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Toekomstlied
Ik zou zo graag een ketting rijgen… Een bekend kinderliedje. In de komende tijd van Advent en

Kerst zullen kettingen een bijzondere rol vervullen tijdens de kerkdiensten in de Oosterkerk. In
deze periode staan vijf vrouwen uit de geslachtslijst van Jezus centraal. Elke vrouw draagt op haar
eigen wijze bij aan het mogelijk maken van een nieuwe toekomst. Een toekomst die soms op een
onverwachte manier geboren wordt.
Elke vrouw is als een kraal aan een ketting, een strofe
in een lied. De kralen aan de ketting staan symbool
voor de familielijn, de geslachtslijn, waaruit uiteindelijk
Jezus wordt geboren. Maar de ketting met de kralen
symboliseert ook vrouwen die weven en spinnen, de
draad van het leven.
Op Kerstmorgen, woensdag 25 december, zijn er twee
feestelijke kerstvieringen in de Oosterkerk. De eerste
viering begint om 9.00 uur en is speciaal gericht op
kinderen en jonge gezinnen. Er zal dan onder andere
een klein kerstspel worden gespeeld. De tweede
dienst, die een meer muzikaal karakter heeft, begint
om 10.30 uur. Aan deze dienst zal de Musicalgroep
zijn medewerking verlenen.
Het project voor Advent en Kerst dat uitgaat van de verhalen van de vrouwen heeft als titel 'Toekomstlied'. Want wij verwachten een nieuwe toekomst voor ons en heel onze wereld, door de
kracht van de Eeuwige. En ieder van ons mag met Maria haar loflied over deze toekomst meezingen:

Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder,
barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert.
Heersers stoot hij van hun troon, en wie gering is geeft hij aanzien,
Hij trekt zich het lot aan van mensen.
Een inspirerende en verwachtingsvolle Advents – en Kersttijd gewenst!

Door: ds. Wim Hortensius
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Meditatie
Wachten

Advent betekent komst, Gods komst in onze wereld. In de Adventstijd wordt gewacht en gehoopt op iets dat nog werkelijkheid moet worden. Dat wachten vraagt iets van mensen dat in
onze gehaaste tijd maar moeilijk op te brengen is. Wij willen
dat de dingen waar wij onze zinnen op hebben gezet meteen
gebeuren, nu. Wachten op een stoplicht dat maar niet groen
wil worden maakt ons al ongeduldig, - mij wel tenminste. Lang
in de rij staan, daar kunnen we niet tegen. Als je op iemand zit
te wachten wil je dat de tijd zo snel mogelijk voorbij gaat.
Wachten, het lijkt zonde van je tijd.
Toch begint ieder kerkelijk jaar opnieuw met wachten. Het
begint niet meteen met de geboorte van Christus in onze wereld, het begint met het wachten daarop. Dat is niet zonder
zin. Het wachten is een je voorbereiden op, een oefening van
de geest. Aan de geboorte van ieder kind gaat een lange periode van wachten vooraf. In verwachting zijn, noemen we dat.
Wachten dat ook iets vraagt van de ouders, maar die zul je
niet snel horen zeggen: Dat was zonde van onze tijd. Dat proces van geleidelijk toegroeien naar en je overgeven aan wat je
zelf helemaal niet in de hand hebt, is verbonden met de geboorte zelf.
Misschien is Advent wel de beste tijd om te leren wat de zin
van wachten is. De Tsjechische schrijver en latere president
Havel heeft jarenlang gevangen gezeten en weet dus als geen
ander wat wachten is. Hij schrijft daarover:

Er is een wachten dat zin heeft, omdat het gevoed wordt door
de hoop en niet door de wanhoop, door vertrouwen en niet
door wantrouwen, door nederigheid tegenover de tijd van deze
wereld en niet door vrees. Dat wachten leidt niet tot verveling
of cynisme, maar zit vol spanning. Een dergelijke verwachting
is méér dan alleen maar wachten. Het is leven: het leven als
vreugdevolle deelname aan het wonder van het Bestaan.

Kerkdiensten:

Kijk voor een overzicht van kerkdiensten in Gaandeweg of op
www.oosterkerk.nl
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door ds. Iemke Epema

De Bagijn - december 2013

Aankondigingen
Boeiende lezingen Gespreksgroep 50plus

De Gespreksgroep 50plus heeft voor 2014 nog een aantal
boeiende lezingen op het programma staan. De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur, in de Oosterkerk. De
kosten bedragen € 4,- per ochtend, inclusief koffie en
thee. Iedereen van harte welkom!
Op 15 januari komt ds. Jan Offringa, predikant wonend
te Veenendaal. Jan Offringa geldt als een vertegenwoordiger van het 'moderne midden' in de Protestantse Kerk. De
lezing gaat over christelijke levenskunst.
Op 19 februari spreekt drs. De Lange over christelijke
religie in de moderne poëzie. Henk de Lange is neerlandicus en oud-docent aan de lerarenopleiding voortgezet
onderwijs van de Christelijke Hogeschool Windesheim.
Dr. Jaap van Slageren, emerituspredikant en onder meer
werkzaam geweest in Afrika, spreekt op 19 maart over
de zogenaamde Thomaschristenen in India. Jaap van
Slageren publiceerde in 2013 een boek over de Joodse
invloeden in Afrika.
Op 16 april wordt de cyclus afgesloten en behandelt
mevrouw Derkien Wiedijk, werkzaam als docent muziek en
koordirigent, een muzikaal onderwerp: de MatthäusPassion van Johann Sebastian Bach, een onderwerp dat
past in de Stille Week.

Voor meer informatie: Bert van de Venis, tel. 454 71 73,
e-mail: fam.venis@home.nl

Pastoraat
Onze wijkgemeente telt ongeveer 3700 leden. Voor het
contact met hen is naast het team van predikanten een
team van bezoekmedewerkers beschikbaar. Als u graag
bezoek wilt ontvangen, vragen wij u/jou contact op te
nemen met het secretariaat van de taakgroep pastoraat:
Margrieta de Boer, margrieta.de.boer@home.nl, tel. 4546229.
U kunt uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen met
uw eigen wijkpredikant. De contactgegevens van onze
drie predikanten staan op pagina 2 van deze Bagijn.

Omzien naar elkaar

Er verandert heel veel om ons heen: in de maatschappij,
in Zwolle en in onze eigen wijkgemeente.
Door de veranderingen in de zorg en de WMO komen
grote groepen in de knel.
Om de gemeente hierover te informeren staan
er op de website van de
Oosterkerkgemeente
zeer
lezenswaardige
artikelen van Piet van
Zwol gebaseerd op situaties die hij als diaconaal
medewerker in de praktijk tegenkomt.
De veranderingen in de
hele Protestantse Gemeente Zwolle hadden
grote gevolgen voor onze
wijkgemeente. Geografisch gezien zijn we verreweg de grootste gemeente geworden: van het spoor tot aan Westerveld in het noordelijkste puntje van de stad. Veel is hierdoor minder overzichtelijk geworden en leidde tot veranderingen in de

Oosterkerkgemeente. Misschien wel de grootste verandering is de overgang naar het signaalpastoraat.
Ook de diaconie heeft noodgedwongen haar werkwijze
moeten aanpassen. De situatie van redelijk overzichtelijke
wijken met wijkwerkers/contactpersonen is voor een groot
gedeelte verdwenen, onder andere door gebrek aan
menskracht.
In het beleidsplan van de wijkgemeente staat: Het diaco-

naat is het kloppend hart van de wijkgemeente. Alle gemeenteleden zijn nodig om te functioneren als ogen, oren
en handen van de diaconie... Een belangrijke taak van de
wijkdiaconie is dan ook de vraag hoe de leden van de
wijkgemeente bij het diaconale werk betrokken kunnen
worden.

Maar hoe betrekken we de gemeente bij het diaconale
werk en hoe rusten we de gemeente toe?
Hoe dit zeer eenvoudig kan, zagen we bij de actie met de
fruitbakjes rond de oogstdienst van 3 november. De diaconie heeft niet zelf geregeld wie een fruitbakje krijgt,
maar vroeg de gemeenteleden om met diaconale ogen te
kijken wie er extra aandacht nodig heeft. Hier is hartverwarmend op gereageerd en het gaf de diaconie het inzicht
dat veranderingen ook verbeteringen kunnen zijn.
In de volgende uitgave van De Bagijn kunt u meer lezen
over onder meer de diaconale themadienst op 1 maart en
OK in de Wijk.

De diaconie

Kerstgiften
De periode rond Kerst is voor velen van ons een vrolijke
en voldoening gevende tijd. Maar het is ook een tijd waarin velen geconfronteerd worden met het feit dat zij niet
mee kunnen doen met al die vrolijkheid en uitbundigheid,
simpel doordat zij zelfs in gewone tijden maar nauwelijks
rond kunnen komen.
Het is een goede traditie dat de diaconie deze mensen
steunt met een financiële kerstgift, waardoor het Kerstfeest ook voor hen feestelijker kan worden.
De diaconie vraagt of u mensen/gezinnen kent waar zo’n
kerstgift zeer welkom zou zijn. U kunt dit doorgeven aan
één van de diakenen, liefst voor 10 december.

De diaconie

Ontmoetingsgroepen rond een bijbeltekst
Dit zijn huiskamergroepen die op een middag of avond bij
elkaar komen om samen zin en betekenis te vinden uit
Bijbel en geloof, alledaagse dingen te delen en wellicht
ook te zingen en met/voor elkaar te bidden. Net als de
Gemeentegroeigroepen (ggg) in vele andere PKNgemeentes in Nederland. Zo’n groep is een mooie gelegenheid om leden van de gemeente te leren kennen.
In de Oosterkerkgemeente zijn er negen diverse groepen,
op verschillende dagen van de week. Een groep kan de
bijbeltekst van de zondag bespreken, zelf een onderwerp
kiezen of gebruikmaken van het ggg-materiaal van het
Evangelisch Werkverband met vragen zoals ‘Meer ervaren
van God?’ of ‘Leven door de Geest?’ Heb jij of heeft u zin
om eens zo’n groep mee te maken? Meer informatie is te
krijgen bij één van de contactpersonen:
Anne Marijke Zijlstra, tel. 454 44 88 en
Harry Prins, harryprins70@gmail.com / tel. 453 10 68.
Of kijk op www.oosterkerk.nl/groepen onder de noemer
GGG.
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We schrijven november en de voorbereidingen van de actie Kerkbalans 2014 zijn in
volle gang. Ook in onze wijkgemeente. De actie wordt gehouden van 12 t/m 26
januari onder het motto "Een kerk is van blijvende waarde".
Op het plaatje hieronder ziet u hoe de Protestantse Gemeente Zwolle er in 2013
voor staat. Ten opzicht van de begroting dus een tekort van € 82.000,-. Als alles mee zit, zal hopelijk het in januari 2013
door de gemeenteleden toegezegde bedrag wel ontvangen worden, maar
het tekort wordt helaas niet weggewerkt.
Het zal u duidelijk zijn dat deze situatie niet kan voortduren. De algemene
kerkenraad heeft daarom in september 2013 besloten dat de financiële
verantwoordelijkheid met ingang van 2014 gedelegeerd wordt aan de
wijkkerkenraden. Niet beïnvloedbare factoren zoals kerkgebouwen, kosters en beheerders vallen hier niet onder. We zullen als wijkgemeente
voortaan zelf maatregelen moeten nemen als er tekorten zijn of ontstaan.
In onze wijkgemeente zijn in januari 2013 voor Kerkbalans toezeggingen
ontvangen voor een bedrag van € 365.646,- Van dat bedrag is op 5 november inmiddels € 312.239,- ontvangen. Helaas hebben 80 gemeenteleden hun toezegging nog niet gestand gedaan. Mocht u dat vergeten zijn,
wilt u dat dan alstublieft alsnog doen?
Omdat op dit moment niet duidelijk is wat de delegatie van de financiële
verantwoordelijkheid precies omvat, kan het wijkcollege van kerkrentmeesters de noodzakelijke begroting 2014 nog niet vaststellen. Er van
uitgaande dat onze wijkgemeente qua aantal gemeenteleden 25% van de
totale PGZ omvat, valt te verwachten dat wij in 2014 met een tekort geconfronteerd worden.
Het moge duidelijk zijn dat in 2014 nog sterker dan nu zal gelden dat
we uw bijdrage aan Kerkbalans niet kunnen missen. U heeft nog even tijd om over de hoogte van die bijdrage na te
denken.

Verslag gemeentevergadering 3 november
Ruim honderd gemeenteleden waren aanwezig op de
gemeentevergadering op 3 november jl. na de dienst. De
kerkenraad wilde graag horen wat er in de gemeente leeft
rondom de vraag: ‘Hoe gaat het, nu we een samenvoeging van drie wijkgemeenten achter de rug hebben?’
Voorzitter Henk Bosma ging in op de vooraf binnengekomen vragen en opmerkingen, en werd daarbij ondersteund door de predikanten en vertegenwoordigers van de
taakgroepen. Hier een korte samenvatting van het besprokene. Op de website www.oosterkerk.nl leest u een
volledig verslag.

De kerkdienst

Sommigen willen ’s zomers vroeger beginnen. Maar bij de
samenvoeging van Hoeksteen en Oosterkerk is bewust
gekozen voor 10.00 uur met het oog op degenen die met
het openbaar vervoer komen. En steeds meer mensen zijn
afhankelijk van hulp voorafgaande aan de kerkgang.
Meer vragen: Er wordt voor de dienst veel en luid gepraat
zodat het orgelspel nauwelijks hoorbaar is. Kunnen we om
stilte vragen, bijvoorbeeld via de beamer? Graag meer
evenwicht tussen nieuwe liederen en bekende.
Het meditatief na de overweging duurt wel eens te lang.
De duur kan inderdaad verschillend zijn, maar bedacht
moet worden dat het meditatief de functie heeft om na
veel woorden even tot rust te kunnen komen voordat we
in antwoord op al die woorden iets zingen. Praktisch: de
kinderen uit de kindernevendienst moeten de gelegenheid
krijgen terug te komen.
Mensen met rugklachten, maar ook mensen met jonge
kinderen, ervaren de diensten soms als te lang.
De verdeling van de diensten over de eigen predikanten
leek dit jaar wat onevenwichtig. Dat heeft onder andere te
maken met het vertrek van ds. Margo Jonker. De voor
haar ingeplande diensten moesten worden ingevuld,
waarbij natuurlijk rekening werd gehouden met al ge-
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maakte afspraken.
Iemand stelt dat er weinig of niet wordt gepreekt over de
brieven van Paulus. Dat kan het gevolg zijn van het volgen
van het rooster van Kind op Zondag.
Over de viering van het avondmaal merkt iemand op dat
het indopen van het brood in de beker hem persoonlijk
tegenstaat. De Taakgroep Eredienst adviseert de kerkenraad om niet al te lichtvaardig vanwege praktische redenen wijzigingen aan te brengen. Als we iets veranderen
moet die beslissing worden ondersteund door de betekenis die we aan het ritueel hechten. Wat bedoelen we met
het avondmaal en wat wordt ermee zichtbaar gemaakt?
De kerkenraad moet zich hierover nader beraden.

Het pastoraat

Het pastoraat is anders georganiseerd dan vroeger. Oudere gemeenteleden worden niet meer volgens een min of
meer vast schema door een predikant bezocht. Met de
huidige omvang van de verouderende gemeente en de
teruggebrachte pastorale formatie is dit niet meer mogelijk. Wel zijn er andere vormen van bezoekwerk door vrijwilligers. Maar wie graag bezoek van een predikant wil,
kan dat laten weten - eventueel via iemand anders - en
krijgt het dan zo mogelijk ook.

Overige zaken

De bezoekers van de dienst in de Molenhof op de eerste
zondag van de maand willen de gemeentevergaderingen
liever op een andere zondag. Soms kan dat helaas niet
anders, maar er wordt hun dan vervoer aangeboden.
Het verjaardagsfonds is niet in alle delen van de wijk
actief, maar er wordt gewerkt aan een oplossing.
Tenslotte belooft de voorzitter dat de kerkenraad zonodig
op onderdelen terugkomt en de gemeente zal informeren
over wat ermee is gedaan. We zien terug op een goed
bezochte en in goede harmonie verlopen bijeenkomst.
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Samenspraak
Kerkdeuren open!
Het centrale thema dit jaar is ‘Zin in kerk’. Over dit thema spreek ik met Nel van der Maden en
Steven Keijzer. Nel (69) is in onze gemeente onder meer ambtsdrager en lector. Verder is ze
actief in de Taakgroep Eredienst, Pastoraat en speelt ze regelmatig op de vleugel. Steven (40)
was voorzitter in de Jeruzalemkerk en is nu actief in de Taakgroep Communicatie.
Voor Nel is de kerk belangrijk. Het is een accu die je weer
oplaadt voor het dagelijks leven en je weer bepaalt bij
waar het eigenlijk in het leven om gaat. Wat haar in de
kerk raakt is heel verschillend. Soms is het de muziek,
soms de gebeden of een preek. Bij al haar commissiewerk
ziet ze wel een gevaar: “Ik betrap me er dan wel eens op
dat ik erg veel met vormgeving bezig ben. Ik moet me er
dan steeds van bewust zijn waar het eigenlijk inhoudelijk
om gaat, al maakt een goede vormgeving wel dat de
inhoud goed overkomt.” Zelf houdt ze van ‘gewone’ diensten, niet al te plechtig. Gezongen liturgieën leiden haar
door de muziek soms af van de tekst. Over het wezenlijke
van de kerk: “Ons geloof in God voegt een dimensie toe.
We doen het niet allemaal uit ons zelf, er zit een bepaalde
Kracht achter, noem die maar God, en wij mogen daar
handen en voeten aan geven.”

De zin van de kerk is voor Steven wat je hierin opdoet
voor je dagelijks leven en om er gemeenschap met elkaar
te ervaren. Steven heeft zelf niet zoveel met persoonlijke
beleving: “Ik zou het missen om niet naar de kerk te
gaan, maar wanneer word ik nu echt geraakt? Ja, tijdens
de laatste dienst in de Jeruzalemkerk was ik geëmotioneerd, dat zal me altijd bijblijven.” Beleving kan echter
ook te maken hebben met iets oppikken of iets mooi vin-

den. Steven is vrijzinniger dan vroeger en voelt zich thuis
in onze kerk. Toch zegt hij: “Omdat wij ons soms wat
voorzichtig en abstract uitdrukken en veel met vorm bezig
zijn, wordt alles af en toe wat afstandelijk. Dat staat in
mijn beleving een aansprekende viering wel eens in de
weg.”
Naar buiten richten
Met betrekking tot de relatie kerk/buitenwereld geven
beiden nadrukkelijk aan dat er gelukkig al veel gebeurt
(diaconie/pastoraat etc). Toch zijn er wel kanttekeningen
te plaatsen. Nel geeft aan dat de kerk toch wat naar binnen gericht is, al is het lastig om aan te geven hoe dit
anders moet. Evangeliseren is niet meer van deze tijd. Een
mooi voorbeeld vindt zij de actie waarbij fruitbakjes worden uitgedeeld aan mensen buiten onze gemeente. Ze
schetst een lastig probleem: “Het klinkt gek in een tijd van
crisis, maar ik hoor van diakenen dat het soms moeilijk is
om mensen te vinden die hulp nodig hebben. Dat zou toch
eigenlijk niet zo moeten zijn?” Ook Steven hoopt dat we
als kerk ons meer naar buiten kunnen richten, zeker nu
het fusieproces voor een groot deel is afgerond. Op het
gebied van communicatie en bij het organiseren van activiteiten kunnen we ons misschien meer richten op mensen
buiten onze kerk. Nel vult aan: “Een inloopmiddag? Of
misschien wel een kerstetentje?”
De kerkdeuren moeten dus meer open! Hierbij kunnen
ook de ontwikkelingen op het digitale vlak een belangrijke
rol spelen. Ook dit is een kerkdeur, alleen is de drempel
om langs deze deur binnen te komen kleiner dan de fysieke kerkdeuren.
Toekomst
Meer bewustzijn zou er volgens Steven mogen zijn voor
het feit dat er ook veel jongeren in de kerk zijn. Zingen we
soms niet te moeilijke liederen? Is de kerk een plek die
prettig is voor alle leeftijden? Dit is een thema dat leeft,
onder andere bij veel jonge stellen met kinderen. Nel
geeft aan dat er in de Taakgroep Eredienst sinds kort
gelukkig ook enkele jongeren mee doen. Belangrijk volgens Steven is ons te realiseren dat de jonge generatie
kerkbezoekers een andere generatie is die bijvoorbeeld
minder moeite heeft met een kerk die wel een heldere
mening heeft of geeft.

Door: Bert van de Venis
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Aankondigingen
Programma Vorming en Toerusting
U vindt het complete programma van Vorming en Toerusting met informatie over tijden, locaties en contactpersonen in De Bagijn van september of op
www.oosterkerk.nl

- Zin in kerk!
Donderdag 9 januari: lezing Spreken over God vandaag,
inleider prof. dr. Rick Benjamins PTHU Amsterdam;
Vrijdag 7 maart: lezing Joke Wisseborn van het Leger des
Heils IJsselland;
Zaterdag 17 mei: excursie naar pioniersplek Nijkleaster.
- Oecumenische gespreksgroep Als vrouwen aan
het woord komen
Woensdagochtend 8 januari, 12 februari, 12 maart en 9
april.
- 30+ gesprekskring
Iedere eerste woensdagavond van de maand.
- Bijbelkring voor ouderen
Elke tweede maandagochtend van de maand: 13 januari,
10 februari, 10 maart, 14 april en 12 mei.

- Zin in film
Vrijdag 7 februari (optie).
- Leren van Luther deel 2
Laatste cursusavond: 8 januari.
- Gedichten lezen
Dinsdagavond 4 en 25 februari.
- Bibliodrama
Maandagavond 13 januari, 3 maart en 12 mei.
- Pasen verbeeld, meditatiedoekproject
Dinsdagavond 21 januari en maandagavond 3 februari.
- Oecumenische gespreksgroep
Elke 2e dinsdagmiddag van de maand.
- Jongerengroep 18 plus
Voor data en informatie: koster_p@online.nl of dswhortensius@oosterkerk.nl
- Musical voor jongeren: Naäman
Op dinsdagavond zijn de repetities; de uitvoering is op
vrijdag 31 januari.

Opnieuw ontmoetingsbijeenkomsten
In het begin van het nieuwe jaar worden er gemeentebreed ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd, net als in het najaar van
2012. Toen zijn er straten uit de verschillende delen van onze grote wijkgemeente gemixt. Mensen uit de Aa-landen zaten om de
tafel met Assendorpers en mensen die bijvoorbeeld in de straten rondom de Oosterkerk wonen. Dit jaar hebben we gekozen voor
een andere opzet, waarbij vanwege de nieuwe wijkindeling het accent ligt op de ontmoeting met de predikant. U zult dit keer
mensen die bij u in de buurt wonen treffen. De bijeenkomsten vinden plaats in de Oosterkerk. Voor de verzorgingshuizen is zo
mogelijk een ruimte in het huis gereserveerd voor deze ontmoeting.
U vindt bij deze Bagijn een persoonlijke uitnodiging. Mocht u op de daarin vermelde datum verhinderd zijn, kunt u altijd intekenen
voor een ander moment. Neemt u daarvoor contact op met Margrieta de Boer, tel 454 62 29, e-mail: margrieta.de.boer@home.nl.
Mocht u per abuis helemaal geen uitnodiging hebben ontvangen, geeft u dat dan door aan Liesbeth Gerrits (tel 453 27 39, e-mail:
liesbethgb@home.nl). U ontvangt er dan alsnog één. We hopen dat velen van u op deze uitnodiging ingaan!

Margrieta de Boer, Liesbeth Gerrits, ds. Andries den Besten, ds. Iemke Epema en ds. Wim Hortensius

Hulp aan kindertehuis Suriname
Op 7 januari hopen wij naar Paramaribo te gaan. We bezoeken er het kinderhuis Samuël, waar verwaarloosde kinderen worden
opgevangen. Daar is behoefte aan onderkleding voor kinderen van alle leeftijden, aan zeep, haarbandjes en deodorant. Wanneer
u daarvan wat in de mand in de hal van de Oosterkerk doet, brengen wij het in dit tehuis namens u.

Alvast hartelijk dank, Arie en Remine van der Zwan-Veen

Rondom de Oosterkerk
Van de kerkenraad
Driezaam

Naast alle economische perikelen van dit tijdsgewricht is er ook steeds aandacht voor de kennelijke vereenzaming in deze ‘participatiemaatschappij’. Ook binnen de kerkenraad - en met name binnen de diaconie - is aandacht voor de mensen die hun bestaan
in, vooral, financiële zin, niet meer rond kunnen zetten. Degelijke omstandigheden blijken ook steeds van doen te hebben met de
kwaliteit van leven. De cultuur begon dan ook eerst toen het eten voor de volgende dag al in huis was!
Eenzaam; ik las ooit een boek met de stelling dat de mens tweezaam was: hij had namelijk een relatie met zichzelf, zijn geweten,
maar ook met de andere mens: tweezaam dus. Iemand stelde in het verlengde dat de mens driezaam zou zijn: een verhouding
met zichzelf, met de ander en met de Ander. Die gedachte heeft mij sindsdien niet meer verlaten.
Buiten de waan van de dag zijn we dus bezig met essentiële zaken. Dat blijkt ook in financiële zin aan de orde nu we eerst nader
activiteiten kunnen ontwikkelen op basis van, het is niet anders, voldoende financiële middelen.
Het aantal bijdragende leden van onze gemeente neemt af. Daar moeten we niet al te dramatisch over doen, want die driezaamheid blijft te allen tijde intact, maar het levert wel praktische bezwaren op in vorenbedoelde zin. Ik kom dat, als verse Zwollenaar,
tegen in de zin dat er kennelijk gemeenteleden zijn geweest die de kerk bedenken in hun nalatenschap en daardoor kansen en
mogelijkheden scheppen voor een volgende generatie. Daarvoor kennen we de vorm van het legaat. Mag ik u dat eens, uiteraard
voor zover aan de orde, in overweging geven?

Door: Henk Bosma
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Ontmoeting met…
Frits Slothouber
Onder meer als bestuurslid van de musicalgroep was Frits Slothouber (46) actief voor de Oosterkerkgemeente. Per 1 december is hij predikant van de protestantse gemeente van Exloërmond tussen Emmen en Stadskanaal. Een gesprek met deze twitterende en belezen predikant
die van het goede leven houdt, maatschappelijk bewogen is en zich thuis voelt bij eigentijds
confessioneel geloven.
“In mijn eigen leven heb ik steeds de nabijheid en de
aanwezigheid van God mogen ervaren; niet alleen op de
hoogten maar ook in de dalen van het leven. Ik weet mij
verbonden met een God die betrouwbaar blijkt te zijn. Die
boodschap wil ik graag doorgeven aan mensen. God is
geen God van
veraf, Hij blijft niet
van een afstandje
naar ons kijken.
Hij is een God die
ons nabij is gekomen
door
zijn
Zoon, onze Heer
Jezus Christus.”
Deze
woorden
schreef Frits enkele jaren geleden
op de website van
de Confessionele
Ver-eniging binnen
de
Protestantse
Kerk. Ze gelden
nog steeds. Zo’n
vijf jaar geleden
studeerde hij af
Frits: “In de Bijbel zitten veel diepe lagen
als theoloog op de
die laten zien hoe we goed kunnen
Protestantse
leven.”
Theologische
Universiteit in Kampen. Hij stelde zich beroepbaar als
predikant. Frits ging veel voor in kerkdiensten overal in
Nederland. In Zwolle draaide Frits actief mee in de ‘preekclub’ waarin predikanten van divers pluimage ervaringen
uitwisselen. In de Oosterkerk was hij betrokken bij de
commissie Vorming en Toerusting en de Gespreksgroep
50plus.
Confessioneel predikant
Tijdelijk werkte Frits als professional voor de protestantse
gemeente van Lemelerveld en gaf hij catechisatie aan
jongeren in de gereformeerde kerk van Bergentheim. Een
vast dienstverband als predikant kwam pas in 2013 in

beeld toen de protestantse gemeente van Exloërmond
hem benaderde. Voor Frits en zijn vrouw Maaike, die ook
betrokken en actief is in de Oosterkerk, is daarmee een
grote wens in vervulling gegaan. “We zijn blij en dankbaar
dat ik nu als gemeentepredikant kan beginnen.”
Waarom beschouwt Frits zich als confessioneel predikant?
“De Heidelberger Catechismus kan ik bijvoorbeeld steeds
meer waarderen,” zo legt hij uit. “Juist omdat het zo actueel is. Neem de eerste vraag: ‘Wat is uw enige troost,
zowel in leven als in sterven?’ Het antwoord op deze vraag
is - vrij vertaald - dat Gods liefde de essentie is. Je kunt
dat heel vroom vinden, maar ik ervaar het vooral als een
bevrijding, als een relativering van onze prestatiemaatschappij. Je mag er zijn zoals je bent. Dat raakt me. In de
Bijbel zitten veel diepe lagen die laten zien hoe we goed
kunnen leven.”
Delen van je overvloed
Frits heeft en leest veel boeken, houdt een weblog bij
(zie: http://slothouber.wordpress.com) waarop hij actuele
en maatschappelijke thema’s behandelt en hij twittert.
Ook is hij voorzitter van de stuurgroep die het magazine
‘Wal en Water’ in Noordoost Overijssel uitgeeft. Hij is
maatschappelijk betrokken. Als twintiger was hij diaken in
de gereformeerd-vrijgemaakte Opstandingskerk in Zwolle.
“Ik heb toen met eigen ogen gezien wat armoede is en
wat dat met mensen doet. En hoe belangrijk het is dat de
kerk helpt.”
“De kerk in Exloërmond doet aansprekend diaconaal werk.
Dat is nodig, zeker in die regio. Dat spreekt me aan. Onze
welvaart is niet onze verdienste. Zo komen we weer uit bij
die mooie eerste vraag van de Heidelberger…”, zegt Frits
met een knipoog. En hij voegt er aan toe: “De kerk moet
leren dienen in plaats van te heersen. Zoals de Anglicaanse priester en ethicus Sam Wells dat zo mooi uitdrukt: de
kerk moet een betrouwbare David zijn, in plaats van een
Goliath.”

Door: Theo Brand

Laatste nieuws?
Kijk op www.oosterkerk.nl
En volg de Oosterkerk op Twitter en Hyves!
www.twitter.com/oosterkerk038
www.oosterkerkzwolle.hyves.nl
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Achteraf
Een kerk vol kinderen
Een kleurrijk feest was het, de Kerk-school-gezinsdienst op zondag 10 november,
georganiseerd in samenwerking met basisschool De Aquarel in de Aa-landen.
Heel veel kinderen, ouders en grootouders genoten van de zingende en
acterende leerlingen van deze school. Het allerkleurrijkst was dominee Wim,
die Jozef speelde in diens veelkleurige jas.
Zie voor nog veel meer foto’s (in kleur!): www.oosterkerk.nl

Door: Gery Bruins
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1. Na een ogenblik stilte, waarin het ook echt muisstil was, steekt Linda de kaarsen aan, geholpen door
juf Inge.

4. In toneelstukjes laten de leerlingen zien wat
jaloezie is.

2. Voor de modeshow hebben de kinderen zelf hun
mooiste kleren uitgezocht. Voor de één is dat haar
feestelijkste jurk, voor de ander z’n voetbaloutfit.

5. Dominee Wim vraagt ook aan mensen in de kerk
of ze wel eens jaloers zijn, zoals de broers dat op
Jozef waren.

3. Jaloezie is het thema van de dienst, waarin het
verhaal van Jozef centraal staat. De kinderen
zingen een lied over Jozef.

6. Een moment van rustig genieten van mooie muziek: juf Marije speelt op de blokfluit, organist Rudie
begeleidt haar.
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