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1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de Grote Kerkgemeente voor de periode 2007 - 2011.
Het betreft een herziening van het eerdere beleidsplan 2000 – 2005. Dit beleidsplan
treed daarmee in de plaats van het vorige.
Allereerst wordt aangegeven wie de Grote Kerkgemeente is. Vervolgens wordt de
opdracht die God aan Zijn gemeenten hier op aarde geeft, verwoord. Deze opdracht
wordt langs de lijn van vijf thema‟s uitgewerkt via het opnemen van doelstellingen en
daaraan gerelateerde aandachtspunten voor de periode 2007 - 2011.
Bij dit beleidsplan hoort nog een werkplan 2007 - 2011, waarin per aandachtspunt wordt
aangegeven op welke wijze dit de komende periode wordt opgepakt. Het werkplan wordt
opgesteld na besluitvorming in de kerkenraad over dit beleidsplan.
De tekst is geschreven in de “wij” vorm. Dit houdt niet in dat “wij” het geformuleerde
beleid wel even zullen uitvoeren. De gemeente is niet van ons; het beleid van de
gemeente is ten diepste niet onze zaak. Dat geeft ontspanning: wij hoeven de laatste
verantwoordelijkheid niet te dragen. De gemeente is de gemeente van Christus. Dit geeft
hoop. Bij alle sombere verhalen van achteruitgang en kerkverlating, mogen wij geloven dat
God Zijn kerk in stand houdt, ook in deze eeuw.
De Grote Kerkgemeente is een protestante wijkgemeente in Zwolle en maakt deel uit van
de Protestante Kerk in Nederland. Wij onderschrijven als gemeente de drie gereformeerde
belijdenisgeschriften. Enkele leidende punten hieruit zijn:
* De Here Jezus roept de gemeente samen door Zijn Woord en Geest.
* Door Woord en Geest roept Hij ons om Hem te volgen.
* We dienen Hem te belijden voor de mensen.
* Hij roept ons leven tot Zijn eer.
* Zijn gaven, aan ons gegeven, te gebruiken tot voordeel voor onze naaste.
* In lied, gebed en leven Zijn heil dankend te vieren.
Drie centrale lijnen willen we nog noemen:
1. Wij belijden te geloven in God, de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde,
en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here en in de Heilige Geest.
2. Wij aanvaarden de roeping om, als lidmaat van de gemeente, die God zich in Christus tot
het eeuwige leven heeft verkoren, door Zijn genade tegen de zonde en de duivel te
strijden, en onze Heiland te volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor de mensen en
met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk.
3. Wij willen in de gemeenschap van de algemene christelijke kerk, waarvan de
Protestantse Kerk in Nederland een gestalte is, en onder haar opzicht, trouw zijn onder de
bediening van het Woord en van de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen
van de Heilige Schrift en ons naar de ons geschonken gaven meewerken aan de opbouw
van de gemeente van Christus.
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2. Onze gemeente
De Grote Kerkgemeente
De Grote Kerkgemeente is een protestantse wijkgemeente op hervormd-gereformeerde
grondslag in Zwolle en maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) en de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Als wijkgemeente van de PGZ is de gemeente
verantwoordelijk voor de geografische wijk, dat is de binnenstad van Zwolle en enkele
daaraan grenzende stadswijken, en voor gemeenteleden die buiten de geografische wijk
wonen, maar zich bewust hebben laten inschrijven bij de Grote Kerkgemeente.
Onze identiteit
De Grote Kerkgemeente staat in de gereformeerde traditie en onderschrijft de
gereformeerde belijdenisgeschriften (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Dordtse Leerregels en de Heidelberger Catechismus). Deze vinden hun oorsprong in de Reformatie. De
kern van de Reformatie is de herontdekking van de Bijbel als het Woord van God en de
rechtvaardiging uit genade door het geloof van mensen die God de rug hebben
toegekeerd en dat steeds opnieuw doen. Als gemeente en als individuele gelovige willen
wij ons daarom van harte onderwerpen aan het gezag van de Heilige Schrift.
Het Woord van God komt in het bijzonder tot ons in de prediking (1 Kor. 1:21), die
daarom een centrale plaats heeft in de gereformeerde eredienst. Als Grote Kerkgemeente
willen wij binnen de bedding van de gereformeerde traditie eerbiedig en gehoorzaam
blijven luisteren naar de roeping van onze God. Daarom zoeken wij als kerkenraad en
gemeente vanuit de eenheid in het kruis van Christus naar vormen die het mogelijk
maken om iedereen zoveel als mogelijk te bereiken met het Evangelie. Dit hoge en
gemeenschappelijke doel staat bij de zoektocht steeds centraal. Het streven naar een zo
goed mogelijke overdracht van de Bijbelse boodschap van zonde en genade kan
betekenen dat er soms vormen veranderen. Dit is echter nooit een doel op zichzelf. Als
kerkenraad beogen wij op die manier onze gereformeerde identiteit levend te houden. Dit
om ons als gemeente van het wezen en de waarde van onze identiteit bewust te blijven.
Maar ook om het geloof in onze Heere Jezus Christus en de gereformeerde identiteit, die
daarin wortelt, zo goed mogelijk over te dragen; op nieuwe generaties, nieuwkomers in
de gemeente en het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland en de Protestantse
Gemeente Zwolle. Dit alles tot eer van God en tot opbouw van Zijn gemeente.
Ons staan in de kerk
Om het bovenstaande te onderstrepen en in formele zin vast te leggen, heeft de
kerkenraad van de Grote Kerkgemeente in haar vergadering van 10 mei 2004 besloten
„de verklaring verbonden met het Gereformeerde belijden‟ zoals die door de Synode is
aanvaard te ondertekenen. Verklaring is bijgevoegd als bijlage 1. In de Plaatselijke
Regeling van de Grote Kerkgemeente (opgesteld op 4 juni 2007) zijn diverse waarborgen
opgenomen om de identiteit van de Grote Kerkgemeente te behouden en te versterken.
Ondermeer heeft de Grote Kerkgemeente -op Bijbelse gronden (o.a. 1 Tim. 2)- ervoor
gekozen de ambten niet te laten vervullen door vrouwelijke leden van de gemeente.
Daarnaast heeft de kerkenraad in haar vergadering van 26 juni 2006 ook besloten om de
status van Protestantse Wijkgemeente aan te nemen en niet te kiezen voor de status van
een Hervormde wijkgemeente. Dit om uitdrukking te geven aan de betrokkenheid op de
kerk als geheel en om een geografische verantwoordelijkheid te kunnen behouden,
hetgeen als Hervormde wijkgemeente moeilijker werd.
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3. Onze opdracht

Geleid door Gods Woord en de Heilige Geest worden wij geroepen om te leven tot Gods
eer, Jezus na te volgen, te groeien in geloof, dit samen te vieren, met hart en oog voor
elkaar en de naaste en ten allen tijde een goed woord te spreken.
God roept ons om zijn opdracht aan de gemeente zichtbaar te maken in de
woordverkondiging en in het dagelijkse leven. Overtuigd van de betrouwbaarheid van de
Bijbel, willen wij gehoorzaam zijn aan wat God tegen ons zegt in Zijn Woord.
Wij geloven dat we door Jezus‟ offer, Zijn lijden en sterven aan het kruis en Zijn
opstanding, verlost zijn van de zonde. In dankbaarheid daarvoor willen we ons leven in
dienst stellen van God. Daarbij weten wij ons in alles wat we doen afhankelijk van God
en kunnen niet zonder de hulp van de Heilige Geest.
Elke dag opnieuw belijden wij ons geloof in de Levende God en leren wij hoe dit geloof in
praktijk te brengen. We mogen God aanbidden en hebben het verlangen een persoonlijke
relatie met Hem te hebben en daarin te groeien. De zondagse erediensten hebben daarin
een centrale rol. Hier wordt het persoonlijke geloof gedeeld en versterkt.
De gemeente is het Lichaam van Christus. Jezus is het Hoofd, wij zijn de leden. De leden
hebben elkaar nodig om de opdracht van God te vervullen. De Grote Kerkgemeente
bestaat uit mensen met heel verschillende achtergronden. We gaan respectvol met elkaar
om en hebben oog voor elkaar. De Grote Kerkgemeente wil een gemeente zijn waar
iedereen, oud en jong, zich welkom voelt.
Vanuit de opdracht van God zijn wij ons bewust van onze plaats in de samenleving en
zijn oprecht betrokken bij onze naaste, dichtbij en ver weg. Dit brengen we in praktijk in
woord én daad. Door de blijde Boodschap te delen met de mensen om ons heen,
bijvoorbeeld met pastoraat en evangelisatie. Maar ook door dienstbaar te zijn voor onze
naasten en hen praktisch te helpen waar we kunnen.
God gaf ons allemaal gaven en talenten met het oog op het vervullen van Zijn opdracht.
Onder leiding van de Heilige Geest mogen wij deze talenten inzetten in de opbouw van
Zijn Koninkrijk. Met elkaar kijken we uit naar de dag dat Jezus terugkomt en we voor
altijd bij Hem mogen zijn.
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4. Van opdracht naar beleid
Binnen vijf thema‟s willen wij de opdracht omzetten naar concreet beleid. De thema‟s
zijn:
Lerende gemeente
Vierende gemeente
Pastorale gemeente
Missionaire gemeente
Diaconale gemeente
Bij ieder thema geven wij aan waar het om gaat en welke concrete doelstellingen
daarvoor gesteld kunnen worden.

Lerende gemeente
Het gaat om:
de mate waarin de gemeente leert en groeit in geloofskennis. Van belang is om de
drie-enige God te leren kennen (christen worden), staande te blijven als christen in
deze tijd (christen blijven) en te getuigen in woord en daad, te leven als christenen
met elkaar en in de wereld (christen zijn)
de wijze waarop dit leren plaatsvindt, is georganiseerd in de gemeente. Daarbij hoort
ook leren van elkaar en leren op het niveau dat je aankunt (geestelijke wasdom en
verstandelijke vermogens)
de wijze waarop het geleerde wordt toegepast in de praktijk van alledag, gaven
worden ontdekt en ingezet voor het werk in de gemeente.
Doelstellingen zijn:

A. binnen de gemeente wordt op een gestructureerde wijze leerstof aangeboden aan alle
leden van de gemeente over de geloofsleer, het christen-zijn en blijven en het
gemeente-zijn
B. leden van de Grote Kerkgemeente willen hun leven lang leren en nemen actief deel
aan het leerprogramma

Vierende gemeente
Het gaat om:
de wijze waarop de eredienst als centrum van ons gemeente-zijn fungeert
de vormgeving van de diverse samenkomsten, zoals gemeenteavonden en vieringen
van de gemeente
het als gemeente samenkomen om God door Zijn Geest tot ons te laten spreken, God
lief te hebben, te eren en Hem te aanbidden (eredienst), te leren en te groeien in ons
geloof en elkaar te ontmoeten, te vermanen en te bemoedigen.
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Doelstellingen zijn:
A. tijdens de diensten komt de hele inhoud van de Bijbelse boodschap tot ons, met
nadruk op persoonlijke bekering en heiliging
B. de samenkomsten van de gemeente zijn zo ingericht dat alle gemeenteleden, maar
ook gasten, zich welkom en aangesproken voelen. De liturgische vormgeving versterkt
de inhoud en is aansprekend, begrijpelijk, waardig en hedendaags
C. de gemeente is zich ervan bewust dat de diensten een ontmoeting zijn met God.
Daarom zijn het geen vrijblijvende bijeenkomsten. Ook de overige bijeenkomsten voor
de hele gemeente, zoals startweekenden, gemeente- en zendingsavonden en het
voorbereidingsuur voor het heilig avondmaal zijn goed bezocht

Pastorale gemeente
Het gaat om:
een wezenlijk onderdeel van het gemeenteleven. Het pastoraat is levend uit Genade,
de Bijbelse waarheid toepassen op een individueel leven. Dan komt er geen vuile taal
meer over onze lippen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die
goed doen aan wie ze hoort
elkaar bemoedigen vanuit het geloof en het vertrouwen dat God inzicht geeft en de
weg wijst die we moeten gaan. In navolging van Jezus Christus mogen we met
herderlijke zorg naar elkaar omzien.
Doelstellingen zijn:
A. gemeenteleden bewustmaken van wat zij kunnen, mogen en behoren te doen in het
pastoraat
B. gemeenteleden met gave voor het pastoraat onderwijzen en op de juiste plaats
inzetten

Missionaire gemeente
Het gaat om:
de opdracht van God om ons geloof uit te dragen in woord en daad. Hij wil ons
gebruiken als wegwijzer voor mensen die Hem nog niet kennen of met Hem hebben
gebroken
het verlangen dat wij als missionaire gemeente hebben om mensen in aanraking te
brengen met de blijde Boodschap van Jezus Christus en hen te helpen groeien in hun
geloof. Dat doen wij door evangelisatie en zending. Maar ook door oog te hebben voor
de mensen om ons heen en hen praktisch te helpen waar dit nodig is.
Doelstellingen zijn:
A. de gemeenteleden weten wat missionair gemeente-zijn inhoudt, namelijk het delen
van de genade die God ons geeft met de mensen om ons heen, en hebben de
opdracht dit in praktijk te brengen met de gaven die God een ieder lid van de
gemeente daarvoor geeft
B. de gemeenteleden zetten zich in om mensen dichtbij en ver weg te ondersteunen,
zowel in geestelijke als materiële zin. In het bijzonder leven zij mee met leden van de
gemeente die hierin een speciale taak vervullen
C. de gemeenteleden vormen een gastvrije gemeente om mensen die gebroken hebben
met Jezus of Hem niet kennen bij Christus te brengen.
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Diaconale gemeente
Het gaat om:
alle activiteiten van het gemeente-zijn. Deze zijn samen te vatten onder de noemer
diaconia (dienst)
het diaconaat in haar specifieke betekenis van de zorg aan de naaste tot de dienst
van de barmhartigheid in kerk en wereld, zoals Christus in ons midden was als „Eén
die dient‟ (Filip 2:5). Deze zorg aan de naaste dient voor de gehele gemeente een
vanzelfsprekendheid te zijn.
Doelstellingen zijn:
Vanwege de opdracht van God om lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf,
behoort het omzien naar elkaar een grondhouding te zijn van de gehele gemeente. Dit
wordt nader ingevuld door:
A. het diaconaat dichter bij alle leden van de gemeente te brengen, zodat diaconaal
bewustzijn (in de betekenis van navolging van Christus) gemeentebreed gaat leven
B. alle leden van de gemeente te wijzen op, te stimuleren tot en te helpen bij het
uitvoeren van haar diaconale roeping (ook financieel), zowel voor de plaatselijke
kerkelijke gemeente, maar ook landelijk en wereldwijd
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5.1 thema: Lerende Gemeente (groeien in geloof)

Doelstelling A: binnen de gemeente wordt op een gestructureerde wijze leerstof
aangeboden aan alle leden van de gemeente over de geloofsleer, het christen-zijn en
-blijven en het gemeente-zijn
Aandachtspunten:
1. het ontbreekt in de gemeente aan een structuur waarin leerdoelen van de
verschillende geledingen binnen de gemeente zijn opgenomen
2. de leerstof die wordt gegeven is niet altijd toegesneden op de verschillen in
geestelijke groei en verstandelijke vermogens die er zijn binnen de gemeente
3. vorming en toerusting van ambtsdragers en gemeenteleden is te gering, waardoor
ook het werven van vrijwilligers hiervoor steeds moeilijker wordt
4. het geloofsgesprek verdient een vast plek op de kerkenraadagenda
Doelstelling B: leden van de Grote Kerkgemeente willen hun leven lang leren en
nemen actief deel aan het leerprogramma
Aandachtspunten:
5. na het jeugdwerk zijn er relatief weinig gemeenteleden betrokken bij delen van het
vormings- en toerustingswerk. Dat geldt in mindere mate ook voor het jeugd- en
jongerenwerk
6. in hoeverre zijn we ons bewust van onze Gereformeerde identiteit en hoe vullen wij
die in in deze tijd?
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5.2 thema: Vierende Gemeente (vieren doe je samen)

Doelstelling A: tijdens de diensten komt de hele inhoud van de Bijbelse boodschap tot
ons, met nadruk op persoonlijke bekering en heiliging

Aandachtspunt:
1. De keuze van schriftgedeelten voor de erediensten zou
(kerkenraad) kunnen worden besproken en worden vastgesteld

in

breder

verband

Doelstelling B: de samenkomsten van de gemeente zijn zo ingericht dat alle
gemeenteleden, maar ook gasten, zich welkom en aangesproken voelen. De
liturgische vormgeving versterkt de inhoud en is aansprekend, begrijpelijk, waardig
en hedendaags
Aandachtspunten:
2. Grondhouding van de gemeente dient gastvrij te zijn. Er voor waken dat de diensten
niet te intern gericht zijn en er wellicht onbewust drempels worden opgeworpen voor
gasten om de diensten mee te kunnen beleven.
3. de plaats van de kinderen in prediking en eredienst. Een aantal jonge ouders wil
graag meer aandacht voor hun kind(eren) in de eredienst
4. op Tweede Kerstdag (behalve als deze valt op zondag) is er een andere invulling van
de dienst dan een normale kerkdienst. Er is vraag naar een soortgelijke oplossing
voor de andere tweede feestdagen
5. de kerkdiensten zijn niet ingericht op de verschillen in de gemeente in geestelijke
wasdom en verstandelijke vermogens
6. doordat zij aan huis gebonden zijn, is deelneming van sommige gemeenteleden aan
het avondmaal in het midden van de gemeente praktisch onmogelijk
Doelstelling C: de gemeente is zich ervan bewust dat de diensten een ontmoeting zijn
met God. Daarom zijn het geen vrijblijvende bijeenkomsten. Ook de overige
bijeenkomsten voor de hele gemeente, zoals startweekenden, gemeente- en
zendingsavonden en het voorbereidingsuur voor het Heilig Avondmaal zijn goed
bezocht
Aandachtspunten
7. er is te weinig bewustwording van het belang van de samenkomsten van de
gemeente (trouw zijn)
8. aandacht is nodig voor het werk dat God via de samenkomsten door Zijn Heilige
Geest wil uitrichten in de gemeente (vol verwachting zijn)
9. de avonddiensten worden minder goed bezocht dan de morgendiensten
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5.3 thema: Pastorale gemeente (oog voor elkaar)

Doelstelling A: gemeenteleden bewustmaken van wat zij kunnen, mogen en behoren
te doen in het pastoraat
Aandachtspunten:
1. het bevorderen van kennis en inzicht van alle gemeenteleden en van leidinggevenden
in het bijzonder
2. tijdig signaleren van jongeren die op de één of andere wijze dreigen vast te lopen
3. meer aandacht voor het elkaar vermanen in deze tijd

Doelstelling B: gemeenteleden met gave voor het pastoraat onderwijzen en op
de juiste plaats inzetten

4.
5.
6.
7.

Aandachtspunten:
signaleren van gemeenteleden met gave voor pastoraat
onderzoek naar mogelijkheden van wijkopbouwwerk, in het bijzonder ook wat betreft
de niet-meelevende gemeenteleden uit de geografische wijk
hoe moet verder worden gegaan met de wijkteams
pastoraat in het rouwproces
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5.4 thema: Missionaire Gemeente (spreek een goed woord)

Doelstelling A: de gemeenteleden weten wat missionair gemeente-zijn inhoudt,
namelijk het delen van de genade die God ons geeft met de mensen om ons heen, en
hebben de opdracht dit in praktijk te brengen met de gaven die God een ieder lid van
de gemeente daarvoor geeft
Aandachtspunten:
1. ieder lid van de Grote Kerkgemeente dient, door de gaven die God hem of haar heeft
geschonken, betrokken te zijn bij de evangeliserende boodschap van de kerk
2. aandacht voor wat missionair gemeente-zijn inhoudt en in het verlengde daarvan
voor de opdracht om missionair gemeente te zijn

Doelstelling B: de gemeenteleden zetten zich in om mensen dichtbij en ver weg te
ondersteunen, zowel in geestelijke als materiële zin. In het bijzonder leven zij mee
met leden van de gemeente die hierin een speciale taak vervullen
Aandachtspunt:
3. aandacht voor zendingswerkers en hun „thuis‟situatie, in het bijzonder als zij met
verlof terug zijn en daarnaast financiële betrokkenheid vanuit de gemeente

Doelstelling C: de gemeenteleden vormen een gastvrije gemeente waar mensen die
gebroken hebben met Jezus of Hem niet kennen bij Christus te brengen
Aandachtspunt:
4. betrokkenheid van de gemeente op de geografische wijk, in bijzonder op de
binnenstad intensiveren en de mogelijkheden die het kerkgebouw „De Grote Kerk‟
daarvoor biedt benutten (bijvoorbeeld op koopzondagen en doordeweeks)
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5.5 thema: Diaconale gemeente (hart voor elkaar)

Doelstelling A: het diaconaat dichter bij alle leden van de gemeente te brengen, zodat
diaconaal bewustzijn (in de betekenis van navolging van Christus) gemeentebreed
gaat leven
Aandachtspunten:
1. omdat het diaconaat, gefundeerd op bijbelse opdracht, steeds minder (h)erkend
wordt, is het diaconaat tot algemeen sociaal-maatschappelijk werk verworden
2. het diaconaat leeft onvoldoende binnen de gemeente
3. de communicatie met de gemeente over (wijk)diaconale activiteiten is onvoldoende

Doelstelling B: alle leden van de gemeente te wijzen op, te stimuleren tot en te
helpen bij het uitvoeren van haar diaconale roeping (ook financieel), zowel voor de
plaatselijke kerkelijke gemeente, maar ook landelijk en wereldwijd
Aandachtspunt:
4. meer aandacht voor stille armoede
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Bijlage

Verklaring ‘verbonden met het gereformeerd belijden’
De kerkenraad van de Grote Kerkgemeente heeft in haar vergadering van 10 mei 2004
besloten ‘de verklaring’ zoals door de Synode is opgesteld te ondertekenen. Hierna de
volledige tekst van deze verklaring:
Verklaring
Als kerkenraad van de hervormde gemeente weten we ons door onze Nederlandse
Hervormde Kerk gebracht op een weg die wij niet hebben begeerd en waarover wij in het
geweten bezwaard zijn.
Wij erkennen dat wij delen in de schuld van onze kerk. Gedachtig aan het woord van de
apostel: 'indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw' (2 Tim. 2:13) weten wij ons echter, zelf
levend van Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan de roeping
waarmee de Koning der Kerk, Jezus Christus ons geroepen heeft.
Met de kerk belijden wij dat 'Christus een eeuwig Koning is, die zonder onderdanen niet
zijn kan' (art. 27 Ned. Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart.
Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk van
Christus. Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, de
sacramenten te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te
bewaren bij Zijn ontferming.
Wij beloven ons te houden aan het betrouwbaar Woord van God en alle dingen te
verwerpen die daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd.
Als wij zo als gemeente - met vreze en beven - onze plaats innemen binnen het geheel
van de verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde
belijdenis. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd
is. Bij de inrichting van het leven der gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen
die met deze belijdenis overeenstemmen.
In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot
het ambt uitgaan naar hen die tot de openbare belijdenis des geloofs zijn
gekomen. In de gemeente zal geen andere levensverbintenis worden
ingezegend dan een huwelijk van man en vrouw dat wettig voor de overheid
is gesloten.
Omdat wij ons schuldig weten onze gaven 'ten nutte en ter zaligheid der
andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden' (antw. 55 Heid.
Cat.) zullen wij de kerk en elkaar blijven oproepen om - in overeenstemming
met de gereformeerde belijdenisgeschriften van de kerk - de weg van
gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan.
De kerkenraad van de hervormde Grote Kerkgemeente te Zwolle.
Zwolle, 10 mei 2004
preses,
L. Hoff

Beleidsplan 2007 – 2011 (Grote Kerkgemeente Zwolle)

scriba,
R.A. Schuurman
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