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De kerstkaart
De (geloofs)brief, dat is ons jaarthema. Gemeenteleden gaan brieven schrijven aan elkaar. De ene generatie schrijft aan de andere. U kunt ook meedoen. Maandag 21 januari om 20.00 uur is iedereen die interesse heeft uitgenodigd in de Oosterkerk en worden er koppels gevormd.

Met dat thema in gedachten vroeg de redactie mij deze voorpagina te wijden aan de kerstkaart. Maar… ik
schrijf helemaal geen kerstkaarten! We krijgen er altijd wel een heleboel. We hangen ze op en kijken ernaar, met veel plezier. Toch verstuur ik ze zelf niet.
Als dominee ben je al genoeg met Kerst bezig. En ik houd niet zo van verplichte nummers, dingen die je
doet omdat het van je verwacht wordt. Ik weet ook niet waar ik beginnen of eindigen moet. Ik heb ooit
maar besloten er niet aan mee te doen.
Maar kan dat wel: alleen maar
ontvangende partij zijn? Wel blij
zijn om te merken dat er mensen
aan je denken, wel genieten van
soms prachtige afbeeldingen en
vondsten en mooie teksten, maar
zelf niets terugdoen. Lange tijd
heb ik me daar licht schuldig onder gevoeld.
Ergens las ik deze uitspraak die
me trof: ‘Zaniken over een ont-

vangen geschenk is een blijk van
slechte manieren. Simpele vreugde is de beste vorm van dankbaarheid.’
Ik heb besloten mijn schuldgevoel maar aan de kant te zetten.
Of misschien meer het om te laten vormen tot een ander besef.
Gaat het er bij Kerst niet juist om iets dat je mag ontvangen? Om datgene wat van Godswege naar je toekomt? Betekent Kerst niet het doorbreken van alle denken van: voor wat hoort wat, en bij niemand in het
krijt willen staan?
Al die mooie kerstkaarten ontvang ik nu met een ander gevoel. Kerst is voor mij verbonden met een besef
van diep in het krijt staan, zomaar iets krijgen, liefde die niet berekenend is. Het meest passende antwoord
daarop is simpele vreugde, als de beste vorm van dankbaarheid.

Door: Ds. Iemke Epema

sticker

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 2900 exemplaren

Redactie: Gery Bruins, Theo Brand, Bert
van de Venis, Christa van Stappen-Ormel,
Marjo Reijlink, Gerard Bielderman (opmaak)
en Karlijne Hullegie-Brouwer (eindredactie).

Kopij

Karlijne Hullegie-Brouwer, tel. 851 56 75
Kopij voor voor het volgende nummer kunt u
voor 29 januari 2013 sturen naar:
debagijn@oosterkerk.nl

Vragen over bezorging?
Koos Schaafsma
tel. 06 - 16 80 19 97

Drukwerk
Upmeyer

Contact met de Oosterkerk
Predikanten:

Ds. Wim Hortensius, tel. 452 46 60
dswhortensius@oosterkerk.nl
Ds. Margo Jonker, tel. 452 54 08
margojonker@kpnplanet.nl
Ds. Iemke Epema, tel. 454 23 66
iemke.epema@hetnet.nl
Ds. Andries den Besten, tel. 06 44997660
a.besten9@upcmail.nl

Kerkelijk werker:
Mevr. Christa van Stappen-Ormel
tel. 454 32 30
cvanstappen@oosterkerk.nl

Scriba:

Sytze de Boer
Wielingen 3
8032 EK Zwolle
tel. 454 62 29
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Kerkdiensten:
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Meditatie

door Christa van Stappen-Ormel

Een Stem die naar mij toe klinkt
Lucas 1: 28
Eerste zondag van Advent: Als ik de thermostaat hoger zet, verwacht
ik dat de kachel gaat branden. Als ik de bladeren van de bomen zie
vallen, weet ik dat het herfst is en verwacht ik dat het, na de winter,
weer lente zal worden. Ik geloof in de toekomst, zo zou je dat kunnen zeggen. Maar geloven in de toekomst betekent niet dat ik achterover kan leunen; het vraagt een actieve houding. ‘Wees waakzaam’ zegt Jezus. Geen waakzaamheid uit angst, maar uit nieuwsgierigheid. Want de toekomst is aan God.
Tweede zondag van Advent: Stemmen, elke dag weer stemmen die
zich laten horen. Die een beroep op mij doen, mij van alles aanbieden, aandacht vragen. Reclameboodschappen, internet, familie, tv of
krant, in stilte verblijven valt niet mee.
Er zijn stemmen die een beroep doen op mijn hulpvaardigheid, op
mijn geweten.
Een stemmetje in mij: ‘Denk je dat het nog iets uithaalt te werken
aan een rechtvaardige wereld? Denk je echt dat er ruimte is voor
God?’ Er klinkt een stem: ‘Maak een weg’. Een Stem die naar mij toe
klinkt.
Derde zondag van Advent: Werken met hart en ziel doe je omdat je
van binnenuit ertoe gedreven wordt. En als ik vanuit mijn hart werk,
breng ik schoonheid voort. Niet alleen de kunstenaar doet dat, of de
leraar die de leerling iets bijbrengt, ik doe dat ook. Heel mijn leven is
een uitnodiging om van harte te leven, schoonheid te scheppen. Zo
kan ik dromen van ontmoetingen, van gesprekken, van liefde; waar
het hart vol van is… Jezus droomt ook, van liefde die geneest, naastenliefde. Het blijft niet bij dromen, de droom komt tot leven. Je kunt
ervan leven.
Vierde zondag van Advent: De kortste dag is alweer voorbij, ik kan
weer gaan optellen: langzaam maar zeker meer licht. Vier kaarsen
branden vandaag, Kerst komt eraan. Wat mij op korte termijn te
wachten staat wordt gedicteerd door de kalender; ik ontkom er niet
aan.
Wat zich niet laat dwingen is vrede. Op veel plaatsen wordt gevochten, geruzied. Wat moet ik doen? ‘Als je niet meer weet wat je moet
doen, dan ga je terug naar de bron’, lees ik ergens. Ik ga naar de
boodschap aan Maria, ligt daar niet het begin? ‘Gegroet Maria, je
bent begenadigd, de Heer is met je.’ God heeft aandacht voor mij, ik
sta er niet alleen voor.
Kerst: Op bezoek in de stal – een kind dat tussen beesten geboren
wordt, ruw volk dat op bezoek komt, één vrouw en de rest allemaal
mannen. Een paar hoogwaardigheidsbekleders staan er bij, gekroond en met dure geschenken.
Wat opvalt is dat een paar figuren knielen: Wie met een kind wil
praten, moet zich klein durven maken. Wie zich groot wil houden,
kan nooit bij de ander terecht komen. Wie zich groter wil voordoen
dan hij is, komt nooit bij zichzelf terecht.
Eigenlijk loop ik, met mijn goede gedrag, met mijn beperktheden
tussen die kerststalfiguren in. Ben ik net als zij op zoek naar liefde
en erkenning. En als ik dan door de knieën ga, kom ik bij dat Kind
terecht.
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Aankondigingen
Kerstdiensten
Eerste kerstdag zijn er twee kerkdiensten in de Oosterkerk. Om
9.00 uur is er een feestelijke kerstdienst vanuit het perspectief van
kinderen, die maximaal een uur
duurt. Om 10.30 uur is er eveneens een feestelijke kerstdienst,
met aandacht voor muziek en lied.
In beide vieringen wordt het kerstevangelie over de geboorte van
Christus gelezen.

U bent van harte uitgenodigd! Namens de stuurgroep: Tineke Diekema, te-

lefoon 038-4535733, e-mail: catharinadiekema@home.nl

De klusgroep staat voor u klaar

De klusgroep van de Oosterkerk is er om hulp te bieden bij praktische problemen thuis. Denkt u bijvoorbeeld aan schilderen of behangen, de tuin opruimen,
een kast in elkaar zetten of een tochtstrip aanbrengen. Of misschien wilt u
alleen advies hoe u iets moet aanpakken of hoe u iets moet (laten) repareren.
Als u hiervoor geen helper weet te vinden, bel dan gerust de klusgroep. We
kijken dan bij u thuis of wij u met onze vrijwilligers
kunnen helpen. Indien nodig wordt het werk gratis
uitgevoerd, inclusief alle materialen. Als u het wel
kunt betalen is er een richttarief van € 10,- per
uur. Met deze opbrengst betalen we de gratis klussen. In 2012 boden we 30 keer hulp. De klussen
varieerden van het repareren van een deurbel, het
maken van een telefoon/internet aansluiting tot
het leegruimen van een huis bij verhuizing. Neem
contact met ons op! Wim Woering (tel: 0384540834), Jelle Zijlstra tel: (038-4542562 of jelleh.zijlstra@tiscali.nl) en Berend
Klos (tel: 038-422 01 73)

Pastoraat in onze gemeente

Marinus van der Berg en
Maria Vespers bij
Gespreksgroep 50-plus

De komende maanden heeft de
Gespreksgroep 50-plus mooie lezingen op het programma staan.
Op 16 januari komt Marinus van
der Berg, pastor in verpleeghuis
Antonius IJsselmonde in Rotterdam. Marinus van der Berg is een
autoriteit in het begeleiden van
mensen op het gebied van sterven,
rouw, ouderdom en zorg. “Rouwen
is alles opnieuw uitvinden en met
verdriet omgaan.”
Op 20 februari luisteren we naar
de Maria Vespers van Monteverdi.
Een Vesper is een avondviering en
Maria heeft daar een belangrijke
plaats in. De lezing, waarin alle
delen van de Maria Vespers worden beluisterd, wordt gehouden
door Derkien Wiedijk. Voor de
deelnemers is er een ‘luisterpaper’
gemaakt.
20 maart is de lezing van Dr. Sybe Schaap, lid Eerste Kamer voor
de VVD over ‘Volkse bewegingen’.
We sluiten 17 april af met een
lezing over Etty Hillesum.
De bijeenkomsten beginnen om
10.00 uur in de Oosterkerk. Kosten: € 4,- euro, inclusief koffie en
thee.

Het pastoraat wordt voorbereid op een nieuwe tijd, waarin de pastorale formatie van de Oosterkerk veel kleiner zal zijn dan de huidige. En waarin we ingaan
op de al ingezette tendens dat minder mensen actief kunnen zijn in het pastoraat. We gaan op weg naar ontmoetingspastoraat (het pastoraat speelt zich af
op die plaatsen waar ontmoetingen in de gemeente plaatsvinden) en signaal
pastoraat (het pastoraat geschiedt aan de hand van signalen die gemeenteleden afgeven voor henzelf of voor anderen). We zullen naar alle waarschijnlijkheid gaan werken met vijf werkgroepen, namelijk ouderenpastoraat, pastoraat
nieuw ingekomenen, rouwpastoraat en het doorgaand pastoraat. Ook zullen we
een werkgroep doelgroep pastoraat hebben, die steeds een andere groep zal
kunnen bezoeken. Voor de postbezorging zoals dat nu bestaat, zullen we ook
het nieuwe systeem hanteren. Postbezorging is van groot belang voor onze
wijkgemeente. Van de mensen die nu, en soms ook al jarenlang, betrokken zijn
bij het pastoraat hopen we dat ze hun taak in de postbezorging behouden en
zich willen verbinden met een van die vijf werkgroepen. In de volgende Bagijn
hoort u hier meer over.

Vanuit een studentenkamer
Graag breng ik u op de hoogte van mijn vorderingen als stagiaire in de Oosterkerk. Het eerste gedeelte van mijn stage, bestaande uit een klein onderzoek
naar de gemeente en een cursus pastoraat, is inmiddels afgesloten. In het
tweede deel richt ik mij op leren in de gemeente en op voorgaan en vieren. Ds.
Margo Jonker en ik zijn gestart met basiscatechese voor kinderen uit groep
acht. Het voorgaan en vieren uit zich in het voorbereiden en zelf leiden van
diensten. Op vier november mocht ik dat voor het eerst doen in de Molenhof.
Verder is het voor mij van belang dat ik zo goed mogelijk inzicht krijg in het
werk van een predikant. Daarvoor woon ik verschillende bijeenkomsten en
vergaderingen bij. Daarnaast volg ik gewoon de vakken die bij dit deel van de
opleiding horen. Dit gebeurt bij de Theologische Universiteit (TUK), in de gebouwen van de vrijgemaakte kerk, waar mijn jaar van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) tijdelijk is gevestigd.
Heeft u vragen, stel ze dan vooral! Ik houd u op de hoogte.

Marije Mazereeuw

Terugblik ontmoetingsbijeenkomsten
Aan de 18 ontmoetingsbijeenkomsten in oktober namen 200 mensen deel. Aan
de orde kwamen ervaringen in de Oosterkerk na de samenvoegingen van de
gemeente en persoonlijke geloofsvragen. En we maakten kennis met elkaar!
De Bagijn - december 2012
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Gesprekken over LEEFTIJD
De Oecumenische gespreksgroep ‘Als vrouwen aan
het woord komen’ volgt dit seizoen het thema LEEFTIJD. Hoe sta je in de tijd? Waar kom je vandaan,
hoe leef je nu en waar wil je heen?
In elke bijeenkomst zal een prikkelende (bijbel)tekst
centraal staan, waarin de ons gegeven LEEFTIJD in
een bepaald licht wordt gezet. U bent welkom!
Op woensdag 12 december maakt bloembindster
Rieneke een Adventstuk. Verschillende musici spelen
10 april klarinet en dwarsfluit.
Alle data: 12 december, 9 januari, 13 februari, 13
maart en 10 april.
Tijd: 9.45-11.45 uur, plaats: Lutherse Kerk, ingang
Potgietersingel. Kosten: € 3,- per keer
Info en opgave:
Liesbeth Schuring, tel. 0529-434 292,
e-mail: liesbethschuring@hetnet.nl
Verbouwing Bagijnehof
De werkzaamheden aan de ingang van de Bagijnehof
- aan het Koewegje - zijn begonnen. In deze 1e fase
van de uitvoering door aannemer Eikenaar wordt de
oude entree omgebouwd tot een toiletruimte. De
entree schuift op in de richting van de kerk en wordt
geheel vernieuwd. De buitentrappen verdwijnen en
de huidige opgang (helling) wordt verbreed. Volgens
de planning zijn deze werkzaamheden voor de Kerst
klaar. Op de impressie hieronder ziet u hoe het eruit
komt te zien.

De 2e fase start in de tweede week van januari. Dan
wordt het huidige damestoilet weggebroken en wordt
het herentoilet geschikt gemaakt als magazijn voor
de keuken. In het gehandicaptentoilet wordt een kindertoilet bijgeplaatst. Het buffet wordt vergroot waardoor we meer zicht én ruimte krijgen om koffie en
thee te serveren. Ook worden zaal 1 en 4 van een
betere klimaatregeling voorzien.
Bovendien wordt zaal 4 multifunctioneler in gebruik
door een vouwwand tussen de ontmoetingsruimte en
zaal 4. De planning is dat in maart 2013 alles gereed
is.
De kosten van deze verbouwing kunnen grotendeels
uit de eigen middelen van de Oosterkerkgemeente
worden betaald. Het Centraal College van Kerkrentmeesters draagt het resterende deel bij.

Voor inrichting wil de kerkenraad graag een beroep
op u doen om de noodzakelijke aankopen voor keu-

kenspullen, garderoberekken, klein schilderwerk en
aankleding mogelijk te maken. Hiervoor is € 5000,4

nodig.
Wilt u meehelpen om dat bedrag bijeen te krijgen?
Dat kan door een gift te doen in de speciale collectebus, die na afloop van de kerkdienst in de Bagijnehof
staat, óf een bijdrage te storten op rekeningnummer
525232 ten name van Beheer Oosterkerk onder vermelding: Inventaris Bagijnehof. Hartelijk dank voor
uw medewerking!

Namens het wijkcollege van kerkrentmeesters,
Wim Aalbers.

Geloven in méér: Ontmoetingsgroepen rond
een bijbeltekst
Gemeentegroeigroepen komen bij elkaar om samen
betekenis en inspiratie te vinden uit bijbel en geloof.
Er zijn 8 groepen, op verschillende dagen van de
week. Dat kan eens per maand zijn of elke 14 dagen,
zoals de jongerengroep op dinsdagavond. In de Parkzicht- en Zalnéflat is het op respectievelijk woensdagen donderdagmiddag. Het centrale thema dit seizoen
is: Geloven in méér dat aansluit bij de landelijke actie
Is er meer?. Op diverse levensterreinen kan die vraag
spelen. Meer dan het gewone? Meer tussen hemel en
aarde? Meer ervaren van God?
Interesse om eens zo’n groep mee te maken? Of wilt
u meer weten?
Neem contact op met de werkgroep GGG:
Anne Marijke Zijlstra (amzijlstra@kpnmail.nl),
Tiny van Hoek (tkvanhoek@gmail.com) of
Harry Prins (harryprins70@gmail.com,
tel. 453 1068)
Wat doet de ZWO-commissie?
ZWO staat voor Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking en is onderdeel van de diakonie. U heeft ons vast wel eens zien staan: elke 1e
zondag van de maand verkopen wij Fair Tradeproducten in de Oosterkerk. Wij verkopen levensmiddelen en cadeaus als sieraden en speelgoed. Met de
opbrengst kopen we aandelen van Oikocredit. Deze
organisatie strijdt tegen armoede door leningen te
verstrekken aan mensen in ontwikkelingslanden.
We zamelen ook op andere manieren geld in. Bijvoorbeeld met de spaardoosjesactie tijdens de 40dagentijd waarmee projecten van Kerk in Actie in
binnen- en buitenland worden gesteund.
Verder brengen we het werk van mensenrechtenorganisatie Amnesty International onder de aandacht.
Elke 2e zondag van de maand staan wij in de hal met
brieven en handtekeningenlijsten. Aan het eind van
het jaar verkopen we (kerst)kaarten en kaarsen,
waarvan de opbrengst naar Amnesty gaat. Rondom
Pasen doen we mee met de Paasgroetenactie van
Kerk in Actie. U kunt dan onder meer kaarten sturen
naar politieke gevangenen.
De ZWO-commissie bestaat momenteel uit 6 leden,
maar we zouden het leuk vinden als er meer mensen
bij komen. De groep vergadert elke 2e dinsdagavond
van de maand. Heeft u interesse? U bent van harte
welkom! Neem contact op met Petra Schep (tel. 0383379004, e-mail: petra_schep@hotmail.com) of
spreek ons aan als wij op zondag voor Fair Trade of
Amnesty in de ontmoetingsruimte staan.
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Samenspraak
“Wil je iets: doe het, ga ervoor”
Sinds 30 september heeft de wijkkerkenraad van de Oosterkerk een nieuwe voorzitter: op
deze zondag werd Henk Bosma in het ambt bevestigd. Hij is de opvolger van Henk Zomer,
die in 2006 voorzitter werd van de kerkenraad van De Hoeksteen. Vanaf september 2009
leidde hij met enkele anderen de voorbereiding van de fusie met de Oosterkerkgemeente,
die met Pinksteren 2011 een feit werd. Twee Henken in gesprek.

Henk Zomer (links) en Henk Bosma, de gaande en komende
voorzitter van de wijkkerkenraad.

“Toen de toenmalige voorzitter van de Hoeksteengemeente onverwachts naar buiten Zwolle verhuisde,
ben ik opeens voorzitter geworden”, kijkt Henk Zomer terug. “Diaconaat sprak mij wel aan, maar met
de ‘officiële’ kerkelijke structuren had ik niet zoveel.
Toch bleek zo’n bescheiden wijkkerkenraad mij wel te
liggen. Die staat nog dicht bij de inhoud: de rol die
geloof en (geloofs)gemeenschap spelen bij mensen in
het omgaan met vreugde, rouw en verdriet en zingeving. Als kerkenraad schep je daarvoor de kaders en
structuren, die vandaag de dag op heel andere dingen gebaseerd zijn dan op de drie Formulieren van
Enigheid of andere dogma’s.”
“Daar zijn we het over eens”, reageert Henk Bosma,
die zichzelf ook geen bestuurder noemt, maar vooral
‘een doener’. Hij probeert ook anderen tot actie te
bewegen en heeft het in de kerkenraad zo gezegd:
“Het is beter achteraf om vergiffenis te vragen dan
vooraf om toestemming. Ik bedoel daarmee dat je je
nooit moet laten beperken door de kaders die er zijn,
ook al zijn die af en toe nog zo noodzakelijk. Wil je
iets: doe het, ga ervoor! Het mooiste is dat mensen
doen waar ze goed in zijn, dat geeft voldoening en
energie. Zo kan de een talent hebben voor het ouderenwerk, de ander voor het geven van catechese.”
“Dan kan ook kerkenraadwerk heel leuk zijn en voldoening geven”, vult Henk Zomer aan.

Integratie
Henk Bosma en zijn vrouw Toos kwamen in 2010 van
Dronten naar Zwolle en de nieuwe voorzitter is dus
niet belast met het verleden van de drie nu gefuseerde wijkgemeenten. De integratie van dit drietal is de
komende tijd een van de belangrijkste aandachtspunten van de kerkenraad. “Wat beweegt ons en wat
zouden we willen, dat zijn de vragen die we ons moeten stellen. Als gemeente praat je over een geheim
dat groter is dan wij kunnen bedenken, dat is onze
basis.”
Henk Zomer kent het verleden van de drie wijkgemeenten wel en hij was ook zeer intensief bij de fusie
betrokken. Eerste Pinksterdag 2011, toen de nieuwe
Oosterkerkgemeente van start ging, was voor hem
het mooiste moment in zijn zes jaar als voorzitter.
“Als vier strijdmakkers”, memoreert hij, “dominee
Margo Jonker, scriba Sytze de Boer, kerkrentmeester
Wim Aalbers en ik, hebben we de fusie voorbereid.
Wij hebben daarbij ruimte gegeven aan emoties,
maar ons niet als slachtoffers en zielenpietjes opgesteld. Vanaf het begin zijn we dit proces ingegaan
vanuit de visie dat we als Hoeksteen op den duur niet
zelfstandig konden overleven en daarom beter met
anderen in een nieuwe, sterkere gemeente konden
opgaan. De Jeruzalemkerkgemeente dacht daar in
eerste instantie anders over en kwam er daarom afgelopen Pinksteren bij.”
Opluchting
Al voelt het ook als een opluchting, toch moet Henk
Zomer er ‘heel erg aan wennen’ dat hij nu als gewoon gemeentelid in de kerk zit, zonder extra verantwoordelijkheden. Henk Bosma zit er net zo ontspannen als in de tijd voor zijn bevestiging. “Wat Toos en
ik belangrijk vinden is onder meer het koffie drinken
na de dienst. Je leert mensen kennen en klept eens
met deze en gene. Zo hoop ik op de hoogte te blijven
van wat er speelt.”
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Rondom de Oosterkerk
Van de kerkenraad

Een nieuw kerkelijk seizoen is gestart in september. Een seizoen dat bestuurlijk gezien gekenmerkt zal worden door
kennismaking en het verstevigen van verantwoordelijkheden van de verschillende taakgroepen. De kerkenraad
werkt met behulp van de taakgroepen jeugd, pastoraat, eredienst, vorming & toerusting en communicatie. Daarnaast zijn er het wijkcollege van kerkrentmeesters en het wijkcollege van diakenen. Totaal zijn dat zeven ondersteunende taakgroepen. De taakgroepen voeren beleid uit van de kerkenraad en ontwikkelen zelf ook beleid – ieder vanuit een eigen perspectief. Een hele verantwoordelijkheid in een gemeente die nieuw gevormd is. En een hele uitdaging. Iedere kerkenraadsvergadering zal een taakgroep zich presenteren. Zo hoopt de kerkenraad goed inzicht te
krijgen in de verschillende manieren van werken en de aandachtspunten. Ook kennismaking blijft een belangrijk
onderdeel van de presentatie.
De verbouwing van de Bagijnehof is in volle gang. We creëren een goede plaats voor ontmoeting voor onze gemeente. U leest hier in deze Bagijn meer over. Veel vrijwilligers zijn erg druk met de verbouw. En ook onze koster
moet heel flexibel zijn. Voor hen allen veel waardering en dank dat zij betrokken zijn bij de verbouwing. Ieder kan
dat op een eigen manier ook zijn, door of de helpende hand aan te bieden, of door een bijdrage te storten in het
verbouwingsfonds.
In september hebben we afscheid genomen van een aantal ambtsdragers. En er is een nieuwe voorzitter bevestigd
in het ambt – ondergetekende. Vele mensen dragen op allerlei manieren bij. Telkens weer is het bijzonder om te
merken hoeveel mensen zich inzetten voor onze gemeente.
Henk Bosma

Aankondigingen
Grote oliebollenactie!

De echte bakker gaat zaterdag 29 december oliebollen bakken bij de Jeruzalemkerk. Hij is van
9.00 tot 13.00 uur aan het bakken. De opbrengst is voor een goed doel. Heeft u ook zin in
zo’n heerlijk bol, kunt u die zaterdag afhalen. We schenken koffie en kunt u meteen uw bol
proeven in het Oliebollencafé. De oliebollen kosten € 0,60 per stuk. Verder verkopen wij zakken van 5 of 10 stuks. Er zijn bollen met en zonder krenten. De mensen die slecht ter been
zijn, kunnen de bollen laten bezorgen door de Oosterkerkoliebollenexpress. Maar het gezelligste vinden wij het als u even langs komt om elkaar te ontmoeten. Nieuw dit jaar is onze oliebollendependance bij de
Oosterkerk! In december liggen er briefjes klaar waar u uw bestelling kunt doen.
Hartelijke groet, Kerk in de wijk, Hans van Berkum (038 4213396) en Rob Kamp (038 4210529)

Met de kinderen naar het Bijbels Museum

Met de kinderen uit de kindernevendienst willen we zaterdag 2 maart naar het Bijbels Museum in Amsterdam. Een
museum over de Bijbel? Is dat niet saai? Helemaal niet! Dit museum gaat over het jodendom, het christendom en
de islam. Kinderen uit Amsterdam vertellen wat de geloven voor hen betekenen. Luister naar nieuwe verhalen op de
verhalen zolder, bekijk voorwerpen die van alles te maken hebben met het verblijf van het volk Israël in Egypte en
leer iets over de feesten die de verschillende religies vieren. Je ontdekt overeenkomsten, maar je ziet ook de verschillen. We nemen om kwart voor tien op station Zwolle de trein richting Amsterdam. De excursie vindt plaats onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de ouders. Verder informatie volgt. Heb je zin om mee te gaan? Geef je
dan op bij ds. Margo Jonker. Met een hartelijke groet, ook namens Margo, Marije Mazereeuw

Geen Amen?!

Aan het eind van de preek klinkt altijd het vertrouwde Amen. Voor de gemeente is dat het teken dat de dominee is
uitgesproken. Voor de organist het duidelijke sein om te gaan spelen. Bij mijn preken moet je vergeefs wachten op
dit verlossende woord. Mij is herhaaldelijk gevraagd waarom dat is. Het roept onzekerheid op. Is het nu afgelopen
of nog niet? Maar de onzekerheid heeft er misschien vooral mee te maken dat iets wat je gewend bent niet gebeurt.
Er zijn goede redenen om een preek met Amen te besluiten. Toch kies ik liever voor een open einde. Het woord
‘Amen’ drukt een volledige instemming en overgave uit aan wat iemand ziet of hoort. Het is een be-aming, een belijdenis: Ik geloof dat dit waar is en ik zal doen wat in mijn vermogen ligt om het waar te laten zijn. Een bekrachtiging, die naar mijn idee niet van de prediker, maar van de gemeente moeten komen. Praktisch is dat wat lastig te
organiseren. Je kunt in de liturgie moeilijk het moment aangeven dat iedereen ‘Amen’ zou moeten zeggen. Bovendien wordt het dan een wel erg verplicht nummer. Het gehoorde moet misschien eerst nog bezinken. Het meditatief
na de verkondiging is een mooie manier om ieder de gelegenheid te geven er voor zichzelf op door te denken. En
daarna wordt er gezongen, als antwoord van de gemeente op de verkondiging. Dat lied heeft een beamend karakter. Wie het van harte mee wil zingen, die zinge mee.
De echte beaming komt natuurlijk pas na de dienst, in het leven van elke dag. Daar moet het woord vrucht gaan
dragen, daar moet het iets gaan doen. Daartoe wordt aan het eind van de dienst de zegen gegeven. Een zegen die
niet de voorganger, maar heel de gemeente besluit met een gezamenlijk: ‘Amen’.
Ds. Iemke Epema
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Ontmoeting met…
Miranda Veen
Zeker voor de kinderen in de Oosterkerk is Miranda Veen een bekend gezicht.
De open sfeer, het feit dat veel onderwerpen bespreekbaar zijn, maar zeker ook de
spirituele beleving, waren voor Miranda en haar man Ingobert uit Berkum reden
om voor de Oosterkerk te kiezen.
Miranda legt uit: “Daar vonden we de open sfeer en
spirituele beleving. Veel onderwerpen, zoals bijvoorbeeld homoseksualiteit, zijn bespreekbaar. Ook de
dominees zijn gevoelig en bereikbaar. Er komen fijne
mensen in de Oosterkerk en je kunt bij iedereen aanschuiven voor een praatje.”
Mama bij de kindernevendienst
In de kerk is Miranda actief bij de kindernevendienst.
Ze vindt het voor de groep staan en knutselen
leuk. “Vaak is het verhaal pittig en dan pas ik het
aan. Mijn eigen kinderen vinden het leuk dat mama
bij de leiding zit!” Bij de startzondag helpt ze met
schminken. Buiten haar werkzaamheden voor de kerk
heeft ze sinds enige jaren haar eigen klokkenatelier
(www.klokkenreparatie.nl)
Luxeprobleem
Met de Oosterkerkgemeente die na de samenvoeging
ontstond, is Miranda blij: hoe meer mensen, hoe beter. Ze wil bij deze de stuurgroep complimenteren
met het behaalde resultaat. “Er is geen sprake van
blokvorming. Ook het verzetten van de begintijd van
de eredienst is prettig. Door de volle kerk is het zoeken naar een plekje, maar dat is een luxeprobleem.”
Graag zou ze extra aandacht voor de kinderen willen,
maar de twee diensten met Kerst zijn een mooie oplossing.
Miranda is in 1973 geboren in Brabant tegen de Limburgse grens aan. Van huis uit is ze rooms-katholiek
en officieel is ze dat nog steeds. Ondanks dat Miranda eerste communie en vormsel heeft gedaan, noemt
ze het gezin waaruit ze komt niet kerks. Wel verklaart
het haar positieve gevoel bij de spirituele beleving.
Bespreekbaar
Na de middelbare school volgt Miranda de opleiding
tot goudsmid in Schoonhoven. Als ze samen met een
vriendin op eerste kerstdag vrijwilligerswerk doet in
de Amsterdamse Dominicuskerk, ontmoet ze Ingobert. Ze gaan in Haarlem samenwonen. Ingobert wil
beginnen met een eigen bedrijf (Métier) en beiden
vragen zich af of ze kinderen in de Randstad willen
laten opgroeien. Daarom kiezen ze in 2001 voor
Zwolle en gaan op zoek naar een kerk die lijkt op de
Dominicuskerk. Ze zijn in veel kerken geweest, maar
vinden de meeste te dogmatisch. Het wordt de Remonstrantse kerk. Toch is de erg ‘grijze kerk’ niet
meer de optimale plek als Miranda en Ingobert kinderen krijgen. De dominee wijst ze op de Oosterkerk.

Kaarsje aansteken
Miranda geniet van het avondmaal, vanuit haar achtergrond is dit niet iets aparts maar juist gewoon.
Toch is ze er niet voor om de frequentie in een protestantse kerk zoals de Oosterkerk te verhogen. Ze
merkt dat het dan beladen wordt en daar zou ze niet
voor kiezen. Ze vindt het goed dat niemand wordt
uitgesloten van het avondmaal, ook kinderen en
mensen van andere godsdiensten niet. Op de vraag
of ze ook iets minder prettig vindt in de Oosterkerk is
het antwoord: nee! En mist Miranda iets vanuit haar
katholieke roots? “Misschien de kapelletjes en Maria.
Het heeft een reden waarom ze er staan, het is waardevol om zelf een kaarsje te mogen aansteken. In de
katholieke kerk wordt meer gevraagd aan de heiligen,
hier meer aan God.”
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Door: Marjo Reijlink
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Achteraf
Dit is de laatste Bagijn van 2012. Zo aan het eind van het jaar vroegen we gemeenteleden:
Wat is uw wens voor het komend jaar?
Door: Bert van de Venis

Nienke Hielkema: Mijn wens is eigenlijk meer een doorlopende wens: dat mensen meer naar elkaar om mogen kijken.

Else Peschier: Ik hoop dat er komend jaar niet zoveel mensen
dood zullen gaan.

De heer Schotanus: Mijn wens is vrede. Komt er ooit een
einde aan alle ellende? We moeten blijven hopen, bidden en
steunen.

De heer Gunnink: Ik hoop volgend jaar nog steeds in de kerk
te komen, want ik hoop zeker nog een paar jaar door te
kunnen gaan.

Cor Eerkes: Mijn wens is dat mensen meer tevreden zouden
kunnen zijn met wat ze hebben.

Jaap Groen: Mijn wens is dat mensen zich beter bewust zijn
van de waarde van de kleine dingen van het leven.
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