
1 
 

 

Zin in kerk 
 
Dat is het jaarthema voor het nieuwe seizoen. Zin in de betekenis van: er zin in hebben. Wat 
maakt dat wij bij de kerk willen horen, aarzelend, met reserves, of vol overtuiging? Wat raakt ons, 
waar worden we enthousiast van? Wat zoeken we in de kerk? Dan gaat het om zin in de zin van 
betekenis. 
 
De betekenis die de kerk heeft, zal per persoon verschillend zijn. Zou verschil in beleving te maken 
hebben met verschillen tussen generaties? Ook dit jaar organiseren we weer ontmoetingsbijeen-
komsten voor de hele gemeente, dit keer in het voorjaar en rond het jaarthema Zin in kerk. De zin 
die we erin hebben of juist niet hebben, die we er zoeken, hebben gevonden, of maar niet kunnen 
ervaren: waar gaat het toch allemaal over?  
 
In het midden van dit blad vindt u het programma Vorming en Toerusting. Bibliodrama, gespreks-
kringen, een kloosterweekend, filmavonden, ontmoetingsavonden rond geloofsopvoeding, honger-
doeken schilderen, een cursus Bijbel en internet, luisteren naar psalmen met dans en muziek, -een 
heel breed scala.  
 
Een serie avonden is gelinkt aan het 
jaarthema. Op vier verschillende 
manieren wordt Zin in kerk belicht. 
Wat betekent het voor je geloof dat 
je leeft in een samenleving waarin 
geloven bepaald niet (meer) van-
zelfsprekend is? Hoe moet je God 
zien na alle beeldenstormen? Wat 
kunnen we als kerk doen voor men-
sen in onze eigen stad? Wat ge-
beurt er op zo’n pioniersplek van de 
PKN, bijvoorbeeld het protestantse 
klooster in Jorwerd? 
 
We hopen dat u zin hebt in het 
nieuwe seizoen en dat u gebruik zal 
maken van één van de vele moge-
lijkheden om met anderen in ge-
sprek te raken over Zin in kerk. 
 
Door: Iemke Epema 
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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 Ve-
nis, Iemke Epema, Gerard Bielderman 
(opmaak) en Karlijne Hullegie-
Brouwer (eindredactie). 
  

Kopij  
Karlijne Hullegie-Brouwer 
tel. 851 56 75 
Kopij voor het volgende nummer kunt 
u voor 5 november 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. Iemke Epema, tel. 454 23 66 
iemke.epema@hetnet.nl 
  

Ds. Andries den Besten,  
tel. 033 2466716 
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 
NL23ING0001158271 t.n.v. Protes-
tantse Wijkgemeente 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 kerkdien-
sten in Gaandeweg of op 
www.oosterkerk.nl 
  

 
 

Meditatie              door ds. Wim Hortensius 

 

Zolang ik leef 
 

Het overkomt me, telkens weer. Onverwacht word ik ge-
raakt door het zingen van een psalm. Zoals laatst bij het 
staande zingen van intochtslied Psalm 89: Ik zal zo lang ik 
leef bezingen in mijn lied des Heren milde gunst, het werk 
aan ons geschied. Waarom het me zo aansprak? Heeft het 
iets met vroeger te maken, toen wij psalmen uit ons hoofd 
moesten leren? De vertrouwde sfeer van de lagere school, 
een tijd waarin voor mij geloofszekerheden nog zeker wa-
ren. Of is het omdat in deze oude liederen van Israël niet 
wordt verbloemd? Omdat de psalmen gaan over ons gewo-
ne leven, over de vragen die wij hebben, over ons zoeken 
en vinden, over God en de mensen met wie wij leven, alles 
wat vreugde geeft en verdrietig maakt, wat tot extase 
brengt en in diepe angst. En dat wij zolang wij leven tot de 
Eeuwige mogen roepen om ontferming en het uit mogen 
zingen van dankbaarheid.  
 
En nu is het nieuwe Liedboek uit. Mooi! Dat boek dat na 
jarenlange discussies, haperingen en vertragingen nu einde-
lijk onder ons is. Met 1100 liederen, gebeden en teksten 
bestemd voor de eredienst, maar ook voor andere gemeen-
tevieringen, voor pastoraat en meditatie. Met ook veel 
nieuwe liederen, uit de volle breedte van de christelijke tra-
ditie, van vrijzinnig tot evangelisch. We gaan er het komen-
de jaar in grasduinen. Vol verwachting. 
 
Gelukkig zijn de psalmen erin bewaard gebleven, in verschil-
lende toonzettingen en bewoordingen, ook in de psalmbe-
rijming van het ‘oude’ liedboek. De psalmen die zijn gezon-
gen door onze moeders en vaders, opa’s en oma’s, hun ou-
ders, voorgaande geslachten, de eeuwen door. Door psal-
men te zingen deel je ook in iets van hun geloofsovertui-
ging, tot aan die van David aan toe, die veel van deze liede-
ren op zijn harp heeft gecomponeerd. Geïnspireerd door de 
Geest van God. 
 
Psalmen kun je altijd zingen. Op die prachtige hoogtepunten 
in ons leven. Op die momenten dat je niet meer weet waar-
om en hoe te leven. Al zingend gaat de hemel open en daalt 
de Geest neer, om ons te troosten en te inspireren, ons le-
ven lang. Voor mij onvergetelijk verwoord in de psalm die 
mij het meest lief is, 116: God heb ik lief, want die getrouwe 
Heer nam, toen ik riep, met toegenegen oren mijn woorden 
aan. Hij zal mij blijven horen en levenslang ben ik niet een-
zaam meer. 
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Aankondigingen 
 

Startzondag 8 september 
Introductie jaarthema Zin in kerk 
Hieronder ziet u het programma van de startzondag op 8 
september: 

 vanaf 9.30 uur: koffie bij binnenkomst   
 10.00 - 11.00 uur: dienst met veel zingen uit het 

nieuwe Liedboek. Voorganger is ds. Iemke Epema 
 na de dienst een sapje in plaats van koffie 
 11.15 - 11.45 uur en 11.45 - 12.15 uur (halverwege 

wisselmoment) 
   Zin(g) in kerk: workshop zingen uit het nieuwe Lied-

boek 
 11.15 - 11.45 uur en 11.45 - 12.15 uur (halverwege 

switch met andere groep) 
   Zin in kerkenwerk: presentatie verschillende werk-

groepen in de Oosterkerk 
 12.15 - 13.45 uur: koud buffet met ingebrachte hap-

jes en een feestelijk drankje. Samen lekker eten met 
veel ruimte voor ontmoeting.   

Er is een eigen programma voor kinderen: een springkus-
sen voor de kerk, schminken, meeleeftheater, een specia-
le kindermaaltijd en aansluitend disco op zolder. Voor de 
allerjongsten is er oppas, ook na de dienst. Voor de jon-
geren van Provider is er een eigen activiteit. 
 

Onze wijkkas  
We ontkomen er als kerkrentmeesters niet aan om jaar-
lijks de inkomsten en uitgaven van onze wijkkas te be-
spreken. Twee achtereenvolgende jaren van fuseren, 
Oosterkerk - Hoeksteen (2011) en Oosterkerk - Jeruza-
lemkerk (2012) én de daarmee gepaard gaande ingrij-
pende verbouwingen van zowel kerkzaal als Bagijnehof, 
zorgden ervoor dat het niet eenvoudig was om zicht te 
houden op de geldstromen. Dankzij onze penningmees-
ters is dat toch goed gelukt.   
In de tweede helft van 2012 kwamen we in rustiger 
vaarwater en was het mogelijk om een sluitende begro-
ting voor zowel de verbouwing van De Bagijnehof als 
voor de wijkkas voor 2013 aan de kerkenraad voor te 
leggen. Het financiële eindverslag van de verbouwing is 
begin augustus 2013 ter goedkeuring aan de kerkenraad 
gestuurd. 

 

De wijkkas wordt "gevoed" door de actie Kerkbalans, de 
zes wijkkascollecten per jaar én de giften die ontvangen 
worden; totaal in 2012 € 14.700,-. Voor 2013 zijn de 
uitgaven begroot op € 16.900,-. Per saldo een tekort van 
€ 2.200,-. Dat is ongeveer  € 1,- per gemeentelid. Geluk-
kig kon/kan dit tekort in 2012 en 2013 weggewerkt wor-
den door een bijdrage van de beheercommissie.  
Naar aanleiding van de gesprekken die op het niveau van 
de Protestantse Gemeente Zwolle plaatsvinden, valt te 
verwachten dat de verdeling van de gelden die voorvloei-
en uit het beheer van de kerk en De Bagijnehof, de ko-
mende jaren anders zal worden. De wijkgemeente zal 
mogelijk minder zelf kunnen besteden. Het aanvullen van 
een tekort van de wijkkas komt dan danig in het gedrang.  
Daarom zullen we de komende jaren eventuele tekorten 
gezamenlijk moeten terugdringen door óf minder uit te 
geven óf meer inkomsten te genereren.  
De kerkrentmeesters prijzen zich gelukkig dat nu al veel 
wijkgemeenteleden een gift storten in de wijkkas na 
ontvangst van een verjaardagskaart van onze wijkge-
meente. Wij hopen dat deze manier van geven de ko-
mende maanden in alle delen van de wijkgemeente ver-
der ingang zal vinden.  
Een extra gift op rekening NL23ING0001158271 t.n.v. 
Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk is van harte wel-
kom!  
 

Klusgroep Oosterkerk 
De klusgroep van de Oosterkerk is er om hulp te bieden 

bij praktische problemen thuis. Voor al die dingen waar u 
even geen raad mee weet. 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 bij u thuis 
of wij u met onze vrijwilligers kunnen helpen. Indien 
nodig wordt het werk gratis uitgevoerd, inclusief alle 
materialen. Of we helpen u een uitvoerder te vinden. Als 
u het wel kunt betalen, is er een richttarief van € 10 per 
uur. Met deze opbrengst betalen we dan de gratis klus-
sen. Of helpen we bijvoorbeeld bij de Oekraïne-reis. In 
2013 zijn we alweer 28 keer in actie gekomen. Zo hielpen 
we bij een verhuizing, knapten we een tuin op en stelden 
een TV opnieuw in. We kregen een nieuw mobieltje aan 
de praat, hebben een nieuwe kast opgehaald en in elkaar 

gezet, spullen die overbodig waren helpen verkopen via 
marktplaats, enz, enz.  
U mag ons bellen: Wim Woering, tel: 454 08 34 of Jelle 
Zijlstra, tel: 454 25 62 of e-mail: jellezijlstra@telfort.nl 
 

Open Monumentendag  
Zaterdag 14 september 2013 is de Oosterkerk geopend 
van 10.00 uur tot 17.00 uur in verband met de Open 
Monumentendag. Het programma voor deze dag ziet er 
als volgt uit: 

 11.30 uur   Orgelconcert van Rudie Altelaar 
 13.13 uur   Koor Gloria Patri 
 14.00 uur   Orgelconcert van Rudie Altelaar 
 14.30 uur   Koor Puur Zang 
 16.30 uur   Koor Multiple Voice 

Graag zou ik vrijwilligers willen vragen om assistentie te 
verlenen op deze dag. Voor informatie en / of vragen kan 
er contact  opgenomen worden met  Anne Marijke Zijlstra 
(coördinator van de Oosterkerk), telefoon 454 44 88.
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Verslag 
Naar Taizé: verslag van een indrukwekkende reis 

 

Zondagnacht 7 juli om 1.30 uur verzamelden ze op het station. Twaalf mensen op weg naar 
Taizé. Zes van de Oosterkerk en zes van daarbuiten. Een gemengd gezelschap met studenten, 

werkenden, jonger en iets ouder (en nog iets ouder: Wim), ervaren met Taizé en er voor het 
eerst... De groep vertelt over hun ervaringen. 

 
Na een vermoeiende, maar gezellige reis kwamen we aan 
in een zonnig Taizé, waar we in de hitte onze tenten 
opzetten. Overweldigd door het grote aantal jonge men-
sen (ongeveer 3000), gingen we in de rij staan voor het 
avondeten.   
 

Een week in Taizé…  
Centraal in Taizé staan de drie gebedsdiensten die iedere 
dag plaatsvinden. Het is fijn om, voordat de dag echt 
begint, een moment te hebben van stilte. De hele week 
bestaat uit hetzelfde ritme: drie vieringen per dag, een 
Bijbelintroductie, de gesprekken in een groepje én het 
werk. Van distributie van de lunch (en hier stiekem extra 
koekjes eten, zoals Carline) tot het schoonmaken van 
toiletgebouwen (waar Indra een ster in is geworden!), 
van het opzetten van tenten (door alleskunner Mirjam), 
tot het op de allereerste dag ontslagen worden als assis-

tent pannenroerder (Lex).  
De ontmoetingen in de gespreksgroepen zijn bijzonder. 
De groepen bestaan uit jongeren uit heel Europa (én 
daarbuiten), uit allerlei verschillende kerken en andere 
gemeenschappen. Wat zijn we blij met Facebook; een 
mooie manier om met mensen ver weg contact te hou-
den! De meest verrassende contacten worden in Taizé 
gelegd. Zoals Wim met Anton, een Oekraïense jongen die 
zoveel wist van het Nederlandse voetbal dat hij zelfs PEC 
kende… 
 

Bijzondere ontmoetingen  
Op een aantal dagen worden er workshops georga-
niseerd. Harm, Marinka (die zich al snel bij de groep 
voegde), André en Heidi luisterden tijdens een workshop 

naar U2 en Tracy Chapman. Het is mooi hoe er in deze 
workshops steeds een link wordt gelegd naar het alle 

daagse leven. Anne en Marian zongen in het koor, dat 
iedere avond de zang ondersteunt. Onze belevenissen 
van de dag deelden we tijdens de thee aan het einde van 
de middag. Zeker ook omdat een gedeelte van de groep 
onbekend was met elkaar, waren deze momenten zinvol. 

Het theemoment was de eerste dagen 

een van de weinige momenten dat we 
Wendy zagen; zij heeft, vanwege keel-
ontsteking, een groot deel van de week 
in El Abioth (ziekenboeg van Taizé) 
doorgebracht. Gelukkig ging het de laat-
ste dagen iets beter. Erg leuk was het 
gesprek met de Nederlandse broeder 
Jasper. Bij veel van ons leven vragen als: 
hoe kom je tot een keuze om in te tre-
den? Hoe geven we in ons eigen dage-
lijks leven ná Taizé handen en voeten 
aan geloof? Mooi om daar met hem over 
te spreken! Bram, die deze reis mede 
georganiseerd had en eerder lange tijd in 
Taizé woonde, kon ons hier ook veel 

over vertellen.  
 

Waar de een in Taizé geneigd is om veel 
mensen te ontmoeten, maken anderen 
alleen een wandeling in de stiltetuin en 

wordt het stille dorpskerkje bezocht. Harm bezocht re-
gelmatig de crypte en André ging op strooptocht naar 
lekkere Bourgondische wijn. Zo was de week als groep 
samen weg, ook een week waarin iedereen zijn/haar 
eigen pad kon zoeken en vinden. Om hierbij mensen te 
ontmoeten uit de hele wereld is erg bijzonder. Voldaan, 
lichtgebruind en een tikkeltje moe vertrokken we zon-
dagnacht weer richting Nederland. Het zou een lange reis 
worden, met de nodige materiële strubbelingen… 
 

En nu… 
Wij zijn heel blij dat Wim en Bram het initiatief namen 
voor deze reis. Op verschillende manieren gaan mensen 
verder na deze reis; sommigen uit ons groepje hebben 
elkaar weer ontmoet om bij te praten, anderen dromen 
over een volgende reis naar Taizé of de Europese ont-
moeting die dit jaar plaatsvindt in Straatsburg.  
 

Namens de hele groep, 
Anne van Dijk, Carline Meijster, André van der Wijk, Heidi 
Schröder 
 

Mocht ons enthousiasme jouw interesse hebben gewekt, 
word je bij deze van harte uitgenodigd voor de Taizévie-
ringen die een aantal keer per jaar in de Grote kerk in 
Zwolle gehouden worden. Neem eens een kijkje op: 

www.taize.fr/nl (website van de gemeenschap van Taizé) 
en www.michaelsvieringen.nl (Taizé in Zwolle). 

 

V.l.n.r., staand: Wim Hortensius, Harm van der Molen, André van der 

Wijk, Heidi Schröder, Lex Wisseborn, Wendy Kolkman, Bram Visscher 
en Marinka Hoekman. Zittend: Anne van Dijk, Marian de Heer, 

Carline Meijster, Indra van der Graaf en Mirjam van Dijk. 
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Programma Vorming en Toerusting 2013-2014 
 

 
 

Een gevarieerd en mooi programma Vorming en Toe-

rusting is weer samengesteld, dat u hopelijk enthou-
siast maakt!  Neem eens een kijkje; we hopen dat het 

aanbod van activiteiten maakt dat u ‘zin krijgt in 
kerk’. Het programma is uitneembaar, dus mooi om 

te bewaren. Ook op de website, www.oosterkerk.nl, 

kunt u het programma bekijken. Mensen van buiten 
de Oosterkerk zijn natuurlijk ook van harte welkom 

om mee te doen. Wij hopen op een mooi en zinvol 
seizoen! 

 

Zin in kerk! 
Een serie van vier bijeenkomsten over kerk zijn vandaag. 
Wat zoeken en wat vinden mensen vandaag in de kerk? 
Wat vinden ze wezenlijk voor kerk zijn? Waar gaat hun 
hart sneller van kloppen, als het gaat om de manier 
waarop er gesproken wordt over God, de manier waarop 
de kerk in de wereld staat, hoe de kerk mensen nabij wil 
zijn en nieuwe dingen die worden uitgeprobeerd? Vier 
verschillende kanten van kerk zijn komen in deze serie 
aan bod: 
  donderdag 21 november:  
Geloven in een seculiere tijd, inleider ds. Iemke Epema;  
  donderdag 9 januari:  
Spreken over God vandaag, inleider prof. dr. Rick Ben-
jamins PTHU Amsterdam;  
  vrijdag 7 maart:  
Joke Wisseborn van het Leger des Heils IJsselland vertelt 
over de betekenis van de kerk heden ten dage in 
pastoraal / diaconaal opzicht; 
  zaterdag 17 mei:  
Excursie naar pioniersplek Nijkleaster (protestants kloos-
ter) in Jorwerd, o.l.v. Heidi Schröder.  
De eerste drie avonden worden gehouden in de Ooster-
kerk en beginnen om 20.00 uur. Een uitgebreidere aan-
kondiging per item volgt nog op de website en in Gaan-
deweg. 

 

Wat is geloven? 
Wat geloof ik wel en wat geloof ik echt niet? Hoe moet ik 
God precies zien? Hoe zit dat met die Bijbelverhalen? 
Heb ik de kerk nodig om te geloven? Wie met anderen 
door wil praten over deze vragen, is van harte welkom 
bij deze kring. Je bent welkom als je overweegt belijde-
nis te doen, maar ook als je daar nog lang niet aan toe 
bent of al belijdenis hebt gedaan. We komen één avond 
in de maand bij elkaar o.l.v. ds. Iemke Epema. De eerste 
bijeenkomst is op woensdag 25 september om 
20.00 uur in de Oosterkerk. Die avond worden er 
afspraken gemaakt voor de rest van het jaar. 
 

Oecumenische gespreksgroep Als vrouwen 
aan het woord komen 
Een oecumenische gespreksgroep die al vele jaren be-
staat en werkt aan de hand van een jaarthema. Voor het 

komend seizoen is gekozen voor Heilige plaatsen. Er zijn 
plaatsen die een bijzondere betekenis hebben gekregen 
in de geschiedenis of in je persoonlijk leven. Er zijn 
plaatsen die naar God verwijzen en er zijn plaatsen waar 
God totaal afwezig lijkt te zijn. De predikanten Nelleke 
Beimers, Nelleke Eygenraam, Iemke Epema en Margo 
Jonker zullen dit seizoen zorgen voor de invulling van de 
verschillende ochtenden, die plaatsvinden in de Lutherse 
Kerk aan de Koestraat 2 op de tweede woensdag van de 
maand: 9 oktober, 13 november, 11 december, 8 
januari, 12 februari, 12 maart en 9 april.  Voor 
vragen kunt u terecht bij ds. Iemke Epema. 

 

30+ gesprekskring 
Iedere maand komen we bij elkaar bij één van de deel-
nemers thuis. We lezen een Bijbelverhaal en praten er 
met elkaar over door. Het afgelopen jaar kwamen er 
allerlei bijbelse figuren voorbij die ons intrigeerden: 
Noach, Jacob, Maria, Judas, Thomas… Schuif bij ons aan 
op de eerste woensdagavond van de maand om 
20.00 uur. De eerste bijeenkomst is woensdag 4 
september, 20.00 uur in Park de Wezenlanden op 
de trappen achter het Provinciehuis. We maken een 
wandeling die eindigt in de Oosterkerk. Van harte wel-
kom als je 30 bent of ouder (we hebben geen echte 
bovengrens). Begeleider: ds. Iemke Epema. 

 

Bijbelkring voor 

ouderen 
Een gespreksgroep, die 
jarenlang geleid werd 
door kerkelijk werker 
Christa van Stappen. 
Dit jaar wordt deze 
kring geleid door tel-
kens één van de Oosterkerkpredikanten. We lezen de 
tekst van de aankomende zondag, horen iets over de 
achtergrond en praten met elkaar door over wat het bij 
ons oproept. Deze kring vindt plaats elke tweede 
maandagmorgen van de maand: 14 oktober, 11 
november, 9 december, 13 januari, 10 februari, 10 

maart, 14 april en 12 mei in de Oosterkerk. Aanvang 
10.00 uur. Voor vragen kunt u terecht bij één van de 
predikanten. 
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Programma Vorming en Toerusting 2013-2014 
 

Activiteiten voor jonge ouders 
Het ligt in de bedoeling om het komende seizoen enkele 
activiteiten te organiseren voor ouders van kinderen in de 
leeftijd van 0-12 jaar. Daarbij zullen zowel geloofsopvoe-
ding aandacht krijgen als ook een thema zoals de ontwik-
keling van een positief zelfbeeld van kinderen. Data zijn 
nog niet bekend, maar die worden gecommuniceerd via 
de Kerkgroet en een volgende Bagijn. Gedacht wordt aan 
een avondactiviteit (in het voorjaar 2014) alleen voor 
ouders en aan een dagactiviteit (in het najaar 2013) voor 
ouders en kinderen. Voor informatie en ideeën: ds. An-
dries den Besten, a.besten9@gmail.com, telefoon 06-
44997660. 
 

Zin in film 
Naar een goede film kijken 
met de mogelijkheid er 
samen over na te praten: 
een nieuwe activiteit van 
Oosterkerk, Th.a Kempispa-
rochie en Dominicanenkerk, 
in het Refter van het Domi-
nicanenklooster.  
Op vrijdag 8 november 
kijken we de film Jagten 
(16+), om 19.30 uur. Kos-
ten: 4 euro, begeleiding is 
in handen van Hans 
Schoorlemmer.  
Op vrijdag 13 december kijken we de viervoudige 
Oscarwinnaar Life of Pi (12+) om 19.00 uur. Kosten: 4 
euro (t/m 16 jaar: 2,50 euro), begeleiding is in handen 
van Corinne van Nistelrooij. Reserveer alvast vrijdag-
avond 7 februari 2014 (optie), nadere informatie volgt. 
Inlichtingen: Lodewijk Kruithof, lp.kruithof@xs4all.nl 
 

Liederen van verlangen 
Mediteren over pelgrimspsalmen met muziek en bewe-
ging. De pelgrimspsalmen zijn gebeden van heimwee en 
hoop, liederen van verlangen naar thuis, liederen van 
vreugde op weg naar Gods huis. Alle kleuren, hoogten en 
diepten van het leven klinken er in mee. In vier bijeen-
komsten lezen we Psalm 137, 84, 126 en 122. We zoeken 
naar hun oorsprong. We luisteren naar wat ze ons nu te 

zeggen hebben. De soms klagende, soms uitbundige 
klanken van typisch joodse muziek helpen ons om hun 
essentie te ervaren. En in de dans wordt verlangen en 
vreugde belichaamd. Dinsdag 15 en 29 oktober, 12 
en 26 november van 20.00 – 22.00 uur in de Domi-
nicanenkerk. Begeleiding: ds. Iemke Epema (Oosterkerk), 
Anneke Grunder (Dominicanenkerk) en Susanne de Jong-
Tennekes voor dans (Thomashuis). 
 

Leren van Luther deel 2 
De cursus ‘Leren van Luther’ krijgt ook in 2013 en 2014 
een vervolg. Dezelfde predikanten zullen met evenveel 
enthousiasme nieuwe onderwerpen bespreken, zoals 
Maarten Luther’s visie op het Heilig Avondmaal en de 
vraag hoe het eigenlijk gesteld was met Luther’s toleran-

tie en zijn kijk op de vrijheid. De folder van de cursus is 
binnenkort beschikbaar, onder meer via de website van 
de Oosterkerk. De avonden worden op woensdag gehou-
den, vanaf 19.30 uur, op 2 en 23 oktober, 13 novem-
ber, 4 december en 8 januari.  

Opgave via: erwindefouw@ziggo.nl of: 230 32 70. 
 

Gedichten lezen  
Met een kleine groep willen we op de dinsdagavonden 
4 februari en 25 februari 2014 aan de slag gaan met 
gedichten. Ieder die het leuk lijkt om samen met anderen 
gedichten te lezen en er over te praten is van harte wel-
kom. Gespreksleiders zijn Lodewijk Kruithof en Sytze de 
Boer. Intensief lezen van een gedicht kan een verrijkende 
ervaring zijn. Je verdiept je in vormgeving en achtergrond 
en ontdekt wellicht betekenissen die bij oppervlakkige 
lezing verborgen blijven. Je hoeft geen ‘verstand te heb-
ben van poëzie’, het gaat om het leesplezier.  
Aanmelden kan door te mailen met Sytze de Boer, 
s.de.boer1@home.nl (of bel 454 62 29). 
 

Informatieavond over werken met de Bijbel 

op PC of laptop (en smartfoon of tablet) 
Hoofdonderwerp: gebruik van het prachtige Bijbelpro-
gramma: OLB (On Line Bible). Deze On-Line-Bible is een 
complete bibliotheek van Bijbels, concordanties, woor-
denboeken, uitleggingen en afbeeldingen. Deze avond 
geeft een demonstratie van de mogelijkheden van dit 
prachtige pakket. Daarnaast wordt kort ingegaan op het 
gebruik van de Bijbel op smartfoon en tablet. De avond is 
in de Oosterkerk op woensdag 30 oktober 2013 van 
20.00 tot 22.00 uur. Graag opgave voor 23 oktober, 
dan stuur ik u de onderwerpen toe (ook zonder opgave 
welkom): Jelle Zijlstra, jellezijlstra@telfort.nl, tel: 454 25 
62 (www.onlinebible.org/html/dut/) 
 

Kloosterweekend 1-3 november 2013 

Te gast in klooster ‘De Bron’ te Nijmegen. Een stadskloos-
ter waar de zusters Clarissen te midden van de drukte 
van de stad de rust en het ritme van het dagelijks leven 
ervaren. Als gast neem je deel aan gebedsdiensten, eet 
je in stilte met de zusters en bespreek je samen de evan-
gelielezing. Er is ruimte voor 10 gasten, van vrijdagmid-
dag rond 14.00 uur tot zondag, even na de middag. De 
kosten: 70 euro p.p.  
Opgave vóór 1 oktober bij Christa van Stappen, tel. 454 
32 30 of christa-wimvanstappen@planet.nl. Voorbereiding 
en kennismaken met elkaar: 16 oktober, 20.00 uur in 
de Bagijnehof.  
 

Bezoek Etty Hillesumcentrum Deventer  
Etty Hillesum is bekend geworden door de brieven en 
dagboeken die zij schreef in de 
jaren 1941-1943. In het Etty 
Hillesumcentrum in Deventer 
bekijken we op zaterdag 12 
oktober een tentoonstelling en 
volgen we een programma over 
haar leven. Daarnaast maken we 
een joodse wandeling door De-
venter, o.l.v. een gids. De dag 
duurt van 11.00 tot 15.00 uur 
(excl. reistijd) en kost 12,50 euro 
(excl. reiskosten en koffie/thee 

aldaar). Er is maximaal plek voor 15 deelnemers. 
Opgave graag voor 27 september bij Heidi Schröder: 
heidischroder433@hotmail.com, tel. 06-45254213. 
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Bibliodrama 
Voor wie samen met anderen willen zoeken naar verdie-
ping in hun geloof, in hun leven, is er weer gelegenheid 
om bibliodrama te spelen. In bibliodrama leven we ons in 
in een Bijbelverhaal om zo misschien tot onze verrassing 
meer te ontdekken over ons eigen levensverhaal, over 
een ander, over God. De bijeenkomsten vinden plaats in 
de Oosterkerk, op de maandagavonden 23 septem-
ber, 28 oktober, 2 december, 13 januari, 3 maart 
en 12 mei, steeds van 19.30 tot 22.00 uur. De leiding 
berust bij ds. Wim Hortensius en pastor Hans Schoor-
lemmer van de Thomas à Kempisparochie.  
Inlichtingen en aanmelding bij ds. Wim Hortensius  
(dswhortensius@oosterkerk.nl; tel. 452 46 60).  
 

Anders in de kerk  
Vijf jaar geleden hebben wij in de Oosterkerk twee infor-
matieavonden gehouden rond het thema ‘Kerk en homo-
seksualiteit’, één voor jongeren, één voor ouders / oude-
ren. Daaruit zijn ontmoetingsavonden voortgekomen die 
wij hebben gehouden in het gebouw van het COC en de 
laatste keren in de Oosterkerk. Ook dit jaar houden wij 
weer een bijeenkomst waarin wij met elkaar van gedach-
ten wisselen over een thema dat te maken heeft met 
geloof, kerk en homoseksualiteit. De bijeenkomst vindt 
plaats in de Oosterkerk op donderdag 14 november 
20.00 uur. Inlichtingen bij ds. Wim Hortensius 
(dswhortensius@oosterkerk.nl; tel. 452 46 60). Ieder die 
belangstelling heeft van harte welkom! 
 

Pasen verbeeld, meditatiedoekproject 
Een creatief geloofsproject. De bedoeling is om samen 
verschillende meditatie/hongerdoeken te schilderen, 
geïnspireerd door de schriftlezingen van de 40-dagentijd 
en Pasen 2014. Je hoeft geen schildertalent te zijn om 
mee te doen. Het creatieve proces wordt begeleid door 
onder andere Wilma Liefers, samen met ds. Wim Horten-
sius en Ineke Schoorel. We starten al in het najaar met 
dit project om de tijd te nemen voor de bezinning over de 
schriftlezingen en het schilderen.  
De eerste bijeenkomst is op maandag 14 oktober om 
20.00 uur in de Oosterkerk. De andere bijeenkomsten 
staan gepland op dinsdagavond 12 november, dins-
dagavond 26 november, dinsdagavond 21 januari 

en maandagavond 3 februari.  
Aanmelden bij Ineke Schoorel (inekeschoorel@home.nl, 
tel. 455 02 49). Welkom!  
 

Oecumenische vernieuwing 
De Oosterkerk kent al een lange traditie van oecumeni-
sche ontmoetingen. Er zijn contacten met de Lutherse 
Gemeente, de Thomas à Kempisparochie en de Domini-
canen. De eerstkomende oecumenische viering vindt 
plaats op zondag 22 september a.s. in de Verrijzenis-
kerk. Aanvang: 9.30 uur. Het thema is Gelukkig wie 
vrede bewerkt en gemeenschap sticht. Voorgangers zijn 
de pastores Evelien Reeuwijk uit de parochie, Erwin de 
Fouw uit de Lutherse Gemeente en Wim Hortensius uit de 
Oosterkerk. Op woensdagavond 25 september a.s. 

houden wij om 18.00 uur een oecumenische maaltijd met 
tafelgesprek, met aansluitend een vesper. Nadere mede-
delingen hierover volgen op de Kerkgroet. Tijdens het 
weekend van 5 en 6 oktober vindt er een  kanselruil  

 
plaats met de Dominicanen. Verder is er elke 2e dins-
dagmiddag in de maand (te beginnen op 8 oktober, 
13.30 uur) in de Lutherse Kerk een oecumenische ge-
spreksgroep die met elkaar de verhalen leest en over-
weegt van ds. Nico ter Linden uit zijn serie Het verhaal 
gaat… Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! U 
hoeft zich hiervoor van te voren niet op te geven.  
 

Jongerengroep 18+ 
Een oecumenische groep jonge mensen in gesprek 
met elkaar. 
Waarom zit het leven soms zo oneerlijk in elkaar? Wie 
moet je daar de schuld van geven? Welke dingen vind je 
zo belangrijk dat je er tijd voor wilt maken? 
Jongvolwassenen uit de Dominicanenkerk en de Ooster-
kerk komen iedere eerste dinsdagavond in de maand bij 
iemand thuis bij elkaar om bij te praten over ons eigen 
leven en hoe geloven daarin een rol speelt. Allerlei ge-
loofs- en levensvragen passeren de revue aan de hand 
van een tekst uit een Bijbelboek, een songtekst of we 
denken na over nieuws uit de actualiteit. Persoonlijke 
ervaringen en beleving krijgen volop de ruimte. De bege-
leiders van de groep zijn Mintje Groot Nibbelink, Henk la 
Roi en ds. Wim Hortensius. Je kunt je bij hen opgeven 
(koster_p@online.nl of dswhortensius@oosterkerk.nl). 
 

Musical voor jongeren: Naäman 
Van arrogant en alleen naar betrokken en beter 
Een hartelijke uitnodiging voor jongeren tussen de 12–20 
jaar van de Dominicanenkerk en de Oosterkerkgemeente 
om samen de musical Naäman in te studeren! Het ver-
haal over een trotse man die ziek wordt. Om te genezen 
moet hij zich toevertrouwen aan de zorg van ‘gewone’ 
mensen. De repetities zijn op dinsdagavonden in de Do-
minicanenkerk, vanaf 3 september. De uitvoering is op 
vrijdag 31 januari om 20.15 uur. We hebben nodig: musi-
ci, zangers, acteurs, decorbouwers en mensen voor licht 
en geluid. Ervaring is niet vereist. Ben je enthousiast 
geworden? Kom dan eens kijken! Er zit vast iets voor je 
bij. Je kunt je aanmelden bij Annette de Vries: 
hwbd.vries@home.nl  
 

Spirituele wandeling 
Op woensdagavond 18 september zal er een spiritue-
le wandeling plaatsvinden in de sfeer van Iona. De avond 

begint om 20.00 
uur bij de steen 
van Thomas van 
Kempen op de 
Agnietenberg en 
zal ruim twee uur 
duren. Onderweg 
worden landschap 
en spiritualiteit 
met elkaar verwe-
ven. Er zullen tek-

sten gelezen worden, maar er is ook ruimte voor eigen 
inbreng. Wilt u mee wandelen?  

Geeft u zich dan voor 16 september op bij ds. Margo 
Jonker (margojonker@kpnplanet.nl).  
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Inloophuis De Bres 
Op woensdagavond 20 november vindt er een avond 
plaats in samenwerking met inloophuis De Bres in Zwolle. 
Op deze avond zal het thema Iona wederom aanwezig 
zijn. De avond begint om 20.00 uur in De Bres. Medewer-
kers vertellen over het werk van dit wijkcentrum. De 
avond wordt afgesloten in de sfeer van Iona. Net zoals de 
Iona Community, zoekt ook de Oosterkerk naar verbin-
dingen met de wereld om haar heen. Bent u benieuwd 
naar De Bres?  
Laat dan voor 15 november weten of u mee gaat aan ds. 
Margo Jonker (margojonker@kpnplanet.nl).  

 

Keltische kruizen 
Op 2, 16 en 30 oktober zal er een serie activiteiten 
plaatsvinden rondom Keltische kruizen, waarvan het hoog 
kruis van Iona een voorbeeld is. Er zijn verschillende van 
dit soort kruizen. Sommigen zijn ook wat dichter bij huis 
te bewonderen, bijvoorbeeld in de Verrijzeniskerk. Op 2 
oktober kunnen geïnteresseerden deze kruizen bekijken. 
Deze avond begint om 19.30 uur in de Oosterkerk. Op 16 
en 30 oktober kunt u zelf op een creatieve manier een 
Keltisch kruis maken. Deze avonden beginnen om 20.00 
uur in de Open Kring.  
Voor deze serie kunt u zich voor 27 september opgeven 
bij ds. Margo Jonker (margojonker@kpnplanet.nl).  
 

Creatief schrijven 
Op woensdagavond 18 december wordt er een avond 
creatief schrijven gehouden. De Moderne Devoten ge-
loofden dat zij dichter bij God konden komen door hun 
gedachten op te schrijven en te ordenen. Een van de 
manieren om dat in deze tijd te doen is het creatief 
schrijven. Deze avond vindt plaats in de Oosterkerk. Het 
programma begint om 19.30 uur en wordt geleid door 
Marije Mazereeuw. Wilt u meedoen?  
Laat dit dan voor 12 december weten aan ds. Margo 
Jonker (margojonker@kpnplanet.nl).  

 

Bijeenkomst ter oriëntatie op een reis naar 
Iona 
In 2014 willen we een reis organiseren naar Iona – om 
daar een week te gast te zijn bij de Iona Community. 
Iona is een plek met een lange geschiedenis van geloof 
en leven. St. Columba kwam daar in 565 n.C. aan land en 
leefde daar als Christen. Die traditie is verdergegaan tot 
en met de dag van vandaag. Als er voldoende belangstel-
ling is (minimaal 6 personen en maximaal 12) wordt de 
reis georganiseerd. Deze vindt hopelijk plaats in de twee-
de (eerste keus) of derde (tweede keus) week van mei 
2014. In oktober 2013  krijgen we vanuit de Iona Com-
munity te horen welke week het wordt.  

Op dinsdag 24 september om 20.00 uur is er een infor-
matieavond in de Open Kring, onder leiding van Christa 
van Stappen en ds. Margo Jonker. Opgave voor de reis 
vindt plaats in de eerste week van oktober, als de datum 
van de reis bekend is. Van harte welkom!  
U kunt ook bij Margo Jonker terecht voor vragen over 
deze reis:  tel. 452 54 08, e-mail: margojonker@kpnplanet.nl

 
 
 
 
 

 
 

Laatste nieuws?  
Kijk op www.oosterkerk.nl 

En volg de Oosterkerk op Twitter en Hyves! 
www.twitter.com/oosterkerk038 
www.oosterkerkzwolle.hyves.nl 

 

http://www.oosterkerk.nl/
http://www.twitter.com/oosterkerk038
http://www.oosterkerkzwolle.hyves.nl/
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Aankondigingen 
 

Pastoraat in de Oosterkerk 
 

Algemeen 
Al eerder informeerden we u in De Bagijn over de veranderingen in de organisatie van het pastoraat in de Oosterkerk-
gemeente. Allereerst zijn de wijken, nu een aantal pastores afscheid heeft genomen, herverdeeld. De nieuwe verdeling 
van de wijken over de pastores treft u aan in het vorige nummer van De Bagijn en op onze site www.oosterkerk.nl. Maar 
u hebt ook bij deze eerste Bagijn van het seizoen een groet van de Oosterkerk ontvangen waarop u deze gegevens kunt 
vinden, om ze zo bij de hand te hebben. Echt een kaart om te bewaren!  
Ook over de manier waarop we het pastoraat willen vormgeven via zeven werkgroepen, die worden aangestuurd door 
de Taakgroep Pastoraat, schreven we in de vorige Bagijn. Deze werkgroepen zijn nog in ontwikkeling, de ene is al wat 
verder gevorderd dan de andere. Verschillende werkgroepen maakten al voor de zomer een begin met de plannen voor 
dit seizoen. Hieronder een overzicht van de ontwikkelingen.   
 

Berichten uit de werkgroepen 
1. De Werkgroep Doelgroepenpastoraat richt zich per seizoen op 
een specifieke doelgroep. De keuze daarvoor wordt gemaakt door 
de Taakgroep Pastoraat. Afhankelijk van de gekozen doelgroep zal 
de werkgroep een wisselende samenstelling hebben. Voor het 
komende seizoen is als doelgroep gekozen voor de ouders van 
kinderen in de basisschoolleeftijd samen met hun kinderen. Voor 
hen worden er ontmoetingsmomenten georganiseerd in samen-
werking met de werkgroep OK-in-de-wijk. Contactpersoon voor de 
Werkgroep Doelgroepenpastoraat is ds. Andries den Besten, tel. 
06-44 99 76 60. 
2. De Werkgroep Groepspastoraat zal bestaand groepswerk -met 
een nadrukkelijk pastoraal aspect- binnen de gemeente ondersteu-
nen en eventueel nieuwe vormen van groepswerk ontwikkelen. Op dit moment worden nog deelnemers voor deze werk-
groep gezocht. Voorlopig valt deze vorm van pastoraat onder de directe aandacht van de Taakgroep Pastoraat.  
3. De Werkgroep Doorgaand Pastoraat heeft als opdracht meegekregen: het creëren van een goede structuur voor zie-

kenbezoek, bezoek in verband met jubilea, geboortes, zomaar een gesprek. Deze groep is bijeen geweest en heeft een 
visie ontwikkeld op de manier waarop deze opdracht kan worden vormgegeven. Ook deze werkgroep is nog op zoek 
naar medewerkers. Naast mensen die bezoekwerk willen doen, wordt iemand gezocht die een afgebakende administra-
tieve taak op zich wil nemen. Contactpersoon is Bart Erik van Uffelen, tel. 454 63 20. 
4. De Werkgroep Ouderenpastoraat gaat vanaf september van start. Op 11 september is een ontmoeting gepland van 
alle contactpersonen die in de wijk aan het werk gaan. Deze contactpersonen hebben persoonlijk een uitnodiging ont-
vangen. Alle mensen van 80 jaar en ouder kunnen een beroep doen op deze werkgroep. We proberen de mensen die al 
bezoek ontvangen zoveel mogelijk te blijven bezoeken. Wilt u graag bezoek en bent u niet zelf in de gelegenheid om te 
bellen, dan kan dat altijd via familie, kennissen of thuiszorg. U kunt bellen met ds. Iemke Epema, tel. 454 23 66 of met 
Lies Westendorp, tel. 454 17 30. 
5. De Werkgroep Nieuw-ingekomenen komt bijeen op 26 augustus. Deze groep, die nieuw-ingekomen leden gaat bezoe-
ken, mag zich verheugen in een groot aantal deelnemers. Contactpersoon is Jan Stronkhorst, tel. 453 55 89. 
6. Voor de Werkgroep Rouwpastoraat hebben zich inmiddels zes personen aangemeld. De werkgroep komt begin sep-
tember voor het eerst bijeen. Het komende jaar hopen we met elkaar dit belangrijke onderdeel van het pastoraat goed 
vorm te kunnen geven. De Werkgroep Rouwpastoraat wordt aangestuurd door ds. Iemke Epema. Contactpersoon is 

Margrieta de Boer, tel. 454 62 29. 
7. De Werkgroep Jeugdpastoraat is in ontwikkeling. De Jeugdraad is hiermee bezig, in eerste instantie beleidsmatig. 
Binnen de Oosterkerk hebben we nog geen jeugdpastoraat. Opzet en vormgeving van deze vorm van pastoraat vergen 
tijd en visie. Wie helpt mee dit op te zetten? U kunt hiervoor contact opnemen met de leden van de Jeugdraad: ds. Wim 
Hortensius, Jan Willem Jorritsma of Marinus Coree. Laatstgenoemde is contactpersoon van de te vormen werkgroep, tel. 
454 63 93. 
 

Cursus pastoraat 
In de loop van het seizoen wordt een cursus pastoraat aangeboden in samenwerking met het regionaal dienstencentrum 
van de PKN. Informatie hierover vindt u in een volgende Bagijn en/of op de Kerkgroet. 

 

Dank voor al het goede 
Op 9 juni hebt u mij een prachtig afscheid gegeven van de Oosterkerk. Warme woorden zijn naar mij toegekomen -  
gesproken op die dag en in een kleine honderd brieven geschreven. Mijn hartelijke dank daarvoor. Ook mijn dank voor 
het kado dat ik ontvangen heb van de Oosterkerk. Ik mag nog uitkiezen wat het precies zal worden. Ik hoop dat het iets 
zal worden van dezelfde kunstenares die het glas van de gedachtenishoek in de Ooster heeft ontworpen en gemaakt. 
Dat zal een kleurrijke herinnering worden aan de goede jaren in De Hoeksteen en de Ooster.  
U alle goeds in de Ooster. En tot ziens. Want we blijven gelukkig Zwollenaren. 

Margo Jonker 
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Klussen in de Oosterkerk 
Dat de klusgroep van de Oosterkerk hulp biedt bij prakti-

sche problemen thuis, weten de meesten wel. Maar weet 
u ook dat deze groep, samen met beheer, in de kerk zelf 
heel veel werk heeft verzet zoals:  

- schilderen van de muziekruimte,  
- aanbrengen van de nieuwe geluidsinstallatie t.b.v. 

zaal 1, 4 en de ontmoetingsruimte,  
- aanpassing van de rijwielstalling en vervangen van 

de schutting aldaar,  
- vervangen van de bebording in de berging 
- het schilderen van zaal 4, de gang op de begane 

grond, trap en overloop van de 1e verdieping in de 
oude pastorie.  

In dit laatste deel moet de vloerbedekking nog komen, 
maar deze moet gelegd worden door een specialistisch 
bedrijf. Hiervoor moeten er gelden vrijkomen van het 

Centraal College van Kerkrentmeesters. De aanvraag is 
gedaan, maar we wachten nog op antwoord. Mocht dit 
verzoek niet worden gehonoreerd, dan zullen wij de 
gemeente om een donatie vragen, zodat het geheel er 
weer toonbaar uit komt te zien. Alle vrijwilligers, die aan 
deze verbetering van het gebouw hebben meegewerkt, 
van harte bedankt. 

Wim Woering 
 

 

 

Ontmoetingsgroepen rond een Bijbeltekst 
Dit zijn huiskamergroepen die op een middag of avond 

bij elkaar komen om samen zin en betekenis te vinden 
van Bijbel en geloof, alledaagse dingen te delen en wel-
licht ook te zingen en met/voor elkaar te bidden. In sep-
tember beginnen de meeste groepen weer. Een geschik-
te tijd voor nieuwe belangstellenden om eens of vaker 
zo’n ontmoeting mee te maken én gemeenteleden te 
leren kennen.  
Net als de Gemeentegroeigroepen (GGG) in veel andere 
PKN-gemeentes in Nederland gebruiken we de aanpak 
van het Evangelisch Werkverband, www.ewv.nl. In de 
Oosterkerkgemeente zijn er acht groepen; jongerengroe-
pen, gemengd of juist ouder zoals in Arcadia, Parkzicht- 
en Zalnéflat. Een groep kan de Bijbeltekst van de zondag 
bespreken, zelf een onderwerp kiezen of aansluiten bij 

het centrale the-

ma: “Is er meer?”  
In oktober wordt 
een open avond 
gepland met een 

van de pastores. Ook zijn er toerustingsavonden voor de 
gespreksleiders. 
Hebt u/jij interesse om eens zo’n groep mee te maken? 
Bel of mail dan naar één van de contactpersonen:  
Anne Marijke Zijlstra, tel. 454 44 88 of  
Harry Prins, harryprins70@gmail.com, tel. 453 10 68.  
Verdere informatie is ook te vinden op: 
http://www.oosterkerk.nl/groepen onder de noemer GGG.  

 

Rondom de Oosterkerk 
Van de kerkenraad 

 
Thuis zijn, komen en blijven 
 

Reces alom. Vakantietijd. Relativeren. Recreatie. Althans: je hebt daar tijd voor, zeggen ze. 
 

Een pasgeboren kind ziet zijn wereld steeds verder uitdijen: de wieg, de box, de kamer, buitenspelen, basisschool, ver-
volgonderwijs, buitenland. Maar elke excursie wordt gevolgd door een thuiskomen: die steeds weerkerende vorm van 
veiligheid. Dan blijkt ook dat bij elke vorm van afstand nemen, gewild 
of – soms – ongewild, elke vorm van vrijheid en expansie, het op 
avontuur willen gaan, steeds weer de terugkeer op enig moment aan 
de orde is. We hebben steeds weer de basis van vertrek nodig om van 
daaruit weer op weg te kunnen gaan. 
 

Er zijn krabben en kreeften die iets dergelijks meemaken. Zij hebben 
een onbeschermd achterlijf dat zij beveiligen door het achterlijf in een 
passende schelp te positioneren. 
In de kerk is het net zo. Elke keer weer vertrekken we uit de kerk naar 
buiten en buiten de eigen levenssfeer. Na enige tijd hebben we dan 
toch weer de behoefte aan thuiskomen en terug naar de basis en dan 
zien we elkaar weer in de Oosterkerk. Ook bezoek aan een andere 
kerk, binnen- of buitenland, heeft iets dergelijks maar nooit zo als 
thuis. 
 

Duidelijk zal zijn dat je, waar je ook gaat, altijd jezelf meeneemt. Zo 
kan het zijn dat je een grote wijsheid aantreft bij iemand die nauwe-
lijks zijn stad uit is geweest en ook, het spiegelbeeld, ontmoet je men-
sen die de hele wereld over zijn geweest maar geestelijk niet verder 
zijn gekomen dan hun eigen straat. “De wijze kijkt uit het raam en 
ziet!” 
 

Of u thuis bent gebleven of thuis komt: ik wens u nieuw elan voor de komende tijd. 
 

Door: Henk Bosma 
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Ds. Margo Jonker met ds. Iemke Epema en ds. Wim Hortensius 
bij haar intrededienst in de Open Kring. 

Ontmoeting met… 
 

Ds. Margo Jonker neemt afscheid van ‘de Ooster’ 

‘Bijzonder hoe drie groepen elkaar vonden’ 
 

Elf jaar lang was ds. Margo Jonker (47) verbonden aan onze geloofsgemeenschap. 
Eerst in De Hoeksteen en de laatste twee jaar in ‘de Ooster’, zoals ze het kerkgebouw 

liefkozend noemt. Deze zomer werd ze als wijkpredikant welkom geheten in de  
Open Kring in Stadshagen. Een afscheidsinterview. 

 
 

 
 

 

Jonker groeide op in Dwingeloo in een gereformeerd 
gezin. “Kerk en geloof vormden voor het gezin een van-
zelfsprekend en daardoor niet veel besproken onderdeel 
van het leven.” 
Ze ging theologie studeren op de Theologische Universi-
teit Kampen. “Ik heb in die tijd veel geleerd en ben in 
mijn studietijd ook echt volwassen geworden. Alle vra-
gen van het leven heb ik in deze periode onder ogen 
gezien. Mijn hele geloofs- en wereldbeeld ging op de 
kop.” 
 
Mystieke eilandje 
Na vier jaar predikantschap in Ter Apel kwam in 2000 
De Hoeksteen in Zwolle in beeld. “Een goeie plek. Groter 
dan ik gewend was. Het was meer stads van karakter en 

ook deel van een groter geheel. Het werd ook uitdagen-
der. In De Hoeksteen heb ik nooit angst gevoeld om te 
denken en gedachten op te werpen. Er was ruimte voor 
denk- en geloofsexperimenten.”      
Jonker introduceerde onder meer de Iona Community bij 
de gemeenteleden: de geloofsgemeenschap op het 

mystieke eilandje Iona voor de kust van Schotland. “Na 
een dagbezoek in de jaren negentig, is het eiland me 

blijven boeien. Tijdens mijn studieverlof in 2006 ben ik 
er een week geweest. Het is een leefgemeenschap waar 
mensen maximaal drie jaar wonen. Het gaat in de spiri-
tualiteit van Iona onder meer om ‘afstand nemen’ en ‘je 
weer verbinden’.” 
Elke dinsdag is er op het eiland een pelgrimage met een 
Bijbeltekst en een lied, vertelt Jonker. “De tocht gaat 
langs de St. Columba’s Bay bij de zee waar mooie ronde 
stenen liggen. De mensen pakken hier twee stenen. Eén 
steen staat symbool voor wat je achter je wilt laten. De 
andere steen voor wat je wilt meenemen of nieuw wilt 
oppakken.” 
Mede door het enthousiasme van collega Lieke van 
Houte is zij samen met gemeenteleden in zowel 2008 als 
2010 naar Iona geweest: op geloofstocht.  

 
‘Leven wordt gedragen’ 
“Geloven is van belang om als mensen gaande te kun-
nen blijven,” zegt ze. “We hebben geloof nodig om op 
een goede manier om te gaan met ons menselijk tekort. 
De mens heeft de opdracht om het leven waardig te 
leven. Ik geloof dat ons leven gedragen wordt. Zo kun je 
het leven onder ogen zien.” 
Voor ds. Jonker is de kerk bij uitstek de plek waar deze 
dingen gezegd en gedeeld kunnen worden. “In de kerk 
vinden mensen inspiratie, is ruimte voor bezinning. Je 
trekt op met mensen die je niet hebt uitgekozen. Toch 
ga je bewust samen op weg en sta je samen in de we-
reld.” 
“De laatste periode in de Oosterkerk was heel goed,” 

benadrukt Jonker. “Het was bijzonder hoe drie groepen 
mensen - uit Hoeksteen, Jeruzalemkerk en Oosterkerk - 
samen optrokken en elkaar gevonden hebben onder ‘het 
torentje van de Ooster’. Mooi om van dit proces deel uit 
te maken.” 

Door: Theo Brand
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Achteraf 

Oosterkerk op kasteel- en kerkenpad! 
  

Zaterdag 8 juni vertrok een grote groep Oosterkerkers (27) in een zevental auto’s 
onder deskundige leiding van ds. Harm Bousema op kasteel- en kerkenpad. Hieronder 

een kort verslag van deze zeer geslaagde dag! De foto’s zijn van Maarten Matser. 
  

1. In Delden aangekomen bezochten wij het Kasteel Twickel. 
Een bezoek aan dit kasteel is uniek omdat het maar een paar 

keer per jaar mogelijk is. 

2. De tuinen rondom dit kasteel waren ook zeer de moeite 
waard: met het mooie weer dat we hadden een betoverend 

aanzien!  

4. Vanuit Delden vertrokken we richting Borne. In Borne 
kregen we een rondleiding door Oud Borne met o.a. een 

bezoek aan een voormalige synagoge.  

5. Naast een bezoek aan een doopsgezinde kerk en het  
Bussemakershuis (museum over de linnenindustrie) was  

er nog ruimte voor de laatste kerk van deze dag: De  
Stefanuskerk in Borne.  

3. Vervolgens in Delden een bezoek aan de Oude Blasiuskerk 
(voor het eerst vermeld in 1118) met aansluitend een klein 

concert van organist Gerrit Hoekstra.  

6. Vol indrukken napraten onder het genot van een heerlijke 
pannenkoek! Al met al een heel boeiende dag en hoewel 

wellicht zo niet bedoeld toch een mooie introductie op ons 
nieuwe jaarthema: ZIN IN KERK.  

Door: Bert van de Venis 


