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Op weg!
Op weg, dat zijn we in ons leven. We groeien en we volgen een spoor, met vallen en opstaan. In
de voetsporen van Jezus van Nazareth. In de komende 40-dagentijd en met Pasen zoeken wij naar
de betekenis van de weg die hij wijst voor ons leven, voor ons geloof.
We gaan in de Oosterkerk op weg naar Pasen door middel van verbeelding. Net als de afgelopen
twee jaren hebben gemeenteleden voor de vieringen in de komende periode meditatiedoeken geschilderd. Schilderingen die de weg naar Pasen in beeld brengen. Vorig jaar gingen de meditatiedoeken over gelijkenissen van Jezus, dit jaar zijn psalmen de uitdaging.
Hoe is het meditatiedoekenproject dit jaar gegroeid?
Omdat iedereen kan deelnemen, met of zonder schilderervaring, zijn we de eerste
bijeenkomst gestart met een
kleine oefensessie. Deze bestond uit het maken van een
aantal schetsjes van één van
de psalmen die deze periode
aan bod komen.
Verrassend om te zien hoe
verschillend mensen de psalmen interpreteren en welke
boodschap uit de psalmen zij
willen verbeelden.
Na de eerste avond kreeg iedereen thuis de tijd om één van de intochtspsalmen te kiezen die
dichtbij haar of zijn geloofsbeleving ligt.
Tijdens de tweede bijeenkomst zijn de psalmen definitief verdeeld en kon de eerste schets voor
het meditatiedoek worden gemaakt. Voor de één was dit makkelijker dan voor de ander. Het was
mooi om te zien dat de deelnemers elkaar tijdens het hele proces van zoeken en schilderen inspireerden en belangstelling toonden voor elkaars werk. Mede door deze intensieve samenwerking in
de groep komt elke psalm op een bijzondere en persoonlijke manier tot leven.
Uiteindelijk zijn wij vijf avonden intensief bezig geweest met het schilderen van de psalmen. Het
resultaat kunt u de komende weken tijdens en na de vieringen bewonderen. Samen gaan we op
weg naar Pasen!

Door: Wilma Liefers en Wim Hortensius
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DE BAGIJN
is een uitgave van de
hier adressticker

Oosterkerkgemeente, wijkgemeente van
de Protestantse Gemeente Zwolle en
wordt vier keer per jaar bezorgd bij alle
leden.
Oplage 2300 exemplaren

Redactie: Gera Berends, Gery Bruins,

Bert van de Venis, Iemke Epema, Gerard
Bielderman (opmaak) en Heleen Grimmius (eindredactie).

Kopij

Kopij voor het volgende nummer kunt u
uiterlijk dinsdag 21 april 2015 sturen
naar: debagijn@oosterkerk.nl

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

Scriba:

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

Website

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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Meditatie

Door: ds. Wim Hortensius

Waarom?

Het is deze winter 70 jaar geleden dat kamp Auschwitz in Polen is bevrijd. Concentratiekamp van de dood. Ik ben er een paar jaar geleden
geweest met onze oudste dochter. Onuitwisbare indrukken. Alle grenzen
van menselijkheid voorbij. De joodse dichter Jacob Glatstein heeft eens
gezegd: ‘Ik kan me niet zoveel doden voorstellen, ik kan me alleen richten op die ene mens die er aan is blootgesteld, en dan anderhalf miljoen
van zulke ene mensen.’
Geloven na Auschwitz is ingewikkeld. En bestaat vooral uit vragen. Vragen van slachtoffers en van wie zich met hen verbonden voelen:

God mijn God waarom heb jij mij verlaten?
Naar jou schreeuw ik overdag en ’s nachts,
en ik word niet gestild.
Ik ben een worm in de grond met hun lederen hozen vertrappen ze mij,
en lachen zich gek: hij heeft toch een god!
(Psalm 22, Huub Oosterhuis)

Het is ook de vraag van die ene joodse mens in wie wij mogen geloven
als de Gezalfde van de Eeuwige: Jezus van Nazareth. In zijn doodsstrijd
aan het kruis bidt hij met dezelfde woorden van psalm 22: ‘Waarom?'
Soms vinden mensen kracht om iets tegenover het kwaad te stellen. De
vraag naar het waarom laten zij voluit staan, maar zij zoeken die vraag
te omlijsten met hoop. Zoals de joodse vrouw Etty Hillesum. In een brief
uit kamp Westerbork schrijft zij: ‘De ellende is werkelijk groot en toch
loop ik dikwijls, later op de avond, als de dag achter je in een diepte
weggezonken is, met een veerkrachtige pas langs het prikkeldraad en
dan stijgt er altijd weer uit m’n hart naar boven – ik kan er niets aan
doen, het is nu eenmaal zo, het is van een elementaire kracht -: dit leven
is iets prachtigs en iets groots, we moeten nog een hele nieuwe wereld
opbouwen later – en tegen iedere wandaad te meer en gruwelijkheid te
meer hebben wij een stukje liefde en goedheid te meer tegenover te
stellen, dat wij in onszelf veroveren moeten’. Etty Hillesum is omgekomen in Auschwitz.
En Jezus zegt in zijn Bergrede:

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
(Matteüs 5:6,9)

De vraag ‘Waarom’? blijft staan. Geroepen door zovelen. Jezus Messias is
één van hen. Hij geloofde in de zachte krachten van liefde, goedheid en
vrede, in de Eeuwige, tot het laatst. En de Eeuwige heeft hem gezegend
met nieuw leven. Uit een diep verlangen dat wij zouden leven als Hij.
Inspirerende 40-dagentijd en Pasen gewenst,
ds.Wim Hortensius

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
Het derde testament

De twee testamenten uit de Bijbel: die kennen we. Verhalen van mensen over God en van God over mensen, in
een geïnspireerd heilig boek bij elkaar gebracht. En kunnen we onze eigen geloofsgetuigenis daaraan toevoegen,
als een soort ‘derde testament’? Sinds een paar maanden
praten vijf gemeenteleden in de gesprekskring ‘Het derde
testament’ over hun eigen geloof en twijfel en welke
invloed dat heeft op hun leven. Wij praten aan de hand
van het boek In goed vertrouwen, Ontmoetingen rond de
apostolische geloofsbelijdenis van Evert van der Veen.
Een kring als een ontdekkingstocht. Onze ontmoetingen
met elkaar zijn persoonlijk en inspirerend. Ze zouden
kunnen uitlopen op het doen van belijdenis tijdens de
komende Pinksterdienst, op zondag 24 mei. Mooi om deze
groep te begeleiden.
ds. Wim Hortensius

Nacht van waken en Paasvieringen
Het is inmiddels een traditie: ‘Nacht van waken’. De deuren van de Oosterkerk blijven de hele komende Paasnacht
open, gebaseerd op een oeroud christelijk gebruik. In de
nacht van zaterdag 4 op zondag 5 april beginnen we om
00.30 uur met het eerste liturgische moment. Zulke korte
momenten zijn er de hele nacht door, telkens om het hele
en het halve uur (het laatste om 6.00 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

er lijsten liggen waarop u zich hiervoor op kunt geven. Na
het Paasontbijt zijn er weer twee diensten: om 9.00 uur
een speciaal op kinderen gerichte viering en om 10.30 uur
een Paasviering met veel muziek. Omdat we niet allemaal
in één keer in de kerk kunnen, is er net als met Kerst,
opnieuw voor gekozen twee vieringen te houden met een
verschillend karakter. Lees de kerkgroet en kijk op de
website voor meer informatie over de Paasochtend.

Synodevoorzitter Karin van de Broeke over
kerk-zijn in de wereld
Ds. Karin van den Broeke (50) is synodevoorzitter van de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Op woensdag 22
april is zij te gast in de Oosterkerk.
Op de zondag na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014
hield ze op televisie een preek tijdens een speciale kerkdienst. Het ronkende racisme (‘minder, minder, minder’)
tijdens de verkiezingsavond was aanleiding voor een
snelle televisieproductie van EO en IKON onder de titel
‘Wij geloven in meer.’ Zonneklaar werd dat de kerken
radicaal stelling namen tegen vreemdelingenhaat en voor
verdraagzaamheid, met dominee Karin van den Broeke als
één van de drijvende krachten.
‘Belangrijk is dat mensen leven in de geest van de boodschap zoals die in Bijbelverhalen tot ons komt. Dat mensen zich niet laten vangen door cynisme en verder kijken
dan hun eigenbelang,’ aldus Van den Broeke. ‘Het gaat
om wat mensen raakt, in beweging zet en helpt. Wanneer
de kerk daaraan een bijdrage levert, zit je goed. Kerkgroei
is mooi, maar nooit als doel op zich.’
U bent van harte welkom om te luisteren naar ds. Karin
van den Broeke op woensdag 22 april om 20.00 uur in de
Oosterkerk. De bijeenkomst is georganiseerd in het kader
van Vorming & Toerusting in de reeks ‘Licht op samenleven’.

Omzien naar elkaar: waar bemoeit de
diaconie zich eigenlijk mee?

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 via Amnesty International. Om 7.00
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. 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).
Aansluitend op de Nacht van waken, is er om 8.00 uur
weer een Paasontbijt in de Bagijnehof, waarvoor u van
harte uitgenodigd bent. In de periode voor Pasen zullen

De komende jaren verandert er veel in de zorg en ondersteuning van burgers. Waar zij eerder aanspraak konden
maken op de AWBZ, moeten zij straks aankloppen bij de
gemeente voor hun zorg en ondersteuning. De diaconie
gaat hier een belangrijke rol in spelen. Om in aanmerking
te komen voor die ondersteuning voert de gemeente
namelijk een keukentafelgesprek met mensen. De diaconie wil deze mensen bijstaan bij deze gesprekken, zodat
hun belangen zo goed mogelijk worden behartigd. Wij
willen dit in samenwerking met diaconieën van andere
kerken gaan doen.

Hulpfonds van de diaconie

Wij hebben het als heel hartverwarmend ervaren hoe de
Oosterkerkgemeente door giften een gezin heeft kunnen
helpen met het oplossen van hun acute financiële problemen. Om in de toekomst hulp te kunnen bieden aan
mensen in vergelijkbare omstandigheden, wordt een
fonds gevormd van bijna € 5000. Dit geld is beschikbaar
gesteld door gemeenteleden via leningen. In enkele jaren
lossen wij die leningen af. Het fonds wordt aangevuld met
geld van mensen die aan ons terugbetalen. Op deze manier blijft het fonds op peil.
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Citrusvruchten voor voedselbank
Wij hopen dat het op zondag 22
februari bij de ingangen van de
kerk weer helemaal oranje, groen
en geel zal zien. We zamelen dan
weer citrusvruchten in voor de
voedselbank. Doet u mee?
De diaconie

Bagijn steeds vaker per
mail verspreid
De actie die ertoe moest leiden
dat meer mensen De Bagijn in het
vervolg per mail willen ontvangen,
heeft succes gehad: al 144 lezers kozen voor een digitale ontvangst, terwijl 89 leden van de
Oosterkerkgemeente lieten weten
geen prijs meer te stellen op het
wijkblad. Dat betekent dat de
oplage aan gedrukte exemplaren
flink kan worden verminderd, wat
ook de kosten voor de wijkkas
omlaag brengt.
U kunt zich nog steeds aanmelden
voor het digitaal ontvangen van
De Bagijn. Klik op de website
www.oosterkerk.nl op het Bagijnlogo en vul daar de gevraagde
gegevens in. Die zijn te vinden op
het etiket dat u aantreft op de
voorkant van uw Bagijn. U kunt
het daar ook aangeven als u de
Bagijn niet meer wenst te ontvangen.

Z.W.O. project gedurende
de 40dagentijd.
“Open je handen” is het thema
van de 40dagentijdcampagne in
2015. Kerk in Actie heeft 6 projecten
uitgekozen
voor
deze
campagne. De Z.W.O. heeft een
project gekozen om gedurende 4
zondagen verder uit te lichten.
Het project is: “Leven ondanks
je ziekte”. In dit project staat
het Hillcrest Aids Centre, partnerorganisatie van Kerk in Actie,
centraal. Dit centrum, in de provincie Kwa Zulu Natal (ZuidAfrika), verleent hiv- en aidspatiënten voorlichting, thuiszorg,
medicijnen en stervensbegeleiding. Door de ziekte ligt ook armoede op de loer. Het centrum
helpt daarom ook mensen op weg
om zelf een inkomen te verdienen. Een aantal vrouwen in Natal
maken van kralen prachtige sieraden en daarmee verdienen ze
geld voor kleding en eten voor
hun kinderen en soms ook voor
hun kleinkinderen. Het Hillcrest
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Aids Centre heeft financiële steun nodig om dit werk te kunnen blijven doen.
Samen met de gemeente wil de Z.W.O. met dit project een steentje bijdragen.
Programma: 15 en 22 februari de “spaardoosjes actie”. De bekende spaardoosjes worden na de dienst uitgedeeld en gedurende de 40-dagentijd kan voor
dit project worden gespaard.
22 februari: Het beamerteam vertoont een informatief filmpje over het Hillcrest
Aids Centre.
1 maart: een spreker van stichting “Zulu Aid” (de Nederlandse vertegenwoordiging van het centrum in Natal) komt na de dienst over dit project vertellen.
22 maart: Talentenmarkt. Na de dienst kunnen in de ontmoetingsruimte artikelen worden gekocht die door gemeenteleden gemaakt zijn. Wilt u ons helpen?
We zijn op zoek naar allerhande producten: taarten, cakes, jam, beeldjes, sieraden van klei, hout, glas etc. Tevens kunnen er talenten, zoals oppassen, klussen,
tuinieren of het koken van een diner worden aangeboden. Deze talenten worden
voorzien van naam en telefoonnummer van de aanbieder en de prijs van het
talent op de markt verkocht.
Daarnaast is er een kraam van Zulu Aid met sieraden gemaakt door mensen van
het centrum uit Natal.
Inlichtingen en opgave bij:
Klazien Oosting: 038-4536586, klazienoosting@hotmail.com en
Jannet Hooykaas: 038-4544306, jannet.hooykaas@hetnet.nl.

Op reis naar Taizé
Komende zomer hopen wij weer naar Taizé te gaan, naar die inspirerende kloostergemeenschap voor jonge mensen in het bijzonder, daar in dat heuvelachtige
Franse dorpje. Wij organiseren de reis dan ook voor
jongeren tot en met 30 jaar. In Taizé ontmoet je duizenden andere jongeren van over de hele wereld, ook
op zoek naar bezinning en inspiratie. In een week leer
je in je gesprekgroep andere jongeren kennen, hoe zij
leven, wat zij geloven, waar hun twijfels liggen. Je
maakt de boeiende vieringen mee met veel lichtjes,
zingen en stilte. Er is ook tijd voor ontspanning, samen wat drinken in het café op het terrein. We staan
gezellig bij elkaar in zelf meegenomen tentjes. We
gaan erheen in de eerste week van de zomervakantie,
van zondag 5 tot en met zondag 12 juli en we proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Zin in zo’n mooie, inspirerende en gezellige week? Meld je dan aan
bij Wim Hortensius (w.hortensius@online.nl) of bij Heidi Schröder (heidischroder433@hotmail.com). Bij hen kun je ook meer informatie krijgen.
Na de Taizéviering van zondagmiddag 22 maart a.s. in de Grote Kerk houden wij
een informatiebijeenkomst over onze Taizéreis, ook in de Grote Kerk (de Taizéviering begint om 16.30u., de informatiebijeenkomst begint om 17.30u en duurt tot
ongeveer 18.00u.

Nieuwe lezingen gespreksgroep 50plus
Als Gespreksgroep 50plus zijn we zeer tevreden met de hoge opkomst vanuit
geheel (kerkelijk) Zwolle bij onze lezingen die inmiddels plaatsgevonden hebben!
De lezingen leverden veel positieve reacties op en ook daar zijn we natuurlijk heel
erg blij mee. Graag nodigen wij u dan ook weer uit voor de lezingen die dit jaar
nog op de rol staan!
Op woensdag 18 februari 2015 gaat de lezing over “de kernbegrippen van de
Europese cultuur“. Daarvoor hebben we uitgenodigd: Mw.prof.dr. Christiane
Berkvens-Stevelinck, oud-hoogleraar Europese cultuur en remonstrants predikante te Rotterdam. Ze schreef over dit onderwerp het bekende boek: “Erfenis
Europa. Toekomst van een stervende zwaan”. Woensdag 18 maart 2015 hoopt
musicologe mevrouw T. Nouwen voor ons de Passiemuziek van Mozart te behandelen. En op woensdag 15 april 2015 wordt de cyclus afgesloten met een
lezing over de relatie tussen techniek en ethiek. Hiervoor is benaderd prof.dr.ir.
Peter-Paul Verbeek die o.a. verbonden is aan de afdeling Wijsbegeerte van de
Universiteit Twente als hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek.
Alle bijeenkomsten worden gehouden in de Oosterkerk en beginnen om 10.00
uur. De kosten bedragen €5,- per ochtend, inclusief koffie en thee.
Voor meer informatie: Bert van de Venis, tel. (038) 454 7173, e-mail:
fam.venis@home.nl
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De wijkkas wordt door U gevuld !
In 2015 zijn de inkomsten van onze wijkkas geheel afhankelijk geworden van de jaarlijkse zes wijkkascollecten én de
giften, waaronder het verjaardagsfonds en de jaarbijdrage.
Zowel via Bagijn als Kerkgroet hebben de kerkrentmeesters in 2014 een oproep aan u gedaan om een bijdrage te leveren.
Met een positief effect! De inkomsten van de wijkkascollecten stegen van € 1.413,- naar
€ 1.631 en het totaal aan giften steeg van € 7.794 naar € 12.481,-. Totaal € 5.000,- meer!
De uitdaging voor 2015 is dat we dit niveau van giften ten minste handhaven om alle noodzakelijk uitgaven te kunnen doen. In 2014 gaven we in totaal € 13.660,- uit aan o.a.
Eredienst (€ 5.639,-) en Jeugdwerk (€ 1.689,-).
Bij de envelop van de actie Kerkbalans 2015 ontving u onze wijkbrief. De reactie daarop was
geweldig. Op 26 januari waren er al 93 geldstortingen ontvangen voor in totaal € 2.438,-.
Dat is € 1.800,- meer dan in dezelfde periode in 2014, toen we 16 stortingen ontvingen. Dat geeft vertrouwen in de
toekomst.
Wilt u ook een jaarbijdrage van € 5,- per volwassene storten? Het IBAN-nummer is NL23INGB0001158271 van de Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk. Vermeldt u daarbij: "Jaarbijdrage wijkkas".

Rondom de Oosterkerk / Van de kerkenraad
Net toen u dacht van mij af te zijn, treft u mij toch weer op deze plaats; was een misverstand mijnerzijds, maar daarom
niet getreurd!
De Commissie Lange Termijn Perspectief, verder LTP, is een volhouder. We hebben vele keren tijd besteed aan het
formuleren van onze gedachten als reactie op de gedachten die de commissie heeft, op voorhand en na het verschijnen
van hun conceptadvies. Zij heeft dat opgesteld aan de hand van de vele bijeenkomsten met de kerkenraden in Zwolle.
Bij meerdere gelegenheden hebben we begrip gevraagd voor onze speciale positie in Zwolle nu we met drie wijkgemeenten samen in de Oosterkerk zitten. Het verzoek is als zodanig (nog) niet gehonoreerd maar wellicht komt dat nog.
De commissie LTP heeft bijvoorbeeld de gedachte ontwikkeld dat wij en de Adventskerk en de Open Kring wel aardig op
elkaar lijken zodat een verdere samenwerking voor de hand zou liggen. De Open Kring heeft al contact gezocht met de
Stinskerk zodat de Adventskerk en wij naar elkaar kunnen gaan kijken. Daarbij heeft de commissie LTP zich mogelijk niet
gerealiseerd dat wij beiden ongeveer 3.500 leden hebben zodat we al hebben voorgesteld, als iedereen op komt dagen,
de kerkdienst maar in het PEC-stadion te gaan houden. Flauw natuurlijk, maar dat voorstel zal voorshands niet kunnen
leiden tot een vorm van samenvoeging. Bewegingen in de toekomst zullen, als basis van vertrek, uitdrukkelijk uit moeten gaan van kleinere wijkgemeenten.
Wat bijdraagt aan ons humeur in alle zorgen die er toch zijn, is het enthousiasme dat we steeds weer bij jullie allemaal
aantreffen. Dat enthousiasme – ik denk bijvoorbeeld aan de actie van de diaconie, de fruitbakjes, de zorg voor de vluchtelingen in de IJsselhallen, en zo kan ik wel doorgaan – werkt aanstekelijk. Maar met onze zorgen kunnen we ook onze
eigen activiteiten relativeren zodat we af en toe met een glimlach naar onszelf kunnen kijken.
En daar gaan we mooi mee door!

Met groeten uit de kerkenraad, Henk Bosma

Bageintjes

Zoek de acht
verschillen!
Kijk voor de oplossing op
www.oosterkerk.nl

Foto en bewerking:
Pieter Apotheker
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Samenspraak
Karlijne en Heleen: oud en nieuw in De Bagijn
Na drieënhalf jaar jaar draagt Karlijne Hullegie de eindredactie van De Bagijn over aan
Heleen Grimmius. Wat heeft Karlijne, die aan de wieg van de allereerste Bagijn stond,
nagestreefd met het blad? En hoe is Heleen van plan hiermee om te gaan?
"Ruim drie jaar geleden zijn we begonnen met de
Bagijn", vertelt Karlijne. "Spannend natuurlijk, want
de Oosterkerk was net samengegaan met De Hoeksteen en de fusie met de Jeruzalemkerk was in aantocht. Het waren roerige tijden voor alle partijen en
temidden van al die hectiek, stampten we ook nog
een gezamenlijk contactblad uit de grond: De Bagijn. Na een paar maanden volgde de eerste evaluatie. We waren heel tevreden, maar die mening was
niet iedereen toegedaan. "Het lijkt wel een clubblad", werd er gemord. Die uitspraak
was niet bepaald bedoeld als compliment,
maar wel door ons als
zodanig opgevat: een
clubblad! Een blad
waaruit
blijkt
dat
mensen uit verschillende gemeenten zich
allemaal thuis kunnen
voelen in die ene
Oosterkerk! Ik ben na
die avond zeer tevreKarlijne
den naar huis gefietst."
Maar na drieënhalf jaar vindt Karlijne het mooi geweest. "Mijn leven is de afgelopen jaren behoorlijk
veranderd: ik ben getrouwd, heb een dochtertje
gekregen en ook op mijn werk bij Edukans zijn het
roerige tijden. Die combinatie met De Bagijn vind ik
nu te lastig worden, vandaar dat ik de eindredactie
overdraag aan Heleen. Ik ben ervan overtuigd dat
ze het heel goed gaat doen; ik ken Heleen al heel
lang - we zitten al meer dan zeven jaar samen in
een gemeentegroeigroep - en ik wist dat ze op haar
werk eindredacteur is van een magazine. Voor mij is
het leuk dat De Bagijn op deze manier toch dichtbij
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blijft. En dat is letterlijk zo, want Heleen woont een
straat achter mij, haha!"
"Ik stap in een rijdende trein, dat is voor mij natuurlijk heel comfortabel", vertelt Heleen. "Ik werk bij de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als eindredacteur van het relatiemagazine van de IND. Toen
Karlijne mij vroeg of ik De Bagijn van haar wilde
overnemen, moest ik wel even nadenken. Net als zij
heb ik het ook druk met een gezin met twee jonge
kinderen. Maar ik
kom graag in de Oosterkerk en ik vind dat
als je er zo geregeld
iets komt halen, je
ook wel een keer iets
mag brengen. Ik ben
niet handig of technisch en ik kan ook
absoluut niet zingen,
maar ik weet wel hoe
je een blad moet
maken. Dat talent wil
ik graag inzetten voor
Heleen
de Oosterkerk."
Maar hoe zichtbaar is
een eindredacteur? Is die functie niet vrij algemeen
inwisselbaar? "Dat hoop ik niet", lacht Heleen. "Ik
denk dat elke eindredacteur zijn eigen handtekening
heeft en dat is ook goed. Je moet iets van jezelf in
je werk leggen en omdat iedereen weer anders is,
wordt ook het blad daar weer anders van. Zelf heb
ik de daad meteen bij het woord gevoegd en een
nieuwe rubriek geintroduceerd: op pagina 5 is er
voortaan een kinderrubriek te vinden. Want ook
kinderen horen bij onze gemeente en ook zij verdienen ruimte in De Bagijn."
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Tien vragen aan...
Arjette Dijkstra
Met de antwoorden op de tien vragen laat telkens iemand uit onze gemeente
zien wat hem of haar bezighoudt. Dit keer Arjette Dijkstra.
1. Kun je je kort aan de lezer voorstellen?
Ik ben Arjette Dijkstra, ik ben 16 jaar en ik zit in de
vijfde klas op het Carolus Clusius College in Zwolle.
2. Wat zijn jouw dagelijkse werkzaamheden?
Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn voornamelijk
school, sport en muziek. Ik ben keeper van mijn
handbalteam en vier tot vijf uur per week ben ik
dan ook te vinden in de sporthal.
3. Wat zijn jouw hobby’s?
Naast sport houd ik ook veel van muziek. Zelf speel
ik piano en luister ik naar de meest uiteenlopende
muziekstijlen. Verder vind
ik het leuk om buiten te
zijn. Vaak speel ik op
straat spelletjes met de
kleinere kinderen uit de
buurt of pas ik op als hun
ouders een keertje weg
zijn.
Een andere hobby is
schrijven. Ik houd ervan
verhalen te schrijven.
Mijn kamer ligt altijd vol
met boeken, pennen en
uit elkaar vallende schriften. Tot ongenoegen van
mijn moeder.
4. Waarom ga je naar
de kerk?
Ik ga naar de kerk; ten
eerste omdat mijn ouders
mij zo opgevoed hebben en het bijna een gewoonte
is geworden. Ten tweede vind ik het fijn om af en
toe een preek te horen of dingen vanuit een ander
perspectief te bekijken; iets wat mij lukt door naar
de kerk te gaan. Zo kan het mij weer motivatie geven om mijn best te doen op school als ik echt even
geen zin meer heb of inzicht geven in wat ik moet
doen als ik een keer ergens tegen op zie.
5. Welk onderdeel van een kerkdienst spreekt
je doorgaans het meeste aan?
Toch de preek. Op de een of andere manier word ik
hier altijd heel erg door geïnspireerd.

6. Welke activiteiten verricht je binnen de
Oosterkerk?
Ik pas op de jongste kinderen in de kerk, de kinderen in de crèche dus.
7. Welke nieuwsberichten in de afgelopen
periode hebben je het meest geraakt?
De nieuwsberichten over Oekraïne en Rusland,
vooral omdat ik er dit jaar zelf geweest ben. Als je
ziet hoe de mensen daar hun best doen om met
plezier te leven gun je ze deze ellende echt niet.
8. Waar kun je erg kwaad om worden?
Nou, de situatie in Rusland en Oekraine is bijvoorbeeld zoiets. Kunnen
mensen niet gewoon
tevreden zijn met wat ze
hebben, zonder alles te
willen wat een ander
heeft? Blijkbaar niet.
9. Waar mogen ze je
’s nachts voor wakker
maken?
Ik slaap ’s nachts erg
vast, dus de kans dat je
me wakker krijgt is erg
klein. Lukt het je toch,
dan is het slim om een
stuk heel goede muziek
mee te nemen om een
rothumeur te voorkomen. Ik zou namelijk
maar net een baby aan het redden kunnen zijn. In
mijn droom dan, ik wil later graag neonatoloog
worden. Dat is een kinderarts voor te vroeg geboren
kinderen.
10. Wat is je grootste wens voor de toekomst?
Ik hoop dat mijn droom om neonatoloog te worden
uitkomt en ik geloof dat de beste manier om dit te
laten gebeuren is door hard te werken. Even doorbijten dus, dan pluk je er later de vruchten van.
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Achteraf
Terugblik op de kerstvieringen.
Tekst: Iemke Epema. Foto's: Maarten Matser.

Tekst

1. Tijdens de eerste dienst voeren kinderen de musical Een
herder kijkt verder op.

2. Er waren ook levende schapen bij...

3. Tussen de beide diensten in: kinderen doen zich tegoed aan
de Kersttraktaties.

4. De zanggroep met leden van de voormalige musicalgroep
zingt Carols onder de toren om mensen welkom te heten
voor de tweede dienst .

5. Er was veel feestelijke muziek te horen, hier Katinka van
Driezum op de hobo en Nel van der Maden achter de vleugel.
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6. Ruben Smink en Wouter van der Sluis voor het laatst
achter de knoppen; er werd in deze dienst afscheid
van hen genomen.
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