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Dagboekje voor de veertigdagentijd 2014

“Beelden en gelijkenissen”
Maak een tekening voor de voorkant van het
veertigdagentijdboekje 2014, was de opdracht
die ik kreeg van de redactie van het boekje.
Een boekje over Jezus. Jezus die dingen duidelijk maakt door verhalen te vertellen; verhalen
vol beelden en gelijkenissen. Denken in woorden (taaldenker) en denken in beelden (beelddenker)… Blijkbaar wist Jezus dat mensen op
verschillende manieren informatie tot zich nemen (leren). Hij vertelt verhalen (gesproken
taal) die vol zitten met beelden (plaatjes) en
gelijkenissen (je kunt je inleven, empathie). Na
het lezen van de bijbelteksten uit dit boekje
had ik een “Aha-erlebnis”.

gehoord
gezien
aangeraakt
begrepen

Uit alle beelden koos ik eerst het kruis, symbool voor de tijd van Pasen en het lijden van
Jezus. Waarschijnlijk het meest gebruikte
beeld/symbool van het christelijk geloof. Binnen het kruis tekende ik bovenin Jezus als
goede Herder. De dwarsbalk bestaat uit het
zout, het delen van het avondmaal, de wijn,
het brood en de vissen. Onderaan zie je de
vredesduif, de barmhartige Samaritaan en de
wijnstok. Ik koos beelden waar ik persoonlijk
iets mee heb zoals het samenzijn in een kring,
Open Kring en
het helpen van een ander (de ezel die ook in
Oosterkerk
allerlei verhalen voorkomt) maar ook die duif…
de duif van Noach maar ook van het dopen. Ik
hoop dat u en jij genieten van mijn tekening en er ook dingen in (h)erkennen. Op pagina 3 van deze Bagijn
leest u hoe u het veertigdagentijdboekje in uw bezit krijgt. Veel kijk- en leesplezier!

Door: Marjanneke Scholtheis
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Meditatie

door ds. Andries den Besten

Zoek de stilte...
Bij Matteüs 28 vs. 1 t/m 10
Het was in een dorp. Ik was op bezoek en mijn gesprekspartner
zei: “Vroeger, toen bestond er nog zoiets als stilte. Toen kon je
soms je buurman in het land horen zingen.” Hij dacht aan de tijd
toen de beide provinciale wegen, die nu door of langs het dorp
lopen, er nog niet waren. Nu moet je op zoek naar een plek waar
het stil is. Naar een klooster, een retraitecentrum of een stille plek
in de natuur. Waar is het nog stil?
Misschien is een begraafplaats – als die een beetje gunstig is gelegen ten opzichte van het wegennet – een plek waar je nog de
meeste kans hebt om stilte te vinden. Er zijn veel dingen in het
leven waar je als mens stil van wordt. Bijvoorbeeld bij het sterven
van een jong mens. Iemand in de kracht van zijn leven. Een dertiger zoals Jezus bijvoorbeeld. Twee vrouwen zijn op weg naar de
begraafplaats waar Hij is neergelegd na zijn wrede dood.
De stilte van de vroege ochtend is voelbaar als je het begin van
Matteüs 28 leest. Maar dat duurt niet lang. De stilte wordt doorbroken door een bevende aarde en door een stem. De stem van
een engel. Er gebeurt wat op de plek waar het over het algemeen
altijd stil is. De stilte van de dood wordt doorbroken. Hier is iets
gaande wat ons verstand te boven gaat. Bewakers schrikken zich
dood en de beide Maria`s weten niet wat hen overkomt.
Zij zoeken de stilte en krijgen de boodschap van een levende
Heer te horen. Dat verwacht je niet op een begraafplaats. Maar
daar begint het: het nieuws van Pasen klinkt voor het eerst op
een akker waar geliefde doden begraven liggen. Twee vrouwen
willen in de stilte van de ochtend naar het graf kijken van een
door hen geliefd en bijzonder mens. Zij zoeken de stilte van overdenking en herinnering, ze worden verrast door het onverwachte
en ongedachte.
Wie de stilte zoekt kan de Levende ontmoeten. En dan blijft het
niet stil. Dan ontstaat er bij de beide Maria`s in ieder geval opgetogenheid. De boodschap van de engel leidt hen tot een opgewekt leven. Een leven waarin de lofzang gaande gehouden wordt!
Maar ook een leven dat regelmatig de stilte zoekt. De stilte van
overdenking en herinnering, van verwondering en overgave. De
stilte is een zegen om voor te danken (zie Liedboek, pagina
1415).

Pastoraat
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. 454 62 29, of per e-mail:
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
Dagboekje voor de veertigdagentijd 2014
Het dagboekje voor de veertigdagentijd is uit. Aan de hand van
het thema “Beelden en Gelijkenissen” hebben wederom vele
schrijvers hun inspiratie aan de hand van de onderwerpen uit dit
thema op schrift gesteld. Leeswijzer: een ideaal moment voor
het lezen van de bijbehorende bijbeltekst én de tekst uit het
veertigdagentijdboekje is voor of na een gezamenlijke maaltijd.
Een moment waarop veel van de beelden en gelijkenissen elkaar
laten ontmoeten. Dit dagboekje is te koop voor € 4,50 op de
zondagen 16 en 23 februari en 2 maart in de Oosterkerk en de
Open Kring en op zondag 2 maart na de viering in de Molenhof.
Of te bestellen bij het Kerkelijk Bureau (Molenweg 241, tel. 421
75 96), Klazien Oosting (PC Hoofdstraat 27, tel. 453 65 86) of
Paul Kockelkoren (Van Middachtenmarke 7, tel. 06-22918743, email: paulkockelkoren@hotmail.com). De opbrengst, na aftrek
van de onkosten, gaat dit jaar naar het project Bethania van
Kerk in Actie; u leest hier in de rechterkolom meer over.

Nacht van waken

De deuren van de Oosterkerk blijven de hele komende Paasnacht open. Inmiddels een traditie: ‘Nacht van waken’. Gebaseerd op een oeroud christelijk gebruik. In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 april beginnen we om 00.15 uur met het
eerste liturgische moment. Zulke korte momenten zijn er de hele
nacht door, telkens om kwart over en kwart voor het hele uur
(de laatste om 5.45 uur), met telkens één van de twaalf schriftlezingen voor de Paasnacht. Tussen de liturgische momenten
door is er gelegenheid voor stille bezinning. Er is een ruimte met
een boekentafel, waar je rustig kunt lezen of zelf een liturgisch
moment kunt voorbereiden. In de ontmoetingsruimte kan gepraat worden, kun je naar muziek luisteren, wat eten of drinken.
Daar is ook de mogelijkheid om een brief te schrijven aan een
gevangene in het kader van Amnesty International. Om 6.45
uur, bij het opkomen van de zon, gaan wij achter de nieuwe
brandende paaskaars aan naar buiten om daar het Paasevangelie te lezen en een lied te zingen. Daarna delen wij brood en
wijn. Om 8.00 uur begint het Paasontbijt. Ieder kan in deze
nacht komen en gaan wanneer hij of zij wil. Wie deze Nacht van
waken of een gedeelte daarvan wil bijwonen is van harte welkom in de Oosterkerk! Je hoeft je niet op te geven. Meer informatie is te vinden op onze website en bij ds. Wim Hortensius
(dswhortensius@oosterkerk.nl).

Pasen in de Oosterkerk

Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het 20 april:
Pasen! Op Eerste Paasdag is er van alles te beleven in de Oosterkerk. Zo kun je om 8.00 uur aanschuiven aan het Paasontbijt.
Daarna begint om 9.00 uur de eerste Paasviering. Deze vroege
dienst is helemaal afgestemd op (jonge) kinderen met veel
muziek, vrolijke liederen en een begrijpelijk verhaal voor jong en
oud. Om die reden is er in de eerste Paasviering dan ook geen
kindernevendienst. De kinderen blijven deze hele dienst in de
kerk. De tweede Paasviering begint om 10.30 uur en heeft een
wat meer traditioneel karakter. In deze dienst kunnen de kinderen gewoon naar de kindernevendienst. Waar je ook voor kiest:
je bent op deze Eerste Paasdag van harte welkom in de Oosterkerk!

Activiteiten ‘Zin in kerk’

In het kader van het jaarthema van de Oosterkerk ‘Zin in kerk’
vonden al twee lezingen plaats. Ook voor de komende activiteiten wordt u van harte uitgenodigd.

Derde activiteit: Praktisch kerk zijn in deze tijd.

Wat kan de kerk in deze tijd betekenen voor de noden van de
mensen in en buiten de kerk? Wat is wezenlijk voor het kerk zijn
in relatie tot praktisch diaconaal handelen? En wat kunnen we
als kerk doen / betekenen voor de mensen in onze eigen stad
Zwolle? Joke Wisseborn van het Leger des Heils IJsselland geeft
vanuit haar eigen ervaring hierover een lezing en gaat met ons
in gesprek. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 11
maart van 20.00 tot 22.00 uur in de Oosterkerk. De toegang is
gratis. Iedereen van harte welkom!

Vierde activiteit: excursie naar Nijkleaster in Jorwerd.

Op zaterdag 17 mei is er de mogelijkheid om
een nieuw, Protestants, klooster te bezoeken
in Jorwerd. Nijkleaster is een pioniersplek
vanuit de Protestantse Kerk Nederland.
Nijkleaster zoekt naar nieuwe wegen voor
het evangelie, voor zingeving, voor mensen
en hun vragen over het leven. Op het Friese platteland wordt
door en met onze gasten gezocht naar persoonlijke, kerkelijke
en maatschappelijke vernieuwing, aldus de website
www.nijkleaster.nl. Het programma op 17 mei begint om 9.30
uur en duurt tot 16.00 uur. Er is op deze zaterdag nog een
andere groep als gast aanwezig en wij volgen dus geen eigen
programma. Een presentatie van Nijkleaster wordt deel van de
dag. Het centrale thema is: 'pelgrimage'. 20 personen kunnen
aan deze excursie deelnemen en u kunt zich hiervoor opgeven
bij
Heidi
Schröder
(Oosterkerk),
per
e-mail
via
heidischroder433@hotmail.com / of 06 45254213. Aanmelden
kan tot 1 april. Graag uw contactgegevens in de e-mail vermelden, en aangeven of er een mogelijkheid is voor vervoer te
zorgen (en voor hoeveel personen). De kosten van de dag
bedragen ongeveer € 30,- per persoon, exclusief vervoerskosten.

Veertigdagentijd 2014: Zoek de stilte - ontdek

wat je beweegt

Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. We bezinnen ons op ons leven. Maar ook hoe we met de medemens
omgaan. Doe dat dit jaar eens door de stilte te zoeken. Dat kan
met bezinning en gebed. Maar ook door het eens wat rustiger
aan te doen. Of er juist eens meer voor een ander te zijn. De
veertigdagentijd is daar de ideale tijd voor. Kerk in Actie steunt
organisaties in binnen- en buitenland die zich inzetten voor
kinderen en volwassenen die extra kwetsbaar zijn. De ZWOcommissie heeft dit jaar een project van Kerk in Actie in Moldavië uitgekozen om financieel te ondersteunen. Het dagcentrum
Bethania ziet om naar ouderen in Moldavië die bedreigd worden
door honger en eenzaamheid. Aan huis gebonden mensen
krijgen een warme maaltijd aan huis. Andere ouderen komen
naar het dagcentrum voor een praatje, medische zorg, maaltijden en hulp bij zaken van sociale diensten. Dankzij het dagcentrum weten de ouderen elkaar ook te vinden. Bij ziekte zoeken
ze elkaar thuis op en christelijke feestdagen vieren ze samen.
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd.
U kunt weer sparen met de spaardoosjes van Kerk in Actie; deze
worden uitgedeeld op 2 en 9 maart. Met Pasen en de zondag
daarna kunt u de doosjes weer inleveren. Kom in beweging
zodat ouderen in Moldavië weer een thuis hebben met mensen
die om hen geven!
De ZWO-commissie

Hetvakantiebureau.nl
Zorgeloos vakantie vieren en alle aandacht van de vrijwilligers.
Dat is wat Hetvakantiebureau.nl u kan bieden. Jaarlijks worden
ruim zestig vakanties georganiseerd in zeven verschillende
aangepaste accommodaties in het land, waarvan één zelfs op

De Bagijn - februari 2014

3

het water. Ieder jaar zijn er ongeveer 2.500 gasten: senioren,
maar ook mensen die in het dagelijkse leven extra zorg of aandacht op prijs stellen. De vrijwilligers staan garant voor een
uitstekende begeleiding en verzorging en zijn de hele vakantieweek 24 uur per dag aanwezig. Er is een fijne sfeer en verbondenheid, professionele zorg is dag en nacht aanwezig en er is
ook aandacht voor de mantelzorgers. Alle geselecteerde hotels
beschikken over uitstekende zorgfaciliteiten. De vakantieweken
zijn voor iedereen toegankelijk en hebben een open protestantschristelijk karakter. Meer informatie kunt u krijgen bij: Hetvakantiebureau.nl, Postbus 6, 6740 AA Lunteren. Tel. 0318 - 48 66 10,
of via info@hetvakantiebureau.nl, www.hetvakantiebureau.nl of
bij uw wijkdiaconie: Marga de Bruin, tel. 453 43 98 of
06 22342202, margadebruin@planet.nl

Musicalgroep Oosterkerk stopt!
Aan alle goede dingen komt een einde en dat geldt ook voor de
Musicalgroep Oosterkerk. Na vele musicals met plezier te hebben opgevoerd, is de uitvoering van “Maria” in de Open Kring de
laatste geweest. We hebben de afgelopen jaren te kampen
gehad met een teruglopend ledenaantal, om diverse redenen.
Natuurlijk zijn er pogingen gedaan om het tij te keren, maar dat
is helaas niet gelukt. Hierdoor hebben we te weinig leden om
een musical op te kunnen voeren. In de ledenvergadering is
daarom besloten per 1 februari te stoppen met de Musicalgroep
Oosterkerk. Inmiddels hebben we een voorstel klaar om het
uitvoeren van musicals in een andere vorm te gieten: namelijk
organisatie op projectbasis. Dit voorstel moet verder uitgewerkt
en besproken worden met betrokkenen. Zodra daarover een
besluit is genomen, volgt nader bericht.

De Musicalgroep Oosterkerk

Jonge gezinnenmiddag zondag 16 maart
De jonge gezinnenmiddag op 17 november was een succes en is
voor herhaling vatbaar! Daarom wordt er op zondag 16 maart
opnieuw een jonge gezinnenmiddag georganiseerd, deze keer in
eigen huis: het zalencentrum van de Oosterkerk. Dus jonge
gezinnen: noteer deze datum vast en houdt de andere informatiekanalen in de gaten!

Klusgroep Oosterkerk
U weet even niet hoe u een probleem moet oplossen: dan mag
u de klusgroep bellen. In 2013 hebben we 47 keer hulp
geboden. Dat was bijvoorbeeld hulp bij een verhuizing, een tuin
opknappen, schilderen, hulp bij het in gebruik nemen van een
mobiele telefoon, hulp bij de WiFi van een computer, oplossen
van problemen met administratie, monteren van een kast,
verkopen van overbodige spullen via Marktplaats en het
repareren van een wasmachineaansluiting. 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 overblijft 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. 454 08 34 of Jelle Zijlstra, tel. 454 25 62. Of mail
naar: jellezijlstra@telfort.nl

Ontmoetingsgroepen rond een bijbeltekst
Gewoon in een huiskamer gezellig bij elkaar en vertellen wat je
bezighoudt en ook via een bijbeltekst met elkaar in gesprek. Er
zijn verschillende groepen in onze gemeente die zo op een
middag of avond bij elkaar komen. Net als de groeigroepen
(ggg) in vele andere PKN-gemeentes in Nederland. Het is een
mooie gelegenheid om elkaar te leren kennen en andere belangstellenden kunnen ook meedoen.
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In de Oosterkerkgemeente zijn er 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; eventueel in een zorghuis
zoals Arcadia en Zalné. Een groep kan de bijbeltekst van de
zondag bespreken, zelf een onderwerp kiezen of gebruikmaken
van het ggg-materiaal van het Evangelisch Werkverband,
www.ewv.nl. 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 of tel. 453 10 68. Of kijk op
http://www.oosterkerk.nl/groepen onder de noemer GGG.

Tussen ons

Deze maanden worden veel ontmoetingsbijeenkomsten gehouden. Gemeenteleden uit een wijk ontmoeten elkaar en de wijkpastor rond het thema ‘Zin in kerk’.
We beginnen te zingen over ‘Het binnentreden in de poort…’
(Psalm 100). De deelnemers kennen elkaar niet of niet allemaal.
Aan de hand van wat foto’s komen steeds meer verhalen los,
over liefde en verlangen, over verdriet en pijn, over geloof en
kerk. De deelnemers zijn een afspiegeling van onze wijkgemeente. Sommigen zetten grote vraagtekens bij het geloof zoals dat
is geleerd en zoals dat is veranderd, anderen plaatsen grote
uitroeptekens bij de zin en de vreugde die zij in de Oosterkerk
beleven. Na de pauze lezen we over de visie van onze nieuwe
Oosterkerkgemeente. Dat wij een open en ruimzinnige gemeenschap willen zijn, waarin iedereen welkom is en waarin ruimte is
voor verschillende geloofsovertuigingen. Sommigen moeten nog
erg wennen, anderen genieten van de nieuwe sfeer en de nieuwe mogelijkheden.
Wat opvalt is dat voor velen juist de ontmoeting met andere
mensen in de kerk belangrijk is, voor en na de dienst, maar ook
op andere momenten door de week. Met elkaar optrekken en
met elkaar delen wat ons bezig houdt, Emmaüsgangers zijn voor
elkaar, in de verwachting dat Hij er bij zal komen om ons te
bevragen en te bemoedigen. En dat wij Hem uitnodigen om mee
te wandelen in ons leven.
Wij besluiten en zingen over ‘God, die zegent al wat leeft,
die tussen ons zijn woning heeft’ (Lied 273).
Mooi, zo’n ontmoeting.
ds. Wim Hortensius

Honger-meditatiedoek
Tijdens de morgendiensten in de Oosterkerk in de veertigdagentijd en de diensten in de Goede Week zal telkens een hongermeditatiedoek worden onthuld. De afgelopen maanden hebben
tien gemeenteleden onder leiding van Wilma Liefers met veel
enthousiasme ieder een eigen doek geschilderd, geïnspireerd
door de bijbellezingen uit het evangelie volgens Matteüs. De
laatste schildering wordt met Pasen onthuld. Het thema is dit
jaar: Zoek de stilte - ontdek wat je beweegt.

Even voorstellen: Nynke Buma
Graag stel ik me even voor aan u; mijn naam is Nynke Buma en
ik zal stage lopen in de Oosterkerk met de begeleiding van Ds.
Epema. Aan Windesheim volg ik de opleiding godsdienstpastoraal werk en ik werk als kerkelijk werker in HardenbergMarslanden. Mijn leeftijd is 29 en sinds afgelopen zomer ben ik
getrouwd met Bertram Nusse, we wonen in Assendorp in een
knusse woning. Mijn stage houdt in dat ik vooral achter de
schermen onderzoek zal doen, dus u komt me niet veel tegen
vrees ik. In mijn onderzoek ben ik vooral geïnteresseerd in de
structuren van de kerk, bijvoorbeeld hoe het beleid rondom
jeugdwerk en pastoraat is beschreven. Mijn contactgegevens
vindt u hieronder, mocht u toch contact met me willen.
Met een hartelijke groet,
Nynke (nynkevandekerk@outlook.com, 06 40951012)

De Bagijn - februari 2014

Samenspraak
“Geloof is een zoektocht en die maak je met elkaar”
Ineke Schoorel en Nienke van der Schaaf. Twee leden van de Oosterkerkgemeente die, ondanks
een leeftijdsverschil van veertig jaar, veel van zichzelf in elkaar herkennen. Dat gebeurde vooral toen ze elkaar brieven schreven in het kader van het vorige jaarthema van de Oosterkerk.
Onderwerp van het gesprek nu is het jaarthema van dit seizoen ‘Zin in kerk’.
Ineke Schoorel was tien jaar predikant geweest in Vlissingen, toen ze in 1999 naar Zwolle kwam. Ze sloot zich aan
bij de Oosterkerkgemeente en nam ook de taak van ouderling op zich. Het duurde even voor ze ‘haar weggetje
vond’. “Ik ben heel tevreden over hoe het de laatste jaren
gaat in de Oosterkerk. Het samengaan van de drie wijkgemeentes is overdacht en rustig verlopen.”
Nienke van der Schaaf, werkzaam als arts voor verstandelijk gehandicapten en mensen met epilepsie, verhuisde in
2004 naar Zwolle. Op zoek naar een nieuw kerkelijk onderdak, hoorde ze van een collega over de Oosterkerk.
“Het viel me meteen op dat er altijd koffiedrinken is na de
dienst. Dat vormt volgens mij de helft van het kerkzijn in
de Oosterkerk. In het begin dacht ik: dan sta je daar met
je kopje koffie, om je heen kijken of je iemand kunt aanspreken. Toen kwam de Taizéreis voorbij en heb ik aangeboden te helpen bij de organisatie. Ik was al vaak in
Taizé geweest. Verder heb ik meegedaan aan een Groeigroep en aan Bibliodrama. Ook de Musicalgroep is voor
mij een belangrijke bron geweest om mensen te leren
kennen. Nu is de Oosterkerk echt mijn gemeente. Ik vond
er een grote groep mensen van mijn leeftijd. En de toon
en sfeer in deze gemeente spreken me aan, de ruimzinnigheid.”
Ineke: “Een mooi woord is dat. Er zijn in onze gemeente
inderdaad heel veel activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten: Taizé, de Musicalgroep, het enorme aanbod van Vorming & Toerusting, het grote aantal kringen...
Zo vorm je samen een kerk en niet alleen door er op
zondag te zitten.”
Wat is voor jullie de zin van de kerk?
Ineke: “Ik zeg altijd dat de kerk mijn tweede thuis is.
Enerzijds moet ze met haar tijd meegaan en niet star
oude dingen doen. Maar tegelijkertijd heeft de kerk al
tweeduizend jaar een enorme schat in haar bezit, die we
niet mogen weggooien. Ik geloof heel erg in de kostbaarheid van het oude verhaal, de heilige woorden. Een Bijbels woord als gerechtigheid, daar mag je niet plat over
denken.”
Nienke: “In de kerk verbind ik de verhalen die ik hoor met
mijn eigen verhaal. Ik geloof ook niet omdat iemand zegt
dat dat moet, maar vanuit mijn eigen ervaring en door

ervaringen te delen met anderen. Dat geeft voeding en
energie.
Ineke: “Die ervaringen van anderen heb je zeker nodig en
ik ben dan ook heel erg overtuigd van de noodzaak van
uitwisseling. Zoals dat gebeurt in groepsgesprekken en
kringen.”

Ineke Schoorel (rechts) en Nienke van der Schaaf met
haar zoon Jelmer

Nienke: “En in creatieve dingen die we samen doen, zoals
het maken van de schilderijen voor de zondagen in de
veertigdagentijd.”
Ineke: “Geloof is niet een zeker weten, maar een zoektocht, en die maak je met elkaar. Buitenkerkelijken denken nog steeds dat je in de kerk te horen krijgt dat je
dingen moet geloven, maar dat ‘zo is het en niet anders’,
ervaar ik niet meer. Wat blijft is de bron, onder woorden
gebracht in het prachtige verhaal, de mooie liederen, de
rituelen.”
Nienke: “Daarin vind ik woorden voor wat ik zelf ervaar.
De dingen die ik meemaak, bijvoorbeeld de geboorte van
mijn zoon Jelmer, worden in de kerk in een bepaald perspectief geplaatst.”
Ineke (terwijl ze Jelmer van Nienke overneemt): “Een
kind is een geschenk en een kind heeft altijd met God te
maken.”

Door: Gery Bruins
Dit interview is gehouden op 7
januari. Ineke Schoorel was
toen al geruime tijd ziek. Ineke
is maandag 3 februari overleden. Zij wilde graag dat dit
interview zou worden geplaatst. Wij condoleren de
mensen om Ineke heen en
wensen hen alle sterkte.
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Aankondigingen
Financiële (on)balans in de kerk
Helaas kunnen we binnen "de kerk" niet altijd functioneren zonder gebruik te maken van
geld. Dat geldt zowel voor de plaatselijke Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) als voor onze
Oosterkerk-wijkgemeente.
Het geld wordt bijeengebracht door de in Zwolle wonende leden van de Protestantse Kerk
van Nederland. Ongeveer 65% van hen draagt daaraan bij door middel van een toezegging
voor de actie Kerkbalans. Daarnaast vormen ook de collectes tijdens de eredienst én het batig
saldo vanuit de verhuur van kerk en zalen een (veel geringere) bron van inkomsten.
Het innen en beheren van het geld gebeurt binnen de PGZ door het College van Kerkrentmeesters (CvK). Al vele jaren wordt dit college geconfronteerd met te weinig inkomsten om
de noodzakelijk uitgaven te kunnen doen. De reserves worden aangesproken en daarvan is de bodem binnen ca. 5 jaar
bereikt. Vandaar de jaarlijkse oproep bij de actie Kerkbalans om uw toezegging te verhogen. Desondanks lukt het onvoldoende om inkomsten en uitgaven in balans te krijgen.
De financiële huishouding van de Oosterkerk kon wél in balans gehouden worden door een jaarlijkse bijdrage uit de actie
Kerkbalans van 2% van de wijktoezeggingen, giften, de twee-maandelijkse wijkkascollecte en verhuuropbrengsten. De
beide fusies van de afgelopen twee jaar hebben er toe geleid dat de reserves die de drie wijkgemeenten hadden opgebouwd, gebruikt zijn voor de aanpassing van de kerkzaal en de Bagijnehof.
Waarom vertellen we dit u? Omdat het CvK besloten heeft om de jaarlijkse bijdrage vanuit de actie Kerkbalans (de
2%-regeling) aan de wijkgemeente af te schaffen (!) om zodoende het wijkoverstijgende tekort te verminderen. In 2014
krijgen we nog 1% en in 2015 helemaal niets meer. U zult begrijpen dat zo'n ingreep, in 2014 ca. € 3.600,- minder en in
2015 ca. € 7.200,- minder, onze wijkinkomsten en -uitgaven in onbalans brengt. De grootste posten in onze wijkuitgaven
zijn: de Eredienst (€ 8.000,- : orde van dienst, kerkgroet, kaarsen en bloemen, cantorij), Pastoraat: € 3.000.-, Jeugdactiviteiten: € 1.000,- , Communicatie (€ 2.500,- : ons wijkblad (slechts € 1,- per adres), website).
De Algemene Kerkenraad hoopt te bereiken dat de wijkgemeente medeverantwoordelijkheid gaat dragen voor de plaatselijke financiële situatie. Dat willen we wel, maar onze vrijwillige wijkkerkrentmeesters kunnen niet nog meer tijd aan de
kerk besteden. Hun prioriteit ligt nu bij het in balans brengen van de wijkfinanciën. Zij beraden zich over de vraag: "Hoe
komt de wijkkas voortaan aan structurele inkomsten?" Dat zou bijvoorbeeld kunnen door aan de gemeenteleden te vragen jaarlijks een kleine bijdrage over te maken naar de wijkkas. Uitgaande van het feit dat we als wijkgemeente ca.
2.700 adressen hebben en daarvan er ca. 1.450 een bijdrage toezeggen aan Kerkbalans, zouden we de oplossing al
hebben als zij allemaal € 5,- zouden storten! We weten dat niet iedereen daartoe in staat is of dit misschien al doet,
maar we kunnen het wel proberen! Laten we elkaar zo bij de hand nemen: Geef de 5! Het IBAN-nummer is
NL23INGB0001158271 van de Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk en vermeldt u daarbij: "Jaarbijdrage wijkkas".
De kerkenraad zal u in ieder geval op de hoogste stellen van het resultaat én in de komende periode een gemeenteberaad beleggen om met u allen van gedachten te wisselen hoe de wijkfinanciën in balans gebracht gaan worden. Ook
hopen we dan de totale baten en lasten van de Oosterkerk-wijkgemeente, als onderdeel van de PGZ, te kunnen tonen.

Rondom de Oosterkerk
Van de kerkenraad
Voeten en neuzen
De overeenkomst is natuurlijk dat je ze allebei kunt vegen maar daar gaat het mij nu niet om. Nee, het gaat over de
week van 19 januari jl., de week van de oecumene. We hebben een gezamenlijke dienst gevierd in de Oosterkerk die
breed als mooi en goed werd ervaren. Daarbij komen dan natuurlijk niet alleen de punten aan de orde waar we het
volstrekt over eens zijn, maar ook de verschillen in zienswijze en beleving.
De basis van de dienst werd gevormd door de vraag “Is Christus dan verdeeld?” U kent dat wel: ik van Paulus, ik van
Apollos, ik van Kefas, ik van Christus. En dan komt de genoemde vraag.
Iedereen zal willen antwoorden: natuurlijk niet. Maar we zien over de hele wereld dat het antwoord kennelijk ‘ja’ is.
Allerlei richtingen en stromingen claimen voor zich de waarheid in pacht te hebben. Daarbij gaat het dan vaak over
zienswijzen die vooral van doen hebben met onderwerpen die anderen onbelangrijk vinden waarbij we een richtingenstrijd krijgen die tot die verdeeldheid leidt. Iets in de geest van ‘mijn vader is sterker dan jouw vader’.
Binnen onze gemeente van de Oosterkerk leven ook verschillende meningen en gevoelens. Ik weet dat. Maar mag ik u
voorstellen af te wijken van dat gezegde dat alle neuzen dezelfde kant op zouden moeten staan? Mag ik voorstellen dat
alle voeten dezelfde kant op staan en de neuzen, alstublieft, alle kanten? Kijk rond, laat u informeren. Laten wij bij elkaar blijven en breng in wat u tegenkomt. Daar worden we allemaal wijzer van. En gun de ander die iets afwijkende
mening, we weten immers waar we vandaan komen en waar we heen gaan. Laten we op die reis elkaar bestoken met
prikkelende opmerkingen waardoor onze mening wordt gevormd onder het motto de ander uitnemender te achten dan
onszelf en dus van die ander te willen leren. Zo komen we nog eens ergens.
Als dat tot gevolg heeft dat steeds meer neuzen dezelfde kant op staan is dat natuurlijk prima maar absoluut geen
voorwaarde voor een levendige gemeente.
Door: Henk Bosma
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Tien vragen aan...
Theo Brand
Een nieuwe rubriek in deze Bagijn. Met de antwoorden op de tien vragen laat telkens
iemand uit onze gemeente zien wat hem of haar bezighoudt. Dit keer Theo Brand. Jarenlang was Theo eindredacteur van Samenspraak, het kerkblad van de voormalige
Oosterkerkgemeente. En de laatste jaren versterkte Theo de redactie van de Bagijn.
1. Kun je je kort aan de lezer voorstellen?
Mijn naam is Theo Brand en ik ben 41 jaar. Ik ben getrouwd met Natasja en we hebben drie kinderen: Jochem
(7), Maartje (5) en Karlijn (2). We wonen met veel plezier
in het mens- en milieuvriendelijke wijkje de Meanderhof in
Stadshagen.
2. Wat zijn jouw dagelijkse werkzaamheden?
Vier dagen per week ben ik werkzaam als communicatieadviseur bij Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn.
Vrijdag is mijn vaste ‘Pappadag’ thuis. Enkele avonden
per week doe ik schrijf- en redactiewerk, onder meer als
eindredacteur van tijdschrift 'De Linker Wang'.
3. Wat zijn jouw hobby’s?
Ik houd van schrijven en houd een
weblog bij over actuele kwesties die
me interesseren. Ik assisteer wat in
de plaatselijke politiek. Als ik niet
uitkijk zit ik te vaak en te lang achter
mijn laptop. In de zomer stap ik regelmatig op de racefiets. Onlangs ben
ik weer begonnen met een wekelijks
rondje van 7 kilometer hardlopen.
Dagjes uit met het gezin zijn ook
gezellig.

6. Welke activiteiten verricht je binnen de Oosterkerk?
Na mijn afscheid van de redactie van dit blad, ben ik nu
lid van de Taakgroep Communicatie. Van daar uit wil ik
samen met anderen in een PR-werkgroep de zichtbaarheid
van de activiteiten van de Oosterkerk wat vergroten via de
stedelijke pers. We zoeken mensen die daarbij kunnen
meedenken en helpen. Samen moet het lukken. Verder
ben ik contactpersoon in een deel van Stadshagen.
7. Welke nieuwsberichten in de afgelopen periode hebben je het meest geraakt?
Ik merk dat ik immuun word voor nieuws. Wat raakt is
een pakkende montage met het juiste muziekje. Nee,
onze wereld schreeuwt natuurlijk om
gerechtigheid, vrede en heelheid van de
schepping. En mijn comfortabele leventje dan? Ja, dat bewaak ik natuurlijk
ook. Maar er is meer…
8. Waar kun je erg kwaad om
worden?
Mensen die hun ogen sluiten voor onrecht of zeggen ‘zo gaat het nu eenmaal’.

4. Waarom ga je naar de kerk?
Het mooie van de kerk vind ik dat
uiteenlopende mensen qua leeftijd,
achtergrond, levenssituaties en gemoedstoestand, zich openstellen voor
God en voor elkaar. Te midden van al die mensen zoek ik
naar de bron en de zin van het leven. Bijbelverhalen blijven me verrassen en vernieuwen.
5. Welk onderdeel van een kerkdienst spreekt je
doorgaans het meeste aan?
De preek. Hoe kan een Bijbelgedeelte mij wat zeggen?
Soms zit er een anekdote in een preek die me raakt. De
preek mag best een knappe verhandeling zijn, maar het
moet beslist méér zijn dan dat. Het gaat om ruimte, emotie en inzicht. Zoals professor Rick Benjamins in de Oosterkerk onlangs zei over het gebruik van het woord God:
“Er ritselt een geheim”.

9. Waar mogen ze je ’s nachts
voor wakker maken?
Een zakje M&M’s. Wat is dat een verslavend spul. Maar niet in mijn diepe slaap
s.v.p.!
10. Wat is je grootste wens voor de toekomst?
Dat mijn kinderen groot worden in een groene, eerlijke en
vreedzame wereld.
Theo gaat de redactie van de Bagijn verlaten.
Daarom vanaf deze plek: Theo, ontzettend bedankt
voor al je enthousiaste inzet en mooie verhalen!
Theo geeft de pen door aan Geeske KoopmanRidderbos. Zij beantwoordt de volgende keer de
tien vragen.

Laatste nieuws?
Kijk op www.oosterkerk.nl
En volg de Oosterkerk op Twitter!
www.twitter.com/oosterkerk038
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Achteraf
Een viering op zondagmorgen vergt veel voorbereidingen. Een selectie van een aantal
activiteiten (want er zijn er heel veel!) hebben wij voor u gemaakt.
De fotoreportage is gemaakt door onze fotograaf Jan Stellingwerff.
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1. Op vrijdagmorgen helpen veel vrijwilligers bij het
drukken en vouwen van de liturgie en kerkgroet.

2. Elke zondagmorgen bloemen of bloemstukken:
Nelleke de Vries is hier druk mee bezig.

3. Koster Jan moet vroeg uit de veren om alles gereed
te maken.

4. Voor de dienst wordt er al hard gewerkt door vele
vrijwilligers, want na de dienst willen we graag een
kop koffie!

5. Kerkgangers die niet zelf kunnen komen worden met
de auto opgehaald door eigen taxichauffeurs.

6. Het beamerteam zorgt ervoor dat de liturgie zichtbaar gemaakt wordt voor iedereen.
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