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Verderkijkers
Verderkijkers zijn mensen die net even beter kijken dan anderen. Of het leven van een andere kant bekijken. Soms hebben mensen door dingen die ze meemaakten oog gekregen voor dingen waar ze eerder nooit
zo bij stil stonden en waar anderen gewoon aan voorbij lopen. Verderkijkers zijn mensen die ons kunnen
helpen beter te zien. We hebben hun ogen nodig.
Van een 20e eeuwse schilder, Paul Klee, is de uitspraak: Wat kunst doet is niet het weergeven van wat
zichtbaar is, maar het zichtbaar maken. Niet alleen schilders doen dat, maar ook schrijvers, dichters, zieners
en profeten: wat in de werkelijkheid verborgen ligt voor ons zichtbaar maken.
In de Adventstijd komen
er verschillende van
zulke mensen voorbij.
Jesaja de profeet, die
ziet wat er nu nog niet
is, maar wel gaat komen, daar is hij van
overtuigd. Een deurwachter die maar op de
drempel blijft staan, dag
en nacht, om uit te kijken naar zijn heer die
zeker thuis zal komen.
Johannes de Doper, die
heel helder iemand voor
zich ziet die groter zal
zijn dan hij. En de engel
Gabriël, die naar Maria
wordt gestuurd om de
boodschap
over
te
brengen van een ongedachte toekomst die God ziet, voor haar en voor heel de wereld.

Foto: Natuurmonumenten

Net als andere jaren zijn de kinderen vier Adventszondagen lang bezig met één overkoepelend thema. Dit
jaar is dat ‘Verderkijkers’. Op de eerste zondag gaan ze hun eigen verderkijker maken. Na de dienst wordt er
telkens geoefend voor de kerstmusical, die op Eerste Kerstdag om 9.00 uur wordt opgevoerd in de Kinderviering, een korte dienst speciaal gericht op kinderen. Die ochtend is er om 10.30 uur een Kerstviering voor
iedereen waarin veel zang en muziek zal klinken.
We leven samen toe naar dit feest van de geboorte. U allen een gezegende Adventstijd gewenst!

Door: Iemke Epema
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Kopij

Kopij voor het volgende nummer kunt u
uiterlijk dinsdag 27 januari 2015 sturen
naar:
debagijn@oosterkerk.nl

Meditatie

Door: ds. Andries den Besten

TROOST
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.
(Lied 444 vs. 1 uit Zingen en bidden in huis en kerk)
Nadenkend over een mogelijk thema voor deze meditatie schoot het
woord troost in mijn gedachten. Het Nederlandse woordenboek omschrijft troost als: bemoediging bij verdriet of pijn. Troost is een primaire levensbehoefte. Het leven is vol pijn en verdriet en dat vraagt
om troost. Troost is geen gemakkelijk ding. Hoe kun je op een goede
manier troosten of getroost worden? Op het terrein van troost gebeurt
veel wat goed bedoeld is, maar averechts werkt.

Vragen over bezorging?
Liesbeth Gerrits
tel. 038-453 27 39

Drukwerk
Upmeyer

Bagijn via e-mail?

U kunt De Bagijn ook via e-mail
ontvangen. Ga hiervoor naar
www.oosterkerk.nl

Adressen Oosterkerk
Predikanten:

Ds. Wim Hortensius, tel. 038-452 46 60
dswhortensius@oosterkerk.nl
Ds. Iemke Epema, tel. 038-454 23 66
iemke.epema@hetnet.nl
Ds. Andries den Besten,
tel. 06 44997660
a.besten9@upcmail.nl

Maar er zijn ook goede troostervaringen! Mooie herinneringen aan
iemand die je lief was en die je ontvallen is - afgelopen jaar of langer
geleden - kunnen je troost geven. Verbale en non verbale vormen
van aandacht kunnen je tot troost zijn. Een kaart, een knuffel, een
hand op je schouder, een meelevende blik in iemands ogen: allemaal
waardevolle vormen van troost.
In de Bijbel vinden mensen troost op allerlei manieren. In een kind
(Gen. 5 vs. 29), een vrouw (Gen. 24 vs. 67), in de slaap (Job 7 vs.
13), bij God (Psalm 71 vs. 21; 86 vs. 17; 94 vs.19), in beloften en
voorschriften van God (Psalm 119).

Scriba:

In Adventsteksten kom je regelmatig het thema troost tegen. Meestal
als activiteit van God. Denk aan de liedregel ‘Hij komt de volken
troosten’ (lied 444 vs. 1,5). Bij die regel denk ik vaak: hoe dan? Op
welke manier kwam Jezus nu de volken troosten? Heeft Hij dat gedaan? Hoe zijn de volken getroost door zijn komst? Is de duisternis
geweken sindsdien? Is er iets wezenlijks veranderd sinds de geboorte van Christus?

Website

‘Een nieuwe dag gaat prijken’ – zo klinkt een andere regel in dit lied.
Ik denk dat daar een voorzichtig antwoord ligt op de vragen hierboven. De nieuwe dag gaat prijken, is bezig te ontwaken. De zon begint
op te komen, het feest van troost is begonnen, maar niet overal voelbaar en zichtbaar. Van belang is dat we ons open stellen voor de
troost die Jezus ons te bieden heeft.

1e scriba: Lies Gerrits
Zwanenbloem 60
8043 NG Zwolle
tel. 038-422 74 80
e-mail: scriba@oosterkerk.nl
2e scriba: Wil van de Meeberg
www.oosterkerk.nl

Facebook

www.facebook.com/OosterkerkZwolle

Twitter

@Oosterkerk038

Wijkrekening

NL23INGB0001158271 t.n.v.
Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
Tel. 038-421 75 96
Open op werkdagen van
8.00 – 12.00 uur.
E-mail: administratie@pknzwolle.nl
Website: www.pknzwolle.nl

Kerkdiensten:

Kijk voor een overzicht van kerkdiensten
in Gaandeweg of op www.oosterkerk.nl
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De manier waarop Jezus het leven leefde, geeft troost. Zijn oprechte
en eerlijke omgang met mensen is de inspiratiebron voor een leven
op het niveau van het koninkrijk van God. Troost is zijn specialiteit
denk ik. En als Hij gaat, laat Hij zijn Geest achter om te troosten. De
Geest deelt gaven uit en één van die gaven heet troosten. Paulus
schrijft naar aanleiding daarvan: “Wie de gave heeft om te troosten,
moet troosten.” Troost is hier een gave en een opdracht. Een gave
opdracht! Ik wens ons allen een decembermaand en een nieuw jaar
vol troost toe.

Contact met de kerk?
Onze wijkgemeente telt ongeveer 3.700 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, tel.
038-4546229, margrieta.de.boer@home.nl.
U kunt uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen met uw eigen wijkpredikant. De contactgegevens van onze drie predikanten staan hiernaast.
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Aankondigingen
Vrije inloop – koffieochtend
Zomaar binnen lopen, een kopje koffie drinken, een praatje maken, even blijven of
wat langer misschien? Dat kan op donderdagmorgen: eens per 14 dagen in de
even weken is er een vrije inloop tussen 10 en half 12.
De komende weken bent u welkom op donderdagmorgen 27 november en 11 december.
In 2015 staat de koffie klaar op 8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 5 en 19 maart.
U bent welkom in De Bagijnehof, Oosterkerk ingang Koewegje 2.

Programma Vorming en Toerusting in het kort

U vindt het complete programma van Vorming en Toerusting met meer informatie over tijden, locaties en
contactpersonen in De Bagijn van september of op www.oosterkerk.nl
Inleiding ‘getallen- en namensymboliek in de Bijbel’
Donderdagavond 5 februari om 20.00 uur in de Oosterkerk.
Kloosterweekend in de veertigdagentijd, 13-15 maart
Opgave: voor 1 februari bij Christa van Stappen, tel. 038-4543230 of christa-wimvanstappen@planet.nl
Voorbereiding: dinsdag 24 februari 20.00 uur in de Bagijnehof.
Wandeling in Amsterdam met La Verna
Meer info volgt eind 2014/begin 2015.
Licht op samen leven
Een diaconaal drieluik, met op woensdag 22 april synodevoorzitter Karin van den Broeke. Van 20.00-22.00
uur in de Oosterkerk.
Een boekje open doen – predikanten over theologische boeken die hen inspireren
14 januari Jacob Mulderij. Boek ‘Jezus Kurios’ van A. van der Beek.
11 februari Edward van ’t Slot over de Bijbelstudie over het boek Prediker, verschenen in de serie Luisteroefeningen.
11 maart Nelleke Beimers en Margo Jonker. Boek ‘Wat blijft. God na de kaalslag’ van ds. Werner Pieterse.
8 april door Ruilof van Putten. Boek van Tim Keller ‘Goed werk. Ons dagelijks werk en Gods plan voor de
wereld’.
Zin in film
6 februari en 20 maart.
Bibliodrama
12 januari, 2 maart, 13 april en 1 juni, 19.30 tot 22.00 uur.
Jongerengroep 18 plus
Inlichtingen bij Wim Hortensius, dswhortensius@oosterkerk.nl.
Oecumenische vernieuwing
Oecumenische gespreksgroep elke tweede dinsdag van de maand, 13.30 uur in de Lutherse kerk.
30+ gesprekskring
Dinsdag 6 januari, woensdag 4 februari, dinsdag 3 maart, woensdag 1 april, dinsdag 5 mei en woensdag
3 juni.
Oecumenische gespreksgroep Als vrouwen aan het woord komen
Woensdagen 10 december, 14 januari, 10 februari, 11 maart en 8 april, aanvang 9.45 uur in de Lutherse
kerk.
Maandagmorgen: Bijbelkring voor ouderen
Elke tweede maandagmorgen van de maand.
Anders in de kerk
Dinsdagavond 21 april in het gebouw van het COC om 20.00 uur.
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Het derde testament
Inlichtingen bij ds. Wim Hortensius, dswhortensius@oosterkerk.nl.
Gedichten lezen
Dinsdagavonden 10 en 24 februari.
Pasen verbeeld, meditatiedoekproject
Dinsdagavond 13 januari en maandagavond 26 januari.
Ontmoetingsgroepen rond een Bijbeltekst
Informatie/aanmelden bij: Anne Marijke Zijlstra, tel. 038-4544488 of Harry Prins, harryprins70@gmail.com /
tel. 038-4531068. Zie ook de informatie in het bericht Ontmoetingsgroepen rond een Bijbeltekst.
Ontmoetingsmomenten jonge gezinnen
Contactpersoon is ds. Andries den Besten (a.besten9@upcmail.nl).
Met verwondering...
Als tuinliefhebbers hebben we deze zomer met
verwondering de groei van de Wonderboom (Ricinus communis) gevolgd in onze tuin.
Wat een groeikracht heeft die Wonderboom. Vrienden hadden ons zaden gegeven. Nadat de slakken
in het voorjaar de eerste kiembladen uit het zaad
hadden opgegeten, leek de overlevingskans nihil.
Met toewijding hebben we de kaalgevreten steeltjes nog een kans gegeven en wat schetst onze
verbazing... er verschenen nieuwe blaadjes die
dankzij de vochtige warme zomer uitgroeiden tot
planten van wel twee meter hoog met prachtige
grote bladeren en wit/rode bloeiwijze. Deze tropische plant kan in tropische gebieden wel 13 meter
hoog worden,
zo lazen we
op internet.
Er valt veel
meer over te
vertellen. Zo
lezen we ook
in Jona 4 over
een wonderboom die in
een dag opgroeit,
tot
vreugde van
de profeet.
Wij vroegen
ons af: ‘Is de
Wonderboom
in onze tuin
nu
dezelfde
als die waarover wordt verteld in de Bijbel: Jona 4:5?’ Dat is
het verhaal dat in de oecumenische viering op 21
september gelezen werd.

drijven. Jona was opgetogen over de plant. Maar
de volgende morgen... (leest u verder).

Wat een wonder deze Wonderboom en wat een
beeldend verhaal!

Otto en Janke Cazemier

Ontmoetingsgroepen rond een Bijbeltekst
Dit zijn huiskamergroepen die op een middag of
avond bij elkaar komen om samen zin en betekenis
te vinden van Bijbel en geloof, alledaagse dingen te
delen, en wellicht ook te zingen en met/voor elkaar
te bidden. Het is de manier van doen bij de Gemeentegroeigroepen (ggg) die er zijn in veel PKNgemeentes. Zo’n groep is wellicht ook voor u of jou
een mooie gelegenheid om meer leden van de Oosterkerkgemeente te leren kennen? Ook andere
belangstellenden kunnen meedoen.
In onze gemeente zijn er nu negen groepen, op
verschillende dagen van de week. Dat kan eens per
maand zijn of bijvoorbeeld om de week, zoals de
jongerengroepen. Andere groepen zijn gemengd of
juist ouder zoals in Arcadia, Parkzicht- en Zalnéflat.
Een groep kan de Bijbeltekst van de zondag bespreken, zelf een onderwerp kiezen of aansluiten
bij het centrale thema waarin we meelopen met
Paulus, die veranderde van een fanatieke vervolger
van christenen naar een enthousiaste leerling van
Jezus Christus.
Zin om eens zo’n groep mee te maken? U en jij
bent van harte welkom! Meer informatie is te krijgen bij één van de contactpersonen: Anne Marijke
Zijlstra, tel. 038-45444 88, Arie van der Zwan,
avanderzwan@solcon.nl, tel. 038-45 331 77 en
Harry Prins, harryprins70@gmail.com of tel. 0384531068.

Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de
oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een
hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat
er met de stad zou gebeuren. Nu liet God, de Heer,
een wonderboom opschieten om Jona schaduw
boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te ver-
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Ontmoeting met…
Marlien Poll
De fusie van haar eigen Jeruzalemkerk met de Oosterkerk betekende een nieuw begin voor
Marlien. Een nieuwe kerk met nieuwe mensen en nieuwe taken. Moeilijk, zouden veel mensen
vinden, maar zo niet Marlien: ‘Als iets eenmaal besloten is, gaat de knop bij mij gemakkelijk
om. Dat zit nou eenmaal in mijn karakter. Ik heb dus niet hoeven wennen in de Oosterkerk,
ik voel me er welkom en prettig.’
Ze zegt het overtuigend, de 31-jarige Marlien. Ging
ze echt zo eenvoudig van de ene naar de andere
kerk? ‘Nou, in een nieuwe gemeente ken je in het
begin natuurlijk nog weinig mensen. En omdat mijn
man ook niet meegaat naar de kerk, moet je wel
heel sterk gemotiveerd zijn om te gaan. Toen dacht
ik bij mezelf: ik moet actief betrokken raken bij deze
kerk. Als ik hier geen taak ga
oppakken, ga ik straks helemaal niet meer. Sinds september vorig jaar ben ik ouderling en daardoor leer je de
gemeente snel kennen. Niet
alleen de mensen, maar ook
de zaken die er spelen.’
Op zoek naar talenten
Naast haar rol in de kerkenraad en die als ouderling van
dienst, kreeg Marlien van de
voorzitter van de kerkenraad
nog een andere taak toebedeeld: of ze er wat voor voelde om een talentenbank op te
zetten? ‘Een kerkelijke gemeente van tegenwoordig is
niet meer zoals die van twintig jaar geleden’, vertelt ze.
‘De Oosterkerk heeft heel veel
leden. Een deel daarvan is
actief en een deel is inactief.
Maar al die mensen hebben unieke talenten. Die
talenten kunnen te maken hebben met hun beroep
of met hun hobby, denk bijvoorbeeld aan schilderen,
tuinieren of koken. Maar ook aan juridische of financiële kennis. Er zijn ongetwijfeld mensen met die
kennis en vaardigheden te vinden in de Oosterkerk,
maar vaak weten wij dat gewoon niet. En dat is

jammer, want er zijn heel veel taken te doen in de
kerk en we komen altijd handen te kort. Taakgroepen, de diaconie, het klusteam, gastheren en –
vrouwen: overal zijn vrijwilligers nodig. Overigens
hoeft dat lang niet altijd in structurele vorm gegoten
te worden hoor. Ook mensen die incidenteel hun
diensten willen aanbieden zijn meer dan welkom.
Dan denk ik bijvoorbeeld aan
BHV’ers of mensen met een
EHBO-diploma op wie we af en
toe een beroep mogen doen.
Of mensen met speciale kennis, die bijvoorbeeld juridisch
onderlegd zijn. Als we zo iemand bij een juridische kwestie willen raadplegen, is het fijn
als je inzichtelijk hebt bij wie je
te rade kunt gaan. Met een
goede registratie van al die
talenten in een talentenbank,
kunnen we bovendien vermijden dat altijd dezelfde mensen
bevraagd worden.’
In oktober zijn op twee zondagen kaartjes uitgedeeld in de
kerk waar gemeenteleden hun
talenten op konden registreren. Dat leverde al een mooie
honderd ingevulde kaarten op.
Marlien: ‘De kaartenactie gaan
we zeker nog een keer herhalen. Daarnaast is er op
de site van de Oosterkerk een invulformulier geplaatst en kunnen mensen hun talent aan ons doorgeven via vrijwilligers@oosterkerk.nl. Je snapt het
al, ik hoop na het verschijnen van deze Bagijn op
een volle mailbox!’
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Aankondigingen
Klusgroep Oosterkerk
U weet even niet hoe u een probleem moet oplossen? Dan mag u de klusgroep bellen. In 2014 zijn we al
dertig keer uitgerukt. Dat was bijvoorbeeld voor:
•
ophangen van gordijnen
•
opruimen van een schuur
•
ophangen van een lamp
•
diverse schilder- en behangklussen
•
instellen van een computer
•
problemen met administratie opgelost
•
laminaat gelegd
•
en meer!
Als u het zelf even niet weet dan mag u ons bellen. De hulp is gratis als u het niet kunt betalen. Als u het
wel kunt betalen vragen we €10 per uur. Met het daarmee ‘verdiende’ geld betalen we de gratis klussen.
Wat er over blijft is voor een goed diaconaal doel, bijvoorbeeld de Oekraïne groep. Als we zaken zelf niet
aankunnen, geven we advies en/of helpen we u om het door anderen goed uit te laten voeren.
U mag ons bellen:
Wim Woering, tel. 038-4540834
Jelle Zijlstra, tel. 038-4542562 of mailen: jellezijlstra@telfort.nl

Rondom de Oosterkerk
Van de kerkenraad
Toekomst
De langetermijnplanning (LTP) is nog steeds onderwerp van gesprek. Op 24 november vergaderen we weer
met de Algemene Kerkenraad. Op 17 november ontvangen we de visitatoren en op 10 november vieren we
onze 'gewone' kerkenraad. Actief stelletje, die kerkenraadsleden. Maar dat wist u natuurlijk al.
De taakgroepen zijn op bezoek geweest en hebben laten weten wat er allemaal speelt en welke plannen er
zijn. Toch altijd weer een bevrijdende gedachte, dat je het niet in je eentje hoeft te doen. Ook allemaal actievelingen.
In het verlengde van de overwegingen van onze toekomst – waarbij we willen 'bundelen' waar dat kan en
'spreiden' als dat volgens ons moet – hebben de eerste voorzichtige concrete contacten met de Grote Kerk
plaatsgevonden. Het ging daarbij om het vieren van de vespers in de veertigdagentijd en gedurende de
Advent. Daarover hoort u over enige tijd meer.
Aangenaam ook te ondervinden dat gehoor wordt gegeven aan mijn eerdere oproep om aan de (Ooster)kerk
te denken in de vorm van een legaat. Die legaten lagen natuurlijk al vast, maar toch. Gezien waar we in ons
geloof mee bezig zijn in de Oosterkerk is het wel wat anders. Maar we hebben toch ook gewoon ons huishoudboekje dat moet kloppen.
Ook de deskundigheid neemt toe. Dit is mijn laatste stukje voor De Bagijn. We hebben twee communicatiespecialisten gevonden, Heleen Grimmius en Theo Brand, die deel uitmaken van de taakgroep Communicatie
en die de verbinding gaan vormen tussen allerlei activiteiten binnen de Oosterkerk en u. Goedbedoelde uitlatingen worden daarmee in ieder geval eenduidig. We zijn blij met hun aanbod. Ieder zijn vak.
Het doet me denken aan de sportverslaggever die namens zijn krant naar een concert werd gestuurd omdat
zijn collega die daar normaal verslag van deed ziek was. Hij rapporteerde de volgende dag: “Het orkest
speelde Mozart; het orkest won”.

Met groeten uit de kerkenraad, Henk Bosma

Kijk voor een overzicht
van kerkdiensten in

Gaandeweg

of op www.oosterkerk.nl
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Tien vragen aan...
Leanne Kroes-Zwama
Met de antwoorden op de tien vragen laat telkens iemand uit onze gemeente
zien wat hem of haar bezighoudt. Dit keer Leanne Kroes-Zwama.
1. Kun je je kort aan de lezer voorstellen?
Ik ben Leanne Kroes-Zwama. Ik ben 31 jaar en
woon met mijn man Gerran in de Van Karnebeekstraat.
2. Wat zijn jouw dagelijkse werkzaamheden?
Vanaf mijn derde wist ik al dat ik juf wilde worden
en dat ben ik ook geworden! Ik ben groepsleerkracht op een Daltonschool in
Dedemsvaart. Dit jaar heb ik
groep 5/7 en op de woensdag
draai ik een klas voor hoogbegaafde kinderen. Op vrijdag volg ik daar een opleiding
voor en dat vind ik superleuk!
3. Wat zijn jouw hobby’s?
Zingen. Daarvan zullen een
aantal lezers me ook wel
kennen. Ik zing graag en vind
het mooi als ik tijdens een
dienst mee kan werken met
mijn stem. Ik heb zangles en
zit in het Sallands kamerkoor
waar ik ontzettend van geniet!
Daarnaast vind ik het erg leuk
om recreatiewerkers op te
leiden en om themaweken te
bedenken die op campings in
Europa worden uitgevoerd.
Daarnaast sport ik en vind ik
(ontdekt tijdens providerkamp) klimmen heel erg leuk.
Ik hou er ook ontzettend van
om lekker uit eten te gaan!

6. Welke activiteiten verricht je binnen de
Oosterkerk?
Ik zit in de commissie ‘OK in de wijk’ waarbij we
kijken hoe we kerk kunnen blijven in wijken waar de
kerk (het gebouw) gesloten is. Welke wensen zijn
er? Hoe blijven we elkaar ontmoeten? Vanaf januari
starten we met een tweewekelijkse koffie-ochtend
in de Pierik.
Daarnaast geef ik kinderclub.
Een enthousiaste groep kinderen komt om de week bij
elkaar om samen dingen te
doen rondom een spiegelverhaal.
Tijdens de kerkdiensten word
ik ingezet als lector en zangeres.
7. Welke nieuwsberichten
in de afgelopen periode
hebben je het meest geraakt?
Op dit moment luister ik
alleen maar naar het nieuws.
De beelden raken me te veel.
Het lijkt of de wereld in
brand staat.
8. Waar kun je erg kwaad
om worden?
Ik word gelukkig niet snel
kwaad maar ik kan niet goed
tegen onrechtvaardigheid.

4. Waarom ga je naar de
kerk?
Ik vind het belangrijk om één dag in de week een
andere dag te vieren dan de andere dagen. De zondagse viering is een mooi moment om stil te staan
bij je leven. Maar ook voor bezinning en contact
zoeken met God. Daarbij zijn het zingen, bidden en
samen zijn prettige ervaringen die ik nodig heb.
5. Welk onderdeel van een kerkdienst spreekt
je doorgaans het meeste aan?
Woorden, klanken of stiltemomenten die me raken.
Dat kan van alles zijn: een mooi lied, een zin uit de
preek, de muzikale meditatie of juist het stilgebed.

9. Waar mogen ze je ’s
nachts voor wakker maken?
Geen idee. Het is trouwens
ook een uitdaging om mij ’s nachts wakker te krijgen. Zelfs toen er in het stapelbed een meisje boven me uit bed viel en huilend op de grond lag,
bleef ik gewoon doorslapen…
10. Wat is je grootste wens voor de toekomst?
Dat de wereld zich weer gaat stabiliseren.

Leanne geeft de pen door aan Arjette
Dijkstra. Zij beantwoordt de volgende keer de
tien vragen.
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Achteraf
De Grote Kerk was op zaterdagmiddag 20 september de monumentale achtergrond voor een
kleurrijke informatiemarkt bij de start van het nieuwe activiteitenseizoen. De wijkgemeenten en
een aantal bij de kerk betrokken organisaties presenteerden zich. Natuurlijk was ook de Oosterkerk met een stand aanwezig. Jan Stellingwerff maakte deze foto’s.
!

1. De Oosterkerkgemeente laat door middel van heel veel foto’s
zien waar ze allemaal mee bezig is. Zoals de middagen voor
jonge gezinnen, de jongeren die naar Roemenië gaan, de
diaconie en OK in de wijk.

2. De Oosterkerk-stand trekt veel belangstellenden, uit de gemeente zelf (zoals op deze foto), uit andere wijken en van
buiten de PGZ.

3. De vrijwilligers van de Wereldwinkel zijn wel gewend om in
een marktkraam te staan. Zij brengen fairtrade-producten aan
de vrouw (en man).

4. Er valt op de startmiddag ook te genieten van lekker eten
en muzikale optredens. De leden van PERKI zijn in beide
opzichten virtuoos.

5. Twee predikanten van de Oosterkerkgemeente laten horen
dat ze niet alleen met woorden mensen kunnen boeien.

6. Ook kinderen kunnen zich op de startmiddag vermaken.
Zij mogen bijvoorbeeld ‘hun eigen kerk’ kleien.

Door: Gery Bruins
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