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Een nieuwe predikant   
 
We schrijven begin 2015, niks aan de hand. Nou ja, er is sprake van een samenvoegen van per saldo drie 

wijken in de Oosterkerk, maar iedereen is welwillend; de kerkdiensten worden goed bezocht en het koffie-
drinken na afloop voorziet kennelijk in een behoefte, gezien de velen die daar gebruik van maken. We leren 

elkaar wel kennen. 

 
Dan wordt duidelijk dat Wim Hortensius ons gaat verlaten. Zo! 

Even later blijkt ook Andries den Besten gezien de belasting over 
en weer te kiezen voor de gemeente van Maarn-Maarsbergen. 

Nog een keer: zo! Wat nu? Op zoek naar vervanging. 

 
Maar dat gaat niet zomaar: de Algemene Kerkenraad (AK) heeft 

het beleid op lange(re) termijn als opdracht en zegt dat er 
niemand van buiten mag worden beroepen: een vacaturestop. Dat 

betekent dat we binnen Zwolle moeten rondkijken naar een oplos-
sing. 

De AK ziet zijn kans schoon en mikt, vooral gezien het vertrek van 

Wim en Andries, voor alle(!) wijkgemeenten op de ingeschatte 
situatie per 2020. Dat betekent dat de Oosterkerk 1,6 fte heeft. 

 
Nu hebben de predikanten van de Adventskerk en de Oosterkerk 

alsmede de jeugdwerker van de Adventskerk elkaar aangekeken 

en uitgesproken dat zij de samenwerking zien zitten en de schou-
ders willen zetten onder beide wijkgemeenten. U kunt dus alle 

vier: Iemke Epema, Nelleke Eygenraam, Hans Tissink en Dirk Jan 
Steenbergen binnen de Oosterkerk aantreffen. Mede gezien de 

omvang van beide wijken in van een fusie geen enkele sprake. 
Wel van samenwerking.                      Elly Urban.  Foto: Tim Krooneman 

 

De kerkenraad en het moderamen hebben de vier jaren die ons nog scheiden van 2020 in ogenschouw ge-
nomen. We willen graag gebruikmaken van een (vorm van) overbrugging. Dan hebben onze predikanten 

ook de tijd aan de nieuwe situatie te wennen en kunnen we met zijn allen op één lijn komen. We hebben 
uitgerekend dat we daarvoor gebruik mogen maken van iemand voor twee dagen per week. En laat er nu 

iemand zijn die aan ons gestelde profiel voldoet en ook nog in Zwolle woont! Er zijn enige gesprekken ge-

voerd en we hebben elkaar kunnen vinden. Mede vanwege andere werkzaamheden wordt het voor Elly Ur-
ban een mix van twee 'werkgevers' waaronder de PKN Utrecht. 

 
We zijn gelukkig met deze oplossing en menen een bijdrage aan ons gemeente-zijn te hebben gevonden. 

We hopen dat ook u Elly Urban met plezier zult ontmoeten en tegemoet wilt treden. Op pagina 6 van deze 
Bagijn stelt zij zich vast aan u voor. We gaan uit van een  vruchtbare samenwerking en een heel plezierige 

tijd gedurende die vier jaren! 

 
Namens de kerkenraad, Henk Bosma 
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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 2250 exemplaren 
  

Redactie: Gera Berends, Gery Bruins, 
Iemke Epema, Gerard Bielderman (op-
maak) en Heleen Grimmius (eindredac-
tie). 
  

Kopij  
Kopij voor het volgende nummer kunt   
u tot uiterlijk vrijdag 12 augustus 2016 
sturen naar: debagijn@oosterkerk.nl 
  

Drukwerk 
Upmeyer 
 

Bagijn via e-mail? 
U kunt De Bagijn ook via e-mail  
ontvangen. Ga hiervoor naar 
www.oosterkerk.nl 

 
 
  

Adressen Oosterkerk 
  

Predikanten: 
Ds. Iemke Epema, tel. 038-454 23 66 
dsIemkeEpema@oosterkerk.nl 
 

Ds. Elly Urban, tel. 06-26999594,  
dsEllyUrban@oosterkerk.nl 
 

Scriba: 
1e scriba: Lies Gerrits 
Zwanenbloem 60 
8043 NG Zwolle 
tel. 038-422 74 80 
e-mail: scriba@oosterkerk.nl 
2e scriba: Wil van de Meeberg 
  

Website 
www.oosterkerk.nl  
  

Facebook 
www.facebook.com/OosterkerkZwolle 
 

Twitter 
@Oosterkerk038 
 

Wijkrekening 
NL23INGB0001158271 t.n.v.  
Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk 
  

Kerkelijk Bureau van de Protes-
tantse Gemeente Zwolle: 
Molenweg 241 
8012 WG  Zwolle 
Tel. 038-421 75 96 
Open 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. Iemke Epema 
 

Leven 

Wat doen jullie daar op de aarde? Wij leven, 
wij rijden op fietsen de straten door. 
Wij kijken de vogels die langs komen zweven 
zuchtende na. Ze roepen ons, hoor! 
Wij luisteren naar ze, een en al oor. 
 
Wij zitten aan tafel, wij praten en eten, 
wij schrijven de dromen van ’s nachts in de dag. 
Wij zouden zo graag van de hemel wat weten, 
de hoge hemel, maar iets als het mag. 
 
Wij leggen de voeten straks bij elkaar, 
dan worden wij aarde en langzaam vergeten,  
dan vliegen de vogels op uit ons haar. 
 
Een gedicht van Jan Willem Schulte Nordholt. Het vertrekpunt is de aarde. 
Tegelijk zit dit gedicht vol hemel. Het is alsof de blik op die fietsende, kijken-
de, luisterende mensen uit de hemel komt, alsof ze van boven worden be-
zien. De hemel is ook aanwezig in de vogels die roepen, die een verlangen 
wekken dat blijvend is. Leven is niet alleen fietsen en aan tafel zitten, maar 
ook luisteren naar die stemmen van boven. Het is van de hoge hemel iets 
willen weten. Zonder dat verlangen is leven geen leven; kan ik mij althans 
geen leven voorstellen.  
 

De katholieke theoloog Schillebeeckx heeft eens in een interview gezegd: 
‘Mensen zonder godsdienst zie je overal, die kunnen humaan, goedmenselijk 
en zinvol leven. Dat is heel goed mogelijk. Je mist niets als je leeft zonder die 
godsdienst. De zin van je leven is dan ‘weten dat het, als je dood bent, afge-
lopen is’. Je hebt zin beleefd in dat kleine bestaan. Maar wanneer je beweert 
dat mensen kunnen leven zonder God, zonder het goddelijk mysterie dat 
gelovigen en ook niet-gelovigen omringt en ze in merg en bot tot in de diep-

ste innerlijkheid van hun geest of ziel doordringt, dan zeg ik: Nee, dat kun-
nen ze niet, dat ligt niet in hun macht. Geen schepsel kan zelfs maar ademen 
zonder God. Dit is natuurlijk geen vaststelling, maar een geloofsuitspraak.’  
 

Dat geloof ik precies zo. Zonder God kan geen mens leven. Dat blijft een 
geloofsuitspraak. De kerk bestaat voor mij uit mensen die vandaag deze 
geloofsuitspraak samen voor hun rekening willen nemen. Niet uit mensen die 
een bepaalde godsdienst met elkaar delen die hen van anderen onder-
scheidt. Maar uit mensen die leven vanuit dit besef van het goddelijk myste-
rie dat godsdienstigen en ook niet-godsdienstigen omvat.  
 

De kerk is begonnen met mensen die vervuld waren van de Geest, de adem 
van God, die in Jezus dichtbij alle mensen is gekomen. Pinksteren is het feest 
van de Geest van God die heel de schepping omvat. De adem van God zon-
der welke geen schepsel leven kan. De zin van het leven is deelhebben aan 
die adem, die Geest, die hemel en aarde verbindt. 
 

 

 

Contact met de kerk? 
Onze wijkgemeente telt ongeveer 3.700 leden. Voor het contact met 
hen is naast de predikanten een team van bezoekmedewerkers be-

schikbaar.  

Als u graag bezoek wilt ontvangen, vragen wij u/jou contact op te 
nemen met het secretariaat van de Taakgroep Pastoraat: Margrieta 

de Boer, tel. 038-4546229, margrieta.de.boer@home.nl. 
U kunt uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen met uw eigen 

wijkpredikant. De contactgegevens staan hiernaast.  
 

file:///C:/Users/Gerard/Documents/Kerk/De%20Bagijn/margrieta.de.boer@home.nl


                                                                             De Bagijn - mei 2016                                                                             3 
 

Aankondigingen 
 

Ontmoetingsgroep in de zomerperiode  
Veel gemeentegroeigroepen houden vakantie 
in de zomerperiode. Maar het lijkt ons ook 
mooi om in de zomer om de 2 of 4 weken bij 
elkaar te komen, op een maandag- of evt. 
donderdagavond. Gewoon in een huiskamer 
vertellen wat je bezighoudt en ook via een 
bijbeltekst met elkaar in gesprek gaan of sa-
men eens wat anders ondernemen. Het is een 
goede gelegenheid om elkaar te leren kennen 
en andere belangstellenden kunnen natuurlijk 
ook meedoen. 
 

U of jij bent van harte welkom. Meer informa-
tie is te krijgen bij één van de contactperso-
nen: Anne Marijke Zijlstra, tel. 4544488 en 
harryprins70@gmail.com tel. 453 1068 of kijk 
op http://www.oosterkerk.nl/groepen onder de 
titel ‘GGG’. 

Gaat u verhuizen? 
Iedere wijkgemeente van de Protestantse Ge-
meente Zwolle heeft haar eigen geografische 
gebied. Voor ieder adres staat dus vast onder 
welke wijkgemeente het valt.  
Gaat u binnen Zwolle verhuizen naar een adres 
dat niet in het gebied van de Oosterkerkge-
meente ligt? En wilt u graag bij de Oosterkerk 

blijven horen? Geef dat dan, net als uw ver-
huisbericht, door aan het Kerkelijk Bureau. Kijk 
voor de contactgegevens in de colofon op pa-
gina 2 van deze Bagijn. 
Secr. Taakgroep Pastoraat, 
Margrieta de Boer 
 
Klusgroep Oosterkerk 
Ook dit jaar kunt u weer een beroep doen op 
de klusgroep van de Oosterkerk. 
Dat geldt voor alle klussen rondom uw huis, zo 
hebben we het afgelopen jaar: 
− de wanden van een appartement geschil-
derd 
− een keukenkraan vervangen 
− een klemmende deur verholpen 
− een lamp opgehangen 
− geholpen bij de renovatie van een huis 
− een mobieltje ingesteld 
− een computer vervangen  
U kunt een beroep doen op de klusgroep wan-
neer u zaken niet zelf meer voor elkaar kunt 
krijgen of /en wanneer het geld ontbreekt om 
een klus uit te voeren. 
De klusgroep is inmiddels uitgebreid met Henk 
Selhorst; een allround klusser en Karst Mulder. 
Karst heeft de leiding van het klusteam over-
genomen van Jelle Zijlstra. Jelle Zijlstra gaat 
het wat rustiger aan doen. 
U kunt ons bereiken door te bellen of te mailen 
met: 
Wim Woering, tel: 4540834        
e-mail: frederikaws@home.nl  
Karst Mulder, tel: 4547960          
e-mail: karstmulder@telfort.nl 
Jelle Zijlstra, tel: 4542562           
e-mail: jellezijlstra@telfort.nl 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kijk voor een overzicht  
van kerkdiensten in  

Gaandeweg  
of op www.oosterkerk.nl 
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Fietsen voor het Ronald McDonald Huis 
 
Een tweede thuis; zo omschrijft Geeske Koopman-Ridderbos het Ronald McDonald 
Huis in Groningen waar ze zes jaar geleden met haar hele gezin vijf maanden verbleef. 
Om ook andere ouders de mogelijkheid te geven dichtbij hun zieke kind te zijn, fietst 
Geeske op 25 en 26 juni van Maastricht naar Groningen langs zeven Ronald McDonald 
Huizen tijdens de HomeRide. Het doel: geld ophalen voor de Ronald McDonald Huizen. 
 

‘Zes jaar geleden werd onze zoon Freek, toen bijna twee jaar oud, ziek’, vertelt Geeske. ‘Hij bleek 
een tumor in zijn hoofd te hebben en werd in Groningen opgenomen op de intensive care.’ Er 

volgde een intensieve periode waarin Freek in eerste instantie 
chemotherapie kreeg. Geeske: ‘Ik was hoogzwanger van mijn 
derde kindje toen Freek werd opgenomen. Ik kwam het Ronald 
McDonald Huis binnen met een dikke buik; met het ziekenhuis 
hadden we geregeld dat ik na de bevalling nog een week in het 
ziekenhuis kon blijven. Annemijn was acht dagen oud toen we 
opnieuw onze intrek in het Ronald McDonald Huis namen; ik 
herinner me dat een van de vrijwilligers op zoek ging naar een 
wiegje. In de zomer werd Freek ook elke dag bestraald, maar 

omdat hij te ziek was om dagelijks op en neer te rijden van Zwolle naar Groningen, konden wij 
met z’n vijven verblijven in het Ronald McDonald Huis. Daar hebben we ervaren hoe belangrijk het 
is om bij elkaar te kunnen zijn.’ De familie Koopman verbleef in een halfjaar tijd vijf maanden in 
het Ronald McDonald Huis. Geeske: ‘Het is voor ons echt een tweede thuis geworden.’  
 

Sinds 2010 wordt de HomeRide verreden om geld op te halen voor de Ronald McDonald Huizen. 
Geeske: ‘Mijn broer doet al twee jaar mee en de route voert ook langs Zwolle. Elk jaar staan wij 
hem aan te moedigen, maar afgelopen Kerst vatte ik het plan op om zelf ook te fietsen. Dit jaar is 
de route omgedraaid: van Maastricht naar Groningen in plaats van andersom. De finish is nu bij 
‘ons’ Ronald McDonald Huis in Groningen, dat maakt het voor ons wel extra bijzonder.’ Geeske 
sloot zich aan bij het team van haar broer en is sinds de voorjaarsvakantie flink aan het trainen. 
Drie tot vier keer per week fietst ze zo’n 65 kilometer. Geeske: ‘Dat moet ook wel, want het is echt 
heel ver. Tijdens de HomeRide fiets je met je team 500 kilometer in 24 uur. Je fietst zowel dag als 
nacht: zo spaar je met elkaar letterlijk de overnachtingen bij elkaar.’  
 

Op 17 april werd in de Oosterkerk een fantastisch koffie- en limonadeconcert gegeven door 13 
jonge muzikanten uit de Oosterkerk. Het geld dat met de collecte werd opgehaald, gaat naar de 
HomeRide van Geeske. De teller staat daarmee inmiddels op €1740. Wilt u Geeske sponsoren? Elk 
bedrag is welkom! Ga naar www.homeride.nl/nl/homerider/geeske-koopman-ridderbos.  
 

Door: Heleen Grimmius 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

Foto: Tim Krooneman 

http://www.homeride.nl/nl/homerider/geeske-koopman-ridderbos
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Bageintjes 
 

 
Kijk voor de oplossing op www.oosterkerk.nl 
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Ontmoeting met… 
 

Elly Urban   
 

Oosterkerk vindt in Elly Urban predikant voor vier jaar 

 

Het was best lastig voor de Oosterkerkge-
meente. Vanwege de financiële positie van de 
Protestantse Gemeente Zwolle mocht de wijk-
gemeente, in de vacature die ontstond na het 
afscheid van Wim Hortensius en Andries den 
Besten, alleen een predikant benoemen voor 
vier jaar en met een dienstverband van veertig 
procent. En waar vind je zo iemand? De ker-
kenraad besloot gebruik te maken van de zo-
geheten mobiliteitspool van de landelijke PKN, 
bedoeld om beginnen-
de predikanten de kans 
te geven ervaring op te 
doen in een gemeente. 
Dat zich al heel snel 
een kandidaat aan-
diende die in Zwolle 
woont en zelfs lid is 
van de Oosterkerkge-
meente, stemt de ker-
kenraad blij en dank-
baar. Op zondag 3 april 
ging Elly Urban voor 
het eerst voor in de 
wijkkerk; vier weken later wordt ze er beves-
tigd in het ambt. 
 
“Een bruisende gemeente waar veel gebeurt 
en veel mensen actief zijn”, karakteriseert Elly 
de gemeente van de Oosterkerk. “En een ge-
meente waar ruimte is voor verschillende op-
vattingen en mensen. Veel jonge gezinnen, 
bijvoorbeeld.” De gemeente past bij haar, ook 
om praktische redenen: ze kan in haar eigen 
woonplaats aan het werk en dat is ook voor 
haar gezin plezierig. Bovendien is deze taak te 
combineren met haar werk voor de ontwikke-
lingsorganisatie ICCO / Kerk in Actie. Nu be-
steedt ze daar nog vier dagen per week aan en 
is ze één dag in de Oosterkerkgemeente; na 
de zomervakantie kan die twee dagen op haar 
rekenen. 
“Toen de Oosterkerk bekend maakte iemand 
te zoeken, zijn we met elkaar in contact geko-
men en daarna ging het snel. Het mooie van 

verbonden zijn aan een gemeente is de com-
binatie met het pastoraat: je leert de mensen 
kennen en je weet wat er speelt.” 
 
Hoewel theologie altijd al haar belangstelling 
had, koos Elly na de middelbare school voor de 
studie onderwijspsychologie. Ze werkte drie 
jaar in een centrum voor onderwijseducatie en 
vertrok vervolgens met haar man Jan Egbert 
naar het West-Afrikaanse Benin. Daar deden 

ze kerkelijk en ontwik-
kelingswerk voor De 
Verre Naasten, een 
organisatie van de Ge-
reformeerde Kerk Vrij-
gemaakt (GKV). In 
2001 kwam het gezin, 
inmiddels uitgebreid 
met drie kinderen, te-
rug naar Nederland. 
Tot 2008 voerde Elly in 
dienst van de gemeen-
te Lelystad allerlei soci-
ale projecten uit, daar-

na kwam het interkerkelijke ontwikkelingswerk 
in beeld. 
“In 2003 ben ik met de studie theologie be-
gonnen in Kampen. Al was ik lid van de GKV, 
toch heb ik bewust gekozen voor de Protes-
tantse Theologische Universiteit. Ik wilde in 
theologisch opzicht breder kijken dan de vrij-
gemaakte kerk, daarvoor was al in Benin de 
basis gelegd. Later ben ik ook als gemeentelid 
overgestapt naar de protestantse kerk, voor-
alsnog als enige van ons gezin.” 
 
Voor haar wordt de komende tijd in de Ooster-
kerkgemeente ‘een ontdekkingstocht’. “Ik ben 
als 47-jarige geen piepjonge dominee, maar 
breng wel werk- en levenservaring mee, onder 
meer als moeder. Ook het diaconaat heeft 
mijn hart, daarin meedenken en meegroeien 
lijkt me heel boeiend.” 

Door: Gery Bruins

 
 
 
 

Elly Urban spreekt de zegen uit aan het eind van haar  
eerste dienst in de Oosterkerk. Foto: Tim Krooneman. 
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Tien vragen aan …. 
 

Ramon Vliegenthart 
 

1. Kun je je kort aan de lezer voorstellen?  
Hallo allemaal, mijn naam is Ramon Vliegenthart. 
Ik ben 40 jaar oud en woon inmiddels alweer 5 
jaar in Zwolle. Wij wonen in de AA-landen dicht-
bij de Wijde AA. Geboren ben ik in Rotterdam, 
waarna ik ben opgegroeid in Ridderkerk. Inmid-
dels ben ik bijna 11 jaar getrouwd met Anja, 
samen hebben we 3 schatten van kinderen: Eva 
van 9 jaar, Lukas van 6 jaar en Stijn is net 3 
geworden.   
 
2. Wat zijn jouw dagelijkse werkzaamhe-
den?  
Doordeweeks ben ik aan het werk als account-
manager Zakelijke Markt bij Nuon. 
Ik zorg ervoor dat de energiecontracten voor 
bedrijven op en top in orde zijn. 
Dit vind ik erg leuk om te doen en ik ontmoet 
dagelijks veel nieuwe mensen.  
 
3. Wat zijn jouw hobby’s?  
In mijn vrije tijd doe ik onder andere aan rol-
stoelhockey; samen met mijn schoonvader leid ik 
de rolstoelhockey in Zwolle. Langs de kant van 
het water met een hengel in mijn handen zitten 
vind ik ook erg ontspannend. En op vakantie 
gaan! Wie houdt daar nu niet van?!  
 
4. Wat zijn je activiteiten binnen de Oos-
terkerkgemeente?  
We beginnen het jaar met de kerkbalans. Verder 
doe ik sinds een paar jaar de kindernevendienst 
en zet ik me sinds vorig jaar in voor de middel-
bare scholieren bij Provider. Samen met deze 
groep jongeren doen we iedere maand een leuke 
activiteit. 
Ook heb ik een paar keer de jonge gezinnenmid-
dag georganiseerd. 
 
5. Waarom is de kerk belangrijk voor je? 
Het is erg fijn om ergens bij te horen. Je verbon-
den te voelen, samen met anderen te geloven in 
iets moois. Dit ook mee te kunnen geven aan 
onze kinderen vind ik erg belangrijk. 
 
6. Welk onderdeel van een kerkdienst 
spreekt je doorgaans het meest aan? 
De preek spreekt mij het meeste aan. Het dieper 
ingaan op de verhalen uit de bijbel vind ik erg 

leuk. De dubbele betekenis uit de verhalen halen 
en daar goed over nadenken. 
 
7. Welke nieuwsberichten in de afgelopen 
periode hebben je het meest geraakt? 
De vluchtelingen die weer in grote getalen de 
Middellandse Zee oversteken. Heel Europa heeft 
de hele winter plannen bedacht om dit op een 
goede manier op te lossen, maar helaas zonder 
succes. Dit betekent dat de komende maanden 
veel mensen deze oversteek niet zullen halen. 

 
8.Waar kun je je heel kwaad om maken? 
Onrecht is iets waar ik heel kwaad om kan wor-
den. Mensen dingen aandoen die ze niet verdie-
nen. Laat iedereen in zijn waarde, daar komen 
we het verste mee! 
 
9.Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker 
maken?  
Helemaal niet! Je kunt mij beter niet wakker 
maken ’s nachts. De vraag is eigenlijk al of je mij 
wel wakker zult krijgen, want ik slaap als een 
blok. 
 
10. Wat is je grootste wens voor de toe-
komst? 
Heel cliché: dat we gezond blijven en samen oud 
worden, maar eigenlijk dat ik heel veel mag rei-
zen, want dat vind ik toch wel heel erg leuk. 
Mooie reizen maken met ons gezin. Kortom, van 
het leven genieten!  
 

Door: Gery Bruins
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Achteraf 

  

Op 19 maart werd er  

’s middags in de  

Oosterkerk druk  

gewerkt aan het  

maken van  

Palmpasenstokken.  

Het was een gezellige  

middag en de 

resultaten 

mochten er zijn! 

Alle foto’s zijn gemaakt door Maarten Matser. 

Omdat je maar nooit weet hoe-
veel kinderen er komen... 

Klaar voor de start! 

En dan gauw aan de slag. 

Voor de lastige klusjes heb je natuurlijk een 
vader of moeder. 

Nog even die smakelijke eitjes vastmaken... 
Daar kun  
je trots  
op zijn! 

 


