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Een nieuw seizoen vol mooie Bijbelverhalen
In Zwolle ging het afgelopen seizoen de actie „De 10 mooiste Bijbelverhalen van Zwolle‟ van start.
En in de loop van dit seizoen zal de stedelijke top-tien van Bijbelverhalen worden onthuld. Misschien heeft u hier wel aan meegedaan en volgt u deze actie met interesse. Het is zeer de moeite
waard.
In de Oosterkerk staat uw mooiste Bijbelverhaal
ook centraal. Onze geloofstraditie kenmerkt zich
door verhalen. Het zijn verhalen uit de Bijbel,
waar we van jongs af aan mee bekend zijn gemaakt, alsook verhalen uit de traditie en (kerkelijke) geschiedenis die onze verbeelding vormen. Door deze verhalen met elkaar te lezen,
telkens weer te vertellen, of in gedachte te nemen worden we gevormd door die verhalen.
Sommige verhalen uit de Bijbel zijn zo krachtig
en klassiek, dat ze levensthema‟s kunnen weergeven. Abraham die vertelt over vertrekken en
opnieuw beginnen. Job, de man die alles in zijn
leven verloor en vanuit het niets moest zoeken
naar vertrouwen in God. Verhalen over storm
op het meer die vele lagen van betekenissen
hebben: het gaat er over chaos en licht, over
angst en vertrouwen, over strijd en overgave.
En dan de grootste verhalen: de geboorte van Jezus en de morgen van de Opstanding. Door deze
verhalen te verbinden met ons eigen leven kunnen we soms woorden en gedachten vinden voor
onuitsprekelijke hoop en verlangen en geloof.
Daarover gaat het in het komende kerkelijke seizoen. Over uw mooiste Bijbelverhaal. En dat wij
die aan elkaar vertellen. En hoe die verhalen ons met elkaar verbinden. Hoe geloofsverhalen ons
levensverhaal steunen en inspireren. En hoe zo, al verhalende, ons levensverhaal zich kan samenvoegen met het grote verhaal van God en mensen.

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

door Ds. Harm Bousema

Mijn mooiste(!?) Bijbelverhaal
Tegeltjeswijsheid bij Handelingen 4 en 5
Heel wat keren heb ik in gangen van boerderijen het tegeltje zien
hangen: Boer worden is geen kunst, maar boer blijven. Tegeltjeswijsheid, maar wel tegeltjeswijsheid die klopt.
Men zegt wel eens: Alle begin is moeilijk. Maar misschien kun je ook
wel zeggen: Alle begin is makkelijk. Volhouden, dat is de kunst.
In het boek Handelingen van de apostelen staat een prachtige passage over „de eerste gemeente‟. Handelingen 4, 32vv. De gelovigen
van het eerste uur leefden eendrachtig samen, hadden alles gemeenschappelijk, getuigden van de opstanding van de Heer, niemand leed
gebrek. Ontroerend, inspirerend. Dat de gemeente van Christus zó
kan zijn!
Eén van de lastigste passages uit dat boek is Handelingen 5. Onder
de gelovigen van het eerste uur waren ook ene Ananias en Saffira.
En die bleken wat minder deugdzaam en betrouwbaar te zijn.
Die twee hadden zo hun eigen belangen. Ja, direct na Handelingen 4
staat Handelingen 5!
Het waren prachtige, ontroerende vieringen die we hadden op 5 juni
– het „afscheid‟ van twee gemeentes – en op 12 juni – de start van
een nieuwe gemeente. Zeker er moest heel wat gesteggeld worden
maar het proces verliep goed en in goede stemming. We wisten wat
we wilden: Gemeente van Christus zijn in het hart van de stad.
Nu is die gemeente gevormd. We hebben nagedacht en besloten
over hoe wij die gemeente gestalte willen geven. Hoe we willen vieren, wat we willen „aanbieden‟ (ik schrik altijd wat van deze in kerkelijk Nederland ingeburgerde term, alsof we een soort theater zijn met
publiek of op de markt staan) en wat echt nog aandacht behoeft en
zo meer…
Het kloppend hart is het samenkomen rond het Woord, het delen van
Brood en Wijn, het ons bezinnen op leven met toewijding aan God en
mensen. Niet voor niets lazen we op 5 juni in beide kerken dat prachtige verhaal van de Emmaüsgangers, dat verhaal over mensen die
onderweg zijn en zich moeten (her)oriënteren op hun leven met de
Opgestane. Het is één van de mooiste Bijbelverhalen. Als ik een canon zou moeten samenstellen van kernverhalen zou dit er in ieder
geval in komen, maar ik zou ook Handelingen 4 (en…5) opnemen.
Want een mooi begin is mooi, maar het gaat om het vervolg, de continuïteit, om „volharding‟.
We zullen elkaar nog wel eens „tegenkomen‟ en dat is niet erg, als we
maar open en eerlijk blijven communiceren, niets achterhouden en
geen belangetjes uitspelen, want dan gaat het mooiste stuk.
Ooit schreef Dietrich Bonhoeffer in een boekje over gemeenteleven:
Wie meer houdt van zijn droom over een christelijke gemeenschap
dan van de christelijke gemeenschap zelf, breekt iedere christelijke
gemeenschap af, hoe eerlijk, ernstig en edelmoedig zijn instelling ook
mag zijn.
Ik hoop dat we mogen groeien als gemeenschap.
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De redactie stelt zich voor
Met trots overhandigde redactielid Bert van de Venis met Pinksteren de eerste Bagijn aan de jarige Oosterkerkers. Op de foto ziet u de redactie die het
nieuwe kerkblad met
veel plezier voor u
samenstelt.
Boven:
Bert van de Venis,
Marjo Reijlink, Gerard
Bielderman,
Theo
Brand. Onder: Margo
Jonker, Karlijne Brouwer, Gery Bruins.
Wij horen graag wat u
van De Bagijn vindt!
Heeft u opmerkingen
of tips voor de redactie?
Mail naar:
debagijn@oosterkerk.nl.

Musicalgroep start met musical “Maria”
Zin om mee te doen?

Ergens in een dorp komt een reizend theatergezelschap langs. Ze besluiten
samen met de dorpsbewoners het levensverhaal van Maria tot leven te laten
komen.
Kort samengevat is dit de opzet van onze nieuwe musical die we komend jaar
op de planken willen brengen. We zien in de musical afwisselend het leven
van Maria gespeeld en het werkelijke leven van de dorpelingen. Door de
voorstellingen
van
de
theatergroep, die de thema‟s uit het leven van
Maria vervlechten met de
levensverhalen van de
dorpsbewoners, gebeurt er
iets in het leven van de
dorpsbewoners. Ze gaan
vragen stellen aan elkaar
en aan zichzelf. Vragen
over zin en onzin, verdriet
en wanhoop, geloof en
liefde. Soms is het net of
de dorpelingen zelf met
Maria meelopen, waardoor haar vragen ook hun vragen worden. Haar antwoorden worden ook hun antwoorden.
Deze prachtige musical is geschreven en gecomponeerd door het duo Gerard
van Midden en Gerard van Amstel. De musical is geschikt voor alle leeftijden,
voor zowel jongeren als ouderen. Dus… zin in zingen, zin in ontspanning en
spel? Kom eens vrijblijvend kijken.
We repeteren iedere woensdagavond om 20.00 uur in de Oosterkerk. Op
woensdag 7 september gaan we weer van start. Meer informatie? Bel Ria van
der Meulen, tel. 4221372 of Frits Slothouber, tel. 06-16768272.
Lees ook het interview met Gerben Sloterdijk, voorzitter van de
Musicalgroep, op pagina 11!

Een kaart voor uw verhaal
Bij deze Bagijn wordt u een kaart aangereikt. Wij willen u vragen deze kaart
in te vullen. Schrijf op de kaart wat uw mooiste Bijbelverhaal is en waarom.
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En stuur hem voor 1 oktober naar het
voorgeschreven adres. In de loop van
het seizoen proberen we een aantal
van die verhalen in kerkdiensten aan
de orde te stellen.

Open Monumentendag
in de Oosterkerk
De Oosterkerk opent haar deuren
tijdens de Open Monumentendag op
zaterdag 10 september. Kom en geniet van muzikale optredens:
11.30 uur: Orgelconcert door
Rudie Altelaar
12.30 uur: Salland Vocaal (mannenkoor uit Raalte)
13.30 uur: Zwolse Cantorij o.l.v.
Rudie Altelaar
14.30 uur: Orgelconcert door
Rudie Altelaar
15.30 uur: Salland Vocaal (mannenkoor uit Raalte)
U bent ook welkom in de ontmoetingsruimte waar mensen uit de Oosterkerk u voorstellen aan initiatieven
als Perki, Dorcas, Stichting Beregascz,
Tamar Center en meer.

Meehelpen?

Anne Marijke Zijlstra heeft de coördinatie van de Open Monumentendag in
de Oosterkerk overgenomen van Piet
Luiks. Wilt u/wil jij haar assisteren als
gastvrouw/gastheer? Of heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact
op.
Anne Marijke Zijlstra, tel: 4544488,
e-mail: amzijlstra@kpnmail.nl

Infomarkt Provider
De Provider infomarkt is vrijdag 9
september van 19.00 tot 20.00 uur in
de Oosterkerk. Elk half jaar biedt
Provider jongeren verschillende activiteiten aan met thema‟s als maatschappij, Bijbel, samenleving en geloof. Op de infomarkt voor jongeren
tussen de 12 en 17 jaar kun je vragen
stellen over de programmaonderdelen
en kennis maken met andere jongeren. Na de infomarkt staat er nog iets
spectaculairs op het programma: je
kunt abseilen vanaf de toren van de
Oosterkerk!
Namens de Provider stuurgroep, van
harte welkom.
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Samenspraak
µ+XOSNRsWHULVYUDDJEDDNYRRULHGHUHHQ¶
In deze Samenspraak Sari Alderliesten - één van de hulpkosters die nu in de morgendienst actief is - en Maarten Matser. Hij behoort tot de hulpkosters die van De Hoeksteen zijn overgekomen. Zij vertellen onder meer wat er is veranderd in hun werk.
Sinds Pinksteren kent de Oosterkerkgemeente ook in de
zondagmorgendienst hulpkosters. Die waren in De Hoeksteen wel een vertrouwd fenomeen, maar functioneerden in de Oosterkerk alleen tijdens de avonddiensten.

na de dienst voor hun rekening; hier wordt dat gedaan
GRRUGHNRIILHVFKHQNJURHS¶

Twee aan twee
Koster Jannetta Schoemaker, die nu zelf ook nog maar
eens in de zes weken op zondag koster is, coördineert de
inzet van de vrijwillige hulpkosters. Zij geeft hen ook
instructie. De hulpkosters werken altijd twee aan twee:
één is vooral verantwoordelijk voor het goede verloop
van de kerkdienst, de ander voor de geluidsinstallatie.
Sari meldde zich aan als hulpkoster toen ze stopte met
het leiden van de kinderneYHQGLHQVW µ,N ZLOGH WRFK LHWV
blijven doen en dit leek me leuk: dat je het voor elkaar
krijgt de kerkdienst soepel te laten draaiHQ¶ 0DDUWHQ
doet dit werk ook om beWURNNHQWHEOLMYHQELMGHNHUNµ,N
ben ooit diaken geweest, maar hulpkoster zijn is meer
iets voor mij. Ik doe graag wat. Maar het is wel altijd een
beetje spannend of alles goed gaat. Zo wil de geluidsinstallaWLHQRJZHOHHQVSUREOHPHQJHYHQ¶6DULµ,NKHELQ
een avonddienst een keer meegemaakt dat de geluidskast op slot zat en de sleutel zoek was. Toen heb ik alle
mensen bij de ingang gevraagd zoveel mogelijk voorin
GHNHUNWHJDDQ]LWWHQ¶

Reanimeren

Door: Gery Bruins

Ruimte voor advertentie Upmeyer

Oog voor
detail
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Neus voor
zaken

Afspraak is
afspraak
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www.upmeyer.nl

6DULµ+HWZDVHYHQ ZHQQHQ RPKXOSNRVWHUWH]LMQLQGH
morgendienst. Voor mijn gevoel waren de avonddiensten
altijd minder formeel en was het ook niet zo erg als er
eens iets mis ging. In de morgendienst heb ik het idee
dat de druk groter is, maar dat zal wel overgaan als ik
YDNHU DDQ GH EHXUW EHQ JHZHHVW¶ 0DDrWHQ µ'H JURHS
KXOSNRVWHUV LV ]R JURRW GDW ZH PHW ]¶Q WZHHsQ NXQQHQ
draaien en maar eens in de zes weken aan de beurt zijn.
Ik vind dat wel prettig, dan blijft het leuk. Voor ons als
voormalige Hoeksteners is het andere kerkgebouw natuurlijk de grootste verandering. In De Hoeksteen waren
de afstanden wat korter; hier loop je meer. Daar namen
de hulpkosters de voorbereiding van het koffie drinken

Moeilijker is het als er mensen in de kerk onwel worden.
Sari is verpleegkundige en weet meestal wat haar te
doen staat, maar Maarten vult aan dat alle hulpkosters in
]R¶QVLWXDWLHZHWHQZDW]HZHOHQQLHWPRHWHQGRHQµ:H
hebben als hulpkosters wel een matige instructie gehad
voor het gebruik van de AED, de hartdefibrillator, maar
eigenlijk zouden we allemaal een basiscursus EHBO
PRHWHQKHEEHQ¶
6DULµ-HEHQWDOVKXOSNRster ook vraagbaak voor iedereen
en dan is het leuk als je antwoord kunt geven. Ik vind
het ook plezieULJGDWZHGLWQXPHW]¶QWZHHsQGRHQHQ
dan wil ik het liefst niet altijd met hetzelfde maatje. Door
te wisselen leer je het meest van elNDDU¶

Programma Vorming en Toerusting 2011-2012
Wat is uw mooiste Bijbelverhaal? Deze vraag staat centraal in veel activiteiten komend seizoen. Het programma van Vorming en Toerusting ziet u in het midden van
deze Bagijn. Handig om te bewaren!
Het programma is met plezier samengesteld door mensen vanuit de Oosterkerk en de Jeruzalemkerk. Er zit
zeker iets tussen wat jou/u aanspreekt. Iedereen is van
harte welkom. Wij hopen op een mooi seizoen. Vol
prachtige Bijbelverhalen!

U bent welkom op:
Woensdag 9 november, 10.00 uur in de Jeruzalemkerk
Woensdag 9 november, 20.00 uur in de Oosterkerk
Dinsdag 14 februari, 10.00 uur in de Oosterkerk
Donderdag 16 februari, 20.00 uur in de Jeruzalemkerk

Oecumenische viering

Het verhaal van de zondag
Iedere zondag is de gemeente bijeen rondom het Woord
van God. De voorganger van de zondag verdiept zich in
het Bijbelgedeelte en schrijft daaruit iets ten behoeve
van het geloof van iedereen die bij elkaar is. Dit seizoen
willen we met meer mensen ons buigen over het verhaal
van de zondag. Op acht momenten is een voorganger in
de kerk aanwezig en iedereen kan aanschuiven voor het
gesprek. Samen zullen ze het verhaal lezen, kijken wat
er in staat, hoe het verhaal je raakt en wat het verhaal
je te zeggen heeft. Dit gesprek neemt de voorganger
mee in de voorbereiding van de dienst en verkondiging.
Een overzicht van de data:
Ds. Harm Bousema zit met het verhaal van
zondag 11 november in de Oosterkerk op donderdag 20 oktober, 20.00 uur in de Oosterkerk.
Ds. Wim Hortensius zit met het verhaal van
zondag 27 november in de Oosterkerk op dinsdag 15 november, om 10.00 uur in de Oosterkerk.
Ds. Andries den Besten zit met het verhaal van
zondag 11 december in de Jeruzalemkerk op
dinsdag 22 november in de Jeruzalemkerk.
Ds. Margo Jonker zit met het verhaal van zondag 1 januari in de Oosterkerk op dinsdag 13
december, 20.00 uur in de Oosterkerk.
Ds. Harm Bousema zit met het verhaal van
zondag 29 januari in de Oosterkerk op dinsdag
12 januari om 20.00 uur in de Oosterkerk.
Ds. Wim Hortensius zit met het verhaal van
zondag 11 maart in de Oosterkerk op donderdag 23 februari 2012 om 20.00 uur in de Oosterkerk.
Ds. Iemke Epema zit met het verhaal van zondag 29 april in de Jeruzalemkerk op dinsdag 19
april, 20.00 uur in de Jeruzalemkerk.
Ds. Andries den Besten zit met het verhaal van
zondag 29 juli in de Oosterkerk op dinsdag 10
juli, 20.00 uur in de Oosterkerk.

Ontmoetingen rondom Bijbelverhalen
Wat is uw mooiste Bijbelverhaal en waarom? Deze vragen nodigen uit tot gesprek, kennismaking en het delen
van geloof. U bent van harte welkom om met andere
mensen over de mooiste Bijbelverhalen te praten –
mensen uit de Jeruzalemkerk en mensen uit de Oosterkerk. Pastores uit beide wijkgemeenten zijn bij de gesprekken aanwezig. Inschrijvingsformulieren liggen in de
kerk klaar.

De Lutherse Gemeente, de Thomas à Kempisparochie en
de Oosterkerkgemeente vieren samen de oecumene op
18 september. Het thema wordt ontleend aan de Vredesweek: „Elk mens een veilig bestaan‟. We komen bijeen in de Verrijzeniskerk en de dienst begint om, let op,
9.30 uur.

Belijden van geloof
De diepste levensvragen en geloofsvragen komen aan
de orde bij een levensgrens of bij grote keuzes die je
gaat maken. Eén van die keuzes is of je belijdenis van je
geloof wilt doen. De intensiteit van het toeleven naar het
doen van je belijdenis van geloof is indrukwekkend,
intensief en waardevol voor de rest van je leven. Het is
ook een feest voor de gemeente als mensen hun geloof
belijden. Pastores uit Oosterkerk en Jeruzalemkerk zijn
betrokken bij deze kring. Neem contact op met je eigen
predikant en we zullen samen een traject uitstippelen.

„Rondom Bijbelverhalen‟ – gespreksgroep
met pastores

De predikanten en de kerkelijk werker van de Jeruzalemkerkgemeente en de Oosterkerkgemeente zullen bij
tourbeurt een gespreksavond leiden. Bijbelverhalen
staan centraal. Dit jaar wordt gebruik gemaakt van het
boek Aangeraakt door de Eeuwige deel 2, onder redactie
van Gerke van Hiele. Dit boek is te bestellen bij
www.doopsgezind.nl. Ook kunt u het aanschaffen via ds.
Margo Jonker.
De eerste bijeenkomst, over hoofdstuk 1, is op dinsdag
4 oktober, 20.00 uur in de Oosterkerk met Christa van
Stappen, kerkelijk werker. De daarop volgende data zijn:
18 oktober, 1 november, 10 januari, 24 januari en 7
februari.
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Programma Vorming en Toerusting 2011-2012
De Oosterkerkcantorij

Wilt u graag zingen,
houdt u van een uitdaging en geniet u van
samen met een groep
iets instuderen? Wees
van harte welkom om
de gemeentezang te
intensiveren
en
te
versieren in de nieuwe
cantorij. Vanaf donderdag
8
september,
19.30 – 20.45 uur in de
Oosterkerk, kunt u meezingen. De liederen krijgen een
plek in de vieringen van onze nieuwe gemeente. De
cantorij is helemaal nieuw en er is een cantrix: Geeske
Koopman. Zing mee – met de Oosterkerkcantorij!

30-plus gesprekskring
Het leven is druk. Te druk. En te grote drukte vraagt om
bezinning: hoe geef ik vorm aan mijn leven, wat is van
waarde en: op welke wijze kan ik verbonden zijn met
God – en met anderen die diezelfde vragen hebben. Alle
mensen van de Oosterkerk en de Jeruzalemkerk tussen
de 30 en de 40 jaar oud zijn uitgenodigd om met elkaar
om de tafel te zitten en van hart tot hart met elkaar te
spreken. De leidraad voor
het gesprek is het boek
De persoonlijke God van
Peter Henk Steenhuis. De
data voor de gesprekken
zijn: 19 oktober, 7 december, 11 januari, 22
februari, (donderdag) 29
maart, 25 april en 23 mei
(afsluiting).
De eerste keer zullen we
elkaar
al
wandelend
spreken. Woensdag 14
september, 20.00 uur –
al heel snel dus – ben je welkom op de parkeerplaats
van de Westerveldseberg, bij de vissersbootjes. Ds.
Margo Jonker is erbij en ds. Harm Bousema wellicht ook.
Welkom!

Pelgrimage naar Iona

mensen zijn die mee willen zullen we ons opgeven, een
programma ter voorbereiding uitzetten, een offerte voor
de kosten opvragen en een plan voor de reis maken. De
bijeenkomst is op dinsdag 20 september om 20.00 uur
in de Oosterkerk. Er ligt materiaal klaar en we praten
over de reis. Voor informatie kunt u/kun jij contact opnemen met Margo Jonker, tel. 4525408,
e-mail: margojonker@kpnplanet.nl

Bijbelkring voor ouderen in de Oosterkerk

De Bijbelkring o.l.v. Christa van Stappen is een bestaande gespreksgroep waar nieuwe deelnemers welkom zijn.
We lezen uit Het verhaal gaat deel 1 van Nico ter Linden
en beginnen bij hoofdstuk 15. We wisselen van gedachten, kijken naar wat opvalt, aanspreekt of vragen oproept. Het is fijn als u het boek zelf heeft. Data en tijd:
12 september, 3 oktober, 14 november, 12 december, 9
januari, 13 februari en 12 maart, van 10.00-11.30 uur.
Informatie bij: Christa van Stappen, tel. 4543230, email: cvanstappen@oosterkerk.nl

Bijbelkring in Achter de Hoven
Al vele jaren komt deze kring bij elkaar. De tekst van de
zondag wordt gelezen en gedachten daarover worden
met elkaar gedeeld. Nieuwe deelnemers kunnen we
goed gebruiken. De kring vindt plaats bij Corrie Borren,
Achter de Hoven 56 (tel. 4226048), op iedere eerste
maandag van de maand, om 10 uur ‟s ochtends, startend op maandag 3 oktober.
De groep wordt begeleid door ds. Andries den Besten of
ds. Iemke Epema. Contactpersoon: Janny v.d. Brink, tel.
4215499.

Filmavond Into the wild

Samen kijken naar een film die te denken geeft. In de
Jeruzalemkerk op 27 september om 19.30 uur. De film
die we samen gaan kijken heet Into the Wild. Deze film
uit 2007 gaat over het waar gebeurde verhaal van Christopher McCandless, die na het behalen van zijn universiteitsdiploma de maatschappij de rug toekeert. Na verschillende omzwervingen trekt hij de onherbergzame
wildernis van Alaska in en probeert daar in zijn eentje te
overleven. De begeleiding van de avond
is in handen van
Lodewijk de Groot
(tel. 4265021).

Iona, een eiland in het noordwesten van Schotland,
heeft een bijzondere geschiedenis in onze geloofstraditie. Lang geleden kwam de monnik St. Columba vanuit
Ierland er aan en dat heeft het eiland getekend.
Voor onze nieuwe gemeente, Jeruzalem- en Oosterkerkgemeente, organiseren we een pelgrimage naar Iona.
Een pelgrimstocht waar het gaat om de vragen: „Waar
komen we vandaan, waar gaan we naartoe en hoe verbinden wij ons leven met God en onze naaste?‟ En om
die bijzondere plaats op de wereld te bezoeken, inspiratie op te doen en te genieten van de goede schepping.
We willen de eerste of tweede week van juni gaan. Deze
week kunnen we definitief vastleggen nadat we ons bij
de Iona community hebben opgegeven. Voor een goede
voorbereiding nodigen we iedereen die geïnteresseerd is
uit voor een verkennende bijeenkomst. Als er genoeg
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Ook in het voorjaar
is er een filmavond.
De film wordt ingeleid en nabesproken
door Lodewijk Kruithof. Waar en wanneer? Oosterkerk, 1
maart, 19.30 uur.
Welke film op het
programma
staat
lees
je
in
de
de Bagijn.

Programma Vorming en Toerusting 2011-2012
Bibliodrama

Samen met anderen zoeken naar verdieping in je geloof,
in je leven? Kom bibliodrama spelen. De bedoeling van
bibliodrama is om een Bijbelverhaal „tot leven te wekken‟
door ons in te leven in een rol van een persoon uit het
verhaal. Zo kom je tot verrassende ontdekkingen over
het Bijbelverhaal, over God, over de ander, over je eigen
levensverhaal.
De bijeenkomsten vinden plaats in de Oosterkerk, op de
maandagavonden 19 september,
24 oktober, 13 december (dinsdagavond!), 23 januari,
12 maart en 23 april, steeds van 19.30 tot 22.00 uur. Er
kunnen per keer 15 personen deelnemen.
De leiding berust bij ds. Wim Hortensius en pastor Hans
Schoorlemmer van de Thomas à Kempisparochie.
Inlichtingen en aanmelding: ds. Wim Hortensius, email:
dswhortensius@oosterkerk.nl, tel. 4524660.
Je kunt ook gewoon een keer komen „proeven‟ of deze
manier van omgang met de Bijbel je aanspreekt.

Droom en werkelijkheid bij Marc Chagall
Tijdens mijn studieverlof afgelopen voorjaar heb ik mij
verdiept in de (Bijbelse)
kunst van Marc Chagall.
Ik heb boeiende kunstboeken gelezen en mooie
kunstwerken
gezien,
onder andere glas-inloodramen in de kathedraal van Metz en Bijbelse
schilderingen in het National museum Message
Biblique Marc Chagall in
Nice. Ik zou mijn ervaringen graag met u delen. Er
zijn twee avonden gepland. De eerste, op
donderdagavond 13 oktober, is bedoeld voor mensen van de Oosterkerkgemeente. De tweede, op donderdag 10 november, is voor
mensen vanuit de hele Protestantse Gemeente Zwolle en
degenen die op 13 oktober verhinderd zijn. Beide bijeenkomsten vinden plaats in de Oosterkerk en beginnen
om 20.00 uur. Ds. Wim Hortensius, tel. 4524660, email:
dswhortensius@oosterkerk.nl.

Geloven in Liefde. Bouwen aan je relatie
Soms raakt de basis van je liefde voor elkaar vertroebeld. Soms is er liefde genoeg maar is er aandacht nodig
voor een betere communicatie of omgang met conflicten. En welke plek heeft geloof hierin?
Deze avonden zijn voor alle paren die samen willen
nadenken over „Wat gaat goed?‟ en „Wat kan beter?‟.
Voor hen die een prima relatie hebben en voor hen bij
wie het minder goed gaat. Elke avond wordt geopend
met een liturgisch moment in de kerk. Na een korte
gezamenlijke toelichting ga je aan de hand van vragen
twee aan twee met elkaar in gesprek op een stille plek
in het klooster. Afsluiten doen we gezamenlijk met een
drankje.

Welkom op vier zondagavonden: 16 oktober, 20 november, 22 januari en 18 maart, in het Dominicanenklooster
te Zwolle van 19.30 - 22.00 uur. Begeleiding: pastor
Corinne van Nistelrooij (Dominicanenkerk) en dominee
Andries den Besten (Jeruzalemkerk).

Tafelgesprekken

De gemeente komt samen rond Woord en Sacrament.
Zo kun je het plechtig zeggen. Over dat Sacrament en
wel in het bijzonder „het heilig avondmaal‟ willen wij met
elkaar van gedachten wisselen. Wenselijk, want in de
protestantse traditie hebben we altijd wat moeite gehad
met het vieren van dit sacrament. Hoe komt dat? Sommigen vinden een Avondmaalsviering altijd heel beladen,
anderen beleven er helemaal niets aan… En er zijn nóg
een heleboel varianten in beleving. Ook zijn er verscheidene vormen te bedenken waarin de viering kan plaats
vinden.
Zeker nu wij een nieuwe gemeente hebben gevormd is
het goed elkaar eens te spreken over „de Maaltijd‟. Wij
beleggen daarom drie bijeenkomsten. Ieder mag een
lied noemen dat hij/zij graag bij het Avondmaal zingt en
waarin naar iemands idee de kern het beste wordt verwoord. We beginnen bij de beleving om daarna te praten over de inhoud en de aspecten van de Maaltijd.
Zowel het Oude als het Nieuwe Testament komen aan
bod, want op allerlei bijzondere momenten ging men in
het oude Israël aan tafel. Ten slotte gaat het over de
vorm van vieren. Dr. Dirk van Keulen, theoloog en
woonachtig in Stadshagen zal mede de gesprekken
begeleiden.
Data: 3 en 15 november, 8 december. Aanvang 20.00
uur. Plaats: Oosterkerk.

Anders in de kerk

Drie jaar geleden waren in de Oosterkerk twee informatieavonden rond het thema „Kerk en homoseksualiteit‟,
één voor jongeren en één voor ouders/ouderen. Daaruit
kwamen ontmoetingsavonden voort in het gebouw van
het COC. Ook dit jaar houden wij weer een bijeenkomst
waarin wij met elkaar van gedachten wisselen over een
thema dat te maken heeft met geloof, kerk en homoseksualiteit. De bijeenkomst is in de Oosterkerk op donderdag 17 november, 20.00 uur.
Inlichtingen: ds. Wim Hortensius, tel. 4524660,
e-mail: dswhortensius@oosterkerk.nl.

Gedichten lezen

Een gedicht lezen, gedachten daarover delen, boeiend
en inspirerend. U geeft zich op voor twee avonden en
ontvangt tijdig de gedichten. Tijdens de tweede avond
komen er gedichten aan bod die zijn aangedragen door
de deelnemers. Verrassend misschien, wat we zo aan
elkaar laten horen.
Data, tijd en plaats: 31 januari en 14 februari, 20.00
uur, Oosterkerk.
Leiding en opgave: Sytze de Boer, s.de.boer1@home.nl,
tel. 4546229 of Lodewijk Kruithof, lp.kruithof@xs4all.nl,
tel. 4545821.
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Programma Vorming en Toerusting 2011-2012
Verhalen van verbond

We vinden in de Bijbel steeds verhalen waarin God op
zoek is naar mensen en waarin mensen verbinding zoeken met God. Het voortdurend terugkomen van dit zoeken geeft al aan dat het geen vanzelfsprekend gegeven
is. Het gaat om een zoektocht, een weg om te gaan.
Daarom vier avonden om die weg te verkennen en op
weg te gaan, met hoofd, hart en handen. We horen
Bijbelse verhalen en kijken daarbij naar de beelden van
Marc Chagall.
We verbinden de thema‟s in deze verhalen - trouw
(Noach), vertrouwen (Abraham), wegwijzers (Mozes) en
overgave (Jezus) - met onze eigen levensweg . De
avonden zijn in het Dominicanenklooster op de dinsdagen 8, 22 en 29 november en 6 december van 20.0022.00 uur. De begeleiding is in handen van ds. Iemke
Epema en pastor Anneke Grunder o.p. De kosten bedragen € 2 per bijeenkomst. Opgeven kan bij ds. Iemke
Epema, tel. 4542366, e-mail: iemke.epema@hetnet.nl

Creatief – het verhaal schilderen
Een schilderij maken in het
teken van Pasen. Dat kan
woensdag 7 maart onder
leiding van Wilma Liefers.
U bent welkom om te
schilderen om 19.30 uur in
de Oosterkerk.
Contactpersoon:
Ineke
Schoorel, inekeschoorel@home.nl of tel. 4550249.

Dr. Henk de Roest, hoogleraar Praktische theologie aan
de PTHU, kijkt met ons naar de krimp in de kerk – want
dat is een landelijke, zo niet een West-Europese tendens. Hoe kunnen we vanuit die krimp toch een bloeiende gemeente zijn? De avond op 21 februari vindt plaats
in de Jeruzalemkerk, begint om 20.00 uur en is tegen
tienen afgelopen.

Ikonen: verbeelde Bijbelverhalen. Een fietstocht naar Kampen

Ikonen verbeelden op hun eigen manier, en volgens een
heel eigen schildertraditie, Bijbelverhalen en verhalen uit
de traditie van het christendom. Op zaterdag 14 april
willen we een tocht maken naar het ikonenmuseum in
Kampen. Misschien vindt u daar de ikoon die hoort bij
uw eigen mooiste Bijbelverhaal. Of wordt u door een
ikoon gewezen op een nieuw Bijbelverhaal. Ds. Nelleke
Beimers van de Open Kring is vaste gids in het ikonenmuseum en ook onze museumgids. Zij schreef het boek
De weg van het licht.
We fietsen om 11.30 uur weg bij de Oosterkerk. Iedereen neemt eigen brood en drinken mee. We picknicken
onderweg. Om 14.00 uur start de rondleiding in het
museum. Rond 17.00 uur zijn we terug in Zwolle.

De gereformeerden en de islam

In het najaar van 2011 verschijnt het boek Een blok aan

het been? Gereformeerde mannenbroeders in debat
over de islam. De auteur is dr. Dirk van Keulen, die ook

betrokken is bij onze Tafelgesprekken. Gezien de soms
heftige discussie in ons land over de islam een buitengewoon interessant thema. Het zal blijken dat deze
discussie al lang gaande is. In de tweede helft van de
negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw
was Nederland namelijk dankzij haar kolonie Nederlands-Indië na Groot Brittannië het grootste moslimland
ter wereld. Niet alleen de politiek, maar ook kerk en
theologie moesten daarom hun positie ten opzichte van
de islam bepalen. Hoe deden de gereformeerden dat?
Welke visies kun je onderscheiden? En wat verandert er
in de loop van de twintigste eeuw? Welkom op donderdag 19 januari 2012, om 20.00 uur in de Oosterkerk.

Krimp in de kerk - Lezing Prof. Dr. Henk de
Roest
Bezuinigingen noodzaken de Protestantse Gemeente
Zwolle tot krimp en samenvoegingen. Dat zijn ingrijpende dingen voor wijkgemeenten. In de Oosterkerk weten
we daar alles van. Afgelopen Pinksteren is het nieuwe
begin gevierd. En dat betekent dat afscheid is genomen
van een vertrouwd gebouw en van een vertrouwde
manier van doen. Samen zochten we naar nieuwe vormen en manieren. In de Jeruzalemkerkgemeente is dat
proces in volle gang.

8

Als u niet kunt/wilt fietsen, kunt u ook om 14.00 uur
aansluiten in het museum. De entreekosten van het
museum (€ 7,00) betaalt iedereen zelf. De kosten van
het inhuren van de museumgids betaalt de kerk. Opgave
bij: ds. Margo Jonker.

Kloosterweekend

„De dagen strekken zich voor ons uit als een uitnodiging
van God waarop wij antwoord geven‟, aldus de monniken van de cisterciënzer groep Sion te Diepenveen. We
zijn een lang weekend bij hen te gast. We nemen deel
aan de getijden en maken kennis met een leven van
stilte en gebed. Er is plaats voor maximaal tien personen. Op woensdag 20 juni om 20.00 uur in de Oosterkerk is er een voorbereidingsavond waarop ook de praktische afspraken worden gemaakt. Informatie over de
abdij is te vinden op www.abdijsion.nl. Het weekend
vindt plaats in Abdij Sion, Diepenveen (bij Deventer),
van vrijdagmiddag 6 t/m zondag 8 juli 2012. De kosten
zijn € 25 per etmaal, inclusief overnachting en drie maaltijden. Begeleiding door en opgave bij ds. Iemke Epema,
tel. 4542366, e-mail: iemke.epema@hetnet.nl.
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Startdienst
De startdienst in de Oosterkerk is zondag 11 september – natuurlijk over de
Bijbel en het mooiste verhaal daarin. En dat wordt lastig kiezen. Want er
staan veel mooie verhalen in de Bijbel. In ieder geval wordt het een dienst
voor jong en oud.

diverse taak-, werkgroepen en
activiteiten. Denk aan de ZWO
groep, de Klussengroep, het vakantiewerk en meer. En is het niet
een goed idee om de vacaturestand te bezoeken? Diaconaat,
een zaak van de hele gemeente!

Even kennismaken
met...
de ZWO-commissie
U heeft ons vast wel eens zien
staan: elke eerste zondag van de
maand verkopen wij Fair Tradeproducten in de ontmoetingsruimte van de Oosterkerk. Met de
opbrengst van onder meer de
levensmiddelen en cadeauartikelen kopen we aandelen van Oikocredit. Deze organisatie strijdt
tegen armoede door leningen te
verstrekken aan mensen in ontwikkelingslanden.
Na de kerkdienst ligt het programma van Vorming en Toerusting voor iedereen ter inzage, is er ruime gelegenheid voor bijpraten en kennismaken, en
hopelijk een licht programma voor jong en oud. 10.00 uur in de Oosterkerk.
Welkom.

Boeiende ochtenden voor een nieuw seizoen:
Gespreksgroep 50+
Al vele jaren komt op woensdagmorgen een grote groep mensen samen om
wat te horen en van gedachten te wisselen over allerlei zaken die met kerk,
cultuur en samenleving te maken hebben.
De belangstellenden komen uit verschillende kerken en soms van buiten de
kerk.
Alle bijeenkomsten zijn in de Oosterkerk en beginnen om 10.00 uur. De kosten zijn € 3,50, inclusief koffie en thee. Het programma komend seizoen:
19 oktober:

Mw. S. van Nimwegen opent het seizoen met een lezing over
de Hanzesteden.
16 november: Mw. Greetje Witte-Rang. Onderwerp: “Naar een eerlijke en
groene economie”. Een zeer actueel onderwerp! Heeft de
kerk hierin iets eigens bij te dragen?
18 januari:
Prof. Doeke Post (huisarts, oud hoogleraar Soc. Geneeskunde
Groningen). Zijn onderwerp is “Heeft de gezondheidszorg
nog een zonnige toekomst?”
15 februari:
Prof. Riemer Roukema, onderwerp nog niet bekend.
21 maart:
Een lezing over een onderwerp uit de Passiemuziek door
Marcel Zwitser.
18 april:
Dr. Gert van Klinken: een lezing over Bonifatius.
Namens de voorbereidingsgroep bent u van harte uitgenodigd!
Meer informatie bij:
Tineke Diekema
Tel: 453 57 33
E-mail: catharinadiekema@home.nl

Diaconaat: zaak voor de hele gemeente
Op startzondag 11 september kunt u een kijkje nemen bij de verschillende
onderdelen van de diaconie. Op de info-markt maakt u kennis met onze
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ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en is onderdeel van
de diaconie. Naast de Fair Tradetafel organiseren we meer activiteiten waarmee geld wordt ingezameld, zoals voor projecten van
Kerk in Actie in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld de spaardoosjesactie tijdens de 40-dagentijd.
We brengen ook het werk van
mensenrechtenorganisatie
Amnesty International onder de aandacht. Zo staan we elke tweede
zondag van de maand in de hal
met brieven en handtekeningenlijsten en doen we mee met de
Paasgroetenactie. Onze eerstvolgende activiteit is de wereldmaaltijd met en voor gemeenteleden.
Meer over deze sobere maaltijd
leest u in de Kerkgroet.
De ZWO-commissie van acht
leden vergadert elke tweede
dinsdag van de maand. Twee
leden zullen binnenkort stoppen.
We vinden het daarom erg leuk
als u onze groep komt versterken!
Heeft u interesse, neem dan contact op met
Petra Schep (tel. 4546320, e-mail:
petra_schep@hotmail.com)
of
spreek ons aan op zondag in de
ontmoetingsruimte.

Een hartelijke groet van de ZWOcommissie
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Start Gemeente Groei Groepen
De Gemeente Groei Groep: een groep van vijf à tien die regelmatig op een middag of avond in een huiskamer elkaar
ontmoet, om in de gezelligheid met Bijbel en geloof bezig te zijn en alledaagse dingen te delen. Samen Bijbelwoorden
verkennen en wellicht ook zingen en met/voor elkaar bidden. Het gaat daarbij niet om de goede antwoorden, maar om
wat je denkt of gelooft en hoe Bijbelwoorden voor jou betekenis hebben in deze tijd.
De groepen starten vanaf september. Ze komen op verschillende dagen van de week bij elkaar; eens per maand of
bijvoorbeeld elke 14 dagen. Eén of meer groepen jongeren, andere gemengd of juist ouder. Mensen van buiten de kerkgemeente doen ook mee. Een mooie gelegenheid om elkaar (beter) te leren kennen!
Elke groep is vrij om eigen thema‟s te kiezen, maar we nemen ook een centraal thema met materiaal. Dit jaar is dat
“Staan in de frontlinie” – wat leren we van christenen in moeilijke (vervolgings)situaties? De gespreksleiders krijgen
toerusting o.l.v. ds. den Besten van de Jeruzalemkerk.
Open avond
Interesse om (eens) mee te maken? Neem contact op met Harry Prins, harryprins70@gmail.com tel. 4531068. Je kunt
ook de open avond bijwonen op dinsdag 13 september, 20.00 uur, in de Bagijnehof bij de Oosterkerk. Houd voor meer
informatie Kerkgroet en de site www.oosterkerk.nl/groepen in de gaten.

„Als vrouwen aan het woord komen‟
Onder het motto „Als vrouwen aan het woord komen‟ komt al ruim 30 jaar een oecumenisch samengestelde groep vrouwen bij elkaar in de Lutherse Kerk. De ongeveer twintig vrouwen komen uit de Lutherse Kerk, de Protestantse Gemeente
Zwolle en andere kerken. Komend seizoen leiden de predikanten Margo Jonker, Louisa Vos en Nelleke Eygenraam elk
twee bijeenkomsten n.a.v. prikkelende Bijbelverhalen waarin mensen op een bepaalde manier worden neergezet. Aan de
hand van gespreksvragen, beelden, film, poëzie of proza komen we tot uitwerking en verdieping.
Data:
Tijd:
Plaats:
Info en

19 oktober, 9 november en 14 december 2011 en 11 januari, 8 februari, 14 maart en 11 april 2012.
9.30-11.30 uur
Zaal aan de achterkant van de Lutherse Kerk, Koestraat 2, Zwolle
opgave: Corrie Jense-Hoos, tel. 4532018 of
Jantine van der Heijden-Dommerholt, tel. 4537214, e-mail: sebentine@ziggo.nl

Rondom de Oosterkerk
Van de kerkenraad
Op weg
Onze nieuwe wijkgemeente is gestart. Op een mooie
pinksterdag - samen in de zon! Nú is het de kunst goed
op gang te komen en de pas er stevig in te krijgen. Dat
kost heel wat inspanning. Niet dat het lopen op zích nou
zo tegenvalt, maar vanzelf gaat het nou ook weer niet in
deze eerste kilometers.
Het is - meer dan we gedacht hadden? - toch behoorlijk
wennen aan van alles en nog wat.
Zo voldoet onze uitrusting nog niet helemaal. We weten
dat een aantal dingen anders moeten:
Onze wandelschoenen bijvoorbeeld. Ze zijn al wel
ingelopen maar of we de veters goed gestrikt hebben is
nog maar de vraag.
Met de schouderbanden van onze rugzak is ook
wat aan de hand. Ze knellen teveel. Te lang of te kort?
In elk geval moeten we ze in de komende tijd bijstellen.
Aardig wat spierpijn hebben we inmiddels ook,
gewoon een kwestie van onwennigheid. Maar gelukkig
geen blaren!
De kaart die we meegenomen hebben geeft toch
niet zo duidelijk de route aan als we ons dat voorgesteld
hadden. Zitten we wel helemaal goed?
En wie zijn dat die naast, vóór en achter ons lopen? Trouwens, wie hebben we helemáál nog niet gezien?
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Met dit verhaaltje (ik schrijf het op de laatste dag van de
Nijmeegse Vierdaagse) probeer ik weer te geven wat we
als kerkenraad in de „wandelgangen' en daarbuiten horen sinds we als Oosterkerk en De Hoeksteen een nieuwe start hebben gemaakt. Er is vreugde, enthousiasme,
de stemming zit er in en velen hebben een 'goed gevoel'
zoals dat tegenwoordig heet.

Wennen
Maar het is ook nog wel aardig wennen. Vooral wennen
aan wat anders is dan vroeger. Een andere kerkzaal,
nieuwigheden in de dienst van 'Schrift' en in de dienst
van 'Tafel', andere mensen 's zondags bij de koffie. Daar
komt nog bij dat het ook nog lang niet allemaal op rolletjes loopt. Dat weten we als kerkenraad en we zijn ons
daarvan terdege bewust.
We zouden graag op zondag 2 oktober na de dienst met
u hierover van gedachten willen wisselen. Over hoe het
tot dan is gegaan, over kinderziekten, over uitproberen,
over bijstellen. Een eerste evaluatie zogezegd.
Namens de kerkenraad,
Henk Zomer
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Ontmoeting met…
Gerben Sloterdijk, voorzitter van de musicalgroep
zingen en/of te spelen dan ben je van harte welkom.
Zelf kon ik 15 jaar geleden ook niet zingen, maar ik heb
het in al die jaren wel ontwikkeld.

Wat beleef je zelf aan deze groep?
Op de eerste plaats pure ontspanning. Iets totaal anders
doen dan wat ik overdag op mijn werk doe. Verder geeft
het mij ook een stukje genoegdoening van: “ik kan dit
ook”. En een uitvoering die slaagt geeft ook wel een kick
moet ik zeggen, zeker als je merkt dat het bij het publiek aanslaat. Er zijn ook wel scènes in musicals waarin
je heel erg beleeft wat je zelf doet en wat het verhaal
met je doet.

Kan een musicalgroep een functie vervullen
binnen een gemeente?
De musicalgroep Oosterkerk bestaat al 15 jaar. Voor één
van de leden, Gerben Sloterdijk, begon het tijdens een
vrijwilligersdag van de Oosterkerk op een rondvaartboot
bij Zwartsluis. Eén van de initiatiefnemers, Hans Gerritsen, vroeg hem of hij mee wilde doen met de musical
Esther. Waarop Gerben antwoordde: „Ik kan niet zingen!‟. Inmiddels zijn we 15 jaar verder en Gerben is nog
steeds lid van de musicalgroep. Sinds 3 jaar is hij voorzitter.

Ja, dat vind ik wel. Een gemeente is een groep van
verschillende mensen die verschillende dingen leuk vinden. Je hebt mensen die willen praten over een vers in
de Bijbel, mensen die graag met elkaar willen zingen of
willen zingen en spelen. Je vormt als het ware een deel
van het totale gemeente zijn.

Kun je een korte schets geven van de musicalgroep?
De musicalgroep bestaat nu uit 24 leden en het leuke is
dat alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd zijn. We
zijn onderdeel van de Oosterkerkgemeente maar ook
mensen van buiten onze kerk doen regelmatig mee.
Iedere woensdagavond repeteren wij van 20.00 tot
22.00 uur. Vlak voor de eerste uitvoering van een nieuwe musical plannen we meestal nog een zaterdag om de
hele musical nog eens door te spelen. Die zaterdagen
zijn altijd fantastisch. De hele dag samen spelen, eten
en drinken is erg gezellig en schept ook een bepaalde
band. We kiezen in principe voor musicals vanuit een
Bijbels verhaal en voeren die altijd op in de Oosterkerk
en als het lukt een paar keer in kerken uit de regio.
Onze dirigent is Geeske Koopman. Rob van Harten is
regisseur.

Wat wordt er van de leden verwacht en wie
kunnen er meedoen?
Wenselijk is om zoveel mogelijk bij de repetities aanwezig te zijn en een stuk gezelligheid mee te nemen. Verder is er niets verplicht. Het bezitten van zang- of acteerkwaliteiten is handig maar heeft beslist niet de
hoogste prioriteit. Als je het gewoon leuk vindt om te

Voor de laatste keer de tekst doornemen voor de
musical Visserslatijn.

Wat kunnen we het komend jaar van jullie
verwachten?

We beginnen weer met een nieuwe musical (Maria).
Daarnaast gaan we net als vorig jaar weer meedoen met
Kerst in oud Kampen. In “Charles Dickens achtige sfeer”
zingen verschillende groepen dan kerstliederen. Een
fantastische ervaring! Volop actie dus het komend jaar
en nieuwe leden - zeker ook mensen vanuit de Hoeksteen afkomstig - kunnen we nog steeds goed gebruiken!

Door: Bert van de Venis

Laatste nieuws?
Kijk op: www.oosterkerk.nl
De Bagijn – september 2011
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Achteraf
Facelift liturgisch centrum

1. Vanaf de preekstoel zijn de contouren van het nieuwe
liturgisch centrum goed te zien.

4. De tafel uit De Hoeksteen is aangepast voor het
nieuwe liturgisch centrum.

2. Wim Woering lakt de rand van de trap.

5. Jan Haanstra zorgt voor de elektrische aansluitingen,
zodat ook het geluid het doet.

3. Verhuizers van De Hoeksteen en Oosterkerk bijeen
in de Bagijnehof voor een welverdiende lunch.

6. Het meubilair voor het liturgisch centrum is gearriveerd. Even overleggen over de opstelling bij een
trouwdienst.

Door: Marjo Reijlink
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