst zo lang mogelijk uit” verklaart dominee Epema (J).
350

 

Ook bij de betrokken kerkleden is bekend dat een beleidsnotitie van de AK de 

aanleiding van de fusie is geweest. Echter, in tegenstelling tot de stuurgroepleden hadden de 

meeste kerkleden dit niet aan zien komen. Mevrouw Becker (J) zegt: “Er moest natuurlijk 

ook hartstikke bezuinigd worden, en dat ziet natuurlijk niet ieder gemeentelid. Die kennen die 

cijfers niet zo, dus dan wordt het van hogerhand ook wel van „het moet‟.”
351

 Meneer de Wit 

(H) vertelt dat hij er zich van bewust was dat er iets moest gaan gebeuren, want het was 

duidelijk dat de Hoeksteengemeente in de toekomst op deze manier geen vitale gemeente zou 

blijven. Echter, het moment waarop de AK deze bezuinigingen bekend maakte, kwam voor 

hem als een donderslag bij heldere hemel: “We hebben hier een centrale kerkenraad, en die 

neemt besluiten over heel Zwolle en die heeft ook de bevoegdheid over de gebouwen. Die 

zagen de bui natuurlijk al lang aankomen, maar daar hoor je als centrale wijkgemeente niet zo 

vaak of zo veel van” licht hij toe.
352

 Hij geeft aan dat hij niet weet of het voor de 

wijkkerkenraad ook als een verrassing kwam, maar dat de gemeenteleden die niet in de 

kerkenraad zaten, het in ieder geval niet hadden zien aankomen. “Je bent dan wat minder 

betrokken bij de gang van zaken en hoe gaat het financieel. En dat was niet alleen voor mij 

maar voor de kerk in het algemeen wel een redelijke schok.”
353

 Mevrouw van Santen (O) 

geeft aan dat zij als kerkganger de noodzaak tot fusie ook niet snel beseft zou hebben. Maar, 

licht ze toe, “in die tijd was ik zelf bijna elke zondag koster, dan zag ik wel dat er steeds meer 

lege plekken kwamen. Het aantal kerkgangers liep flink terug.”
354
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 De betrokken kerkleden geven aan dat ze in eerste instantie niet positief tegenover de 

fusie stonden; deze afkondiging riep vragen en verzet op. Zo zegt meneer de Wit (H): “De 

discussie is ook wel geweest van „waarom moeten wij dicht? Financieel draaiden wij goed, 

dus moeten wij dan de tekorten in de andere gemeenten oplossen?‟ Dat soort verhalen krijg je 

dan.”
355

 Mevrouw de Bruijn (O) geeft aan dat de Oosterkerkgemeenteleden in eerste instantie 

negatief tegenover de fusie stonden. Omdat de beslissing echter al genomen was besloten ze 

om zich in te gaan zetten om het fusieproces te laten slagen: “Maar niemand zat er eigenlijk 

op te wachten, moeten we alweer. Maar dat is eigenlijk maar van korte duur geweest, want 

als het toch moet, dan gaan we er ook voor 100% voor.”
356

 Deze laatste gedachte sluit aan bij 

het sentiment dat breed werd gedeeld door veel betrokken kerkleden. Na verloop van tijd 

beseften zij dat een fusie met andere gemeenten ook voordelen met zich mee zou kunnen 

brengen. Mevrouw van Santen (O) zegt: “Mijn eerste reactie toen ik het hoorde was aan de 

ene kant jammer, jammer want je moet iets loslaten wat goed voelt. Maar aan de andere kant 

ook heel positief, want een groep die zoveel kleiner wordt, heeft op den duur ook geen 

mogelijkheden.”
357

 Dit sluit aan bij de ervaring die Bisseling et al. beschrijven: “Ervaringen 

met fuserende geloofsgemeenschappen laten echter ook zien dat een fusie nieuwe energie en 

vitaliteit kan opleveren, mits er een uitdrukkelijke bereidheid is om de verschillende gaven 

van elke geloofsgemeenschap te willen gebruiken en, hiermee samenhangend, er een wil is 

om te komen tot een nieuwe, gemeenschappelijke, naar buiten gerichte visie.”
358

 Hoewel er 

binnen de nieuwe Oosterkerkgemeente niet zozeer sprake is van een naar buiten gerichte 

visie, blijkt de gemeente sinds de fusie wel nieuwe leden, met name jonge gezinnen aan te 

trekken. Dit toont dus duidelijk de nieuwe vitaliteit van de gemeente aan.  

 Vanzelfsprekend zijn de leden van de wijkkerkenraad over het algemeen beter op de 

hoogte van de situatie waarin de gemeente verkeert dan de betrokken kerkleden. Toch geven 

de betrokken kerkleden aan, dat ook zij beseften dat er maatregelen nodig waren om in de 

toekomst te kunnen blijven bestaan. Voor de kerkleden kwam het moment van de 

aankondiging meer onverwacht dan voor de stuurgroepleden. Ook deze laatsten wisten niet 

precies wanneer er maatregelen zouden gaan komen, maar zij waren zich er wel van bewust 

dat dit waarschijnlijk op korte termijn zou zijn. Voor de betrokken kerkleden kwam de 

aankondiging dat er bezuinigingen nodig zouden zijn eerder dan zij verwacht hadden; een 

logisch gevolg van een verschillend niveau aan informatie over de financiële aspecten van de 

wijkgemeenten en de PGZ in vergelijking met de stuurgroepleden. Dit is wellicht de reden 

waarom de betrokken kerkleden meer dan de stuurgroepleden in eerste instantie afwijzend 

tegenover de fusie stonden. Doordat zij minder goed op de hoogte waren van, en minder stil 

stonden bij de situatie, hadden zij minder tijd om te anticiperen op een fusieproces dan de 

leden van de stuurgroep. Dit wennen aan het idee is van belang in het acceptatieproces, zo 

geeft ook van der Lee aan.
359

 

Daarnaast speelt ook de hoeveelheid informatie een rol in het aanvaarden van een 

beslissing als een fusie. Betrokken kerkleden kunnen het idee hebben dat er nog meerdere 

opties zijn, terwijl de stuurgroepleden die meer informatie tot hun beschikking, alle opties 

hebben bekeken en tot de conclusie zijn gekomen dat een fusie de beste optie is. Dit geeft aan 

dat het van belang is, zowel vanuit de AK als vanuit de wijkkerkenraden om zowel de 

wijkgemeenten als de kerkleden tijdig op de hoogte te brengen en te houden van de 

ontwikkelingen omdat dit over het algemeen zal bijdragen tot een snellere acceptatie van een 

fusieproces.  
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5.2.2 Fusiepartners 

Nadat de aankondiging tot bezuinigingen bekend was gemaakt heeft de AK enkele suggesties 

voor mogelijke fusiepartners gepresenteerd. Een mogelijke optie was een fusie tussen de 

Jeruzalemkerkgemeente en de Oosterkerkgemeente, aangezien deze kerken zich bij elkaar in 

de buurt bevonden. De Hoeksteengemeente zou samen kunnen gaan met de Sionskerk, de 

andere gemeente in de wijk Aa-landen, of met de Open Kring, de gemeente van de 

naastgelegen wijk Stadshage. In het vorige hoofdstuk werd toegelicht waarom de zojuist 

genoemde opties geen succes bleken te zijn. Dominee Jonker heeft daarop het idee geopperd 

om één grote stadsgemeente te vormen door de Hoeksteengemeente te laten aansluiten bij de 

Oosterkerkgemeente en de Jeruzalemkerkgemeente.
360

  

Alle stuurgroepleden zijn de mening toegedaan dat de gemeenten goed bij elkaar 

pasten, voornamelijk op het gebied van het type kerk of gemeente dat ze wilden zijn: “Er was 

ondertussen een visie ontwikkeld en daar konden we ons alle drie in vinden. Dat was geen 

enkel probleem. Dus wat dat betreft zaten we echt op één lijn” licht meneer den Hartog (J) 

toe.
361

 En dominee Epema (J) antwoordt op de vraag of ze vindt dat de gemeenten goed bij 

elkaar passen: “Ja ik denk redelijk goed. Er zitten wel wat verschillen, maar binnen iedere 

gemeente zelf zitten er ook verschillen.”
362

 Daarnaast bestond er al samenwerking tussen de 

Jeruzalemkerkgemeente en de Oosterkerkgemeente op het gebied van Vorming en 

Toerusting, Bijbelkring en jeugdwerk. Ook bestonden er banden tussen de 

Hoeksteengemeente en de Oosterkerkgemeente, omdat een aantal leden van de 

Hoeksteengemeente voor hun verhuizing naar een nieuwe wijk, oorspronkelijk in de 

Oosterkerkgemeente kerkte (zie hoofdstuk 4.3.1). Ondanks gesignaleerde overeenkomsten en 

bestaande relaties zien de stuurgroepleden ook verschillen, met name tussen hun eigen 

gemeente en de andere twee gemeenten. Zo zegt meneer van den Ende (H): “Het is wel een 

andere kleur, de Oosterkerk. De oorspronkelijke Oosterkerkgemeente was formeler, 

gestructureerder, beleidsplanmatiger.”
363

 En over de Jeruzalemkerkgemeente zegt hij: “Bij de 

Jeruzalemkerk kwamen ook een beetje mensen van het nette, het formele, in elk geval 

formeler dan de Hoeksteen was.”
364

 Dominee Hortensius (O) vertelt over de 

Jeruzalemkerkgemeente: “De Jeruzalemkerk en de Oosterkerk hebben van oudsher al een 

verschil in inzicht gehad, een verschil in hoe ze tegen elkaar aankijken. De Jeruzalemkerk 

staat ook in een andere buurt. Hier is het een beetje de gegoede burgerij, in de Wipstrik. Daar 

zijn veel arbeiderswoningen. De sociale structuur is daar toch anders. Dus er werd vanuit de 

Jeruzalemkerk altijd ook gekeken naar de Oosterkerk als zijnde „een beetje op stand‟.”
365

  

 Verschillende kerkleden geven aan dat naar hun idee dat drie gemeenten vrij goed bij 

elkaar pasten. Mevrouw Becker (J) zegt: “Maar ik denk dat het over het algemeen wel gelijke 

mensen zijn. Ook gelijke liturgie, vind ik wel.”
366

 En mevrouw de Bruijn zegt: “Daar zat echt 

weinig verschil in. Dat was geen probleem om die samen te voegen.”
367

 Meneer de Wit (H) is 

bijna dezelfde mening toegedaan: “Het blijkt wel nu, er waren erg weinig verschillen tussen 

de Oosterkerk en de Hoeksteen. De Jeruzalemkerk was naar ik het kan beoordelen toch iets 

zwaarder.”
368

 Mevrouw van Santen (O) is het enige kerklid dat wat grotere verschillen 

opmerkte tussen de verschillende gemeenten: “Ik had niet echt het idee dat de 

Jeruzalemgemeente leek op de Oosterkerkgemeente. Het was gewoon net weer anders 
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allemaal. Je bent alle twee behoorlijk vasthoudend aan je eigen gebouw, en daar waren ze 

toch iets meer gericht op de Molenhof. Zij waren meer gericht op de wijk. Terwijl wij meer 

gericht waren op onszelf.”
369

 

 Over het algemeen zijn zowel de stuurgroepleden als de betrokken kerkleden van 

mening dat de drie gemeenten goed bij elkaar pasten en goede fusiepartners zouden zijn. De 

stuurgroepleden zijn het er met name over eens dat de drie gemeenten dezelfde visie hadden 

over hoe zij kerkzijn wilden vormgeven en hoe zij dit wilden uitdragen in een nieuwe 

parochie. Dit aspect is van belang wanneer gemeenten gaan bekijken of het mogelijk is om 

samen een fusiegemeente te vormen. Betrokken kerkleden zullen zich minder bezig houden 

met de visie van gemeenten en kijken meer naar de zichtbare aspecten zoals sociale positie 

van kerkleden, liturgie en activiteiten. Dit is ook te zien aan de antwoorden die zij geven. 

Echter, wanneer kerkgenootschappen gaan fuseren zullen ze allen altijd concessies moeten 

doen; bij een fusie gaat het om het zoeken naar de meest passende partners. In dit geval 

waren de gekozen fusiepartners de beste opties in vergelijking met anderen.  

 

5.2.3 Informatievoorziening tussen stuurgroep en kerkleden 

Informatievoorziening naar gemeenteleden toe is binnen de wijkgemeenten en voor de 

stuurgroepleden van groot belang. De gemeentefusie in Zwolle heeft in totaal, vanaf de 

uiteindelijke aankondiging van de AK tot het moment waarop ook de 

Jeruzalemkerkgemeente zich aansloot bij de nieuwe Oosterkerkgemeente, drie jaar in beslag 

genomen. 

Nadat besloten was om tot fusie over te gaan hebben de drie wijkgemeenten binnen de 

eigen gemeente verschillende bijeenkomsten georganiseerd waar de gemeenteleden hun 

gevoelens en emoties konden uiten en met elkaar konden praten over de geplande 

gebeurtenissen. Daarnaast werden er al voor het moment van de daadwerkelijke fusie 

informatiebijeenkomsten georganiseerd na afloop van de gezamenlijke diensten. Zoals in 

hoofdstuk 3.1.1 wordt genoemd ervaren vele gemeenteleden een fusieproces als een 

rouwverwerkingsproces en verdient dit proces ruime aandacht. Elke gemeente kleedde dit op 

een eigen manier in. Binnen de Jeruzalemkerkgemeente werd de hele wijk opgedeeld en 

uitgenodigd voor diverse gesprekken, maar deze werden meestal enkel bezocht door de 

actieve kerkleden. Door middel van oude foto's werd er gezamenlijk gepraat over wat de kerk 

en de gemeente voor de gemeenteleden betekend had en hoe de toekomst eruit zou zien. Ook 

binnen de oude Oosterkerkgemeente werden er dergelijke praatsessies georganiseerd om 

enerzijds de kerkleden hun gevoelens te laten uiten maar anderzijds kerkleden ook over de 

bezwaren heen te helpen. “Ik had wel het idee dat wij allemaal wisten wat er speelde en wat 

er mogelijk was. Dus als je dan met die mensen gaat praten en dan zegt van ja maar, wat jij 

nou voorstelt dat kan niet, want daar en daarom niet, het is veel verstandiger om dat en dat te 

doen, dan snapten ze het allemaal” zegt meneer Ottink (O).
370

 

De stuurgroepleden van de Hoeksteengemeente besloten om verschillende middelen 

in te zetten om alle betrokken kerkleden zo goed mogelijk te bereiken. In de eerste plaats 

organiseerden zij algemene informatieve gemeentebijeenkomsten. In de tweede plaats zetten 

zij gespreksgroepen op, waarin kerkleden in kleine groepjes konden spreken over de emoties 

die opkwamen tijdens het fusieproces. Ten slotte gingen zij op huisbezoek bij gemeenteleden 

die erg veel moeite hadden met de situatie. Tijdens deze bezoeken boden de stuurgroepleden 

de betrokken kerkleden de mogelijkheid om in een persoonlijk gesprek hun bezwaren en 

gevoelens te uiten. Daarnaast gebruikten de stuurgroepleden deze gesprekken om de 

betrokken kerkleden nogmaals uit te leggen waarom er geen andere opties waren dan een 
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fusie. Dit werd gedaan “om de boel zo om te turnen dat niet alleen rationeel maar ook de 

emoties van de mensen beseffen dat de Hoeksteen niet als zelfstandige gemeente kan 

overleven” vertelt meneer van den Ende (H).
371

 Daarnaast zegt hij: “Het kost gewoon tijd. 

Dat moet je nog een keer doen, en nog een keer doen. Dat moet je niet in het hoofd van 

mensen krijgen, maar dat moet je in hun hart krijgen.”
372

 Nadat de fusie daadwerkelijk 

gerealiseerd was, heeft de nieuwe fusiegemeente ook nog verschillende bijeenkomsten 

georganiseerd om de gemeenteleden hun mening te laten geven over de nieuwe gemeente. 

 Alle betrokken kerkleden zijn van mening dat er ruim voldoende aandacht is besteed 

aan informatievoorziening naar hen toe. Mevrouw van Santen (O) zegt: “De gemeente is er 

goed bij betrokken, de gemeente is goed geïnformeerd.”
373

 En mevrouw Becker (J) vertelt: 

“Daar werd veel aandacht aan besteed. Er werden vergaderingen belegd, gemeente-

morgens.”
374

 Mevrouw van Santen (J) vond het positief dat tijdens deze bijeenkomsten er ook 

de ruimte was om in kleine groepjes over thema‟s te spreken en elkaars mening daarover te 

horen: “Dat vond ik wel heel erg positief, en toch wel even een jaartje van heel veel 

geïnformeerd worden en al een behoorlijke samenwerking gaan zien.”
375

 Mevrouw van 

Santen (O) licht toe dat de gemeenteberaden na de gezamenlijke diensten gemeenteleden 

motiveerden om beiden bij te wonen.
376

 Mevrouw Becker (J) geeft aan waarom het juist van 

belang is om dit soort bijeenkomsten te houden: “Want die onwetendheid is voor mensen echt 

vreselijk. [Je moet] mensen er echt heel erg bij betrekken.”
377

 Dit wordt beaamd door Zech en 

Miller, zoals in hoofdstuk 3.2.3 al werd genoemd: “In order to minimize uncertainty at all 

levels, formal internal communication channels should be created as early as possible.”
378

 

 Van de afgevallen kerkleden is mevrouw Markus (H) erg lovend over de manier 

waarop de kerkenraad en de stuurgroepleden van de Hoeksteengemeente zijn omgegaan met 

de gemeenteleden die erg veel moeite hadden met de fusie. Ze licht toe: “Toen heeft Margot 

[Jonker] met mensen van de kerkenraad verschillende mensen uit de kerk gevraagd of ze een 

keertje wilden praten. En dan kon je ook je gevoelens kwijt. Nou dat ging bij mij toen ook 

weer met tranen, tranen gegoten heb ik daar.”
379

 Deze bijeenkomsten waren klein en 

persoonlijk van opzet; in groepjes van ongeveer acht personen werd er gesproken over de 

fusie. Centraal stond de vraag wat gemeenteleden van de fusie vonden en wat dat met hen 

deed. Mevrouw Markus (O) zegt: “Ik vond het fantastisch dat ze dat gedaan hadden, dat je de 

gelegenheid krijgt. Niet in een groep van honderd kerkleden, maar samen aan de tafel. Ja dat 

vond ik wel perfect. Dat lucht dan ook op. Want iedereen kon zijn zegje zeggen.”
380

  

 Ook mevrouw Atsma (J) is van mening dat de stuurgroepleden tijdens het fusieproces 

in ruim voldoende mate hebben gecommuniceerd naar de gemeenteleden via het kerkblad en 

de gemeentebijeenkomsten. Zij heeft het idee dat er goed naar de kerkleden geluisterd werd, 

met name tijdens de eerste fusieronde, wat uiteindelijk dus ook leidde tot het besluit om uit 

het fusieproces te stappen. Echter volgens haar werd de gemeente van bovenaf niet de kans 

geboden om daadwerkelijk uit te zoeken wat voor andere opties er mogelijk waren. Ze geeft 

aan dat volgens haar er nog veel meer inspraak van kerkleden zou moeten zijn: “Maar ik ben 

ook wel gevoelig voor hiërarchie. Als er van bovenaf wordt gezegd hoe het wordt, daar word 

ik wel kriebelig van, vooral in de kerk, dat vind ik niet echt passen. Ik had liever meer 
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inspraak gehad voor de kerkleden.”
381

Ze geeft echter niet aan op welke manieren of op welke 

onderwerpen deze inspraak dan had moeten plaatsvinden, aangezien de 

Jeruzalemkerkgemeente in eerste instantie juist vanwege de mening van de kerkleden besloot 

om uit het fusieproces te stappen.  

 Uit de visies van de drie groepen respondenten wordt duidelijk dat voor de drie 

groepen informatievoorziening een belangrijk aspect is. Stuurgroepleden vinden het van 

belang om de gemeenteleden op de hoogte te houden van het proces en de kerkleden hechten 

hier veel waarde aan. Ook in de literatuur wordt het belang van informatievoorziening 

richting kerkleden benoemd. Zo lichten Stassen en van der Helm toe: “Voorlichting en 

publiciteit vanuit het bestuur van de parochie zijn belangrijke instrumenten om die 

betrokkenheid te laten groeien. [...] Parochianen moeten de kans krijgen om als het ware met 

het bestuur en de pastores mee te groeien in de ontwikkeling van de plannen.”
382

 Op de 

hoogte zijn van de situatie is op meerdere vlakken positief. Ten eerste zullen betrokken 

kerkleden een fusie eerder accepteren wanneer zij over informatie beschikken die 

aantoonbaar maakt dat de overige mogelijkheden geen, of minder goede opties zijn. Ten 

tweede zijn er voor betrokken kerkleden meer mogelijkheden om mee te praten over het 

fusieproces wanneer zij over inhoudelijke informatie beschikken. Dit kan leiden tot een 

groter gevoel van betrokkenheid bij het fusieproces. Tot slot is het mogelijk dat een gebrek 

aan informatie tot een verstoorde relatie tussen stuurgroep en kerkleden leidt. Zo besluiten 

Stassen en van der Helm: “Als zij [de kerkleden] zich niet serieus genomen voelen door de 

parochiële bestuursorganen, ligt de weg naar het dekenaat of het bisdom open.”
383

  

 

5.2.4 Inspraak van kerkleden 

Uit de interviews lijkt naar voren te komen dat een gedeelte van de stuurgroepleden inspraak 

van kerkleden geen groot belang toekenden. Vooral de stuurgroepleden van de 

Hoeksteengemeente besloten een duidelijke lijn te volgen en hierin sturend te zijn naar hun 

leden: “Je kunt ook zeggen van: wij als kerkenraad hebben duidelijk een lijn en die zouden 

we moeten volgen willen we de komende vijftien jaar overleven. Dat hebben we in de 

Hoeksteen heel sterk geprobeerd om aan de gemeente duidelijk te maken, dat het heel 

vervelend is dat we moeten stoppen, maar zoals wij het zien als kerkenraad, dat we deze lijn 

zullen moeten lopen en dat is met de Oosterkerk samen en met de Jeruzalemkerk” vertelt 

meneer Vogels (H).
384

 Niet alle gemeenteleden gingen hier meteen in mee. Daarop besloten 

de stuurgroepleden persoonlijke gesprekken te voeren om het ongenoegen van gemeenteleden 

weg te nemen. “Dat moet je niet laten smoren, daar moet je geen veenbranden van laten 

maken, daar moet je gelijk op af. En dat helpt gewoon. Het is ontzettend belangrijk om één 

op één gesprekken te houden. Dat mensen het gevoel hebben dat ze gehoord worden in hun 

verdriet, dat ze gehoord worden in hun frustratie” licht meneer van den Ende (H) toe.
385

 Dat 

dit effect heeft gehad toont de hierboven genoemde reactie van mevrouw Markus aan. 

Meneer Vogels (H) geeft toe dat ze ook bewust in gesprek zijn gegaan met de opinieleiders: 

“De mensen die in hun omgeving het verhaal verspreidden van dit gaat helemaal de 

verkeerde kant op, daar zijn we ook wezen praten. Duidelijk uitgelegd hoe de situatie was. 

Waarna we het merendeel van die mensen mee hadden.”
386

  

 Binnen de Jeruzalemkerkgemeente is er op een geheel andere wijze met de mening 

van de gemeenteleden omgegaan. De stuurgroepleden van de Jeruzalemkerkgemeente 
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besloten om uit het fusieproces te stappen nadat zij het idee hadden gekregen dat ze te weinig 

steun hadden van hun achterban. Zij hadden met name het idee dat de jongeren binnen de 

gemeente negatief tegenover de fusie stonden, terwijl zij het juist van belang vonden dat de 

jongeren positief tegenover de fusie zouden staan. Jongeren zorgen voor vitaliteit van de 

gemeente. Een negatieve houding van een groot gedeelte van een gemeente zal een 

fusieproces negatief beïnvloeden: “For restructurings intending to improve the lot of 

parishioners, the clustering or merging of parishes filled with unhappy or resentful staff, 

parishioners, and their pastors interferes with the restructuring‟s potential to bring about 

positive change from the beginning” geven Zech en Miller aan.
387

 De stuurgroepleden 

besloten een enquête te verspreiden, waaruit naar voren kwam dat de jongeren juist wel 

positief tegenover een fusie stonden, zie hoofdstuk 4.4.4. Gesterkt door de steun van het 

grootste deel van hun achterban, besloot de Jeruzalemkerkgemeente zich toch weer aan te 

sluiten bij de fusie. Volgens meneer den Hartog (J) had het een positief effect dat de 

gemeente een jaar uit het proces stapte om nog eens goed over de beslissing na te denken. Zo 

zegt hij: “Ik ben wel blij dat het toch wel even geduurd heeft, omdat dan meer mensen tot 

inzicht zijn gekomen van: we moeten die fusie ingaan.”
388

 Echter, meneer den Hartog (J) 

geeft ook aan dat hij schat dat 40% van de kerkgangers van de Jeruzalemkerk na de fusie niet 

is meegegaan naar de nieuwe fusiegemeente.
389

 Dit is een erg groot percentage. Het gaat hier 

niet enkel om betrokken kerkleden, maar ook een aantal kerkenraadsleden zijn niet 

meegegaan naar de nieuwe fusiegemeente. Daarentegen is na het eerste fusieproces al een 

groot gedeelte van de jonge gezinnen overgestapt naar de nieuwe Oosterkerkgemeente, 

vanwege het grotere aantal kinderen dat daar aanwezig was. Een gemeente jonge gezinnen is 

niet vitaal en heeft in de toekomst weinig kans om te blijven bestaan. De stuugroepleden van 

de Jeruzalemkerkgemeente lijken hiermee in een spagaat geplaatst te zijn. Zowel de optie om 

niet te fuseren als de optie om wel te fuseren zou betekenen dat er kerkleden zouden afvallen.  

 Niet alleen de Jeruzalemkerkgemeente maakte gebruik van enquêtes om te 

achterhalen hoe de gemeenschap over bepaalde zaken dacht. Na de fusie heeft de nieuwe 

Oosterkerkgemeente ook een enquête verspreid onder haar leden, waarin kerkleden konden 

aangeven wat zij van de nieuwe situatie vonden en wat zij graag anders zouden zien. Meneer 

den Hartog (J) geeft aan wat het doel van de enquête was: “Een enquête is wel handig om te 

achterhalen hoe de gemeenschap erover denkt, voor de beeldvorming.”
390

 En beeldvorming is 

ook de voornaamste reden waarvoor de enquête gehouden werd; er werden geen beslissingen 

genomen enkel op basis van de uitkomsten, maar de uitkomsten werden wel meegenomen bij 

de te nemen beslissingen. Nadat de resultaten van de enquête bekend waren, is er een 

gemeentebijeenkomst gehouden waar de resultaten en de reactie van de stuurgroepleden 

hierop besproken werden. 

 Binnen de PKN is het verplicht om gemeenteleden te horen voordat er beslissingen 

worden genomen. Hoewel kerkleden het belangrijk vinden om overal bij betrokken te 

worden, zie de vorige paragraaf, lijkt inspraak voor hen veel minder van belang te zijn. Zij 

lijken tevreden te zijn met de mate van inspraak die hen geboden is. Dit blijkt uit de reacties 

die zij geven wanneer het onderwerp inspraak van kerkleden besproken wordt. Zo zegt 

mevrouw van Santen (O): “Ik denk dat je kerkgangers overal bij moet betrekken. Niet overal 

altijd heel veel inspraak, maar dat ze toch wel de lijnen zien en ook weten waarom dingen 

gekozen worden. Ik denk dat heel veel op die bijeenkomsten besproken en genoemd moet 

worden.”
391

 Meneer de Wit (H) geeft aan dat de beslissing van het kerkenraad van de 
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Hoeksteengemeente om te gaan fuseren is genomen zonder dat de gemeenteleden hier een 

inbreng in hadden. Nadat dit besluit gevallen was werd de gemeenteleden wel de 

mogelijkheid geboden om in gemeentevergaderingen hun mening te geven over de details 

van het besluit: “Eigenlijk met een open dialoog, dit denken we, dit stellen we voor en schiet 

er maar op. Kun je je erin vinden, wil je wat gewijzigd hebben, hoe denk je er zelf over. [Ik 

vind] dat ze dat op een juiste en op een open wijze hebben gedaan.”
392

 Volgens mevrouw de 

Bruijn (O) zitten de meeste kerkleden ook niet te wachten op veel eigen inspraak: “Het is wel 

allemaal in het gemeenteberaad naar voren gebracht, en dan is er best eens een vinger 

omhooggegaan van moet het nou zo, maar de meesten vinden het goed. Of ze vinden het niet 

goed maar zeggen het niet.”
393

 De inspraak die gemeenteleden wensen in te brengen bij 

beslissingen zou deels afhankelijk kunnen zijn van de signatuur van de gemeenten. Vaak 

kunnen gereformeerde gemeenten getypeerd worden als mondiger, terwijl bij hervormde 

gemeenten de autoriteit meer bij de kerkenraad lag. Deze typering is echter niet terug te zien 

binnen de drie gemeenten. Zowel de Oosterkerkgemeente als de Hoeksteengemeente waren 

oorspronkelijk gereformeerde gemeenten, de Jeruzalemkerkgemeente was oorspronkelijk 

hervormd. Juist de oorspronkelijk hervormde gemeente besloot tijdens het fusieproces veel 

aandacht te schenken aan de inspraak van de gemeenteleden, terwijl er in de 

Hoeksteengemeente door de stuurgroepleden gekozen werd om zelf een lijn uit te zetten. 

Om de mening van de personen die deze niet durven of willen uiten, te weten te 

komen, is er, nadat de fusie gerealiseerd was, een ideeënbus in de kerk geplaatst waar mensen 

anoniem hun „klachten‟, suggesties en opmerkingen in kwijt konden. Mevrouw van Santen 

(O) licht toe waar deze opmerkingen zoal over gingen: “De meest onbenullige dingen: wij 

waren gewend dat de dienst afgesloten werd met drie keer amen, nu was er gesloten met één 

keer amen. De collectezak. De inrichting. Het stoelenplan. Al dat soort dingen, eigenlijk 

kwam er van alles aan de orde.”
394

 Alle klachten en opmerkingen werden zo verzameld en 

geïnventariseerd en op de volgende gemeentebijeenkomst allemaal besproken; eventuele 

antwoorden of reacties werden toegelicht.  

 Stassen en van der Helm geven aan dat inspraak van kerkleden tijdens het fusieproces 

de kans op medewerking aan een fusie aanzienlijk vergroot.
395

 Daarnaast is het als 

kerkenraad van belang om te weten waar de kerkleden behoefte aan hebben zodat je hierop 

kunt inspelen. Echter, uit de literatuur komt ook het grote belang van goede leiding tijdens 

een fusieproces naar voren. Brouwer et al. schrijven: “Klip en klaar moet geregeld zijn bij 

wie de verantwoordelijkheid voor het geheel van de gemeenschap berust en, heel concreet, 

wie voor welk onderdeel of fase van het proces verantwoordelijkheid draagt.”
396

 De leiding 

kan zo de rol van baken in de storm op zich nemen. Om een fusieproces te laten slagen is het 

van belang dat er een balans gevonden wordt tussen de leiding en de bestuurlijke 

bevoegdheden en de stuurgroep enerzijds en de inspraak van de betrokken kerkleden 

anderzijds.  

Inspraak is van belang wanneer de stuurgroep activiteiten of diensten wil samenstellen 

die aansluiten bij de behoeften en wensen van de kerkleden. De stuurgroep in Zwolle heeft 

hiervoor gebruik gemaakt van enquêtes en een ideeënbus. Toch hield de stuurgroep ook hier 

de regie in eigen hand. De uitkomsten van de enquête leidden niet automatisch tot bepaalde 

beslissingen. De kerkleden geven niet aan dat zij hier moeite mee hebben gehad of dat zij 

liever meer inspraak hadden willen hebben. Dit lijkt erop te wijzen dat, naast het bieden van 

inspraak, met name het bespreken van de behoeften en wensen van de kerkleden van belang 
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lijkt te zijn. Kerkleden waarderen de mogelijkheid om hun mening kenbaar te maken en de 

uitleg van stuurgroepleden te horen waarom ideeën wel of niet haalbaar waren. Kerkleden 

lijken hiermee aan te geven dat het belangrijk is dat er aandacht is voor hun vragen, bezwaren 

en emoties, en zullen fusiemaatregelen eerder accepteren wanneer hieraan is voldaan. 

 

5.2.5 (Afscheid van) het gebouw 

De keuze om de Oosterkerk de kerk van de nieuwe Oosterkerkgemeente te maken werd 

genomen door de AK. De belangrijkste reden waarom er voor de Oosterkerk werd gekozen is 

volgens dominee Epema (J) pragmatisch. Het betrof de status van de het gebouw als 

gemeentelijk monument: “De Oosterkerk is een monument, en dat is veel moeilijker te 

verkopen, daar zijn allerlei eisen aan hoe je met dat gebouw moet omgaan. Dat was de 

doorslaggevende reden dat er voor de Oosterkerk gekozen is. Een andere reden heb ik 

eigenlijk niet gehoord.”
397

 De beslissing lag dus vast, waardoor de gemeenten een lastig 

keuzemoment bespaard bleef. Toch betekende dat niet dat de gemeenteleden van de 

Hoeksteengemeente en de Jeruzalemkerkgemeente zich zonder vragen bij deze beslissing 

neerlegden. Zo zegt dominee Epema (J): “Maar er kwamen wel veel vragen over, waarom 

moeten wij nou naar die Oosterkerk? Het is iets ongelijks.”
398

  

Volgens de stuurgroepleden viel het voor vele gemeenteleden van de 

Hoeksteengemeente en de Jeruzalemkerkgemeente niet mee om hun kerkgebouw te moeten 

verlaten. Dit ging volgens hen met veel verdriet gepaard. “Je hebt natuurlijk ook mensen die 

hier al tientallen jaren kerkten, met name vanuit de hervormde hoek die altijd al hier gekerkt 

hebben, die veel meegemaakt hebben, in deze kerk getrouwd, de kinderen gedoopt, belijdenis 

gedaan, mijn man is hier begraven. Er was er eentje bij die hier al meer dan zestig jaar kerkte. 

Ja en om dan die kerk te moeten verlaten…” verklaart meneer den Hartog (J) deze emotie.
399

 

Voor de gemeenteleden van de Jeruzalemkerkgemeente speelt ook mee dat het uiteindelijk 

niet gelukt is om deze kerk te verkopen en dat de AK heeft besloten dat nu een gemeente van 

de Gereformeerde Bond dit gebouw zal gaan gebruiken voor haar diensten. Dominee Epema 

(J) licht toe: “Ja je kunt niet zo‟n enorm gebouw in stand houden voor een klein groepje 

mensen dat daar iedere zondag zit, het is ook niet zo leuk om daar met een klein groepje 

mensen te zitten. Het is een betere jas voor de Gereformeerde Bond dan dat het voor ons 

geworden was. Maar natuurlijk hebben de mensen ook wel een beetje zo van: nu moesten wij 

eruit en nu gaan zij erin.”
400

 

Voor de Oosterkerkgemeenteleden hebben deze emoties in veel mindere mate 

gespeeld. Er is nooit sprake geweest dat de Oosterkerk gesloten zou gaan worden. Om te 

zorgen dat de Oosterkerk daadwerkelijk als een nieuw begin zou voelen voor alle 

gemeenteleden werd er besloten om de kerk te verbouwen. Volgens alle stuurgroepleden was 

er namelijk sprake van een fusie en niet het opnemen van de ene gemeente door de andere 

gemeente. “Dus we hebben ook gezegd van ja jongens, die kerk moet wel veranderen, dat 

gebouw moet wel veranderen, want we moeten niet het idee hebben dat de een bij de ander 

ingetrokken is” zegt meneer van den Ende (H).
401

 Echter, sommige Oosterkerkgemeenteleden 

hadden met deze verbouwing wel veel moeite. “Een nieuw podium, de kerkbanken zijn eruit, 

er is een nieuwe gedachtenishoek, dus het gebouw is wel behouden maar het gaat ook om het 

interieur. Dat speelt nog wel bij sommige Oosterkerkers” vertelt dominee Hortensius (O).
402
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“De verbouwing van het interieur van de kerkzaal, daar hadden veel oude Oosterkerkers wel 

moeite mee.”
403

  

Ook de betrokken kerkleden van de Hoeksteengemeente en van de 

Jeruzalemkerkgemeente geven aan dat het een moeilijke opgave is om een gebouw te 

verlaten waar je lange tijd gekerkt hebt. Meneer de Wit (H) zegt: “Want een gebouw, en ook 

de Hoeksteen bij ons, [mensen] zijn daar getrouwd, hebben er kinderen laten dopen, de 

kinderen van die kinderen zijn er misschien gedoopt.”
404

 Toch geeft hij aan dat dit voor hem 

niet zo speelde: “Wij hebben nogal wat door het land gezworven en we hebben verschillende 

kerken gehad, dus dat weegt voor ons wat minder zwaar.”
405

 Ook denkt hij dat het voor de 

Hoeksteengemeenteleden wellicht minder zwaar was omdat dit kerkgebouw nog maar een 

jaar of dertig bestond, in tegenstelling tot de Oosterkerk en de Jeruzalemkerk die al veel 

langer bestaan en waar dus een nog veel langere familiegeschiedenis kan liggen. Mevrouw 

van Santen (O) geeft aan dat ze blij is dat haar gebouw behouden is gebleven: “Ik vind het 

gewoon een prachtig gebouw.”
406

 Echter, ze geeft ook aan dat de gemeente voor haar 

belangrijker is dan het gebouw. Wanneer de gemeente uit de Oosterkerk had moeten 

vertrekken en er een andere gemeente in de Oosterkerk gekomen zou zijn (er was even sprake 

dat de Grote Kerkgemeente van de Gereformeerde Bond in de Oosterkerk zou gaan kerken) 

zou ze zijn meegegaan met haar gemeente. 

Mevrouw Becker (J) vindt het jammer dat er niet is gekozen voor een nieuw gebouw, 

zodat alle gemeenteleden hun oude vertrouwde gebouw zouden hebben moeten verlaten. 

“Want uiteindelijk hebben de Hoeksteenmensen hun kerk moeten verlaten, en wij hebben 

onze kerk moeten verlaten, maar uiteindelijk weten die Oosterkerkers niet wat het zou zijn 

geweest als zij dat hadden moeten doen, om het te voelen.”
407

 Dit was echter geen optie en ze 

waardeert de pogingen die de Oosterkerkgemeenteleden hebben gedaan om de fusie 

daadwerkelijk als een nieuwe start te zien voor alle gemeenteleden. “Ze hebben er wel wat 

aan gedaan door allemaal buiten te gaan staan zodat zij niet al in de kerk zaten en wij er min 

of meer bij in schoven. Nee wij mochten als eersten naar binnen, en dat is ook zo bij de 

Hoeksteen gebeurd. Dat zijn wel dingen die allemaal belangrijk zijn, anders heb je het idee 

dat je op visite komt en erbij mag zitten.”
408

 Dit is ook de reden dat er besloten is om de kerk 

te verbouwen, zodat het daadwerkelijk als een nieuw gebouw aan zou voelen. Over deze 

verbouwing wordt niet door alle betrokken kerkleden even positief gedacht. Mevrouw de 

Bruijn (O) geeft aan dat eigenlijk alleen de oud-Oosterkerkgemeenteleden liever geen 

verbouwing hadden gehad: “In eerste instantie waren het vooral de mensen van de 

Oosterkerk die het niet mooi vonden. Die zeiden ja het gebouw is er nog wel maar de rest is 

er niet meer.”
409

 

Voor mevrouw Markus (H) was het afscheid van de Hoeksteen en de overstap naar de 

Oosterkerk een drama. “Toen ik hoorde dat we naar de Oosterkerk gingen was het eerst wat 

ik zei: „nee he, zo‟n oude gereformeerde kerk‟.”
410

 Ze geeft aan dat ze het een vreselijk 

gebouw vindt: “Wat mij enorm tegen de borst stuitte in de Oosterkerk was het gebouw. Het is 

een hele ouderwetse oer-gereformeerde kerk met van die banken waar je stijf naast elkaar zit 

en daar staat de preekstoel waar de dominee staat te preken en van die galerijen. En wij waren 

van hier gewend een ruime open moderne kerk.”
411

 Hoewel ze aangeeft dat ze op de hoogte is 
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van het feit dat er voor de Oosterkerk gekozen werd omdat dit een monument was en 

daardoor moeilijk verkoopbaar is, leek het haar een veel beter idee om de Hoeksteen de kerk 

van de nieuwe gemeente te maken. “En waarom zijn ze niet allemaal hier naartoe gekomen. 

Er is ruimte genoeg. Ook om de kerk heen.”
412

 Mevrouw Atsma (J) geeft aan dat ze juist niet 

zo aan het gebouw hecht, maar juist graag met haar gemeente bij elkaar had willen blijven. 

“Als het gebouw dan zo duur is dan ga je naar een ander gebouwtje. Er was motivatie genoeg 

om toch door te gaan binnen de Jeruzalemkerk.”
413

 Wat betreft de kerkleden die wel zijn 

meegegaan heeft ze het idee dat oudere mensen zich gemakkelijker in een beslissing schikken 

dan jongere mensen, omdat zij een dienst belangrijker vinden dan het gebouw. “Er zijn ook 

veel oudere mensen die het sneller op kunnen pakken en van hun schouders af kunnen laten 

glijden. Het verrast mij wel dat ik een aantal oudere mensen heb gesproken die zoiets hebben 

van „nou ja‟, die het los kunnen laten. Voor wie het om de dienst gaat en minder om het 

gebouw.”
414

 Deze ervaring sluit niet aan bij het beeld over oude leden dat in de bestaande 

literatuur naar voren komt. Bisseling et al. noemen: “Uit onderzoek blijkt dat vooral oudere 

leden van de gemeenschap, als zij naar een ander kerkgebouw moeten gaan, bang zijn dat zij 

niet meer zo vertrouwd zullen raken met de nieuwe gemeente of parochie als voorheen.”
415

 

Eenzelfde uitspraak wordt gedaan door Brouwer et al.: “Vooral de oudste leden van de 

gemeenschap zullen vrezen dat, wanneer zij naar een nieuwe kerk moeten gaan, zij niet 

voldoende tijd zullen hebben om op een zodanige manier vertrouwd te raken met deze 

nieuwe gemeenschap dat zij evenzeer als een „familie‟ zal worden ervaren als hun huidige 

kerk.”
416

 Beide auteurs staven hun uitspraak op onderzoek van Rasmussen (2002).
417

 In dit 

onderzoek werd niet op deze thematiek ingegaan, maar de hierboven aangetoonde 

discrepantie zou aanleiding kunnen zijn voor vervolgonderzoek. 

 Zowel uit de antwoorden van de stuurgroepleden als de betrokken kerkleden komen 

een aantal overeenkomsten naar voren. Zo wordt in beide visies aangegeven dat de sluiting 

van het kerkgebouw voor veel gemeenteleden tot groot verdriet heeft geleid. Een voorbeeld 

hiervan is mevrouw Markus, bij wie deze emotie zeker aanwezig was. Maar er zijn ook 

kerkleden die minder moeite hadden met het afscheid van het gebouw, zoals meneer de Wit 

die in zijn leven in meerdere kerken gekerkt heeft en niet zo gehecht is aan een gebouw. Ook 

geeft mevrouw Atsma aan dat er oudere kerkleden waren die minder moeite leken te hebben 

gehad met het verlaten van hun oude kerkgebouw. Ik denk dat het van belang is om een 

duidelijk onderscheid te maken tussen weinig moeite hebben met het verlies van een 

kerkgebouw, en een snelle(re) acceptatie van het verlies van een kerkgebouw. In hoofdstuk 

3.2.1 werden de zes fasen beschreven waarin kerkleden doorheen gaan tijdens het rouwproces 

vanwege de fusie van hun parochie of gemeente. Daarbij wordt toegelicht dat elke persoon 

deze fasen in een eigen tempo doorloopt. Het zou dus mogelijk kunnen zijn dat de oudere 

leden die mevrouw Atsma gesproken heeft niet zozeer weinig moeite hebben gehad met het 

verlies van hun kerkgebouw, maar dat zij al vrij snel de vijfde fase van toewijding of de zesde 

fase van voleinding bereikt hebben. Daarnaast lijken persoonlijke aspecten mee te spelen in 

de mate waarin personen moeite hebben met het verlaten van een kerk. Waarschijnlijk speelt 

persoonlijkheid een rol in de mate en snelheid van acceptatie, maar ook ervaringen in het 

verleden lijken hieraan bij te dragen, zie paragraaf 5.2.7. 
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Het tweede punt dat in beide visies besproken wordt is de verbouwing van de Oosterkerk. 

De stuurgroepleden geven aan dat dit voor hun een eis was om alle gemeenteleden het gevoel 

te geven dat ze in een nieuwe gemeente zitten. De betrokken kerkleden geven aan dat ze het 

gewaardeerd hebben dat de oude Oosterkerkgemeente moeite heeft gedaan om hen zich thuis 

te laten voelen in de Oosterkerk. Een uitzondering wordt gevormd door zowel de 

stuurgroepleden als de betrokken kerkleden van de oude Oosterkerkgemeente; zij blijken wat 

moeite te hebben met de verbouwing. Dit kan verklaard kan worden door het feit dat zij 

gewend waren aan hun gebouw en hier tevreden mee waren. Ook de verbouwing van een 

kerkgebouw leidt tot het verlies van de vertrouwde omgeving, ook al is dit verlies 

waarschijnlijk minder zwaar dan wanneer een kerkgebouw daadwerkelijk gesloten wordt. Dit 

betekent dat er ook bij de oud-Oosterkerkgemeenteleden sprake kan zijn van een rouwproces. 

Mogelijk hebben de stuurgroepleden en de gemeenteleden van de oude Oosterkerkgemeente 

dit onderschat. Het is belangrijk voor stuurgroepleden om ook hieraan aandacht te besteden 

en ook deze emoties te (h)erkennen.  

 

5.2.6 Samenvoeging 

Binnen het fusieproces tussen de drie protestantse gemeente in Zwolle had de samenvoeging 

de meeste voeten in de aarde, omdat zowel de beslissing tot fusie als de beslissing welke 

gebouwen er moesten worden afgestoten, van hogerhand kwam. Zoals in paragraaf 5.2.5 al 

werd genoemd benadrukken de stuurgroepleden uitdrukkelijk dat het om een fusie ging: “We 

gaan met elkaar een nieuwe gemeente opzetten. Alle drie de gemeentes worden opgeheven en 

we beginnen een nieuwe, en dat hebben we ook altijd verteld aan iedereen” vertelt meneer 

Ottink (O).
418

 Ook de stuurgroepleden van de Oosterkerk hebben in hun eigen gemeente 

benadrukt dat het daadwerkelijk om een nieuwe gemeente zou gaan, ook al zou deze gaan 

kerken in een voor hun bekende kerk.
419

 Om de gemeenteleden dit symbolisch te laten 

beleven is er aan zowel het afscheid als het nieuwe begin veel aandacht besteed. “Wij zijn 

ook de kerk uitgegaan, om symbolisch te laten zien van wij gaan ook een nieuw begin maken. 

Daar is wel goed aandacht aan besteed. En ook aan het nieuwe begin. Dat is zorgvuldig 

geweest” verklaart dominee Hortensius (O).
420

 De literatuur toont het belang van dit soort 

rituelen aan: “Rituelen kunnen de geloofsgemeenschap helpen om door een grensgebied te 

gaan, door wat een liminale situatie is genoemd” geven Bisseling et al. aan.
421

 En over 

rituelen rondom het nieuwe begin zeggen zij: “Aankomstrituelen hebben dezelfde functies: ze 

helpen om de nieuwe situatie te aanvaarden, zich te oriënteren, betekenissen van nieuwe 

elementen in de nieuwe ruimte te ontdekken, zich welkom te weten, zich te kunnen invoegen 

in de nieuwe omgeving.”
422

 

 Een onderwerp van discussie is de naam van de nieuwe gemeente. Meneer van den 

Ende (H) vertelt: “En dan zijn we ook nog heel lang bezig geweest met de naam. We hebben 

gezegd die naam „Oosterkerk‟ moet weg, we moeten gewoon een nieuwe naam hebben voor 

die kerk.”
423

 Er is zelfs een prijsvraag uitgeschreven onder de gemeenteleden waarin zij 

suggesties konden doen voor een nieuwe naam; wel werd daarbij benadrukt dat de beslissing 

uiteindelijk genomen zou worden door de stuurgroep. Na deze prijsvraag besloot de 

fusiestuurgroep van de Hoeksteengemeente en de oude Oosterkerkgemeente toch dat de naam 

Oosterkerk behouden zou blijven. Meneer van den Ende (H) licht toe: “Die naam kunnen we 

niet veranderen. Het is honderd jaar Oosterkerk geweest, je hebt de Noorderkerk, Westerkerk, 
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Zuiderkerk, en dan zou je het opeens bijvoorbeeld de Bagijn gaan noemen. Dat is wel heel 

erg mooi, maar dat komt er nooit in. Dus laten we de naam Oosterkerk maar behouden.”
424

 

Niet iedereen vond dit een goed idee. Zo zegt dominee Epema (J): “De Hoeksteen en de 

Oosterkerk hebben al dat soort dingen besproken met elkaar, en de naam daar is heel veel 

over nagedacht. En ja zelf, maar goed wie ben ik, dacht ik: hoe hebben jullie nou toch voor 

Oosterkerk kunnen kiezen? Ik had het mooi gevonden als er in de naam tot uitdrukking was 

gekomen dat er echt een nieuwe gemeente daar is.”
425

 In het proces van naamgeving had de 

Jeruzalemkerkgemeente geen inspraak. Op het moment dat zij besloot uit het fusieproces te 

stappen werd de gemeente medegedeeld dat ze van harte welkom was om zich later weer aan 

te sluiten, maar dat het proces dan niet overgedaan kon worden en dat ze zich zou moeten 

neerleggen bij de beslissingen die al genomen waren. De naam van het gebouw was een van 

deze beslissingen.  

 Over het algemeen geven de stuurgroepleden aan dat het samenvoegen goed is 

gegaan. Meneer van den Ende (H) vertelt: “Het team dat kindernevendiensten doet, dat is 

helemaal gemixt. Het team dat in de kerkenraad zit, is helemaal gemixt. En dat gaat allemaal 

prima.”
426

 In sommige commissies is het samenvoegen wat minder vanzelfsprekend gegaan, 

bijvoorbeeld de cantorijen. De Jeruzalemkerkgemeente had een vrouwenkoor, maar dat zong 

niet meer omdat de dirigente was weggegaan. Het idee was dat zij zich konden aansluiten bij 

de cantorij van de nieuwe Oosterkerkgemeente. Maar dominee Hortensius (O) vertelt: “Er is 

nog wel over nagedacht om ze samen te voegen, maar dat is niet gelukt. Het wordt gegooid 

op de repetitieavonden, maar het is toch de verschillende culturen, verschillende soorten 

zang, verschillend repertoire. En wellicht speelden er ook gevoelens rondom de fusie 

mee.”
427

  

De kerkleden zelf moesten duidelijk wennen aan de nieuwe situatie. Meneer van den 

Ende (H) geeft aan: “Na alle kerkdiensten is er koffiedrinken, en een heleboel mensen spreek 

je dan wel, en het is allemaal wennen wennen wennen.”
428

 Hij legt uit: “Ze hebben niet 

allemaal wat met elkaar, en dat moet ook allemaal nog groeien, dat je op een gegeven 

moment naast een vreemde aan tafel zit met de koffie, en sommige mensen willen dat ook 

niet. Die zeggen laat mij maar een beetje bij mezelf, en bij de mensen die ik ken.”
429

  

 Zelf is de stuurgroep erg tevreden over de fusie. Meneer van den Ende (H) licht dit 

toe: “Anderhalf jaar zijn we aan het werk geweest, en het gevolg was dat we met Pinksteren 

vorig jaar gefuseerd zijn. En ik zeg niet van het is allemaal perfect gegaan, maar ik zeg wel 

het had niet beter gekund. Gezien de omstandigheden had het niet beter gekund.”
430

 

 Wat betreft het in stand houden van de naam Oosterkerkgemeente lijken ook de 

gemeenteleden hier geen moeite mee te hebben. Mevrouw van Santen (O) zegt: “De naam 

hoort bij het gebouw. Het is een monumentaal pand, met ook de oude naam. Dus je had 

hooguit de gemeente een andere naam kunnen geven, wat niet echt aangesproken zou 

hebben.”
431

 Ook meneer de Wit (H) is het hier mee eens: “Ik denk dat dat een goed besluit is 

dat men gezegd heeft van nou, we hebben overwogen van alles en nog wat maar uiteindelijk 

zijn we tot de conclusie gekomen dat de Oosterkerk, dat dat het makkelijkst in de mond 

liggend is en de meeste gewende benaming is van de Oosterkerkgemeente. Ik heb bij mijn 
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weten ook niet gehoord dat men daar een punt van gemaakt heeft of dat er iemand was van 

nou als je zo doet dan kom ik niet.”
432

 

Om de gemeenteleden met elkaar kennis te laten maken werden er activiteiten georganiseerd. 

Volgens mevrouw van Santen (O) hadden deze bijeenkomsten echter niet zo veel succes: “En 

als je dan dat soort activiteiten organiseert, dat zie ik nu nog steeds, dan heb je toch vaak een 

paar mensen die het zelf organiseren die dus ook er echt open voor staan, en de rest zoekt 

toch z‟n eigen groepje op een beetje. Dat is nu nog steeds.”
433

 Dit wordt door mevrouw de 

Bruijn (O) beaamd. Zij geeft aan dat ze vooral een band heeft gekregen met de oud-

Hoeksteengemeenteleden tijdens de verhuizing naar de Oosterkerk: “Die verhuizingen op en 

neer, en het schoonmaken, dat gaf echt een band.”
434

 Echter, voor de mensen die niet 

meehielpen geldt dit veel minder. “Want je hebt natuurlijk wel altijd dezelfde mensen die 

actief zijn” zegt ze.
435

 Ook mevrouw Becker (J) is van mening dat je je het snelst thuis voelt 

en het snelst medeleden leert kennen wanneer je actief betrokken bent bij het proces. 

“Sowieso denk ik als je aan de zijlijn staat, bijvoorbeeld die mensen die alleen maar naar de 

kerk gaan en die je verder niet ziet, dan denk ik dat is zo jammer. En als je je met wat dingen 

gaat bemoeien, dan kom je er veel sneller in.”
436

 Toch blijken veel oud-

Jeruzalemkerkgemeenteleden hier nog niet aan toe te zijn: “En dan valt het regelmatig op dat 

een grote groep van de Jeruzalemkerk daar gaat zitten. Ze zoeken nog de oude groep op” licht 

mevrouw de Bruijn (O) toe.
437

 Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat de nieuwe 

Oosterkerkgemeente in de wijk Assendorp nog wijkgerichte activiteiten organiseert en er nog 

maandelijks een dienst in de Molenhof plaats vindt (zie paragraaf 5.2.8). Ook het feit dat de 

Jeruzalemkerkgemeente zich pas een jaar geleden heeft aangesloten bij de fusiegemeente kan 

de reden zijn dat veel oud-Jeruzalemkerkgemeenteleden nog niet zo lijken te mengen met de 

overige gemeenteleden. Over het algemeen is een fusieproces een proces dat veel tijd kost, en 

deze tijd moet de kerkleden ook gegund worden. Hoe snel een persoon zich thuis voelt, zal 

van persoon tot persoon verschillen; maar het kan nog jaren duren voor alle kerkleden zich 

zodanig thuis voelen, dat het vergelijkbaar is met wat zij in hun oude gemeente ervoeren. Dit 

geven ook Zech en Miller aan: “Even after the effective date, merging operations is an 

evolving process, not an event. It may take months, even years, for the restructuring to be 

fully implemented.”
438

 

Zowel de stuurgroepleden als de betrokken kerkleden geven over het algemeen aan 

dat zij tevreden zijn met het verloop van de samenvoeging van de drie gemeenten. Natuurlijk 

zijn er verbeterpunten te noemen, maar een perfect verlopen fusieproces is onmogelijk. Vele 

betrokken kerkleden beseffen dat hun eigen gedrag en houding van grote invloed is op het 

zich al dan niet thuis voelen in de nieuwe gemeente, en handelen hier ook naar. Dit inzicht 

zou gebruikt kunnen worden door stuurgroepleden of de kerkenraad met als doel dat de 

kerkleden zich sneller thuis zullen gaan voelen in de nieuwe gemeente. De kerkenraad zou 

hierop kunnen inspelen door kerkleden actiever te benaderen voor hulp tijdens de 

samenvoeging of voor gezamenlijke activiteiten. 

 Van de afgevallen kerkleden heeft vooral mevrouw Atsma (J) grote moeite de manier 

van samenvoegen. Volgens haar is er geen sprake van een fusie geweest, maar konden de 

Jeruzalemkerkgemeente en de Hoeksteengemeente alleen maar inschuiven bij de 

Oosterkerkgemeente: “Bij de eerste ronde werd al duidelijk dat het meer een invoeging ging 
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worden dan een samengaan. In mijn beleving wel. En de Oosterkerk wilde ook geen andere 

naam, dat zou Oosterkerk blijven. Weet je, het stond van het begin af aan vast, je kan er bij in 

bij de Oosterkerk.”
439

 De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn voor haar het feit dat de drie 

gemeenten niet samen naar een nieuw gebouw zijn gegaan en dat er niet is gekozen voor een 

nieuwe naam. Voor mevrouw Markus (H) speelt dit minder, al geeft ook zij aan dat het in 

sommige gevallen nog wel aanvoelt als de oude Oosterkerk: “Want dan hoor ik ook wel ja je 

moet daar niet gaan zitten want dan zit je op iemands plek. Dat heb je ook.”
440

 

 De mening van mevrouw Atsma (J) over de samenvoeging van de gemeenten 

verschilt in grote mate met die van de stuurgroepleden en de betrokken kerkleden. Zowel de 

stuurgroepleden als de betrokken kerkleden benadrukken dat er sprake was van een fusie, 

waarbij de drie oude gemeenten opgeheven werden en er een nieuwe gemeente gevormd 

werd. Mevrouw Atsma is echter van mening dat er sprake was van een invoeging van de 

Jeruzalemkerkgemeente en de Hoeksteengemeente bij de Oosterkerkgemeente. Zelf geeft ze 

aan dat een mogelijke reden hiervan is dat zij meer informatie over het proces had dan de 

meeste andere gemeenteleden, omdat haar man lid was van de kerkenraad. Echter, ook de 

stuurgroepleden van de Jeruzalemkerkgemeente zijn van mening dat er sprake was van een 

fusie, dus deze beredenering gaat niet helemaal op. Wellicht is het in dit geval te wijten aan 

een eigen interpretatie van mevrouw Atsma die negatief beïnvloed is door slechte ervaringen 

met personen die een belangrijke rol speelden in het fusieproces. 

 

5.2.7 Afgevallen gemeenteleden 

Het thema afgevallen kerkleden wordt in de interviews met de stuurgroepleden weinig 

besproken, wat lijkt aan te geven dat dit thema onder de stuurgroepleden niet erg leeft. De 

stuurgroepleden van de Hoeksteengemeente en de Jeruzalemkerkgemeente geven wel aan, 

dat niet al hun leden zijn meegegaan naar de nieuwe Oosterkerkgemeente. Dit geldt vooral 

voor de Jeruzalemkerkgemeente. Zoals aangegeven in paragraaf 5.2.4 schat meneer den 

Hartog (J) dat 40% van de kerkgangers op dit moment ergens anders kerkt. Een groot 

gedeelte daarvan bestaat uit oud-gemeenteleden die in het verleden zijn verhuisd naar Zwolle 

Zuid maar nog bleven kerken in de Jeruzalemkerk. Nu de Jeruzalemkerk gesloten werd, 

besloten zij om in Zwolle Zuid te gaan kerken omdat van de kerk in Zwolle-Zuid voor hen 

dichterbij was. Voor deze groep kerkleden lijkt dus het gebouw een grotere rol te spelen dan 

de gemeente. De overige leden lijken afgehaakt te zijn omdat zij het niet eens waren met de 

doorvoering van de fusie en met name met de sluiting van het kerkgebouw. Tot deze groep 

behoren ook een aantal oud-kerkenraadsleden van de Jeruzalemkerkgemeente. Ook bij de 

Hoeksteengemeente is er een aantal gemeenteleden afgevallen. Meneer van den Ende (H) 

vertelt: “Ik bedoel een aantal mensen mis je, maar daar lopen wij niet achteraan van: ik zie 

jou niet meer. Die zijn of naar een andere wijkgemeente gegaan, of ze hebben afgehaakt, of 

weet ik veel wat allemaal meer, maar natuurlijk is dat wel gebeurd.”
441

 Wat betreft de 

Oosterkerkgemeente geeft dominee Hortensius (O) aan dat sommige kerkleden na de fusie 

wat minder vaak komen. “Ze haken niet af, maar ze komen gewoon minder. Ze blijven wel 

op een bepaalde manier verbonden.”
442

 De oorzaak hiervan ligt volgens hem in het feit dat 

toch niet iedereen tevreden is met de fusie. Daarnaast denkt hij dat het er ook aan ligt dat de 

oude Oosterkerkgemeente een stadsgemeente was, waar de gemeenteleden sowieso een wat 

lossere verbondenheid voelden en daardoor gemakkelijker minder vaak komen. In dat geval 

ligt er geen directe link met de fusie en is de terugloop in participatie het gevolg van 

verdergaande secularisatie.  
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 Wanneer het gaat over afgevallen kerkleden wordt er door de betrokken kerkleden 

met name gedacht aan oud-Jeruzalemkerkgemeenteleden. Van deze gemeente zijn ook de 

meeste leden afgevallen in vergelijking met beide andere gemeenten. Volgens mevrouw de 

Bruijn (O) zijn er veel gemeenteleden afgevallen omdat ze per se vast wilden houden aan hun 

wijk. “Ik weet wel, die hadden er veel meer moeite mee, daarom wilden ze ook heel graag 

blijven in die wijk, en een groot deel van de kerkenraad heeft allemaal afgehaakt. Die zijn 

toen gelijk gestopt.”
443

 Mevrouw Becker (J) beaamt dit: “Een aantal omdat ze het gewoon 

niet zien zitten. Dat zijn niet de jonge gezinnen, de jonge gezinnen zijn allemaal wel 

overgegaan. Vooral oudere mensen. En dan bedoel ik niet de tachtigers maar de vijftigers en 

zestigers.”
444

 Deze mensen hebben volgens haar vaak nog geen nieuwe plek gevonden: 

“Maar er zijn wel echt mensen die niet mee zijn gegaan, maar die het ontzettend missen, het 

gevoel met elkaar en het gesprek met elkaar. Ja die zijn echt gaan zoeken en die kunnen het 

nog niet vinden, maar die missen dan wel heel erg iets.”
445

  

 Mevrouw Markus (H) en Mevrouw Atsma (J) hebben beiden heel verschillende 

redenen waarom zij ervoor hebben gekozen om niet mee te gaan naar de nieuwe 

Oosterkerkgemeente. Het feit dat mevrouw Markus moeite had met de fusie ligt in haar 

persoonlijke verleden, toen zij van dichtbij een fusie heeft meegemaakt tussen twee scholen. 

Deze fusie duurde twaalf jaar en heeft haar een klein trauma aan fusies opgeleverd: “En toen 

ik dus hoorde van een fusie met kerken, en dan ook nog eens weg moeten uit je kerk, toen 

dacht ik: oh god daar begint het weer.”
446

 Echter, de stuurgroepleden gingen hier goed mee 

om, waardoor mevrouw Markus in eerste instantie toch besloot om mee te gaan naar de 

Oosterkerk, om te ervaren hoe de nieuwe gemeente zou zijn. Zoals in paragraaf 5.2.5 al werd 

genoemd vindt ze het gebouw niet mooi, maar naast ethische aspecten spelen er voor haar 

ook andere overwegingen een rol. Mevrouw Markus is slechthorend: “Ik hoor het heel slecht 

in de Oosterkerk. Het geluid is heel slecht.”
447

 De diensten in de Oosterkerk kan ze dus maar 

moeilijk volgen. Ook houdt ze niet van drukte om haar heen: “Al die beelden, want er zijn 

daar beelden, en links aan de galerij zijn beelden, en dat heeft misschien ook een beetje met 

een ruimtefobie te maken, ik kan niet zo dicht op allemaal mensen zitten, ik heb het niet erg 

hoor maar ik denk als er brand komt dan kan ik geen kant op.”
448

 Ondanks deze weerstand is 

ze nog wel één keer per maand in de Oosterkerk te vinden. De vriendin waarmee ze 

samenwoont, zingt nog in de cantorij van de nieuwe Oosterkerkgemeente. “Dus zodra zij 

moet zingen in de Oosterkerk ga ik mee. En dat is ongeveer een keer in de maand” licht ze 

toe.
449

 De overige weken bezoeken mevrouw Markus en haar vriendin de Open Kring in 

Stadshage. Ze waren al bekend met deze kerk omdat ze vrijwilligerswerk deden in het 

naastgelegen verzorgingscentrum. Ze geeft aan dat ze zich daar erg op haar gemak voelt: 

“Het is een heel bijzonder gebouw. Het is een hele ronde kerk. Heel groot en rond, met van 

die ringen. Het is heel open. […] En de Open Kring heeft een fantastische geluidsinstallatie. 

Het is voor mij geen enkel probleem om daar te zijn, want ik hoor het.”
450

 Haar overstap 

heeft dus niet zozeer te maken met de gemeente, maar met het gebouw. Ze geeft ook aan dat 

ze zeker niet was overgestapt als er besloten zou zijn om de Hoeksteen de kerk van de 

fusiegemeente te maken.  
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 Voor mevrouw Atsma (J) speelt het gebouw een minder grote rol. Zij had juist veel 

moeite met het proces zelf en de opheffing van haar gemeente. Ze begreep dat er 

bezuinigingen nodig waren, maar ze vindt dat het hele proces niet op de juiste manier 

verlopen is. Haar tegenstand begon al op het moment dat de bezuinigingen en de sluiting van 

de Jeruzalemkerk aangekondigd werden: “Ik heb een aantal mails gestuurd [naar de voorzitter 

van de AK]. Die vragen zijn voor mij niet goed beantwoord. Dat zet een bepaalde toon. Daar 

start het mee, dat je denkt van: wat zit het toch raar in elkaar. Ik weet ook graag altijd veel en 

alles, dus ik heb er wel moeite voor gedaan om te weten van wat zijn nou de 

beweegredenen.”
451

 Toen het proces doorging zoals aangekondigd, kwamen daar nog andere 

irritaties bij. Ten eerste over het fusieproces zelf: “Nu is het vanaf het begin helder geweest 

dat het de Oosterkerk moest worden en het bleef Oosterkerk. Dat zie je aan alles, dat zie je 

aan de kerkenraad ook nog, wat zit er in van de Jeruzalemkerk, dat is bijna niks. Het is vanaf 

het begin af aan helder geweest, de Oosterkerk is de leading lady.”
452

 Ze ziet het fusieproces 

dus niet als een daadwerkelijk nieuw begin, maar als een overname van de 

Jeruzalemkerkgemeente en de Hoeksteengemeente door de Oosterkerkgemeente. Dat de 

beide gemeenten wel mee hebben gepraat in het proces en dat er ook voorwerpen van beide 

kerken mee zijn genomen naar de Oosterkerk is voor haar niet genoeg: “Maar ik vind dat niet 

genoeg en het was te laat in het traject. Ik was er al klaar mee. Dan vind ik het een 

dooddoener, een goedmakertje. Dat schiet niet meer op, dat is niet voldoende.”
453

 Ten tweede 

vindt ze het onbegrijpelijk dat de Jeruzalemkerk uiteindelijk niet verkocht is en dat er nu 

plannen zijn om een andere gemeente in dit gebouw te laten kerken: “Dat gaat er bij mij niet 

in, dat vind ik niet logisch. Als het dan echt zo slecht gaat dan moet je hem nou ook 

dichthouden, dan moet je geen stookkosten maken. Dat vind ik een rare wereld, je jaagt de 

ene gemeente eruit omdat je moet bezuinigen, en de andere gemeente kan erin. Dat past niet 

tussen mijn oren.”
454

 Hoewel de tegenstand bij mevrouw Markus (H) vooral bij het gebouw 

ligt, had mevrouw Atsma (J) dus de meeste moeite met het proces.  

 Opvallend is dat vooral de stuurgroepleden zich weinig lijken bezig te houden met de 

afgevallen kerkleden; niet met de redenen waarom zij afgevallen zijn en ook niet met 

mogelijke manieren om ze terug te halen. De besturen lijken erg gelaten te zijn. Dit kwam al 

eerder naar voren toen er gesproken werd over het aantrekken van nieuwe leden. Ook 

daarover zeiden de stuurgroepleden dat zij zich hier niet bewust mee bezig houden en 

benadrukten zij dat ze geen evangeliserende gemeente (willen) zijn. De gemeenten richten 

zich enkel op de kerkleden en laten de keuze om aan te sluiten bij de gemeente of weg te 

gaan dan ook aan hen. Het is voor kerkelijke gemeenten en parochies niet verkeerd om zich 

te bezinnen op het afvallen van kerkleden, wanneer dit in grote mate gebeurt. Uit de literatuur 

komt naar voren dat een kerkgenootschap bij een fusie vaak leden verliest.
455

 Echter, door stil 

te staan bij deze leden en de redenen die zij voor aanvoeren om niet mee te gaan kan ertoe 

leiden dat de leden zich gehoord voelen. Dit wordt benadrukt door Brouwer et al.: 

“Vervolgens is […] het gesprek met kerkverlaters essentieel. Mogelijk is het reeds te laat, 

maar een hernieuwd contact met kerkverlaters over hun beweegredenen kan nieuwe 

openingen bieden.”
456

 Ook kan inzicht in de redenen van kerkverlaters een soortgelijke 

situatie in de toekomst voorkomen. 

De redenen die de twee afgevallen kerkleden geven om niet of maar gedeeltelijk mee 

te gaan naar de nieuwe Oosterkerkgemeente komen niet overeen. Dit maakt duidelijk dat 
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naast voor de hand liggende redenen zoals afstand, het afvallen van kerkleden vaak met 

persoonlijke aspecten te maken heeft; in dit geval onder andere slechthorendheid en een 

gevoeligheid voor hiërarchie die leidde tot een bepaald beeld van het proces. Dit maakt het 

lastig als stuurgroep of bestuur zijnde om hier maatregelen tegen te nemen, omdat het gaat 

om unieke gevallen.  

 

5.2.8 Huidige situatie 

Het tweede en laatste deel van de fusie tussen de Hoeksteengemeente, Oosterkerkgemeente 

en Jeruzalemkerkgemeente is pas een jaar geleden afgerond. Vanzelfsprekend is de nieuwe 

fusiegemeente op dit moment nog druk bezig met zichzelf vorm te geven en te ontdekken hoe 

de nieuwe gemeente zal gaan worden. Dat geeft ook dominee Hortensius (O) aan: “Van de 

identiteit, dat moet nog allemaal komen.”
457

 Daarnaast vertelt hij, zoals ook meneer van den 

Ende (H) in paragraaf 5.2.6 al aangaf, dat ook de kerkleden nog moeten wennen, zelfs de 

oud-Hoeksteengemeenteleden die al een jaar langer tot de nieuwe gemeente behoren. Om dit 

proces te bevorderen worden er ontmoetingsavonden georganiseerd. “En nu zijn er 

ontmoetingsbijeenkomsten, waarbij we iedereen uitnodigen vanuit de drie wijkgemeenten, 

om gewoon maar eens kennis te maken. Er zijn geloof ik wel twintig bijeenkomsten, waar 

mensen uit de verschillende wijken samenkomen aan de hand van een bepaald thema.”
458

 

Dominee Epema (J) zegt erover: “Want het organisatorische heeft de afgelopen jaren logisch 

veel aandacht gekregen, maar nu willen we toch meer naar van: waarom zit je hier eigenlijk 

in de kerk? Wat geloof je, wat beweegt je? Dat mensen dat van elkaar horen. En ik denk dat 

dat juist enorm verbindend werkt.”
459

 Ook de overige activiteiten zoals Bijbelkring en 

Vorming en Toerusting worden georganiseerd met het idee dat ook hier de gemeenteleden 

elkaar kunnen leren kennen. Dominee Epema (J) zegt: “Dus daarvan verwachten we ook veel 

van gemeenteopbouw in de komende tijd.”
460

 

 Elke maand wordt er nog een dienst gehouden in de Molenhof, speciaal voor de 

oudere oud-Jeruzalemgemeenteleden die niet naar de Oosterkerk kunnen gaan; maar ook 

anderen zijn welkom. Meneer den Hartog (J) vertelt hierover: “Mensen die in de buurt van de 

Molenhof wonen, gaan dan ook op die zondag in de Molenhof naar de kerk. Dus dat loopt 

wel goed. Ook voor mensen uit het verzorgingstehuis, die anders op hun kamer zouden zitten. 

Ik denk dat de meeste toch wel er heen gaan vanwege het Jeruzalemgevoel.”
461

 Dit is ook het 

idee dat dominee Epema (J) over de diensten in de Molenhof heeft: “Er is veel waardering 

voor die diensten in de Molenhof, dat dat nog een keer in de maand gebeurt. Dan hebben de 

mensen weer het gevoel van we zijn weer bij elkaar, of het is wat beslotener.”
462

 De oud-

Jeruzalemkerkgemeenteleden blijken dus nog erg gehecht te zijn aan hun eigen gemeenschap. 

Meneer den Hartog (J) vult aan: Er zijn mensen die zeggen: ik heb met niemand contact. Of 

oudere mensen die zeggen: ik heb mijn eigen groepje. Je ziet ook bij het koffiedrinken dat 

aan een bepaalde tafel heel veel Jeruzalemmensen zitten.”
463

 Maar hij denkt dat er ook veel 

mensen zijn die zich al wel thuis voelen in de Oosterkerk: “Maar er zijn ook oudere mensen 

die gaan iedere keer ergens anders zitten, die schuiven aan bij mensen en stellen zichzelf 

voor, en die komen altijd met andere mensen aan de praat. Dus het ligt ook wel aan de 

mensen zelf, hoe ver geef je jezelf.”
464
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 De nieuwe Oosterkerkgemeente lijkt een succes te zijn. De verschillende activiteiten 

trekken veel geïnteresseerden aan. Meneer van den Ende (H) zegt: “Er was vanmorgen een 

bijeenkomst over Spinoza in de Oosterkerk, en dat zat hartstikke vol. Er waren vijfenzeventig 

mensen, overal vandaan.”
465

 Volgens hem toont dit aan de oud-gemeenteleden aan dat de 

beslissing om te fuseren een goede is geweest: “Mensen zien zo langzamerhand ook wel dat 

het niet anders kan, dat het prettiger is om met z‟n vijfenzeventigen ergens te zitten in plaats 

van met z‟n vijven in een zaaltje van een school. Dat heeft toch geen schwung, dat heeft toch 

helemaal niks. Dus dat zien mensen ook wel.”
466

 

 De betrokken kerkleden geven aan dat het proces van het vormen van een nieuwe 

gemeente nog in volle gang is. Zo geeft mevrouw van Santen aan dat er aan de ene kant er 

nog wel groepen leden te onderscheiden zijn van de verschillende gemeenten maar dat aan de 

andere kant er ook veel mensen zijn die heel actief zorgen dat alle groepen zich mengen. 

“Door toch net met de koffie net bij de andere tafel gaan te staan. Werkgroepjes die toch echt 

gemengd zijn. En een bepaalde groep die toch bewust kiest om deel te nemen aan iets wat uit 

de andere kerk komt” licht ze toe.
467

 Mevrouw Becker (J) is het ook opgevallen dat sommige 

oud-Jeruzalemgemeenteleden nog niet zo goed mengen. “Er zijn een aantal mensen bij ons 

die gaan aan een aparte tafel koffie drinken, dat vind ik een beetje onverstandig en jammer. Ik 

vind je moet wel leren elkaar te leren kennen. Dus ik ga daar nooit bij zitten. Ik ga altijd in de 

gewone ruimte zitten en dan kom ik iemand tegen en daar praat ik dan mee.”
468

 Er wordt ook 

nog vrij sterk in verschillende groepen gedacht volgens sommige betrokken kerkleden. Zo 

zegt mevrouw van Santen (O): “Mijn dochter is dan coördinator van de oppas, en dan merk ik 

toch wel dat ze zegt: nou dat is weer typisch die Hoeksteners, die komen weer niet opdagen. 

Die letten weer niet op.”
469

Allen geven echter aan dat ze denken dat het gewoon tijd nodig 

heeft. Meneer de Wit (H): “Dus dat moet denk ik toch z‟n tijd hebben.”
470

  

 De grootste verandering die alle betrokken kerkleden opmerken is dat het zoveel 

drukker geworden is in de kerk. Dit wordt zowel positief als negatief beoordeeld. Mevrouw 

van Santen (O) zegt: “Er zijn ook weer wat vollere gespreksgroepen, dus dat is wel heel 

positief. Er zitten toch best wel heel veel positieve kanten aan.”
471

 Ze zegt echter ook: “De 

gemeente is erg groot. Dus het is eigenlijk te vol geworden, waardoor veel mensen afgehaakt 

zijn en erg veel mensen toch wel behoorlijk op zichzelf blijven. Dat vind ik toch wel iets, dat 

houdt ook in dat je minder contact met elkaar hebt.”
472

 

 Niet alle betrokken kerkleden kijken positief aan tegen de maandelijkse dienst in de 

Molenhof. Zo zegt mevrouw de Bruijn (O): “We merken wel dat de kerk dan leger is. En 

laatst hoorde ik al op een van de avonden een vrouwtje zeggen van nou als daar een dienst is 

dan ga ik toch wel daarheen. En een van die organisatoren zei al laatst van: het loopt heel 

goed, kan het elke week niet? Dan wordt dat gewoon een nieuwe kerk en dat is de bedoeling 

natuurlijk niet.”
473

 

 Zoals in de vorige paragraaf al werd genoemd bezoeken mevrouw Markus (H) en haar 

vriendin nu eenmaal per maand de dienst in de Oosterkerk, wanneer de cantorij zingt. Ze 

geeft aan dat ze het erg prettig vindt om toch nog soms bij haar vroegere gemeenteleden te 

zijn: “Die hele gemeente, na al die jaren is dat een familie geworden. En dan zie ik al die 
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mensen, al die oude kennissen.”
474

 De overige weken bezoeken ze de dienst in de Open 

Kring. Mevrouw Markus (H) geeft aan dat ook de andere oud-Hoeksteengemeenteleden soms 

nog wel hun oude gemeente missen: “We hebben een jaar geleden een keer een 

koffiebijeenkomst georganiseerd hier voor mensen van de Hoeksteen, daar was veel animo 

voor een iedereen vond het heel fijn.”
475

 En ook vertelt ze dat er veel oudere mensen zijn, die 

graag nog vanuit de Hoeksteen begraven zouden willen worden; dat is een mogelijkheid 

omdat de Hoeksteen nog gehuurd kan worden. 

 Mevrouw Atsma (J) heeft nog geen vervangende kerk gevonden en zij is ook nog niet 

bezig met het bezoeken van nieuwe kerken waar ze zich eventueel thuis zou kunnen voelen. 

Ze geeft aan dat het tijd nodig heeft: “In mijn hoofd ben ik nog op zoek. Er zijn wel opties, 

maar door dit traject, al ga ik naar een andere wijk, het is wel dezelfde AK en PGZ, en heb ik 

daar nog zin in of wil ik echt naar een ander stukje. Ik zal wel ooit weer een keer een kerk in 

stappen, maar ik weet nog niet welke. Ik heb ook de tijd nodig om er van los te komen.”
476

 

 Hoewel zowel de stuurgroepleden als de betrokken kerkleden aangeven dat het proces 

van samenvoegen nog in volle gang is zijn er al positieve effecten merkbaar, zoals de volle 

diensten en goed bezochte activiteiten. Maar, zoals hierboven ook al werd aangegeven, kost 

een fusieproces veel tijd en kost het tijd voordat alle kerkleden zich in de nieuwe gemeente 

thuis voelen. Dit is met name terug te zien bij veel oud-Jeruzalemkerkgemeenteleden, die nog 

veel behoefte hebben om met de eigen gemeenschap bij elkaar te zijn. Echter, doordat hieraan 

wordt toegeven door aparte diensten en specifieke activiteiten in Assendorp te organiseren, 

lijkt dit onderscheid in stand te worden gehouden en de oud-Jeruzalemkerkgemeenteleden 

niet aan te sporen om beter te integreren in de nieuwe Oosterkerkgemeente. Dit is een aspect 

waar het bestuur rekening mee zou kunnen houden. 

 Wat betreft de afgevallen kerkleden lijkt mevrouw Markus (H) tevreden te zijn met de 

huidige situatie; ze heeft haar plek gevonden in de Open Kring maar is ook blij dat ze eens in 

de maand haar kennissen uit de Hoeksteengemeente ziet. Mevrouw Atsma (J) lijkt nog 

middenin het verwerkingsproces te zitten en is er nog niet klaar voor om een kerk te 

bezoeken.  
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Hoofdstuk 6: Vergelijking tussen de twee fusieprocessen  

 

Nu beide fusieprocessen besproken en geanalyseerd zijn, zal er een vergelijking gemaakt 

worden tussen beide processen. Daarnaast zal in dit hoofdstuk uitgebreider in gesprek worden 

gegaan met de literatuur die besproken werd in de inleiding en die in de vorige hoofdstukken 

al op een aantal momenten belicht is. 

 

6.1 Het fusieproces 

 

6.1.1 Initiatie van het fusieproces 

Zowel in hoofdstuk drie als in hoofdstuk vijf is besproken dat de twee fusieprocessen op 

verschillende manieren geïnitieerd zijn. In Nijmegen was er sprake van een bottom up 

initiatie: kerkleden van de Dominicusparochie ontwikkelden het idee voor een mogelijke 

fusie tussen parochies in Nijmegen-Oost en gingen met kerkleden uit deze parochies het 

gesprek aan. Op het moment dat duidelijk werd dat drie parochies positief tegenover dit idee 

stonden zijn de besprekingen doorgezet op bestuurlijk niveau. In Zwolle echter werd besloten 

om tot de fusie van kerkelijke gemeenten over te gaan door de Algemene Kerkenraad van de 

Protestantse Gemeente Zwolle, en werd deze beslissing aan de wijkgemeenten medegedeeld. 

In dit geval kan er daarom gesproken worden van een top down initiatie. Naast dit verschil in 

initiatie blijkt in beide cases ook te verschillen in de manier waarop de stuurgroep het 

fusieproces geleid heeft. In de casus Zwolle, en in het bijzonder de stuurgroep van de 

Hoeksteengemeente, werd er besloten om een directieve stijl van leidinggeven aan te houden. 

Het gevolg hiervan was dat de stuurgroep een bepaalde lijn uitzette die, naar hun mening, zou 

leiden tot het beste resultaat voor de kerkelijke gemeente. Ook in de casus Nijmegen werden 

de meeste beslissingen genomen op basis van de expertise van de stuurgroepleden, maar was 

er in grotere mate sprake van inspraak van kerkleden. 

 Wanneer er sprake is van een fusieproces dat bottom up geïnitieerd is en waar de 

mogelijkheid tot inspraak van kerkleden gefaciliteerd wordt schept dit verwachtingen over de 

acceptatie van het fusieproces door kerkleden. Het feit dat het fusieproces geïnitieerd is door 

kerkleden lijkt te veronderstellen dat de kerkleden het fusieproces eerder zullen accepteren, 

waardoor het proces succesvoller zal verlopen dan in het geval van een top down initiatie. In 

dit laatste geval lijkt een fusie meer weerstand op te zullen wekken omdat het van bovenaf 

opgelegd is. De hoofdstukken drie en vijf tonen aan dat deze verwachtingen niet geverifieerd 

kunnen worden. Over het algemeen lijkt er geen sprake te zijn van een algehele positievere 

fusie-ervaring van de kerkleden in Nijmegen ten opzichte van de kerkleden in Zwolle. De 

respondenten in de casus Nijmegen merken zelfs meerdere malen op dat zij niet tevreden zijn 

over de informatievoorziening naar kerkleden toe, in het bijzonder de openbaarheid van alle 

documenten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de initiatie van een fusieproces niet 

zonder meer van invloed is op de acceptatie van dit proces door de kerkleden. Dit betekent 

dat er andere factoren moeten zijn die hieraan bijdragen.  

 Zoals in de inleiding werd toegelicht komt in meerdere bronnen over kerkelijke 

fusieprocessen de noodzaak van goede informatievoorziening aan de orde. Zo geven Stassen 

en van der Helm onder andere aan: “Het is daarom steeds van belang een zo breed mogelijke 

groep parochianen in een vroeg stadium en bij elke stap te informeren over 

gedachteontwikkelingen in het bestuur.”
477

 Ook noemen zij: “Voorlichting en publiciteit 

vanuit het bestuur van de parochie zijn belangrijke instrumenten om die betrokkenheid te 

laten groeien.”
478

 Ook Brouwer et al. besteden aandacht aan het belang van 
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informatievoorziening en benadrukken dat communicatie één van de belangrijkste factoren in 

een fusieproces is.
479

 Naast informatievoorziening wordt in de literatuur ook het belang van 

inspraak van de kerkleden onderstreept. “Concreet betekent dit onder meer dat 

besluitvorming bij voorkeur plaatsvindt op het niveau van de direct betrokkenen” aldus 

Brouwer et al.
480

 En Stassen en van der Helm verklaren: “Parochianen die het gevoel krijgen 

dat hun stem niet gehoord wordt, dragen niet bij aan het draagvlak. [...] Wat allen 

afzonderlijk raakt, moet door allen goedgekeurd worden, hetgeen de kans op medewerking 

aanzienlijk verhoogt.”
481

  

 In beide cases in dit onderzoek wordt door de respondenten het belang van zowel 

informatievoorziening als inspraak benadrukt, waarbij opgemerkt kan worden dat de 

geschikte mate van inspraak afhankelijk is van de identiteit van de kerkelijke gemeente of 

parochie en de behoeften van de kerkleden. Daarnaast heeft de casus Nijmegen aangetoond 

dat wat betreft het thema informatievoorziening het in de openbaarheid brengen van alle 

documenten van groot belang is. Wanneer dit wordt nagelaten leidt dit bij kerkleden tot het 

idee dat zij geen inzicht mogen krijgen in bepaalde delen van het proces en dat er bewust 

sprake is van selectieve informatieverstrekking.  

 Hoewel informatievoorziening en inspraak van kerkleden een belangrijk bijdrage 

leveren bij het creëren van draagvlak voor een fusie, kunnen zij niet als enige factoren 

aangemerkt worden die leiden tot de acceptatie van het fusieproces door kerkleden. Wanneer 

er gekeken wordt naar beide cases is er niet bij alle respondenten een correlatie waar te 

nemen tussen het wel of niet accepteren van de fusie en de mate van tevredenheid over de 

informatievoorziening en inspraakmogelijkheden. Naast deze twee factoren blijkt er nog een 

factor van belang te zijn om deze acceptatie te kunnen bereiken: stuurgroepen dienen 

aandacht te geven aan de emoties van kerkleden en de kerkleden te helpen bij het verwerken 

van deze emoties. 

 

6.1.2 Emoties van kerkleden 

In het gehele fusieproces zullen kerkleden veel verschillende emoties ervaren. Een 

fusieproces kan gezien worden als een rouwproces, omdat er sprake is van een verlies van de 

oude situatie. De emoties die kerkleden bij een fusieproces kunnen ervaren worden in de 

literatuur daarom vaak ingedeeld in fasen van rouwverwerking. In hoofdstuk 3.2.1 is aan bod 

gekomen dat Brouwer et al. de stadia die beschreven zijn door Kübler-Ross en Kessler 

hebben vertaald naar fasen in rouwverwerking bij fusieprocessen. Ik geef een korte 

samenvatting van deze fasen
482

: De eerste fase is die van ontkenning. Leden van de 

geloofsgemeenschap zijn nog niet in staat te geloven dat de voor hen zo vertrouwde 

gemeenschap zal verdwijnen. “Bij ontkenning wordt de dreiging geacht niet te bestaan.” De 

tweede fase in het rouwproces is woede. Deze woede van leden van de geloofsgemeenschap 

kan zich richten op verschillende entiteiten: andere leden, leidinggevenden, hogere organen, 

of God. Het is van belang de leden in ruime mate de tijd te bieden om deze emotie te 

verwerken: “Ruimte en tijd zijn nodig voor troostende ontmoetingen.” De derde fase is de 

onderhandeling. Leden proberen op allerlei mogelijke manieren het lot te keren; bijvoorbeeld 

door de kerkleiding ervan te overtuigen dat zij zich meer zullen inzetten zodat het mogelijk is 

om gezamenlijk als gemeenschap te blijven bestaan. De vierde fase is de fase van het inzicht. 

Bij een gedeelte van de leden zal dit leiden tot verbittering, er zal echter ook een groep leden 

zijn waarbij er nieuwe hoop ontstaat voor de toekomst. De vijfde fase is de toewijding. De 

leden aanvaarden de genomen beslissingen en de toekomst die zal komen. De zesde en laatste 
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fase is de voleinding. Het fusieproces zal voor veel leden eindigen met innerlijke vrede. Er 

zullen echter ook leden zijn die nooit deze fase bereiken en een gevoel van verlatenheid 

blijven behouden. Brouwer et al. lichten toe dat kerkleden deze fasen in een eigen volgorde 

doorlopen en dat de intensiteit van de fasen kan verschillen naargelang de betekenis van de 

geloofsgemeenschap voor het desbetreffende kerklid.
483

 

 Omdat het fusieproces in Nijmegen enkele jaren geleden afgerond is, is het lastig om 

uitspraken te doen over welke fasen respondenten doorlopen hebben. Met name de eerste drie 

fasen worden vaak doorlopen voorafgaand aan, of tijdens het fusieproces. Hoewel er op dit 

moment een nieuwe fusie in Nijmegen doorgevoerd wordt waar ook de Effataparochie mee te 

maken krijgt, is het niet mogelijk om de reacties van de kerkleden op deze nieuwe fusie in dit 

licht te analyseren. Deze nieuwe fusie is namelijk top down geïnitieerd, in tegenstelling tot de 

eerdere fusie die bottom up geïnitieerd was. Het is mogelijk dat dit verschil in 

initiatieprocedure leidt tot verschillende reacties en emoties van kerkleden.  

 De eerste fase (ontkenning) lijkt in de casus Nijmegen in geringe mate aan de orde te 

zijn geweest. Omdat het voor zowel de stuurgroepleden als de parochianen duidelijk was dat 

er maatregelen genomen moesten worden om in de toekomst een vitale parochie te kunnen 

blijven, kwam de aankondiging tot fusie niet onverwacht. Ook het feit dat de fusie bottom up 

geïnitieerd is draagt hieraan bij. Echter, de fase van ontkenning kan door de kerkleden ook 

doorlopen zijn op het moment dat zij inzagen er maatregelen genomen zouden moeten gaan 

worden. Of dit het geval is kan in dit onderzoek niet aangetoond worden.  In Zwolle lijkt de 

fase van ontkenning wel te zien te zijn bij sommige respondenten. Zo geeft mevrouw Markus 

aan: “Maar om te beginnen heb ik altijd gedacht, dit kan niet waar zijn. Dit kan niet waar 

zijn.”
484

 Echter ook in Zwolle kwam de fusie niet zeer onverwacht omdat ook daar duidelijk 

was dat er maatregelen nodig waren. Door deze bevindingen zou bevraagd kunnen worden of 

de kennis van kerkleden van de situatie waarin een kerkelijke gemeente of parochie zich 

bevindt van invloed kan zijn op het doorlopen van de eerste fase. Wanneer kerkleden op de 

hoogte zijn dat er in de toekomst maatregelen genomen moeten gaan worden zou het 

mogelijk kunnen zijn dat zij de fase van ontkenning wellicht overslaan. 

 Ook de tweede fase (woede) lijkt in Nijmegen maar in geringe mate te zijn doorlopen. 

Geen enkele respondent geeft aan dat hij of zij boos is geweest naar aanleiding van de 

fusieaankondiging. De bottom up initiatie zou ook hier van invloed kunnen zijn geweest; 

omdat de fusie vanuit de parochianen geïnitieerd werd leidde dit wellicht tot snellere 

acceptatie door de kerkleden. In Zwolle komt de tweede fase in een aantal gevallen wel naar 

voren. Het interview met mevrouw Atsma is hier het duidelijkste voorbeeld van.
485

 Zij geeft 

aan zeer boos en gekwetst te zijn door het verloop van het fusieproces. Als schuldige wijst zij 

de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle aan. Ook bij mevrouw 

Markus lijkt enige woede te bespeuren, voornamelijk vanwege de keuze voor de 

Oosterkerk.
486

 Hoewel het beeld gecreëerd zou kunnen worden dat enkel de afgevallen 

kerkleden deze tweede fase van woede doorlopen, lijkt dit een oorzaak te zijn van het feit dat 

alleen in deze interviews dit aspect aan de orde is gekomen. In de interviews met de 

afgevallen kerkleden werd vanzelfsprekend ingegaan op de reden(en) die de kerkleden 

hebben om niet mee te gaan naar de fusiegemeente.  

 De derde fase (onderhandeling) lijkt door de kerkleden niet zozeer gebruikt te zijn om 

de fusie af te wenden. Maar zowel in Nijmegen als in Zwolle hebben kerkleden geprobeerd 

om de stuurgroepleden te overtuigen om voor een ander kerkgebouw te kiezen dan het 
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kerkgebouw waarop de keuze was komen te liggen.
487

 Deze optie was echter in beide 

gevallen niet mogelijk.  

 De vierde fase (inzicht) wordt omschreven als een fase met twee gezichten; bij 

sommige kerkleden leidt deze fase tot verbittering, bij anderen ontstaat er nieuwe hoop voor 

de toekomst. Verbittering is in het bijzonder te zien bij mevrouw Atsma, waarmee meteen 

wordt aangetoond dat kerkleden zich ook in meerdere fasen tegelijk kunnen bevinden. 

Hierboven werd namelijk genoemd dat ook woede nog duidelijk bij deze respondent 

aanwezig is. Veel andere respondenten, zowel in Nijmegen als in Zwolle, hebben nieuwe 

hoop voor de toekomst ervaren. Deze hoop is af te leiden uit de verwachting van kerkleden 

dat de fusie zal leiden tot een hernieuwde vitaliteit van de parochie. 

 De vijfde fase is toewijding. De kerkleden in Zwolle die tijdens dit onderzoek 

aangegeven hebben dat zij in principe de fusie geaccepteerd hebben maar nog moeten 

wennen aan alle aspecten die bij een kerkelijke fusie komen kijken, bevinden zich in deze 

fase. Het zal zeker enkele jaren duren voordat zij de zesde en laatste fase (voleinding) zullen 

bereiken. Voor het bereiken van deze fase is het van belang dat de kerkleden zich thuis 

voelen in hun nieuwe parochie of gemeente en hiervoor is tijd nodig. Veel van de kerkleden 

in Nijmegen lijken deze laatste fase bereikt te hebben. Zij geven aan dat ze, na een aantal 

jaren, nu gewend zijn in de nieuwe parochie en zich er thuis voelen. 

 Op basis van de in dit onderzoek onderzochte cases lijken niet alle kerkleden 

vanzelfsprekend door de eerste drie fasen te gaan. Oorzaken hiervan zouden kunnen liggen in 

de mate waarin kerkleden op de hoogte zijn van de situatie waarin de parochie of gemeente 

zich bevindt en de manier waarop het fusieproces geïnitieerd wordt. Het feit dat de 

Effataparochianen na vijf jaar de laatste fase bereikt lijken te hebben geeft aan dat kerkleden 

tijd nodig hebben om de fasen te doorlopen. Het is als stuurgroep van belang om hen deze tijd 

te bieden, omdat dit zal uiteindelijk zal leiden tot het beste resultaat. 

 

6.1.3 Rouwverwerking 

De rouwverwerking van de kerkleden vindt plaats op verschillende niveaus: het 

rationele niveau, het emotionele niveau en het fysieke niveau. Het rationele niveau heeft te 

maken met de kennis van de kerkleden over de situatie. Kerkleden willen graag kunnen 

begrijpen waarom een fusie noodzakelijk is, waarom juist hun kerkgebouw moet sluiten of 

waarom er gekozen is voor bepaalde fusiepartners. De verwerking van rouw op dit niveau ligt 

daarom voornamelijk in goede informatievoorziening en het bieden van gelegenheid aan 

kerkleden om hun vragen en opmerkingen te kunnen uiten. 

Op het emotionele niveau kan er gesproken worden van een band die een kerklid 

ervaart met de parochie of kerkelijke gemeente. Zeker wanneer een kerklid langere tijd lid is 

geweest van een parochie of gemeente kan het kerklid een diepe band voelen met de 

kerkgemeenschap waartoe hij of zij behoort. Het kerklid voelt zich er thuis en heeft vaak een 

aantal bijzondere momenten in zijn of haar leven gedeeld met de gemeenschap. Naast het 

vieren of herdenken van gelegenheden zoals huwelijken en begrafenissen kan de 

gemeenschap er voor het kerklid zijn geweest op moeilijke of gelukkige momenten in het 

leven. Het is daarom niet verwonderlijk dat kerkleden hun gemeenschap van grote waarde 

vinden en dat de noodzaak dit te moeten achterlaten kan leiden tot groot verdriet bij 

kerkleden. Zo zegt mevrouw Atsma (J): “Wat in mijn beleving kerk-zijn is: Je hebt een 

bepaalde gemeenschap waarin je je thuis voelt, waarin je welkom bent en waarin je dingen 

kunt delen.”
488

 Het vinden van eenzelfde thuisgevoel in een nieuwe parochie of gemeente kan 

vele jaren kan duren. 
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Op het fysieke niveau wordt de fusie het meest zichtbaar. Kerkleden zien zich 

genoodzaakt afscheid te nemen van hun vertrouwde gebouw. Dit geldt in het bijzonder voor 

kerkleden van de parochie of gemeente waarvan het gebouw gesloten wordt. Echter, omdat er 

bij een fusie vaak besloten wordt om de kerk van de nieuwe fusieparochie of -gemeente te 

verbouwen betekent dit dat ook deze kerkleden afscheid moeten nemen van een voor hen 

vertrouwde ruimte. Naast het afscheid van het gebouw moet er op het fysieke niveau ook 

afscheid genomen worden van de vertrouwde activiteiten en voorwerpen. Nadat de oude 

parochie of gemeente verlaten is en de kerkleden ervoor kiezen om ter kerke te blijven gaan, 

breekt een periode aan van wennen aan de nieuwe situatie, het nieuwe gebouw, de nieuwe 

activiteiten en voorwerpen.  

In de volgende subparagraaf zal besproken worden hoe stuurgroepleden door middel 

van rituelen aandacht kunnen geven aan de zojuist besproken rouwverwerking van de 

kerkleden. 

 

6.1.4 Rituelen 

Nu de verschillende fasen en niveaus van rouwverwerking besproken zijn kan er gekeken 

worden naar hoe stuurgroepleden om kunnen gaan met de emoties van de kerkleden en hoe 

zij hen kunnen helpen deze emoties te verwerken. Rituelen spelen hierbij een belangrijke rol. 

“Rituelen kunnen de geloofsgemeenschap helpen om door een grensgebied te gaan, door wat 

een liminale situatie is genoemd” geven Bisseling et al. aan.
489

 Naast de overgang in dit 

grensgebied, waarmee de overgang van de oude naar de nieuwe parochie of gemeente 

bedoeld wordt, kunnen rituelen ook ingezet worden bij het afscheid van de oude parochie of 

gemeenten en de verwelkoming in de nieuwe parochie of gemeente. Stassen en van der Helm 

benadrukken het belang van dergelijke rituelen: “Het kan van essentieel belang zijn dat aan 

de bestaande gevoelens van parochianen ruimte wordt gegeven en dat ze religieus en ritueel 

gestalte kunnen krijgen. Alleen wanneer er erkenning bestaat voor de moeilijke momenten 

die parochianen doormaken vanwege hun parochie en hun geloofsgemeenschap, kan men 

samen werken aan de opbouw van een nieuwe toekomst.”
490

 Het enige ritueel dat zij kort 

noemen is de thematische dienst, gericht op afscheid of nieuw begin.  

 Zowel in de casus Nijmegen als in de casus Zwolle is er gedurende het fusieproces 

gebruikt gemaakt van verschillende rituelen. Opvallend is dat de rituelen erg op elkaar lijken 

en vooral verschillen in de details. In de literatuur wordt het doel van de rituelen besproken. 

Ik zal hier de verschillende rituelen die zijn georganiseerd in beide cases bespreken en stil 

staan bij het effect dat deze rituelen hebben gehad.  

 

Afscheidsrituelen 

Bisseling et al. schenken in hun boek aandacht aan rituelen rondom de sluiting van een 

kerkgebouw. Over het thema afscheidsrituelen zeggen zij: “Kort gezegd dragen 

afscheidsrituelen bij aan het kanaliseren van de emoties, ze geven een mogelijkheid om de 

ambivalenties die horen bij de sluiting te benoemen.”
491

 

In Nijmegen werd er eind 2007 een afscheidsdienst georganiseerd in de 

Stephanuskerk voor de CKS-parochianen. Er werd een rondgang gemaakt langs belangrijke 

plekken en voorwerpen in het kerkgebouw. Een aantal voorwerpen werd opgeborgen in een 

kist en deze kist werd aan het einde van de dienst de kerk uit gedragen. De parochianen 

liepen achter de kist aan de kerk uit en de kerk werd afgesloten. In de Dominicuskerk werd 

geen officiële afscheidsdienst georganiseerd voor de Dominicusparochianen. Het 

afscheidsritueel zoals een afscheidsdienst zal met name bijdragen aan het verwerken van 
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emoties op fysiek niveau. Een aantal kerkleden geven dan ook aan dat zij deze dienst als zeer 

bijzonder hebben ervaren.  

 Hoewel er in Nijmegen door de stuurgroepleden verschillende bijeenkomsten werden 

georganiseerd waarin de kerkleden op de hoogte werden gehouden van de ontwikkelingen en 

waar zij hun mening konden geven over de voorgenomen plannen, hebben er geen 

bijeenkomsten plaatsgevonden met als specifiek doel het omgaan met verdriet, boosheid of 

andere emoties.  

 Ook in Zwolle werden er voorafgaand aan de fusie afscheidsdiensten georganiseerd. 

Niet alleen in de twee kerken die gesloten zouden worden, maar ook de Oosterkerkgemeente 

hield voor haar eigen leden een afscheidsdienst om hen te laten ervaren dat ook hun oude 

gemeente opgeheven zou worden. Na afloop van deze viering liepen alle 

Oosterkerkgemeenteleden onder een regenboog van papier de kerk uit.  

 In de casus Zwolle werd er door de stuurgroepleden wel aandacht besteed aan het 

emotionele niveau van rouwverwerking. De drie gemeenten organiseerden afzonderlijk 

bijeenkomsten waarin gesproken kon worden over de emoties die kerkleden ervoeren en over 

de betekenis die de gemeente voor hen had. Verschillende kerkleden geven aan dat zij deze 

bijeenkomsten zeer op prijs hebben gesteld. “Ik vond het fantastisch dat ze dat gedaan 

hadden, dat je de gelegenheid krijgt. Niet in een groep van honderd kerkleden, maar samen 

aan de tafel. Ja dat vond ik wel perfect. Dat lucht dan ook op. Want iedereen kon zijn zegje 

zeggen” aldus mevrouw Markus (H).
492

 

 Hoewel kerkleden inderdaad het belang van afscheidsdiensten onderstrepen blijken 

ook persoonlijke gesprekken van grote waarde te zijn bij het verwerken van emoties van 

kerkleden. In dit soort gesprekken kan er persoonlijke aandacht gegeven worden aan de 

emoties van de kerkleden waarbij hen getoond kan worden dat de emoties die zij ervaren 

normaal zijn. Ook kan het „luchten van het hart‟ als een opluchting voelen voor de kerkleden 

en kunnen zij de persoonlijke aandacht als troost ervaren.  

 

Overgangsrituelen 

Overgangsrituelen kunnen al ingezet worden voor het daadwerkelijk sluiten van het 

kerkgebouw en het afscheid van de parochie of gemeente. In beide cases werd dit gedaan 

door meerdere gezamenlijke diensten te organiseren. Op deze momenten waren de overige 

kerken gesloten, waardoor de kerkleden aangemoedigd werden om de dienst in de andere 

kerk bij te wonen. Op deze manier konden de kerkleden kennismaken met elkaar en elkaars 

gebruiken.  

 In Nijmegen stond er na afloop van de afscheidsviering in de Stephanuskerk een bus 

klaar die alle aanwezige parochianen meenam naar hun nieuwe parochiekerk. Bij aankomst 

werden zij begroet met klokkengelui en gezang van hun nieuwe medeparochianen. Ook was 

er gezorgd voor koffie en broodjes zodat er gezamenlijk een maaltijd genuttigd kon worden.

 In Zwolle hebben er twee verschillende overgangsrituelen plaatsgevonden, omdat de 

fusie in twee fasen uitgevoerd is. Bij de fusie tussen de Oosterkerkgemeente en de 

Hoeksteengemeente heeft er een grote verhuizing plaatsgevonden. Alle voorwerpen van de 

Hoeksteengemeente die in betere staat verkeerden dan die van de Oosterkerkgemeente zijn 

naar de Oosterkerk gebracht. Deze verhuizing kan gezien worden als een belichaming van de 

overgang van de oude gemeente naar de nieuwe gemeente en heeft het overgangsproces op 

deze manier gesymboliseerd. Kerkleden zijn erg positief over deze gebeurtenis. Zo zegt 

mevrouw de Bruijn (O): “Die verhuizingen op en neer, en het schoonmaken, dat gaf echt een 

band.”
493

 Tijdens de tweede fusie met de Jeruzalemkerkgemeente werd de overgang op een 
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andere manier gesymboliseerd. Na de afscheidsdienst in de Jeruzalemkerk liepen alle 

aanwezige gemeenteleden naar het park de Wezenlanden dat tussen de Jeruzalemkerk en de 

Oosterkerk in ligt. De kerkleden van de Oosterkerkgemeente liepen ook gezamenlijk naar dit 

park, en zij ontmoetten elkaar op een afgesproken plek. Daar werden de nieuwe 

gemeenteleden onthaald met bloemen, waarna zij gezamenlijk terug liepen naar de 

Oosterkerk. In de kerk stonden versnaperingen klaar om de fusie te vieren.  

 Een georganiseerde tocht van de oude kerk naar de nieuwe kerk symboliseert 

duidelijk de overgang en zal ook de kerkleden deze overgang daadwerkelijk laten beleven. 

Uit de hierboven getoonde data blijkt dat andere activiteiten ook, of wellicht nog beter in 

staat zijn om het overgangsproces te markeren. Activiteiten waarbij kerkleden met elkaar in 

contact moeten komen en samen moeten werken om een bepaald doel te bereiken lijken 

banden te kunnen vormen tussen mensen. Wanneer mensen in hun nieuwe parochie of 

gemeente anderen kennen zullen zij zich eerder thuis voelen en zal de overgang 

gemakkelijker verlopen. Dit aspect zou bekend moeten zijn voor stuurgroepleden, zodat zij 

hierop kunnen inspelen. 

 

Rituelen ter verwelkoming in de nieuwe parochie of gemeente 

Over het thema aankomstrituelen doen Bisseling et al. de volgende uitspraak: “Ze helpen om 

de nieuwe situatie te aanvaarden, zich te oriënteren, betekenissen van nieuwe elementen in de 

nieuwe ruimte te ontdekken, zich welkom te weten, zich te kunnen invoegen in de nieuwe 

omgeving.”
494

 

Rituelen ter verwelkoming kunnen meerdere vormen aannemen en zo gericht worden 

op verschillende niveaus van rouwverwerking. Wanneer gericht wordt op het fysieke niveau 

kunnen er maatregelen worden genomen om de gekozen parochie- of gemeentekerk voor alle 

kerkleden nieuw aan te laten voelen. Zowel in Nijmegen als in Zwolle is hieraan voldaan 

door de kerk te verbouwen. “Er verschillende mensen die zeiden „nu voel ik me er thuis, nu is 

het ook mijn kerk geworden‟,”
495

 aldus meneer van den Boomen (D). Daarnaast kan er 

gekozen worden om een openingsdienst te organiseren waarin ook in de liturgie stil wordt 

gestaan bij een nieuw begin, bijvoorbeeld door Bijbelse beeldtaal. Een duidelijk voorbeeld 

hiervan is de openingsviering die werd gehouden in de Oosterkerk toen de gehele fusie rond 

was. Alle voorgangers van de drie oude gemeenten gingen voor tijdens deze dienst.  

 Naast het fysieke aspect kunnen er ook op emotioneel niveau rituelen ingezet worden. 

In dat geval gaat het voornamelijk om banden te creëren tussen de nieuwe kerkleden. 

Hierboven werd al genoemd dat het creëren van banden kan plaatsvinden door gezamenlijk 

activiteiten te ondernemen. Om ook op emotioneel vlak banden te creëren is het van belang 

om kerkleden met elkaar in gesprek te laten gaan over onderwerpen zoals geloofsbeleving. 

Wanneer kerkleden met elkaar in gesprek gaan over zaken die voor hen van belang zijn wordt 

de basis gelegd voor nieuwe banden.  

 Op dit moment worden dit soort gespreksgroepen in de nieuwe Oosterkerkgemeente 

georganiseerd. In Nijmegen hebben soortgelijke gesprekken niet plaatsgevonden. Echter, 

omdat er maar een klein aantal CKS-parochianen mee is gegaan naar de Effataparochie en 

deze parochianen erg actief binnen de parochie zijn, zijn deze gesprekken in dit geval 

wellicht niet nodig geweest. 
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6.2 Meerdere fusieprocessen in kort tijdsbestek 

 

6.2.1 Langjarenbeleid 

In de inleiding werd toegelicht dat fusieprocessen de laatste jaren veelvuldig ingezet worden 

wanneer parochies of gemeenten vanwege vergrijzing en secularisatie hun vitaliteit verliezen. 

De redenen om over te gaan tot fuseren lijken pragmatisch te zijn; een fusie leidt vaak tot 

besparingen door het afstoten van gebouw(en) en het inkrimpen van de personele capaciteit. 

Daarnaast leidt een toename van het aantal leden tot meerdere personen die taken op zich 

zouden kunnen nemen en mogelijk ook tot het aantrekken van nieuwe leden: een parochie of 

gemeente die vitaliteit uitstraalt zal aantrekkelijker zijn voor nieuwe leden dan een parochie 

of gemeente die moeite heeft om te blijven bestaan. Echter, een belangrijk aspect dat in 

fusieprocessen vaak over het hoofd gezien lijkt te worden is de visie van de fusieparochie of 

fusiegemeente. De vraag hoe de geloofsgemeenschap kerk wil zijn wordt genegeerd of 

ondergesneeuwd door de operationele kant van het proces. Ditzelfde lijkt te gebeuren met de 

belangstelling en de behoeften van de kerkleden. Het gevaar is echter dat het inzetten van 

fusieprocessen enkel vanwege pragmatische redenen en zonder aandacht te besteden aan visie 

zal leiden tot een grotere afval van kerkleden. Dit kan een gevolg zijn vanwege het feit dat 

een fusie een grotere kans van slagen heeft wanneer de visies van de te fuseren parochies of 

gemeenten bij elkaar aansluiten. In de tweede plaats is visie van belang wanneer een parochie 

of gemeente wil aansluiten bij de behoeften van de kerkleden. 

 Wanneer een parochie of gemeente meerdere fusies in een kort tijdsbestek doormaakt, 

lijkt dit het bovenstaande fenomeen te versterken. Meerdere fusies leiden tot een nog grotere 

afval van kerkleden omdat de kerkleden geen zin meer hebben om nogmaals een fusietraject 

te doorlopen. Ook een doorgaande vervreemding en het telkens afvallen van meer 

medeparochianen of medegemeenteleden zal leiden tot het verlies van kerkleden. In dit 

onderzoek is er in beide cases sprake van een al dan niet officiële eerdere fusie voor de 

fusieprocessen die in dit onderzoek belicht zijn. In Nijmegen is de CKS-parochie ontstaan 

door een fusie tussen de Christus Koningparochie en de Stephanusparochie, zie ook 

hoofdstuk 2.2. In Zwolle is na de sluiting van de Scheppingskerk een gedeelte van deze 

gemeenteleden in de Jeruzalemkerk gaan kerken, zie hoofdstuk 4.4.2. Alhoewel hier geen 

sprake was van een officiële fusie zijn er wel enkele voorwerpen uit de Scheppingskerk 

meegekomen naar de Jeruzalemkerk. Mevrouw Smit (CKS) gaf in het interview aan dat er 

tijdens de eerste fusie in de casus Nijmegen erg weinig kerkleden van de Christus 

Koningparochie zijn gaan kerken in de Stephanuskerk.
496

 Bij de fusie die leidde tot de 

Effataparochie was dit minder het geval. Er kwamen niet zo veel CKS-parochianen naar de 

Effataparochie, maar er waren ook nog maar weinig parochianen over in de CKS-parochie. In 

de casus Zwolle is vooral vanuit de Jeruzalemkerkgemeente een vrij groot deel van de 

kerkleden afgevallen of overgestapt bij de laatste fusie.  

 In de eerste plaats lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat een parochie of gemeente 

de minste kerkleden zal verliezen wanneer het eigen kerkgebouw gekozen wordt als kerk van 

de fusieparochie of fusiegemeente. Zowel de Dominicusparochie als de oude 

Oosterkerkgemeente lijkt weinig tot geen leden verloren te hebben als gevolg van de fusie. In 

de tweede plaats lijken de cases te onderschrijven dat visie van invloed is op de mate van 

afval van kerkleden. Bij het fusieproces in Nijmegen werd er veel aandacht besteed aan de 

visie van de nieuwe parochie, waardoor de nieuwe kerkleden ook bewust konden kiezen of 

zij zich hierin konden vinden. In de casus Zwolle zetten de stuurgroepleden een minder 

duidelijke visie uit en zij hielden de algemene visie van de PGZ aan.  
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 Dit lijkt erop te wijzen dat er mogelijk een correlatie is tussen afval van kerkleden en 

visie tijdens het fusieproces. Ook intitiatieprocedure is in dit verband mogelijk van invloed. 

In Nijmegen werd de fusie bottom up geïnitieerd, waarbij zowel kerkleden als parochianen in 

ruime mate aandacht schonken aan wat voor soort kerk de nieuwe fusieparochie wilde zijn. In 

Zwolle werd de fusie top down geïnitieerd en werd er in veel mindere mate aandacht 

geschonken aan de visie. Daarnaast kan opgemerkt worden dat in de casus Nijmegen 

voornamelijk kerkleden zijn afgevallen of overgestapt vanwege praktische redenen en 

doordat dat zij zich niet thuis voelden bij de identiteit (en daarmee visie) van de 

fusieparochie. Dit in tegenstelling tot de casus Zwolle waar ook kerkleden zijn afgevallen 

vanwege onvrede met het fusieproces of overgestapt vanwege pragmatische redenen. Dit 

laatste feit zou kunnen betekenen dat parochies of gemeenten met een minder duidelijke visie 

gemakkelijker inwisselbaar zijn voor kerkleden. Omdat deze mogelijke correlatie in de 

literatuur niet terug te vinden is en er in dit onderzoek slechts twee cases belicht zijn lijkt het 

mij van belang dat hier in de toekomst onderzoek naar verricht gaat worden zodat duidelijk 

wordt of dit fenomeen breder valt waar te nemen. 

 De constatering dat veel kerkleden lijken af te haken wanneer zij meerdere fusies 

meemaken is van belang wanneer parochies, gemeenten of bovenliggende organen zoals 

bisdommen of classes meerjarenbeleid opstellen. Zoals werd genoemd in hoofdstuk 3.2.8 is 

de Effataparochie op dit moment wederom verwikkeld in een fusieproces, dit keer geïnitieerd 

door het bisdom ‟s-Hertogenbosch. Het is nog onbekend welke kerkgebouwen behouden 

zullen blijven, maar vanwege de „fusiemoeheid‟ die is opgetreden bij de Effataparochianen 

en het belang dat zij hechten aan hun eigen visie en identiteit is het de vraag hoeveel 

parochianen over zullen blijven nadat deze fusie afgerond is. 

 

6.2.2 Kerkverlaters 

Zowel in de literatuur als in de cases komt naar voren dat er bij een fusie altijd kerkleden 

afvallen. Zo zeggen Brouwer et al.: “Velen [kerkleden] haken na een kerksluiting af. Ze 

vinden geen aansluiting bij een andere geloofsgemeenschap of kunnen de overgang naar een 

nieuw onderkomen niet meemaken.”
497

 Deze redenen worden door Brouwer et al. niet verder 

toegelicht. Dit fenomeen is in beide cases zichtbaar bij de parochie en gemeenten waarvan 

het kerkgebouw gesloten werd; niet alle kerkleden besloten om mee te gaan naar de 

fusieparochie of fusiegemeente. Van de kerkleden van de Jeruzalemkerkgemeente besloot 

zelfs 40% om na de fusie zich niet aan te sluiten bij de nieuwe Oosterkerkgemeente.
498

 Toch 

kunnen al deze personen niet als een homogene groep beschouwd worden. In de eerste plaats 

kan er een onderscheid gemaakt worden tussen kerkleden die na de fusie besluiten om geen 

kerkdienst meer te bezoeken, en kerkleden die na de fusie in een andere parochie of gemeente 

dan de fusieparochie of fusiegemeente ter kerke gaan. Beide groepen zijn verder op te delen 

door te kijken naar de redenen die zij hebben voor hun besluit. 

 

Afgevallen kerkleden 

Een gedeelte van de kerkleden zal na de sluiting van de parochie- of gemeentekerk besluiten 

om niet mee te gaan naar de fusieparochie of –gemeente. Zij gaan ook niet op zoek naar een 

andere parochie of gemeente waar zij ter kerke kunnen gaan. Deze groep kan daarom 

daadwerkelijk beschouwd worden als „afgevallen kerkleden‟. Zij zijn niet meer verbonden 

met de Rooms-Katholieke Kerk of de Protestantse Kerk Nederland. Kerkleden kunnen 

verschillende redenen hebben om te besluiten niet meer ter kerke te gaan: 

                                                 
497

 Brouwer et al. 2007, 203. 
498

 Interview met meneer den Hartog, 12 december 2012. 



- 112 - 

 

- Kerkleden die zich al langere tijd niet meer sterk verbonden voelden met hun geloof, 

kunnen de sluiting van de kerk aangrijpen om voortaan niet meer ter kerke te gaan. 

Hun kerkbezoek kan wellicht tot het moment van sluiting ingegeven worden door 

gewoonte, maar zij wensen geen moeite te doen om na de sluiting van de kerk 

aansluiting te vinden bij een nieuwe gemeenschap. 

- Kerkleden kunnen praktische bezwaren hebben om na de fusie niet meer ter kerke te 

gaan. Vooral voor oudere, minder mobiele kerkleden kan de afstand tot de nieuwe 

kerk een probleem vormen. In Nijmegen leidde dit tot het feit dat een gedeelte van de 

oudere CKS-parochianen na de fusie niet mee is gegaan naar de Effataparochie. 

Hoewel er in het begin sprake was van een autodienst, waarbij oudere kerkleden 

opgehaald en thuisgebracht werden, bleken oudere kerkleden liever geen gebruik te 

maken van deze dienst (zie hoofdstuk 3.2.7). In Zwolle is eenzelfde dienst opgezet en 

daar wordt door oudere kerkleden wel gebruik van gemaakt. 

- Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat kerkleden zich in een dergelijk grote mate 

gestoord hebben aan het fusieproces dat dit heeft geleid tot het verwijdering van de 

gehele denominatie. Een voorbeeld hiervan is mevrouw Atsma uit de casus Zwolle. 

Hoewel zij aangeeft nog niet zeker te weten of zij nooit meer een kerkdienst zal 

bezoeken, geeft ze aan op dit moment zo veel negatieve emoties te ervaren wat betreft 

de Protestantse Gemeente Zwolle dat zij daar op dit moment nog geen behoefte aan 

heeft. 

 

Het feit dat er verschillende redenen bestaan voor het afvallen van kerkleden na een fusie 

heeft als gevolg dat, wanneer een stuurgroep zich op dit onderwerp wil richten, er ook 

meerdere beleidsplannen nodig zijn om met deze kerkleden om te gaan. In alle hierboven 

genoemde situatie kunnen stuurgroepleden het gesprek aangaan met de afgevallen kerkleden. 

Het belang hiervan wordt door Brouwer et al. benadrukt: “Vervolgens is […] het gesprek met 

kerkverlaters essentieel. Mogelijk is het reeds te laat, maar een hernieuwd contact met 

kerkverlaters over hun beweegredenen kan nieuwe openingen bieden.”
499

 Deze gesprekken 

zouden op verschillende manieren ingezet kunnen worden. Wat betreft de randkerkelijken 

zou de stuurgroep kunnen proberen hen weer bij de gemeenschap te betrekken door ze te 

vragen actief te worden binnen de parochie of gemeente. Wat betreft de kerkleden met 

praktische bezwaren zou er door middel van gesprekken achterhaald kunnen worden waar de 

pijnpunten liggen en welke oplossingen de kerkleden hiervoor zouden willen zien. Wat 

betreft de kerkleden die zich in ruime mate gestoord hebben aan het fusieproces kan een 

persoonlijk gesprek waarin de emoties van het kerklid centraal staan wellicht leiden tot troost 

en een aanzet in de verwerking van de emoties.  

 Door als stuurgroep bij deze verschillende redenen stil te staan kan er een beleidsplan 

op maat samengesteld worden. Dit vergroot de kans op succes bij pogingen om kerkverlaters 

terug te halen naar de parochie of gemeente. 

 

Overgestapte kerkleden 

Naast de kerkleden die na een fusie besluiten om niet meer ter kerke te gaan, zijn er ook 

kerkleden die besluiten om na de fusie op zoek te gaan naar, of zich aan te sluiten bij een 

andere parochie of gemeente. Omdat deze groep kerkleden ook na de fusie nog ter kerke blijft 

gaan, kan er officieel niet gesproken worden van afgevallen kerkleden. Daarom benoem ik 

deze groep als overgestapte kerkleden; zij stappen over naar een andere kerk. Ook deze groep 

kerkleden kan verschillende redenen hebben voor dit besluit: 
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- Kerkleden kunnen vanuit pragmatische overwegingen besluiten om na de fusie 

voortaan een andere kerk te bezoeken. Een duidelijk voorbeeld hierbij zijn de oud-

Jeruzalemkerkgemeenteleden die na de fusie besloten om in Zwolle-Zuid te gaan 

kerken. Deze kerkleden zijn na hun verhuizing naar Zwolle-Zuid in de Jeruzalemkerk 

blijven kerken, omdat zij zich thuis voelden in die gemeenschap. Op het moment dat 

zij deze gemeente moesten verlaten vanwege de sluiting van de kerk besloten zij om 

na de sluiting naar een voor hen dichterbij gelegen kerk te gaan: de kerk in Zwolle-

Zuid.  

- Kerkleden kunnen ook van mening zijn dat de nieuwe fusieparochie of fusiegemeente 

op bepaalde punten niet aansluit bij hun voorkeuren. Het kan onder andere gaan om 

het uiterlijk van het gebouw, de identiteit van de parochie of gemeente of de nieuwe 

medekerkleden. In beide cases is deze reden voor kerkleden aan de orde. In Nijmegen 

besloten mevrouw Pronk (CKS) en mevrouw Jansen (CKS) om over te stappen naar 

de Antonius van Paduaparochie. Zij hadden hier twee redenen voor. In de eerste 

plaats was de Dominicuskerk naar hun mening geen prettig gebouw. In de tweede 

plaats gaven zij aan zich meer thuis te voelen bij de identiteit van de Antonius van 

Paduaparochie.
500

 In de casus Zwolle gaf mevrouw Markus (H) aan dat zij na de fusie 

is overgestapt naar de Open Kring, de gemeente in Stadshage. Ook haar redenen 

hadden te maken met het gebouw. Naast het feit dat ze de Oosterkerk geen mooie 

kerk vond, voldeed dit kerkgebouw niet aan haar behoeften. Omdat mevrouw Markus 

slechthorend is en een lichte ruimtefobie heeft voelde zij zich niet thuis in de 

Oosterkerk.
501

 

- Ten slotte kunnen ook kerkleden die zich gestoord hebben aan het fusieproces 

besluiten om niet mee te gaan naar de fusieparochie of fusiegemeente, maar een 

andere parochie of gemeente te zoeken waar zij zich thuis voelen. Hiervan kan sprake 

zijn wanneer zij alleen moeite hebben met de lokale gemeenschap maar niet met de 

bovenliggende organisatie. 

 

Wanneer kerkleden overstappen naar een andere parochie of gemeente is er geen directe 

noodzaak om hen terug te halen naar de fusieparochie of fusiegemeente. Van stuurgroepleden 

mag verwacht worden dat zij wensen dat hun kerkleden in een gemeenschap terecht komen 

waar zij zich thuis voelen. In beide cases handelen de stuurgroepleden naar deze wens. Zo 

zegt mevrouw de Vries (CKS) over de CKS-parochianen: “En we hebben als bestuur ook 

gezegd, dat is goed, iedereen moet daar heen waar hij zich thuis voelt.”
502

 In de casus Zwolle 

komt dit handelen naar voren uit het feit dat de stuurgroepleden zich niet bewust gericht 

hebben op overgestapte kerkleden.  

 

6.3 Het kerkgebouw 

 

De algemene tendens die uit de (ook recente) literatuur naar kerkelijke fusieprocessen en 

kerksluiting naar voren komt betreffende het thema sluiting van een kerkgebouw, beschrijft 

de grote emotionele impact die dit heeft op kerkleden. Verwacht wordt dat kerkleden een 

grote emotionele binding voelen met hun kerkgebouw en dat wanneer deze binding 

verbroken wordt dit bij hen heftige emoties oproept. Ik noem enkele voorbeelden. Brouwer et 

al. schrijven: “De sluiting van een kerkgebouw is een hoogst emotioneel proces. [...] Leden 

die zich verbonden weten met het kerkgebouw, weten niet hoe ze zonder deze ruimte zullen 

                                                 
500

 Interview met mevrouw Pronk, 31 oktober 2012. Interview met mevrouw Jansen, 19 november 2012. 
501

 Interview met mevrouw Markus, 18 december 2012. 
502

 Interview met mevrouw de Vries, 29 september 2012. 



- 114 - 

 

zijn.”
503

 En Bisseling et al. verklaren: “Het was voor mensen een dierbare, soms ook heilige 

plaats geworden. Sluiting en sloop hebben pijn gedaan.”
504

  

 Echter uit beide cases die in dit onderzoek onderzocht zijn komt dit beeld niet in grote 

mate naar voren. Weinig respondenten geven aan dat het moeten verlaten van het 

kerkgebouw een enorme emotionele impact op hen heeft gehad. Wanneer emoties van 

verdriet wel in grote mate aanwezig waren, zoals bij mevrouw Markus
505

, lag de oorzaak niet 

alleen bij het moeten verlaten van het eigen kerkgebouw maar ook bij weerstand tegenover 

het nieuwe kerkgebouw. Ook andere oorzaken lijken ertoe te hebben geleid dat de impact van 

het moeten verlaten van een kerkgebouw minder groot is geweest bij deze fusieprocessen. 

Zoals al in hoofdstuk 3.2.5 werd besproken waren de Dominicusparochianen in sterke mate 

gehecht aan een eigen vorm van liturgie, waarin de preek centraal stond. Voor de CKS-

parochianen gold dat zij zich al enige tijd mentaal hadden voorbereid op het afscheid van hun 

kerkgebouw, omdat zij ervan overtuigd waren dat hun kerk gesloten zou gaan worden 

vanwege het geringe aantal overgebleven kerkgangers. In de casus Zwolle wordt door enkele 

respondenten aangegeven dat zij de gemeenschap belangrijker vinden dan het gebouw.
506

 

Daarnaast noemt meneer de Wit (H) dat hij, vanwege het feit dat hij in zijn leven meerdere 

malen verhuisd is en daardoor in meerdere kerken gekerkt heeft, geen grote verbondenheid 

voelt met het kerkgebouw waarin hij ter kerke gaat.
507

 

 Omdat uit beide cases naar voren komt dat de impact van de sluiting van het 

kerkgebouw minder groot is dan verwacht, zou hier sprake kunnen zijn van een nieuwe 

tendens omtrent dit thema. In de moderne wereld zijn mensen in veel mindere mate gebonden 

aan dezelfde plek. Door de huidige mobiliteit komt het minder vaak voor dat personen hun 

gehele leven in hetzelfde dorp of in dezelfde stadswijk blijven wonen. Voor kerkleden 

betekent dit dat zij daardoor ook in veel mindere mate gebonden zijn aan één gebouw. Niet 

alle kernmomenten van hun geloofsleven hebben plaatsgevonden in dezelfde kerk. Dit zou 

betekenen dat het kerkgebouw van minder groot belang is geworden voor de huidige 

generatie kerkleden, en dat zij wellicht meer waarde hechten aan de gemeenschap. In de 

literatuur lijkt dit thema nog niet in grote mate opgepakt te worden, maar beide cases lijken 

aan te tonen dat deze tendens het exploreren waard is.  
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Hoofdstuk 7: Conclusie en discussie 

 

In dit laatste hoofdstuk zal een antwoord geformuleerd worden op de hoofdvraag aan de hand 

van de data en analyses die in de voorgaande hoofdstukken besproken zijn. De 

onderzoeksvraag was opgesteld naar aanleiding van een uitspraak van Brouwer et al. Zij 

geven aan dat er een discrepantie lijkt te bestaan tussen de ervaringen van de leden van een 

kerkgenootschap en de leidinggevenden in fusieprocessen: “Uit verslagen van kerksluiting 

valt op, dat er een groot verschil is tussen de belevingswereld van gemeenteleden en 

parochianen aan de ene kant en de mensen die over het beleid gaan aan de andere kant.”
508

 

Dit leidde tot de volgende onderzoeksvraag: Hoe ervaren betrokken kerkleden (in casu de 

kerkleden van de Effataparochie te Nijmegen en de nieuwe Oosterkerkgemeente te Zwolle) 

een kerkelijke fusie en zijn er significante verschillen tussen hun ervaringen en de visie van 

de fusiestuurgroep? De ervaringen van de betrokken kerkleden en de visie van de 

stuurgroepleden zijn besproken aan de hand van verschillende aspecten. Daarnaast zijn beide 

fusieprocessen vergeleken aan de hand van een aantal overkoepelende thema‟s.  

 

Conclusie 

In de hoofdstukken drie en vijf zijn verschillende aspecten van een fusieproces besproken, 

waarbij zowel de ervaringen van de kerkleden als de visies van de stuurgroepleden werden 

geanalyseerd. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat er geen eenduidig antwoord 

gegeven kan worden op de vraag hoe betrokken kerkleden een fusie ervaren en of zij de fusie 

anders ervaren dan de stuurgroepleden. Bij het analyseren van verschillende aspecten is 

duidelijk geworden dat persoonlijke kenmerken en aspecten van grote invloed zijn op hoe 

kerkleden een fusieproces ervaren en beoordelen. Wel kunnen er enkele punten genoemd 

worden die voor een groot gedeelte van de betrokken kerkleden blijkt op te gaan.  

Een van de belangrijkste punten is dat betrokken kerkleden veel waarde hechten aan 

informatievoorziening vanuit de stuurgroep; zij willen graag op de hoogte gehouden worden 

van alle stappen in het proces en, afhankelijk van de desbetreffende parochie of gemeente 

willen zij ook inzicht in alle documenten op basis waarvan beslissingen worden genomen. 

Het gaat hier in het bijzonder om openheid in het fusieproces, waardoor kerkleden het gevoel 

zullen krijgen dat zij actief bij dit proces worden betrokken. Wanneer kerkleden intensief 

betrokken worden bij een fusieproces, zullen zij de fusie eerder accepteren en zal het 

programma van de nieuwe fusieparochie of -gemeente beter aansluiten bij hun wensen en 

behoeftes. Ook zullen zij hierdoor minder snel overstappen naar een andere parochie of 

gemeente. Hierop aansluitend is het voor kerkleden van belang dat zij de mogelijkheid 

krijgen tot inspraak. Voor sommige kerkleden blijkt deze behoefte erg groot te zijn, andere 

kerkleden hechten vooral waarde aan het kunnen uiten van hun mening en de ervaring dat 

stuurgroepleden hier naar luisteren en deze mening erkennen.  

 In beide cases blijkt op geen enkel aspect een groot verschil waar te nemen tussen de 

ervaringen van de betrokken kerkleden en de visie van de stuurgroepleden. De mogelijke 

reden hiervoor zou in dit geval kunnen zijn dat de stuurgroepleden over het algemeen goed 

gecommuniceerd hebben naar de parochianen en gemeenteleden. Zoals gezegd is 

communicatie van cruciaal belang in een fusieproces.  

De verschillen die in de casus Nijmegen naar voren kwamen liggen voornamelijk op 

het gebied van informatievoorziening en inspraak. De stuurgroepleden waren van mening dat 

beide goed genoeg uitgevoerd zijn in het proces, de betrokken kerkleden hadden graag meer 

inhoudelijke informatie verkregen en hadden behoefte aan openheid van het gehele proces. 

Het is aan zowel de stuurgroepen als de betrokken kerkleden om aan te geven waar zij 
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behoefte aan hebben, al zal dit voor kerkleden zeker in een kerkelijke omgeving niet altijd 

gemakkelijk zijn. Het is daarom van belang dat stuurgroepen proberen de mening van de 

kerkleden te achterhalen en te bekijken hoe zij zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan 

de wensen van de betrokken kerkleden. Zonder kerkleden is er namelijk geen parochie of 

gemeente. 

 In Zwolle zijn er weinig verschillen op te merken tussen de visie van de 

stuurgroepleden en de ervaringen van de betrokken kerkleden. Er zijn echter wel verschillen 

te vinden tussen de visie van de stuurgroepleden en de visie van de gemeenteleden die 

afgevallen zijn. De stuurgroepleden en de betrokken kerkleden in Zwolle zijn van mening dat 

er daadwerkelijk een fusie heeft plaatsgevonden, in plaats van een invoeging van de ene 

gemeente bij de andere gemeente. Eén van de afgevallen gemeenteleden echter is van mening 

dat er juist sprake was van een invoeging, en niet van een fusie. Ook wat betreft dit 

onderwerp blijkt dat vooral persoonlijke aspecten van invloed zijn op hoe kerkleden een fusie 

ervaren. In dit geval ging het om negatieve ervaringen van de respondent met het orgaan dat 

de fusie aankondigde tijdens het fusieproces. 

De uitkomsten van dit onderzoek tonen aan dat de bewering van Brouwer et al. op zijn 

minst genuanceerd moet worden. Wanneer er sprake is van goede informatie en 

communicatie en de stuurgroep zich inzet om draagvlak te creëren voor de verschillende 

stadia in het fusieproces en zowel fysiek als ritueel aandacht geven aan de emoties van leden, 

hoeven de verschillen in visie van stuurgroepleden en betrokken kerkleden niet groot te zijn. 

 

Discussie en aanbevelingen voor nader onderzoek 

Naast de vergelijking op verschillende aspecten van de ervaringen van betrokken kerkleden 

en de visie van stuurgroepleden zijn er in dit onderzoek ook enkele overkoepelende thema‟s 

besproken. Deze thema‟s konden bediscussieerd worden aan de hand van data die uit dit 

onderzoek naar voren is gekomen.  

In de eerste plaats lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat de initiatie van het 

fusieproces niet in belangrijke mate van invloed is op de acceptatie van de fusie door 

kerkleden. In Nijmegen werd de fusie bottom up geïnitieerd, maar ook daar waren de 

kerkleden niet geheel tevreden over de mate van informatievoorziening en inspraak die 

tijdens het proces geboden werden. Er blijken een aantal aspecten te kunnen worden genoemd 

die wel bijdragen aan de acceptatie van het fusieproces door kerkleden. Het gaat hier om 

draagvlak creëren onder kerkleden, openheid geven over het gehele proces, goede 

informatievoorziening en communicatie bieden en in ruime mate aandacht schenken aan de 

emoties van de kerkleden. 

 De emoties die kerkleden kunnen ervaren tijdens het fusieproces zijn door Brouwer et 

al. ingedeeld in verschillende fasen van rouwverwerking
509

, in navolging van Kübler-Ross en 

Kessler. Hoewel in beide cases niet expliciet is gevraagd naar de emoties die de kerkleden 

ervaren hebben gedurende het gehele proces, leidt de data uit dit onderzoek tot twijfels over 

de bewering dat alle fasen daadwerkelijk door alle kerkleden doorlopen worden. De eerste 

drie fasen (ontkenning, woede en onderhandeling) zijn slechts in geringe mate te herkennen 

bij de respondenten in dit onderzoek. Mogelijkerwijs zijn de initiatieprocedure en de mate 

waarin kerkleden op de hoogte zijn van de situatie waarin de parochie of gemeente verkeert 

van invloed op het wel of niet doorlopen van deze eerste drie fasen. Wanneer kerkleden de 

aankondiging tot fusie hebben zien aankomen is het wellicht mogelijk dat de eerste fase(n) 

worden overgeslagen. Om hier verdergaande uitspraken over te kunnen doen is het 

noodzakelijk dat er in de toekomst specifiek onderzoek wordt verricht naar de verschillende 

emoties die kerkleden ervaren wanneer zij een kerkelijk fusieproces meemaken. 
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 In de tweede plaats lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat parochies of kerkelijke 

gemeenten in een negatieve spiraal terecht komen wanneer zij meerdere fusieprocessen in 

kort tijdsbestek meemaken. Veel fusies worden doorgevoerd vanwege pragmatische redenen, 

waarbij er weinig tot geen aandacht wordt geschonken aan de visie of identiteit van de 

nieuwe fusieparochie of fusiegemeente. Dit leidt tot een doorgaande vervreemding en 

fusiemoeheid bij kerkleden. Het is van belang dat beleidsmakers van parochies, gemeenten of 

bovenliggende organen hier in voldoende mate rekening mee houden, zodat er oplossingen 

gezocht kunnen worden voor dergelijke situaties.  

 Ten slotte is in dit onderzoek de emotionele binding van kerkleden met hun 

kerkgebouw aan bod gekomen. In de bestaande literatuur wordt het beeld geschetst dat de 

sluiting van een kerkgebouw een enorme emotionele impact heeft op kerkleden. In beide 

cases kwam dit beeld echter in veel mindere mate naar voren. Respondenten geven 

verschillende redenen waarom de sluiting van het kerkgebouw bij hen geen zware emoties 

opriep. Er lijkt hier sprake te zijn van een nieuwe tendens. Vanwege de toegenomen 

mobiliteit van mensen in de moderne wereld lijken kerkleden minder gehecht te zijn aan een 

kerkgebouw. Gedurende hun leven wisselen kerkleden vaker van woonplek, wat ertoe leidt 

dat zij verschillende kerken zullen bezoeken. Hierdoor hechten zij zich minder aan één 

bepaald gebouw. Deze mogelijke nieuwe tendens is nog niet terug te vinden in de literatuur. 

Daarom zou ik onderzoek naar dit fenomeen willen aanbevelen, zodat bestudeerd kan worden 

of de bevindingen uit dit onderzoek op dit thema ook breder waar te nemen zijn.  
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Bijlage 

 

De transcripties van de interviews zijn op te vragen bij de auteur. 


