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125 jaar Oosterkerk 

 
Er werd 125 jaar geleden met man en macht gewerkt om zo snel mogelijk een kerkgebouw voor de Neder-

duitsche Gereformeerde Kerk (doleerend) op te leveren. Op 21 april jl. hebben we in de Oosterkerk de 

eerstesteenlegging gememoreerd. Alle kerkgangers kregen die zondag de hieronder afgedrukte kaart met de 
tekst ernaast op de achterzijde. 
 

De eerste dienst in ons kerkgebouw was op 23 september 1888. Dit zal in dit jubileumjaar niet onopgemerkt 

blijven. Er wordt gewerkt aan een brochure waarin met woord en beeld een schets rond het geboortejaar 
van de Oosterkerk wordt gegeven. In de morgendienst van zondag 29 september aanstaande zal herinnerd 

worden aan deze eerste dienst. 
 

De Oosterkerk is maar een kerkgebouw dat je mooi of lelijk kunt vinden. Het is wel karakteristiek voor de 

eerste gemeente die er zijn diensten heeft gehouden: het Woord en de leer moesten worden verkondigd 

aan zo veel mogelijk mensen. Er waren ongeveer 900 zitplaatsen, de preekstoel was nog 50 centimeter ho-
ger dan nu en binnen het hek zat een kerkenraad met alleen mannen.  
 

Het gebouw is intussen een monument geworden, maar aanpassen aan de eisen van de tijd blijft mogelijk. 

In de loop der jaren is veel, beter gezegd alles, veranderd. Ook de gebruikers van het Huis van de Heer zijn 
met hun tijd meegegaan. Maar er was en er is altijd: liturgie, dat is eredienst. 
 

Het blijft een uitdaging om met elkaar in dit gebouw de naam van God hoog te houden. Dat zal wel lukken. 

Het evangelie vervolgens vertalen naar verantwoordelijkheid in de samenleving vraagt veel inspiratie. Ook 
na 125 jaar. Deze inspiratie wensen we u en elkaar toe!  
  

Door het verjaardagcomité: Tim Krooneman, Henk Moerman en Dick van Santen 
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Op 21 april 1888 werd de eerste steen gelegd 
van de Oosterkerk in Zwolle, één van de eerste 
Doleantiekerken in Nederland. Een prachtig 
gebouw in eclectische stijl. Vele mensen hebben 
hier in de loop der jaren hun geloof beleden, 

zijn hier gedoopt, getrouwd, van hieruit begra-
ven.  
 
Verschillende keren is de kerk verbouwd, het 
laatst in 2012 toen een nieuwe kerkelijke ge-
meente werd gevormd van de voormalige Oos-
terkerkgemeente, de Hoeksteengemeente en de 
Jeruzalemkerkgemeente. 
 
Samen hopen wij nog lange tijd in dit kerkge-
bouw God te prijzen en elkaar te ontmoeten. 
Van harte gelukgewenst met dit nieuwe 
oude huis. De kerkenraad 
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DE BAGIJN is een uitgave van de 
Oosterkerkgemeente, wijkgemeente van 
de Protestantse Gemeente Zwolle en 
wordt vier keer per jaar bezorgd bij alle 
leden. 
Oplage 2800 exemplaren 

  
Redactie: Gera Berends, Gery Bruins, 

Theo Brand, Bert van de Venis, Christa 
van Stappen - Ormel, Gerard Bielderman 
(opmaak) en Karlijne Hullegie-Brouwer 
(eindredactie). 

  
Kopij  
Karlijne Hullegie-Brouwer, tel. 851 56 75 
Kopij voor het volgende nummer kunt u 
voor 20 augustus 2013 sturen naar:  
debagijn@oosterkerk.nl 

  
Vragen over bezorging? 
Liesbeth Gerrits,  
tel. 453 27 39  

 
Drukwerk 
Upmeyer 
  
Contact met de Oosterkerk 
  

Predikanten: 
Ds. Wim Hortensius, tel. 452 46 60 
dswhortensius@oosterkerk.nl 
  

Ds. Margo Jonker, tel. 452 54 08 
margojonker@kpnplanet.nl 
  

Ds. Iemke Epema, tel. 454 23 66 
iemke.epema@hetnet.nl 
  

Ds. Andries den Besten, tel. 06 
44997660 
a.besten9@upcmail.nl 

  
Scriba: 
Sytze de Boer 
Wielingen 3 
8032 EK  Zwolle 
tel. 454 62 29 
e-mail: scriba@oosterkerk.nl 

  
Website 
www.oosterkerk.nl  

  
Wijkrekening 
115 82 71 t.n.v. Protestantse Wijkge-
meente Oosterkerk 

  
Kerkelijk Bureau van de Protes-
tantse Gemeente Zwolle: 
Molenweg 241 
8012 WG  Zwolle 
Tel. 421 75 96 
Geopend op werkdagen van 
8.00 – 12.00 uur. 
E-mail: administratie@pknzwolle.nl 
Website: www.pknzwolle.nl 

  
Kerkdiensten: 
Kijk voor een overzicht van kerkdiensten 
in Gaandeweg of op www.oosterkerk.nl 

  
 
 

Meditatie         door ds. Margo Jonker 

 
Gezien 
 

Het was donker. De letters waren niet te lezen in het boekje. 
Maar lichte letters verschenen op de muren – letters van de 
liederen die gezongen werden. In de Paasnacht in de Ooster-
kerk. Het was zo donker dat zelfs de gezichten van de kerk-
gangers niet te zien waren. Zachte glans maakte slechts ge-
daanten zichtbaar, ook toen de nieuwe Paaskaars werd bin-
nengebracht. En zo ging de viering verder. Donker, stil, inge-
togen, bezinnend en verwachtend.  
 

Aan het slot van de viering werd iedereen uitgenodigd om een 
eigen wake-kaars aan te steken aan de Paaskaars. Ieder mens 
delend in het licht van Christus, terwijl het lied ‘Jezus, u bent 
het licht in ons leven’ door ieder werd gezongen. We maakten 
een kring in de kerk. Een kring door de hele ruimte heen. Alle 
mensen in een kring, met het licht in de hand. Zo lazen we het 
Paasevangelie – het woord van God waarin staat geschreven 
dat het graf leeg is en de Levende in ons midden.  
 

Het Paasevangelie klonk terwijl die kring van mensen gevormd 
was. En toen pas konden we in de kerk elkaar zien. Gezichten 
werden verlicht. Gedaanten werden mensen. Herkenning van 
elkaar. Toen pas kon je bij name noemen wie er naast je stond 
en aanwezig was in de viering in de nacht van Pasen.  
 

Dat is Pasen vieren, en voor mij een moment van inspiratie – 
als de eeuwige God, door woord en lied en licht en stilte een 
mens opdiept uit het donker en het gezicht van mensen zicht-
baar maakt. Omdat  een mens dan bij name genoemd kan 
worden. Haar en zijn leven gekend. En meegenomen in een 
beweging die het donker niet schuwt of ontkent, maar weet 
heeft van een woord van hoop en een aanwezigheid van licht. 
Dat is wat er in mijn beleving gebeurt in geloof – dat woorden 
van God tot leven komen, en dat dat mensen doet opstaan, 
moed geeft, licht brengt, vrijheid schenkt. En doet meegaan 
met het licht. Woord dat tot klinken gekomen mensen aan het 
licht doet komen.  
 

Na het lezen van het Paasevangelie vervolgden we onze weg. 
Het licht namen we mee, de deur door, naar buiten, het don-
ker in. Daar waaide het, en het licht bleef aan. En daar was 
het stil, maar het Woord namen we mee in onze harten. Daar 
vormden we weer even een kring, en braken die ook weer 
open. Om de nacht in te gaan.  Maar niet zonder elkaar toe te 
wensen: Gezegend Pasen. Gezegend Leven. Gezegend ben je 
in Gods naam.  
Wij mensen, gezien, in het licht van de Eeuwige. 
 

Die beweging brengt ons bij Pinksteren – waar het ook waait 
en het licht aanblijft. En de adem van God ons doet opademen 
en levenskracht geeft. Opdat wij het geloven: God in ons mid-
den. 
                          
  

 



 De Bagijn – mei 2013           3 
 

Aankondigingen 
 

Oikocredit: investeren in mensen  
Sinds 1975 leent Oikocredit (opgericht vanuit de Wereld-
raad van Kerken) geld aan groepen arme, ondernemende 
mensen in ontwikkelingslanden, tegen eerlijke voorwaar-
den en op basis van gelijkwaardigheid. Wie investeert in 
Oikocredit investeert in mensen die het heft in eigen 
handen willen nemen door een eigen bedrijfje te begin-
nen. Deze mensen maken geen schijn van kans op de 
reguliere geldmarkt, omdat ze in de ogen van de banken 
niet kredietwaardig zijn. Door hen een kleine lening, een 
microkrediet, te verschaffen, ontwikkelen mensen zich-
zelf. Lenen blijkt met het oog op economische ontwikke-
ling effectiever dan schenken. Een lening vormt een ster-

ke prikkel om tot onafhankelijkheid te komen. Afbetaling 
verhoogt het gevoel van eigenwaarde. Geld dat wordt 
terugbetaald, wordt weer ingezet voor andere projecten. 
De ZWO-commissie van de Oosterkerk heeft geld belegd 
in Oikocredit, geld dat in de loop van de jaren is verkre-
gen door de verkoop van Fair Trade-artikelen, elke eerste 
zondag van de maand. Door artikelen te kopen hebben 
onze ‘klanten' bijgedragen aan onze winst, die vervolgens 
is geïnvesteerd in Oikocredit.  
Wie meer informatie wenst om (ook) rechtstreeks in 
Oikocredit te investeren: zie www.oikocredit.nl. En er is 
een folder beschikbaar, verkrijgbaar bij de Fair Trade-
tafel en in het folderrek in de ontmoetingsruimte. 
Door te investeren in Oikocredit geeft u mensen in ont-
wikkelingslanden de kans om zélf een beter leven op te 

bouwen! 
De ZWO-commissie 

 
Pastoraat in de Oosterkerk 
Ter aanvulling op eerdere informatie, gegeven tijdens een 
gemeentebijeenkomst en het interview in de vorige Ba-
gijn met de predikanten Margo Jonker en Andries den 
Besten, nu een update.  
 

Herverdeling van geografische wijken over de predikan-
ten 
Het aantal pastores zal na het aanstaande vertrek van ds. 
Margo Jonker naar de Open Kring voor ons als Ooster-
kerkgemeente gehalveerd zijn en dat in een jaar tijd. De 
predikanten die overblijven bedienen vanaf het vertrek 
van ds. Jonker pastoraal een grotere wijk dan nu het 

geval is. Hierbij is rekening gehouden met de grootte van 
de aanstelling: ds. Wim Hortensius 100 procent, ds. Iem-
ke Epema 80 procent en ds. Andries den Besten 40 pro-
cent.  
Ds. Wim Hortensius krijgt in de nieuwe verdeling de pas-
torale zorg voor de gemeenteleden in Dieze, Holtenbroek, 
Aa-landen, Westenholte, Stadshagen, Kamperpoort / 
Veerallee, Stationswijk / Binnenstad, Schilderswijk / Die-
zerenk, Berkum en de gemeenteleden buiten Zwolle  
(totaal 1555 personen).  
Ds. Iemke Epema krijgt in de nieuwe verdeling de pasto-
rale zorg voor de gemeenteleden in de Pierik, de Wipstrik, 
de Indische Buurt en de straten rond de Oosterkerk en in 
Zuid (totaal 1390 personen). 
Ds. Andries den Besten krijgt de pastorale zorg over de 
gemeenteleden in de wijk Assendorp, inclusief de ge-

meenteleden in de Molenhof en Achter de Hoven (totaal 
910 personen).  
Wij verzoeken u vriendelijk om contact op te nemen met 
uw wijkpredikant als u om welke reden dan ook bezoek 
op prijs stelt. 
 

Ontmoetingspastoraat en signaalpastoraat 
Twee vormen van pastoraat zullen in de toekomst cen-
traal staan in het pastoraat van onze Oosterkerkgemeen-
te:  
 ontmoetingspastoraat: dit is het pastoraat dat ont-

staat op plaatsen waar gemeenteleden elkaar ont-
moeten en/of waar een pastor gemeenteleden ont-
moet. Dit kan georganiseerd worden, maar zal ook 
in veel gevallen spontaan plaatsvinden. 

 signaalpastoraat: dit vindt plaats als u als gemeen-
telid daartoe zelf een signaal afgeeft of door iemand 
anders uit de nabije omgeving laat afgeven. Dit 
vraagt van een ieder open oren en ogen en harten.  

Pastorale aandacht is niet langer een automatisme, maar 
wordt een zaak van vraag (het afgeven van een signaal 
richting ouderling of pastor) en antwoord (daadwerkelijke 
pastorale aandacht).  
 

Werkgroepen 
Om het pastoraat in de toekomst vorm te geven zijn 
zeven werkgroepen ontwikkeld. 
1. Werkgroep Doelgroeppastoraat: organiseert ontmoe-
tingsmomenten voor speciale doelgroepen uit de Ooster-
kerkgemeente. Contactpersoon is ds. Andries den Besten. 
2. Werkgroep Groepspastoraat: heeft tot opdracht om 
bestaand groepswerk binnen de gemeente te ondersteu-
nen en eventueel nieuwe vormen van groepswerk te 
ontwikkelen. Het betreft groepswerk waar het pastorale 
aspect nadrukkelijk aanwezig is. Deze werkgroep is in 
ontwikkeling, er is nog geen contactpersoon. 
3. Werkgroep Doorgaand pastoraat: creëert een goede 
structuur voor ziekenbezoek, bezoek in verband met 
jubilea, geboortes, zomaar een gesprek. Contactpersoon 
is Bart Erik van Uffelen. 
4. Werkgroep Ouderenpastoraat: organiseert het be-
zoekwerk aan ouderen in de gemeente, die hebben aan-
gegeven dat zij een bezoek van de kerk willen ontvangen. 
Contactpersoon is Lies Westendorp. 
5. Werkgroep Nieuw-ingekomenen: draagt zorg voor het 
bezoeken van nieuw ingekomen leden in de Oosterkerk-
gemeente. Contactpersoon is Jan Stronkhorst.  
6. Werkgroep Rouwpastoraat: organiseert het bezoeken 
van mensen die in rouw zijn.  
Contactpersoon is Margrieta de Boer. 
7. Werkgroep Jeugdpastoraat: ontwikkelt pastoraat ten 
behoeve van kinderen  en jongeren.  
Contactpersoon is Marinus Coree. 
 

Na de zomer gaan de werkgroepen van start.  
Voor de werkgroep Doorgaand pastoraat zijn nog mensen 
nodig. Als u dit werk een warm hart toedraagt en uw tijd 
er aan wilt geven, kunt u zich opgeven bij Margrieta de 
Boer (038-4546229) of bij ds. Andries den Besten (06-
44997660). 
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Afscheid ds. Margo Jonker 
In wijkgemeente De Open Kring is een vacature ontstaan wegens het emeritaat van ds. Ale Pietersma. De Algemene 

Kerkenraad heeft deze vacature intern, dus alleen binnen de Protestantse Gemeente 
Zwolle (PGZ), opengesteld. Dit omdat voor de PGZ al enige tijd een vacaturestop geldt in 
verband met de financiële situatie. De Open Kring heeft na een intensieve beroepingspro-
cedure een beroep uitgebracht op één van onze wijkpredikanten, ds. Margo Jonker, die 
dit beroep heeft aangenomen. Op zondag 30 juni zal ze intrede doen in de Open Kring. 
De Oosterkerkgemeente zal daarom afscheid moeten nemen van Margo Jonker. We willen 
dat doen op zondag 9 juni na de morgendienst, behalve met officiële afscheidswoorden 
natuurlijk ook met een gezellig samenzijn. Voor de kinderen wordt een apart programma 
georganiseerd. Nadere mededelingen volgen via de Kerkgroet en de website. 
Margo heeft vaak aangegeven dat ze graag post krijgt. We willen haar daarom op 9 juni 
verrassen met véél post. Dat past ook helemaal binnen ons jaarthema: de brief. Daarom 
nodigt de kerkenraad u uit om een persoonlijke brief te schrijven aan Margo, en die te 
adresseren aan: Scriba Oosterkerk, Wielingen 3, 8032 EK Zwolle, t.a.v. ds. Margo Jonker. 
Al die brieven bieden we haar dan (uiteraard ongeopend) aan bij haar afscheid. 
Daarnaast willen we graag zorgen voor een tastbare blijk van onze waardering. Als u 

daaraan wilt bijdragen kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer 3083810 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Oos-
terkerk onder vermelding van: cadeau ds. Margo Jonker, of in de voor dat doel in de Bagijnehof geplaatste bus doen. 

De kerkenraad 
 

Verkeerde datum 
Het was de bedoeling de enveloppen voor het Werelddiaconaat in april te bezorgen. Dit verklaart waarom boven de 
begeleidende brief als datum ‘april' vermeld staat. Maar omdat De Bagijn begin mei bij alle gemeenteleden wordt be-
zorgd, is besloten De Bagijn en de werelddiaconaat enveloppen in één keer te bezorgen. Uw gift voor het werelddiaco-
naat is natuurlijk niet afhankelijk van een datum, maar altijd welkom en nodig. 
 

De Bagijnehof is klaar voor de toekomst 
In de periode november 2012 tot april 2013 is de Bagijnehof gerenoveerd, naar een ontwerp van architect Cor Haasjes. 
De Bagijnehof is veranderd in een gebouw met vergrote en lichte ontmoetingsruimten. Het project kwam tot stand 
dankzij gelden van de Oosterkerkgemeente en het Centraal College van Kerkrentmeesters. Nadat de wijkkerkenraad op 

17 september 2012 haar goedkeuring had gegeven voor de renovatie van de Bagijnehof, werd de opdracht aan aanne-
mer Eikenaar gegund. In maart 2013 konden we de nieuwe en ruime ontvangsthal al in gebruik nemen. Het project is 
binnen de afgesproken gelden gerealiseerd. Daarnaast is er een beroep gedaan op de gemeenteleden om financieel bij 
te dragen de Bagijnehof netjes af te werken en de aanschaf van inventaris mogelijk te maken. De opgebrachte € 5.000,- 
bleek voldoende om ook nog ruimten in de voormalige pastorie op te knappen. Dat laatste heeft de klusgroep uitge-
voerd. 
 

De wijkkerkenraad vroeg daarna advies aan de nieuw ingestelde kunstcommissie van de Oosterkerk (KCO) voor het 
plaatsen van een gevelsteen. Op voordracht van de KCO besloot de wijkkerkenraad een gevelsteen (geschonken door 
Roely Aalbers) in het muurtje van de hellingbaan, voor de entree van de Bagijnehof, aan te laten brengen. Deze is op 22 
april 2013 geplaatst. 
 

Vanaf 2011 heeft de taakgroep Beheer zich voor dit project ingezet en met de hulp van veel vrijwilligers is het gelukt om 
dat goed af te ronden. Allen die aan dit prachtige resultaat hebben meegewerkt: hartelijk dank. 

Wim Aalbers, kerkrentmeester Oosterkerk 
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Samenspraak 
Je kinderen opvoeden in geloof. Hoe doe je dat? 

 
Geloofsopvoeding is in deze tijd van ontkerkelijking een belangrijk, maar daarom  
misschien ook wel een lastig thema. Reden om eens in gesprek te gaan met twee 

echtparen en te vragen naar hun ervaringen. 
 
 
 

Jorien de Haan (33) en Hans Bijzet (31) hebben 
drie kinderen in de leeftijd van 4, 2 en 0 jaar. De 

jongste is kortgeleden in onze gemeente gedoopt. 
Geloofsopvoeding hield bij hun kleine kinderen tot 

nu toe in: samen bidden, liedjes zingen, voorlezen 

etc. Maar nu hun oudste zoon naar school gaat en 
met verhalen en vragen thuiskomt, worden ze zelf 

ook gedwongen om meer bewust met dit thema 
bezig te zijn en worden ze aan het denken gezet. 

Jorien legt uit dat je dan voor vragen komt te 
staan: “Hoe ga je het brengen? Doe je dit heel 

zwart wit en vertel je precies wat er in de bijbel 

staat? Onze keus is om dit wat vrijer te laten en 
vooral hem met vragen te laten komen en daarop 

te reageren.” Hans beaamt dit. “We willen bewust 
niet alles direct inkleuren, er komen vanzelf wel 

weer nieuwe vragen.” Het gaat volgens hem om 

vrijlaten, maar dan wel met een idee en op een 
bewuste manier. 

 

 

 
Spanningsveld 

Geraldine Hoorn (49) en Marinus Coree (50) heb-
ben inmiddels al wat oudere kinderen (11 en 15 

jaar). Wat zijn hun ervaringen? Geraldine: “De 

structuur die wij aanbrengen bij onze kinderen is 
dat we kerkgang zondagmorgen op de basisschool-

periode sterk stimuleren en in de middelbare 
schooltijd wat meer loslaten.” Marinus vertelt dat 

hij zelf in een strak kader is opgevoed. Dat had wel 
als voordeel dat hij veel bijbelkennis heeft opge-

daan. Maar hij miste in de geloofsopvoeding toch 
de switch naar vragen als: wat kan ik ermee, wat 

betekent dit dan en wat wil ik er überhaupt mee. 

Zijn eigen geloof heeft zich sterk ontwikkeld en 
ontwikkelt zich nog steeds van een zeker weten 

naar een minder zeker weten. Zie daar het span-
ningsveld dat ontstaat. “Geloof is nog steeds een 

zoektocht voor mij en dan moet ik dat ook nog aan 
mijn kinderen weten over te brengen!” Een dilem-

ma wat de bekende schrijver Godfried Bomans al 

eens treffend heeft beschreven. Ouders gaven ge-
neraties lang het geloof door als een pakketje, 

alleen met het touwtje er nog om. Tegenwoordig 
kan dat niet meer sprak Bomans: het touwtje moet 

er eerst af! Al pratend wordt uiteindelijk toch ook 

de conclusie getrokken dat het eigenlijk ook niet 
erg is je kinderen een stuk onzekerheid mee te 

geven, want het geloof is nu eenmaal niet helemaal 
meer in beton gegoten. 

 
Ervaringen delen  

Wat kan de kerk hierbij betekenen? Geraldine is 

hier vrij duidelijk in: “Kinderen moeten het fijn vin-
den in de kerk en dan maakt het mij niet eens zo-

veel uit wat ze daar precies doen. Ik hoop dat ze 
later terugdenken aan de kerk als een plek waar 

het fijn was. En van alles wat ze meemaken tijdens 

oppasdienst tot en met jongerenkerk nemen ze 
altijd wel iets mee.” Jorien en Hans vinden hierbij 

ook de betrokkenheid van de kerkleden belangrijk. 
Bijvoorbeeld de GGG-groep waar ze aan deel ne-

men. Dit is ook kerk zijn en een fijne manier om 

met anderen je ervaringen te delen. Hans geeft aan 
dat hij eigenlijk ook niet weet wat hij verder precies 

van de kerk moet verwachten. Het is toch iets waar 
je zelf mee aan de slag gaat. Uiteindelijk ben je als 

ouders wel hoofdverantwoordelijk, ook daar is 
iedereen het wel over eens. 

 
En het pakketje van Bomans? Je maakt het los, 
kijkt wat er in zit, gaat samen ontdekken wat het 

voor  je betekent, je haalt er misschien wat uit en 
stopt er wellicht wat in en dat geef je dan door.  

 

 
Door: Bert van de Venis 

 
 

Vier ouders in gesprek. Links: Hans Bijzet en Jorien de 
Haan. Recht: Marinus Coree en Geraldine Hoorn.  
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Aankondigingen 
Klusgroep Oosterkerk  

De klusgroep van de Oosterkerk is er om hulp te bieden bij praktische problemen thuis. Denkt u bijvoorbeeld aan 

schilderen of behangen, de tuin opruimen of een kast in elkaar zetten. Of misschien wilt u alleen advies hoe u iets 
moet aanpakken of hoe u iets moet (laten) repareren. Als u hiervoor geen helper weet te vinden, bel dan gerust 

de klusgroep. We kijken dan bij u thuis of wij u met onze vrijwilligers kunnen helpen. Indien nodig wordt het werk 
gratis uitgevoerd, inclusief alle materialen. Als u het wel kunt betalen is er een richttarief van € 10 per uur. Met 

deze opbrengst betalen we de gratis klussen. Of helpen we bijvoorbeeld bij de Oekraïne-reis.  
In 2013 kwamen we al 14 keer in actie. Zo hebben we geholpen bij de ombouw van de Bagijnehof, we hebben 
moeilijke lampen vervangen, een kapotte bel gerepareerd, een grote heg gesnoeid, geholpen bij een administra-

tie en een verhuizing, we hebben een vlaggenstokhouder vervangen en viltstroken onder meubels gemonteerd 
enz, enz. 

U mag ons bellen: Wim Woering (tel: 454 08 34), Berend Klos (tel: 422 01 73), Jelle Zijlstra (tel: 454 25 62   
of mail: jellezijlstra@telfort.nl). 
 

Ontmoetingsgroepen rond een bijbeltekst  

Dit zijn huiskamergroepen die bij elkaar komen om samen betekenis te vinden van bijbel en geloof, alledaagse 

dingen te delen en wellicht ook te zingen en met/voor elkaar te bidden. Er zijn acht groepen, op verschillende 
dagen van de week. Er zijn jongerengroepen, gemengde groepen of de groepen in Arcadia, Parkzicht- en de 

Zalnéflat. De groep is mooie gelegenheid om elkaar (meer) te leren kennen. Mensen van buiten de gemeente 
kunnen ook meedoen. Een groep kan bijbelteksten van de zondag bespreken, zelf een onderwerp kiezen of aan-

sluiten bij het centrale thema:  “Is er meer?” In de zomermaanden is er waarschijnlijk een ‘gelegenheidsgroep' 
voor belangstellenden uit bestaande groepen en nieuwe geïnteresseerden, met gespreksthema's naar keuze.  

Hebt u/jij interesse om eens zo'n ontmoeting mee te maken? Bel of mail dan naar één van de contactpersonen: 

Anne Marijke Zijlstra, tel. 4544488 of Harry Prins, harryprins70@gmail.com, tel.453 1068. Verdere informatie is 
ook te vinden op http://www.oosterkerk.nl/groepen onder de noemer GGG.  
 

Rondom de Oosterkerk 
Van de kerkenraad 

Ruimte 
Het zijn turbulente tijden. Samenvoegen van wijkgemeentes, verbouwingen maar, wat nog meer indruk maakt, 

het pensioen van Christa van Stappen en het vertrek van Margo Jonker. Een gemeente in beweging. Maar ja, niks 
nieuws want de eerste gelovigen werden ook ‘mensen van de weg' genoemd: we blijven ‘gaan'. 

Afgelopen zondag is het, als gebruikelijk na een uur zitten, wel aangenaam even te staan. Nu zitten mijn echtge-
note en ik veelal vrij vooraan in de kerk. Toch horen we altijd bij de latere groep die de kerkruimte kan verlaten. 

Dan zien we, ook als gebruikelijk, bij het koffiedrinken de betreffende tafels al volbezet. Van een medestaander 

vernam ik dat dat ‘Jeruzalemmers', ‘Oosterkerkers' dan wel ‘Hoeksteners' zou betreffen die de gebruikelijke zon-
dagse ontmoeting met elkaar hebben. Niets mis mee natuurlijk, maar nu zou het kunnen dat u mijn vorige stukje, 

over ‘plaksel', iets te letterlijk hebt genomen. Misschien mag ik de tafelzitters dan eens vragen om af en toe een 
plaatsje open te laten zodat ook anderen aan jullie tafel kunnen gaan zitten, dit in het kader van de onderlinge 

kennismaking. Komt mijn plakselverhaal ook beter tot zijn recht, denk ik. 

Wat aangenaam blijft is de grote verscheidenheid van gelovigen; de term ‘veelkleurigheid' wordt gebruikt. Van 
het grootste belang is dat een ieder bij elkaar blijft en dat we met elkaar in gesprek blijven. Je wordt alleen maar 

wijzer aan degene die het niet met je eens is. En dat dan vanzelfsprekend uitgaande van de gezamenlijk beleden 
punten. 

Over beweging gesproken: als u dit leest hebben we landelijk gesproken over PERKI, onze broeders en zusters 

die affiniteit met Indonesië hebben en de sfeer daar vanuit als aangenaam ervaren hebben en die dan ook willen 
behouden. Voorts hebben we ons als ambtsdragers gebogen over het te voeren beleid voor de komende jaren. U 

hoort hierover nog nader. Verder komt er een nieuw liedboek aan: beweging genoeg. 
Door: Henk Bosma 
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Ontmoeting met… 
Christa van Stappen: 

“Pastoraal contact met gemeenteleden zal ik missen” 
 

Sinds 2002 was Christa van Stappen (65) als kerkelijk werker verbonden aan de Oos-
terkerk. Op zondag 7 april ging ze voor in haar eigen afscheidsdienst. Ze neemt nu 

‘even afstand van de kerk' en gaat van haar vrijheid genieten. 
 

“Er waren mij jarenlang twee wijkgemeenten lief”, 
zegt Christa. “De Oosterkerk, waar ik werkte en de 

Hoeksteengemeente, waarvan wij als inwoners van 
de Aa-landen lid waren. De samenvoeging met 

Pinksteren 2011 was voor mij het samengaan van 

twee mooie dingen. Een jaar later kwam de Jeruza-
lemkerk erbij en ook die gemeente was mij niet 

onbekend. Bijna twintig jaar geleden was ik in As-
sendorp, naast dominee Peter den Hengst, als vrij-

williger actief in het ouderenpastoraat. Toen ik 
laatst een dienst deed in De Molenhof, herinnerde 

iemand me aan die tijd. Ze wist nog dat ik toen bij 

haar was geweest. Leuk hè, dat ze me daarover 
aansprak.” 

Christa weet dat veel gemeenteleden na de fusie 
erg hebben moeten wennen aan de nieuwe situatie. 

Ze is dan ook heel blij dat juist die mensen nu aan-

geven zich thuis te voelen in de Oosterkerk. “Daar 
hebben ze zichzelf op een positieve manier de kans 

en de tijd voor gegeven. Ik vind dat echt fantas-
tisch!” 

Christa krijgt van Margo Jonker de posttas met brieven. 

 

Nieuw elan 

Ze constateert dat de ruimte en openheid, die ze in 
de Oosterkerk altijd waardeerde, niet is veranderd 

sinds de fusie. “Er is wel nieuw elan ontstaan; men-
sen zijn opnieuw aan het denken gezet en dat is 

niet verkeerd. Mooi is ook, dat de samenvoeging 

geaccentueerd is door het nieuwe liturgisch cen-
trum. Dat maakt ook het gebouw visueel frisser. 

Anders dan De Hoeksteen ademt de Oosterkerk 
toch de sfeer van vervlogen tijden en het is goed 

om bij het voortborduren daarop eens nieuwe ste-
ken te proberen, een ander patroontje te kiezen.” 

Wat Christa het meest zal missen zijn de pastorale 

ontmoetingen met gemeenteleden. Ze sprak met 

zieken en ouders van pasgeborenen, mensen met 
levensvragen, ouderen en rouwenden. Dikwijls be-

reidde ze met familieleden het afscheid van een 
geliefde voor, soms was dat moeilijk, maar altijd 

goed om dat samen te doen, vindt ze. 

De komende tijd zal het pastoraat in de Oosterkerk, 
door het vertrek van pastores en het afnemen van 

het aantal vrijwilligers, een andere invulling krijgen. 
“Er wordt meer van mensen zelf gevraagd, meer 

eigen initiatief”, weet Christa, “maar het is wel be-
langrijk dat we als gemeenteleden aandacht voor 

elkaar blijven houden.” 

Na haar afscheid neemt ze ‘even afstand van de 
kerk'. “Er zal vast wel weer iets op me af komen, 

maar ik kijk niet te ver vooruit. De zomer komt er-
aan en het lijkt me heerlijk om dan niet meer ge-

bonden te zijn en te kunnen doen wat in me op-

komt. De kleinkinderen te logeren vragen, bijvoor-
beeld. Of een dag te gaan fietsen. Die vrijheid is 

gewoon heel lekker!” 
 

Dank! 
Na haar afscheid, op 7 april, schreef Christa: "Daar 

zit ik dan, ‘the day after', thuis, aan tafel, de post-

zak geleegd. Ik lees de brieven en de kaarten, de 
vele goede wensen en ontroerende zinnen. En ik 

denk terug aan gisteren, zondag 7 april, mijn af-
scheid als kerkelijk werker in de Oosterkerk. Wat 

zijn het onvergetelijke uren geworden; de laatste 

dienst waarin ik mocht voorgaan en de Paaskaars 
voor mij! Hoe heb ik dat als heel bijzonder ervaren, 

met alle mensen die er waren; natuurlijk u Ooster-
kerkers, de kinderen en kleinkinderen, familie en 

bekenden. En wat een voorbereiding en inzet van 

zoveel mensen, in de dienst en daarna. Dan voel ik 
dat ik niet alleen onderweg ben en hoe kostbaar is 

dat. De ongedwongen sfeer na de dienst, de goede 
woorden die zijn gesproken, de cadeaus, de postzak 

– hartverwarmend was het. 'De envelop met in-
houd', cadeau van de Oosterkerkgemeente. Het is 

een mooie bijdrage aan een schilderij van Maya 

Wildevuur waar ik weg van ben: klaprozen, koren-
bloemen, margrieten. Voor mij een weergave van 

de jaren dat ik in de Oosterkerk werkte: intens, 
vrolijk en kleurrijk, met ruimte om te groeien en te 

bloeien. Dank, voor dit prachtige afscheid." 

 
Door: Gery Bruins 
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Achteraf 

Pinksteren 1990: Oosterkerk heropend 
Een belangrijke mijlpaal in de historie van de nu 125-jarige Oosterkerk was vrijdag 1 juni 1990. Toen werd 

het gebouw opnieuw in gebruik genomen na een ingrijpende verbouwing en uitbreiding.  
De familie J. Voerman stelde voor die gelegenheid een boeiend album samen met heel veel  

kleurenfoto's van de feestelijkheden. Het boek bevindt zich in het archief van het Kerkelijk Bureau. 

1. De officiële opening wordt onder meer opgeluisterd door 
de zangers van de cantorij onder leiding van Rudie Altelaar. 

5. De kinderen zingen: ‘Het is feest vandaag, het is  
pinksterfeest!' 

2. De dames Zigterman (links) en Zelhorst druk in de  
keuken tijdens het open huis op zaterdag 2 juni. 

4. De cantorij werkt mee aan de feestelijke dienst. 

6. Jongeren aan de bar op hun zolder. 
3. Pinksterzondag 3 juni: dominee Wim Sienot gaat voor  

in de vernieuwde Oosterkerk. 


