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Buiten de eigen kerkmuren kijken 
 

Wie eens goed om zich heenkijkt in Zwolle, ziet dat er overal kerken staan. Natuurlijk,  
de grote exemplaren met puntige torenspitsen herken je direct als kerk. Maar er  
zijn ook heel veel kleine, huiskamerachtige gemeenten, vaak gewoon gevestigd  
in een woonwijk. Onopvallend verscholen tussen de huizen. De Gemeente Groei  

Groep (GGG) van Wim van der Stouwe, waar Tineke Bloem deel van uitmaakt,  
brengt geregeld een bezoek aan een van deze kerken. 

 
‘Het idee is geleidelijk bij mij ontstaan’, vertelt Tineke. ‘Als ik op zondag naar de Oosterkerk fiets, 
passeer ik onderweg allemaal mensen die ook naar de kerk gaan. Maar wel een andere kerk dan 
de mijne. Het viel mij op dat hoewel we die ochtend allemaal opstaan met hetzelfde doel, niemand 
elkaar begroet. Dat vind ik in deze tijd, waarin de meest vreselijke dingen gebeuren, niet te begrijpen. 
Juist nu zouden we elkaar moeten opzoeken.”  
 
Dat idee vormde de basis voor het besluit om ook eens buiten de eigen kerkmuren te kijken. Tineke: 
“Ons eerste bezoek was aan de Plantagekerk; een Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Bijzonder aan 
deze gemeente is natuurlijk dat onze eigen dominee Elly Urban hier vandaan komt.” Daarna stond 
de Vrije Katholieke Kerk op het programma. “Dat is een heel klein clubje, gevestigd in de Van Itter-
sumstraat. Wat ons hier vooral opviel, was dat ze heel veel rituelen gebruiken -kenmerkend natuurlijk 

voor het katholicisme- maar tegelijkertijd heel ruim-
denkend zijn in hun geloof. Ons derde bezoek was 
aan de Nederlands Gereformeerde Kerk, die voor 
hun diensten gebruikmaken van het Carolus Clusius 
College. Wij bezochten toevallig een kinderdienst en 
die was heel losjes, het deed een beetje evangelisch 
aan. Meer kerken hebben we nog niet bezocht, maar 
we hebben al wel een bezoek aan De Wijngaard, een 
heel klein kerkje aan de Van Karnebeekstraat, ge-
pland.”  
 
Hoewel Tineke de bezoeken aan andere kerken als 
leuk en verfrissend ervaart, is ze niet van plan om 
over te stappen naar een andere gemeente. “De 
Oosterkerk is een warme club. De kritiek van buitenaf 
op kerken, dat er niks zou mogen, herken ik totaal 

niet in de Oosterkerk. Persoonlijk houd ik wel van een evangelisch tintje, maar ik heb ook ontdekt 
dat die gemeenten juist vaak strakker in de leer zijn. Bij de Oosterkerk zijn ze los in de leer, maar 
strakker in de uitvoering. Het resultaat is een gemeente van warme, betrokken mensen, waar ieder-
een welkom is.”  

Door: Heleen Grimmius 
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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 2150 exemplaren 
  

Redactie: Gera Berends, Gery Bruins,  
Iemke Epema, Hans Verheule, Gerard 
Bielderman (opmaak) en Heleen Grim-
mius (eindredactie). 
  

Kopij  
Kopij voor het volgende nummer kunt   
u tot uiterlijk vrijdag 18 augustus 2017 
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. I. Epema  tel. 454 23 66 
dsIemkeEpema@oosterkerk.nl  
Ds. N. Eygenraam  tel. 452 52 23 
dominel@hetnet.nl 
Ds. H. Tissink  tel. 337 44 06 
jttissink@hetnet.nl 
Ds. E. Urban  tel 06 26 99 95 94 
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 
 

Ode aan de liefde 
  

Het symbool voor Pinksteren is vuur. Heilig vuur. Mensen zijn door iets 
gegrepen dat zo sterk is, zo waar, dat ze er wel over moeten vertellen. 

Of schrijven. Aan dat vuur danken we de evangelieverhalen.  
Kort voor Pasen las ik een indrukwekkend boekje. Het heet ‘Een jihad 

van liefde’ en is geschreven door Mohamed el Bachiri. Mohamed ver-

loor zijn vrouw Loubna bij de aanslag op metrostation Maalbeek in 
Brussel, nu meer dan een jaar geleden. Zijn boekje is behalve een 

eerbetoon aan zijn vrouw een oproep tot verdraagzaamheid en dia-
loog. 
 

Mohamed is 36 jaar oud, Marokkaanse Belg, moslim, Molenbekenaar, 

en tot vorig jaar metrobestuurder. Dat werk kan hij nu niet meer doen. 
Zijn vrouw was met de metro op weg naar haar werk als gymdocente 

op een middelbare school toen een terrorist het metrostel waarin zij 
zat opblies. Ze stierf ter plekke. Hij bleef achter met zijn drie zoons van 

10, 8 en 3 jaar in een hel van pijn.  
 

Toch koestert hij geen haat ten opzichte van de daders, die beweerden 

uit naam van Allah te handelen. ‘Haten is waanzin', zegt hij. In zijn 
boek legt hij uit wat de eigenlijke betekenis is van jihad: inspanning 

voor het goede. Dat is vooral een inspanning tegen jezelf, je eigen 
driften, je boosheid. Uit alle macht wil hij zich inspannen om de haat 

tegen te gaan. Om zijn drie jongens liefde te leren in plaats van wraak.  
 

Hij schreef een lofzang op de liefde. Liefde die door de dood is heen 
gegaan. Voor mij gaat dit boek over wat ook de kern vormt van Pasen 

en Pinksteren. Dat het is geschreven door een moslim maakt het niet 

minder waar. Eerder meer waar. Lees en oordeel zelf, zou ik zeggen. 
Tot slot enkele fragmenten uit deze ode aan de Liefde: 
 

Liefde, dat wat me drijft, me laat leven en overleven.                                                                    

Liefde, de basis, de sokkel waarop ieder geloof moet rusten.                                                             

Liefde, het schuiloord voor wie in zijn tranen verstikt.                                                           

Liefde kent alleen genade en vergeving.                                                                                             

Als jij van de Liefde bent, heb ik dezelfde godsdienst.  

 
 

 

Contact met de kerk? 
Onze wijkgemeente telt ongeveer 3.700 leden. Voor het contact met hen is 
naast de predikant een team van bezoekmedewerkers beschikbaar.  
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 wijkpredi-
kant. De contactgegevens staan hiernaast.  
Kijk voor de wijkindeling op www.oosterkerk.nl 

http://www.oosterkerk.nl/
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Aankondigingen 
 

Zwolle reist naar Taizé 
deze zomer 
Een reis voor jongeren tussen 
de 16 en 30 jaar uit Zwolle 
e.o.  
Al een aantal keer is er vanuit 

de Oosterkerk in Zwolle een 
reis naar Taizé gemaakt. Taizé 

is een klein dorpje in het Franse 

Bourgondië, waar een oecume-
nische kloostergemeenschap 

gevestigd is. Zij bieden de mo-
gelijkheid aan jonge mensen 

daar (meestal) een week te 

verblijven. Duizenden jongeren 
vanuit heel Europa (en zelfs 

daarbuiten) komen jaarlijks 
naar Taizé. 

Je maakt vieringen mee waarin 
veel gezongen en gebeden 

wordt en vooral stilte heerst. Je 

leert andere jongeren kennen 
doordat je deel uitmaakt van 

gespreksgroepen. Er is ook tijd 
voor ontspanning: door ’s 

avonds wat met elkaar te drin-

ken op het terrein of door een 
mooie wandeling te ma-ken. 

Het programma in Taizé is in 
principe gericht op jongeren 

tussen de 16 en 30 jaar. We 
verwachten dat de totale kos-

ten niet boven de 250 euro zul-

len liggen. We verblijven in 
tenten en zullen als groep bij 

elkaar staan. 
Verschillende kerken uit Zwolle 

(de Dominicanenkerk, de Open 

Kring en de Oosterkerk) slaan 
de handen ineen om in de week 

van 26 augustus tot 3 septem-
ber 2017 naar Taizé te reizen. 

Je kunt je opgeven voor 1 juni 
2017.  

Op 23 mei is er een informa-

tiebijeenkomst in de Dominica-
nenkerk, van 20:00 uur tot 

21:00 uur.  
Op 22 juni is er een kennis-ma-

kingsbijeenkomst met de 

groep, in de Oosterkerk, van 
20:00 uur tot 21:30 uur.  

Als je interesse hebt in de reis 
of vragen, kun je je melden bij:  

 

Heidi Schröder (heidischroder433@hotmail.com, de Oosterkerk); 

Margo Jonker (margojonker@kpnplanet.nl, de Open Kring) of 
Corinne van Nistelrooij (corinnevannistelrooij@kloosterzwolle.nl, het 

Dominicanenklooster) 
 

Oecumenisch Stiltecentrum in Grote kerk zoekt 
vrijwilligers 
Tijdens de openstellingsuren (dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 

– 17.00 uur) is er in de Grote Kerk in het centrum van Zwolle ook een 
Stiltecentrum. 

Mensen die de kerk bezoeken kunnen zich in de Mariakapel terugtrek-
ken voor meditatie of gebed. Ook kan daar een kaarsje aangestoken 

worden. Het Stiltecentrum wordt beheerd door een groep vrijwilligers 

die bij toerbeurt aanwezig zijn. Bezoekers kunnen hier - als men dat 
wil- aan een tafel aanschuiven voor een gesprek (vaak is een "luiste-

rend oor" voldoende). Ook is er koffie/thee aanwezig.   
De vrijwilligers doen dienst van 11.00 – 14.00 uur of van 14.00 tot 

17.00 uur. Sommigen doen dit 1x per week, anderen 1x per 14 dagen 

of op een ander tijdstip. Een rooster wordt in gezamenlijk overleg op-
gesteld. Graag komen we in contact met mensen die dit mee willen 

verzorgen. Voor informatie: Ries Nieuwkoop 0650528671 of via mail: 
ries.nieuwkoop@gmail.com. 
 

De Taakgroep Pastoraat zoekt versterking! 
In verband met langdurige ziekte zijn we op zoek naar iemand die het 
bezoek aan nieuw ingekomen gemeenteleden wil coördineren. De 

voornaamste taak is hierbij het verdelen van de adressen onder de 

ongeveer 5 bezoekers (“begroeters”!). Deze nieuwe adressen worden 
centraal vanuit de ledenadministratie aangeleverd. Naar schatting 

vergt de coördinatie van het bezoekwerk gemiddeld een uur in de 
week, maar het kan – in overleg met de bezoekers – ook anders wor-

den ingedeeld (bijvoorbeeld maandelijks doorsturen van adressen). 

Naast deze coördinerende rol zijn we nog op zoek naar bezoekers voor 
de werkgroep Algemeen Pastoraat (bezoek bij bijvoorbeeld ziekte, fa-

milieomstandigheden of “zomaar” een gesprek).  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margrieta de Boer 

(margrieta.de.boer@home.nl of tel.nr. 038-4546229). 
 

Het Klusteam 
Wist u dat er binnen de Oosterkerk een Klusteam actief is? Het Klus-
team en dus ook de klussers vallen onder de diaconie van de Ooster-

kerk. Het klusteam helpt gemeenteleden en niet-gemeenteleden met 
de uitvoering van klussen die niet door deze mensen zelf uitgevoerd 

kunnen worden, om wat voor reden dan ook. 
Vaak gaat het om mensen die niet over voldoende financiële middelen 

beschikken om de klus te laten uitvoeren, maar het kan ook gaan om 

mensen die het even niet meer zien zitten, of die geen netwerk hebben 
om bij te springen.  

De klussen waarvoor het Klusteam wordt ingeroepen zijn heel divers: 
hulp bij verhuizing naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis, het leegma-

ken van een woning, behangen, schilderen, schoonmaken, tuinonder-

houd en nog veel meer. Wilt u meer weten over het Klusteam of een 
klus aanvragen?  

Neem dan contact op met de dagelijkse leiding, Karst Mulder tel: 
4547960 (06-44448896) of Wim Woering tel: 4540834 (0612790954). 

 

mailto:heidischroder433@hotmail.com
mailto:margojonker@kpnplanet.nl
mailto:corinnevannistelrooij@kloosterzwolle.nl
mailto:ries.nieuwkoop@gmail.com
mailto:margrieta.de.boer@home.nl
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Einde Molenhofdiensten 
Sinds 2012 worden er maandelijks kerkdiensten gehouden in de Molenhof. Helaas komt hier binnenkort een 
einde aan. Er komt een nieuwe zorgaanbieder in de Molenhof en deze gaat drastisch verbouwen. Alle bewoners 

moesten hierdoor verhuizen. Zij zijn naar diverse zorgcentra gegaan in Zwolle, een groot aantal mensen woont 

nu in de Venus. Om deze mensen niet in de steek te laten blijft Ds. Tissink de pastorale zorg verlenen.  
De laatste dienst voor de bewoners en andere belangstellenden is op zondag 4 juni, de voorganger is ds. 

Epema. Wij bedanken alle vrijwilligers hartelijk voor hun inzet van de afgelopen jaren. Ook heten we alle 
bezoekers van deze diensten van harte welkom in de Oosterkerk.  
 
 

Collectemunten kopen 
De Protestantse Gemeente Zwolle verkoopt collectemunten in waardes van € 0,20, € 0,50,  

€ 1,00, € 2,00, € 5,00 en € 10,00. 
Het voordeel van het gebruik van collectemunten voor de collectes is dat u nooit meer op zoek hoeft te gaan 

naar kerkgeld èn dat uw bijdrage belasting aftrekbaar is.  

U kunt ze kopen van 8.30 tot 12.00 uur bij het Kerkelijk Bureau, maar daarbui-
ten ook bij gemeenteleden thuis. 

Egbert van Buiten doet dit al vele jaren voor gemeenteleden in de Aa-landen. 
Vanaf 1 januari 2017 kunt u ook bij Nico en Jenny Duijf terecht. 

U kunt ze ‘bestellen’ per mail (heeft de voorkeur) of per telefoon. 
U betaalt per eenmalige machtiging (heeft de  voorkeur) of contant (gepast). 

Desgewenst komen wij ze brengen. Misschien zijn er onder u ook lezers die 

collectemunten aan huis willen verkopen?  
Neem dan contact op met Jenny Duijf. 

De verkoopadressen zijn: 
Egbert van Buiten, Welle 58, tel. 454 42 88, mail: egbert.vanbuiten@gmail.com 

Nico en Jenny Duijf, Philosofenallee 33, tel. 454 09 88, mail: duijf@home.nl   
 
 

Tweede limonadeconcert in de Oosterkerk op 7 mei na de dienst ( ± half 12) 
Het succes van vorig jaar smaakt naar meer.  
Zo’n 14 kinderen zijn alweer hard aan het studeren om zich op het podium van de Oosterkerk muzikaal te 

presenteren: viool, trombone, zang, saxofoon, blokfluit, gitaar en piano. Het wordt vast een leuk muzikaal 

feestje, en we sluiten weer af met een vrolijk orkeststukje, gedirigeerd door 
Geeske.  

Onze koffieconcerten (nu dus limonadeconcert) zijn altijd laagdrempelig, duren 
± een half uur en aan het eind wordt een bijdrage gevraagd voor een goed 

doel. Het goede doel van 7 mei is heel sympathiek: deze zomer gaat vanuit de Adventskerk een groep jon-

geren naar Kenia voor opbouwwerk, en daarvoor is best veel geld nodig. Wij sluiten ons graag bij hun acties 
aan. Informatie hierover is te vinden op jambokenia2017.com. 

Kom vooral luisteren en geef de kinderen een enthousiast publiek! 
namens de Taakgroep Eredienst, 

Nel van der Maden 
 

Bageintje 1 

 

 
Kun je alle vogels vinden in deze woordzoeker? 
 

 

 
 

Oplossing: 

mailto:egbert.vanbuiten@gmail.com
mailto:duijf@home.nl
http://jambokenia2017.com/
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Ontmoeting met… 
 

Dirk Jan Steenbergen 

 

Dirk Jan Steenbergen is sinds 2016 als kerkelijk jeugdwerker verbonden aan  
de Oosterkerkgemeente. Daarnaast is hij werkzaam als jongerenwerker  

bij de Doopsgezinde gemeente Bolsward, Sneek en Joure en is hij 
docent godsdienst op het Carolus Clusius College in Zwolle. 

 
Dirk Jan is al op vrij jeugdige leeftijd in contact 
gekomen met het kerkelijk jeugdwerk. Toen hij 
als 17-jarige op catechisatie zat, werd er door de 
coördinator clubwerk gevraagd of iemand een 
kinderclub wilde gaan leiden. Hij stak als enige 
zijn vinger op, vooral omdat 
hij verkering had met de 
dochter van degene die de 
vraag had gesteld. Hij zou 
het samen gaan doen met 
een ouder iemand, maar die 
hield er al gauw mee op. De 
club kwam bij elkaar in een 
kelder aan de Bachlaan en 
ging uit van de gemeente die 
kerkte in de Verrijzeniskerk 
in Holtenbroek en die later 
de Hoeksteengemeente zou 
worden. Dirk Jan merkte dat 
hij niet zo’n knutselkoning 
was en dat hij meer affiniteit 
had met tieners. Hij is 
daarna nog jaren actief ge-
weest bij de activiteiten met 
jongeren in de kelder van de 
Hoeksteen. Ondertussen 
volgde hij de lerarenoplei-
ding aardrijkskunde/ge-
schiedenis, maar in de tach-
tiger jaren was er geen enkel uitzicht op een 
baan in het middelbaar onderwijs. Na een 
nieuwe studie godsdienst in Groningen is Dirk 
Jan werkzaam geweest als kerkelijk werker en 
als docent en afdelingsleider in Winsum, Harder-
wijk, Amersfoort, Antwerpen, Deventer en uit-
eindelijk toch weer Zwolle.  
 

Nachtspel 
Dirk Jan ervaart de sfeer in de Oosterkerk als 
zeer positief. Mensen genieten vooral van de 
goede dingen en er kan veel. Dirk Jan denkt wel 
eens na of hij als  50-er een uiterste houdbaar-
heidsdatum heeft om dit werk te blijven doen. 

Heel blij is hij als hij dan merkt met welk een 
enthousiasme er is gewerkt aan de tienerdienst 
over Simson op 29 januari door leerlingen uit 
groep 7 en 8. Hij vindt het nog steeds het leukst 
om jongeren te ontmoeten en te inspireren, lie-

ver dan op afstand anderen 
aan te sturen. Ook op het 
weekend op Ameland met 
groepen jongeren uit de Ad-
vents- en Oosterkerk kijkt 
hij met veel plezier terug, al 
was hij wel blij dat er enkele 
studenten mee waren om 
aan het eind van de avond 
nog een keer het nachtspel 
te doen. 
 

Jezelf kunnen zijn 
Als Jeugdwerker kiest Dirk 
Jan principieel de kant van 
de jongeren. Hij is niet aan-
genomen om de jeugd een 
volwassen neus aan te 
naaien. In het kerkelijk 
jeugdwerk is de relatie met 
jongeren anders dan in het 
onderwijs. Daar ben je de 
leraar die uitmaakt wat er 
gebeurt. In het jeugdwerk 

maak je wel het programma, maar je kunt veel 
meer laten gebeuren en laten ontstaan. Voor 
hem is de waarde van het jeugdwerk dat jonge-
ren ervaren dat er voor hen een plek is waar ze 
zichzelf kunnen zijn en waar ze gewaardeerd 
worden om wie ze zijn en niet zoals op school 
vaak vooral op basis van cijfers. In het jeugd-
werk weet je wie extra aandacht nodig heeft. 
Jongeren moeten ervaren dat ze er mogen zijn. 
Dit is voor ieder mens belangrijk, maar juist de 
kerk zou dit van harte moeten uitstralen.    

Door: Hans Verheule  
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Uit de kerkenraad… 
 

Zomaar te gaan met je stok in je hand, zonder te weten…… zongen we vroeger met onze kinderen. 
Het klonk naar op weg zijn, naar zoeken, naar avontuur. 

Het klonk ook naar SAMEN. Je bent niet alleen: we gaan 
samen en ook nog met de Eeuwige! 
Dit lied speelt ook nu vaak door mijn hoofd als we vergade-
ren in de Kerkenraad, besluiten nemen, zoeken naar verso-
beren, samenwerken met onder andere de Adventskerk en 
vernieuwingen. Welke koers willen we varen, waarheen wil-
len we en waarom? Wat houden we als kostbaarheden vast, 
wat past niet meer en onder welk kompas zijn we onder-
weg? Het is zoeken, soms stilstaan en overleggen, soms om 
je heen kijken. Maar er is altijd beweging, een proces van 
verder gaan. Het is een kwetsbaar gebeuren, want we willen 
graag dat iedereen – zeker ook de jongeren! -  tot zijn recht 
komt. In de Eredienst en erbuiten. En dan willen we ook nog 
in de samenleving een bijdrage leveren. Ga er maar aan-
staan, denk ik soms. Zeker in tijden dat de broekriem moet 
worden aangetrokken. 
Onderweg gebeurt er van alles: lief en leed. Zoals de Molen-
hof die dicht gaat en waar de laatste dienst op 4 juni plaats-

vindt. Maar ook gaan jongeren naar Ameland, vindt er een Ronde Tafel Gesprek voor route-overleg 
plaats, zijn er activiteiten zoals op 12 mei een theatervoorstelling met Kees van der Zwaard, een 
startzondag op 18 september, een wandeling op Hemelvaartsdag, koffie-ochtenden in de Oosterkerk 
en in Pierik, een tienerdienst en een limonadeconcert. In het jaarverslag – binnenkort op de website 
– leest u meer. Bijna elke dag kan een Kerkdag worden. Zo zijn we onderweg. Betrokken en zoekend, 
gedreven door de Geest. 
Tegelijk zijn er de gesprekken met de Adventskerk en ook daar zoeken we waar en hoe we kunnen 
en willen samenwerken. Steeds meer is er gezamenlijkheid:  
In de vormingsactiviteiten, het jeugdwerk en het voorgaan in kerkdiensten. Vraag is: hoe kunnen 
we elkaar verrijken en versterken? Samen op zoek dus. 
Als gemeentelid van de Oosterkerk kunt u meedoen! Als vrijwilliger, als ambtsdrager maar ook door 
ervaringen door te geven aan de Kerkenraad.  
Zij hoort graag van u! Groet vanuit de Kerkenraad, 

Wil van de Meeberg 
 

Bageintje 2 
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Tien vragen aan... 
 

Hans van Berkum 
 

De tien vragen worden deze keer beantwoord door Hans van Berkum. Na ongeveer 
dertig jaar diaken te zijn geweest, voorheen in de Jeruzalemkerk en sinds de fusie 

 in 2012 in de Oosterkerk, legt hij op zondag 21 mei deze taak neer. 
 

1. Kun je je kort aan de lezers voorstellen?  
Mijn naam is Hans van Berkum, ik ben geboren in 
Zwolle in oktober zeventig jaar geleden. Ik ben va-
der van twee dochters en opa van twee kleindoch-
ters en woon in Zwolle-Zuid. 
 

2. Wat zijn je activiteiten binnen de Ooster-
kerkgemeente?  
Behalve diaken in de wijk, ben ik ook afgevaar-
digde naar het College van Diakenen, waarin alle 
wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente 
Zwolle vertegenwoor-
digd zijn. Daarnaast ben 
ik bezig met ‘OK in de 
wijk’, waarmee we pro-
beren als kerk op allerlei 
manieren zichtbaar te 
zijn in de wijk Assen-
dorp/Pierik. Ook bij de 
organisatie van de 
Oogstdienst in novem-
ber, de uitreiking van de 
Kerst-attenties en de 
Oliebollenactie ben ik 
betrokken. En verder 
doe ik graag mee met 
allerlei zaken die voorbij 
komen. 
 

3. Wat is het mooiste 
van diaken zijn?  
Het mooie van diaken 
zijn in de Oosterkerk is 
de ruimte die je wordt 
geboden. Als we ideeën 
en plannen hebben, krij-
gen we alle kans om die uit te voeren. 
 

4. En wat het moeilijkste?  
Het moeilijkste is om een grens te moeten stellen 
aan de veelheid van werk. Het houdt een keer op. 
Maar dat loslaten is wel moeilijk, hoor. 
 

 

 

 
 

5. Waarom is de kerk belangrijk voor je?  
De kerk is heel belangrijk voor mij; ik vind er een 
uitlaatklep als ik ergens mee zit. Dat kan van alles 
zijn en het mooie is dat je dat in de kerk kunt delen 
met anderen. Vooral bij de andere diakenen kan ik 
dingen kwijt. 
 

6. Welk onderdeel van een kerkdienst 
spreekt jou doorgaans het meest aan?  
De preek spreekt mij het meeste aan en natuurlijk 
het koffiedrinken en bijpraten na de dienst. 
 

7. Welke nieuwsbe-
richten hebben je de 
laatste tijd het meest 
geraakt?  
De berichten over de 
aanslagen in Londen en 
Stockholm vind ik op dit 
moment heel erg aangrij-
pend. Over de woeligheid 
die je overal in de wereld 
ziet, kan ik me echt zor-
gen maken. 
 

8. Waar kun je je heel 
kwaad om maken?  
Heel boos ben ik nooit, ik 
ben eigenlijk altijd vrolijk. 
Maar ik ben wel verdrietig 
over de grote verschillen 
in de wereld. 
 

9. Waar mogen ze jou 
’s nachts voor wakker 
maken?  
Ik slaap gelukkig goed, 

wakker maken mag je mij alleen voor noodgeval-
len. 
 

10. Wat is je grootste wens voor de toe-
komst?  
Mijn grootste wens is dat er geen oorlog komt en 
dat de wereldleiders elkaar beter leren verstaan. 
En dat ze niet, zoals nu, de zaken op scherp zetten. 
 

Door: Gery Bruins 

 
 

 

Diaken Hans van Berkum (boven) tijdens de oecumenische Avond-
maalsviering op zondag 15 januari j.l.        Foto: Jan Stellingwerff. 
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Achteraf 
 

Voor vele Oosterkerk-gangers is het  een niet meer weg te denken traditie:  
de Nacht van Waken. In deze nacht, voorafgaand aan Eerste Paasdag,  

was de kerk de hele nacht geopend. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Bart Erik van Uffelen steekt de 
nieuwe paaskaars aan. 

Licht gloort al door de ramen - een nieuwe ochtend breekt aan! 

Gedurende de nacht is er ruimte voor ontmoeting en andere activiteiten, zoals 
het schrijven van brieven voor vrijlating van politieke gevangenen. 

De aanwezigen kunnen luisteren naar 
meditatieve muziek van o.a. Taizé  

en Huub Oosterhuis. 

Lichtjes zijn de voorbode van wat 

komen gaat! 

De nacht wordt bij zonsopkomst afgesloten door het naar buiten brengen van de 
nieuwe paaskaars, het lezen van het paasevangelie en het delen van brood  

en wijn. 

Tekst: Bart Erik van Uffelen  Foto's: Maarten Matser 


