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'The Passion' in de Oosterkerk
Op TV wordt al een aantal jaren op eigentijdse wijze het lijdensverhaal van Jezus uitgevoerd in The
Passion. Geïnspireerd door deze uitvoeringen wilden wij, als Koorbizniz, ook iets dergelijks opzetten en
uitvoeren. Niet zo groot en indrukwekkend als op TV, maar wel anders dan gebruikelijk en op een moderne manier.
Ons doel was en is om het lijdensverhaal op een hedendaagse wijze ten gehore te brengen, waarbij we
verbinding maken tussen het lijdensverhaal en het heden. Muzikaal ondersteunen we dit met Nederlandstalige popmuziek. De liederen worden begeleid door een aantal muzikanten. Vorig jaar zijn we na
Pasen aan de slag gegaan en hebben we zeven liederen uitgezocht die qua tekst passen in het verhaal.
Door deze liederen in de context te zetten van het lijdensverhaal, krijgen de teksten een andere dimensie. Alle liederen zullen meerstemmig ten gehore worden gebracht.
Om de verbinding te maken tussen
het lijdensverhaal en het heden hebben we de hulp ingeroepen van de
pastores. Ds. Andries den Besten was
bereid ons hierbij te ondersteunen.
Hij is enthousiast aan de slag gegaan
en heeft teksten geschreven die aansluiten bij de verbinding tussen lijden
en het heden. Hier tussendoor zullen
delen van het lijdensverhaal worden
gelezen, waardoor er een mooi geheel ontstaat.
In september 2015 is Koorbizniz gestart met het instuderen van de liederen voor een Passion-achtige uitvoering op Goede Vrijdag 2016. Onze oproep om mee te doen aan dit bijzondere project leverde veel reacties op. Een groot aantal mensen heeft zich bij het koor aangesloten om een bijdrage te leveren aan
deze bijzondere dienst. Het was geweldig om te ontdekken dat het lijdensverhaal in combinatie met
Nederlandstalige popmuziek zo veel aantrekkingskracht uitoefent!
In de periode voor Pasen worden alle onderdelen samengevoegd en tot één geheel gevormd. We zetten de laatste puntjes op de i! Leuk om te vermelden: we houden een “try-out” in de nieuwe gemeente
van ds. Den Besten in Maarn / Maarsbergen.
We nodigen u van harte uit om op Goede Vrijdag 25 maart om 19.30 uur in de Oosterkerk aanwezig te
zijn en deze bijzondere viering mee te maken. We zijn benieuwd naar uw mening!
Marinus Coree
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Kopij

Kopij voor het volgende nummer kunt
u tot uiterlijk vrijdag 8 april 2016
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
Predikant:

Ds. Iemke Epema, tel. 038-454 23 66
dsIemkeEpema@oosterkerk.nl

Kerkelijk werker:

Mevr. Christa van Stappen - Ormel
tel. 454 32 30
cvanstappen@oosterkerk.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

Meditatie

door: Christa van Stappen

Goede Vrijdag
Ernstig en eenzaam staat
tussen de holten van
hemel en aarde de man
die Gods woorden verstaat,
antwoord weet maar nog zwijgt
zo lang de vraag nog klinkt
wacht tot de wereld verzinkt
en een ster de zon overstijgt.
Hong’rend naar eeuwigheid
brak hij zijn leven als brood,
proefde in dit voedsel de dood.
deed afstand, en houdt zich bereid.
Luisterend, zwijgend, en in
vroomheid bereid: voorwaar,
dit is geen einde nog, maar
een voorgoed begonnen begin.

Foto: H. Bousema

Martinus Nijhoff

Vorig jaar, een gesprek over de Stille Week en wat dat voor mij
betekent. Met name Goede Vrijdag, de Paaskaars die gedoofd
wordt… of niet… Eén opmerking gaat tot vandaag met mij
mee: ‘Wij leven voor en na Pasen. Het licht doof je niet op
Goede Vrijdag.’ Ik ben erover gaan lezen en ben er (nog) niet
uit.
Ik maakte een dienst mee, het licht werd niet gedoofd, de muziek en de liederen ‘doofden’ het licht, terwijl het Licht bleef.
‘Wij leven voor en na Pasen’, zo heb ik het ervaren, als een
Goede Vrijdag.

Website

www.oosterkerk.nl

Facebook

www.facebook.com/OosterkerkZwolle

Twitter

@Oosterkerk038

Wijkrekening

‘Dit is geen einde nog, maar een voorgoed begonnen begin.’
De Paaskaars doven…?
Waarom doe je dat? Een vraag, nu het antwoord nog.
Ik vier Pasen, omdat ik geloof in het Leven.
Met alle vragen die er zijn.

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

2

Contact met de kerk?
Onze wijkgemeente telt ongeveer 3.700 leden. Voor het contact met
hen is naast de predikant 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 staan hiernaast .
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Aankondigingen
Vrijwilligersavond vrijdag 15 april
Op vrijdagavond 15 april willen wij de vrijwilligers
van de Oosterkerkgemeente bedanken voor hun
inzet van de afgelopen tijd. Bent u vrijwilliger in de
Oosterkerk? Dan nodigen wij u van harte uit voor
een leuke avond! Op die avond kunnen wij elkaar
eens op een andere manier ontmoeten. De invulling
van de avond is nog een verrassing. U bent vanaf
19.30 uur welkom, opgeven kan vanaf begin april
via bagijnenhof@oosterkerk.nl of op de intekenlijsten die er dan zullen liggen.
Namens de beheercommissie,
Henk ter Steeg

19 februari - Film in de Oosterkerk
Like Father, Like Son is de tweede en laatste film

die dit seizoen in de Oosterkerk wordt vertoond.
Twee gezinnen horen van de ene op de andere dag
dat hun zoon hun zoon niet is, doordat zij als baby
in het ziekenhuis zijn verwisseld. De ziekenhuisdirectie biedt excuses en een schadevergoeding aan.
Waarom dit niet werkt laat deze film zien:
centraal staat de vraag of de vergissing ongedaan
gemaakt moet worden door de kinderen na vijf jaar
te ruilen. De
film beziet
dit dilemma
vanuit
de
vier ouders,
maar
ook
vanuit
de
beide kinderen. Wat is
de gevoelsband tussen
kinderen en ouders? Wordt deze band bepaald door
DNA of opvoeding? Wat is de invloed van de duidelijke verschillen in levensvisie en ambitie van de
vaders? Menselijke gevoeligheden komen op een
subtiele manier aan de orde in deze spannende
zoektocht naar de beste keuze.
Plaats: De Oosterkerk. Kosten: € 2,50 incl. consumpties.
Inloop met thee of koffie om 19.15 uur. Start film
om 19.30 uur. Start nagesprek ca. 22.00 uur.
Opgave uiterlijk donderdag 18 februari bij:
adriaan.velsink@gmail.com /tel. 453 8179.
Jorien Bijzet-de Haan / Martijn Grimmius / Adriaan
Velsink.

Ontmoetingsgroepen rond een bijbeltekst
Gewoon in een huiskamer gezellig bij elkaar vertellen wat je bezighoudt en een bijbeltekst bespreken.
Het is wat vele groeigroepen (ggg's) in de Oosterkerk en vele andere PKN-gemeentes in Nederland

doen. Het is een mooie gelegenheid om elkaar te
leren kennen en belangstellenden van buiten de
gemeente kunnen ook meedoen. In de Oosterkerkgemeente zijn er 9 groepen, die zo ’s middags of ’s
avonds bij elkaar komen. Dat gebeurt op verschillende dagen van de week, eens per maand, of bijvoorbeeld om de week, zoals de jongerengroep.
Andere groepen zijn gemengd of juist ouder; evt in
een zorghuis zoals Arcadia en Zalné.
Een groep kan de bijbeltekst van de zondag bespreken, zelf onderwerpen kiezen of gebruikmaken
van het materiaal bij het centrale thema “Leven in
het Koninkrijk”.
Heb jij of heeft u zin om eens zo’n groep mee te
maken? Van harte welkom!
Meer informatie is te krijgen bij één van de contactpersonen:
Anne Marijke Zijlstra, tel. 4544488,
Arie van der Zwan, tel. 4533177 en
harryprins70@gmail.com tel. 4531068.

Rommelmarkt 13 februari 2016
Stichting Kinderhulp Beregszász -Oekraïne (SKB)
organiseert in samenwerking met de Oosterkerkgemeente op 13 februari van 10.00 uur tot 15.30
uur een rommelmarkt. De opbrengst is voor de
wijkkas en voor SKB. Naast de rommelmarkt is er
o.a. Rad van Avontuur, koffie met lekkere koek,
oliebollen, spullen uit de Oekraïne, voorjaarskransen, tuindecoraties en natuurlijk zijn er activiteiten
voor de kinderen zoals schminken en de grabbeljurk.
Voor
de
rommelmarkt
zijn wij
nog op
zoek
naar
verkoopwaar
als boeken, speelgoed en huishoudelijke artikelen,
maar géén meubelen, tv’s, etc.
Heeft u spullen voor deze rommelmarkt? Dan kunt
u die op donderdag 11 februari en vrijdag 12 februari tot 17.00 uur inleveren bij de zij-ingang van
het wijkcentrum aan de Bagijnesingel. Kunt u het
niet komen brengen, neem dan contact op met
Karst Mulder. Voor vrijdag en zaterdag zoeken we
nog assistentie. Wilt u meehelpen? Laat het mij
even weten.
Karst Mulder, telefoon: 06-44448896.
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Concert van het Psalm Project
in de Oosterkerk

Hetvakantiebureau.nl: vakanties met
aandacht

Al eeuwenlang worden er psalmen gezongen. Liederen die je meenemen door de diepe dalen van
het leven, maar ook psalmen die het uitzingen van
vreugde. The Psalm Project bewerkt de bij velen
bekende melodieën van het Geneefse Psalter tot
hedendaagse composities. Daardoor wil The Psalm
Project de Psalmen ook voor de toekomstige generaties levend houden en recht doen aan de vaak
prachtige en bekende melodieën van het Geneefs
Psalter. In het kader van het jaarthema: Muziek en
God/muziek in de kerk, geeft het Psalm Project op
zondag 6 maart om 19.00 uur een concert in de
Oosterkerk. Kunt u niet wachten? Luister alvast op:
www.thepsalmproject.com. Kom, luister, geniet en
zing mee! Opgeven kan bij Anniek van Vilsteren;
jeroenenanniek@gmail.com.

Hetvakantiebureau.nl organiseert alweer voor het
53e jaar vakanties voor mensen die extra zorg of
begeleiding nodig hebben. Er even zorgeloos tussenuit, andere mensen ontmoeten, genieten van
uitstapjes en extra aandacht krijgen van vrijwilligers.
Per jaar worden er ruim zestig vakanties georganiseerd in verschillende aangepaste accommodaties
op prachtige locaties in Nederland. Eén zelfs op het
water. Alle hotels beschikken over uitstekende
zorgfaciliteiten. De vrijwilligers staan garant voor
liefdevolle begeleiding en zorg waarbij dag en
nacht professionele zorg aanwezig is. Er heerst een
fijne sfeer van verbondenheid. De vakantieweken
zijn voor iedereen toegankelijk en hebben een open
protestants-christelijk karakter. hetvakantiebureau.nl biedt onder meer:
• Seniorenvakanties (met lichte zorg)
• Vakanties met extra zorg, bijv. voor slechtzienden
en blinden of voor mensen met een licht verstandelijke beperking
• Vakanties voor eenoudergezinnen
• Vakanties voor mantelzorgers en thuiswonende
partners met dementie.
Meer informatie kunt u krijgen bij Hetvakantiebureau.nl, Postbus 6, 6740 AA Lunteren. Telefoon:
0318 -48 66 10/ info@hetvakantiebureau.nl /
www.hetvakantiebureau.nl of bij de diaconie: Marga de Bruin, telefoon: 038-4534398 of 06-

Rookworstenactie Werkgroep Carei 2016

Werkgroep Carei Roemenië ondersteunt drie zorginstellingen in de stad Carei, in het noorden van
Roemenië. Het gaat om psychiatrisch ziekenhuis St.
Ana waar 55 jongeren en volwassenen wonen met
een verstandelijke beperking en/of psychiatrische
problemen, het verpleeghuis Casa Alexandru waar
120 ouderen worden verzorgd en verpleegd en
weeshuis Lacramioara waar 20 kinderen wonen.
Alle instellingen zijn afhankelijk van giften.
Afgelopen jaar heeft de werkgroep, om wateroverlast tegen te gaan, een overkapping bij de waskelder van St. Ana kunnen financieren. Ook heeft zij
kunnen voorzien in de aanschaf van keukenmachines voor het verpleeghuis.
Vanwege het grote succes en de
positieve reacties
start Werkgroep
Carei
Roemenië
binnenkort weer
een rookworstenactie. Het geld dat met de actie
wordt verdiend, wordt besteed aan de noodzakelijke verbetering van de badkamers in het psychiatrisch ziekenhuis en de vervanging van deuren en
kozijnen in Casa Alexandru.
Voor de weeskinderen in Lacramioara is er blijvend
behoefte aan goed schoeisel en kleding. Voor de
ondersteuning van het weeshuis vragen wij daarom
uw hulp. Mocht u kleding en schoenen (leeftijd 418 jaar) weg willen doen voor het goede doel, dan
kunt u ons mailen of bellen. Zegt het voort!
Voor vragen of meer informatie:
werkgroepcarei@gmail.com of 0529-852212 of
06-37619438.
Wilt u ons financieel ondersteunen, dan kan dit op
rekeningnummer NL 53 INGB 0687 1134 07 t.n.v.
Zorggroep IJssel Vecht Zwolle o.v.v. Roemenië
(ANBI geregistreerd).
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20900290/ margadebruin@planet.nl

Gespreksgroep 50plus!
Welkom bij laatste lezingen voor dit seizoen van de
Gespreksgroep 50plus.
Op 17 februari houdt Henk Vreekamp een lezing over de verhouding tussen Jodendom, Christendom en Heidendom. Henk Vreekamp is theoloog, predikant en schrijver van diverse bekende
boeken. Op 16 maart is Stevo Akkerman in ons
midden. Akkerman is o.a. bekend als journalist van
het dagblad Trouw en schreef drie boeken. Akkerman gaat in zijn lezing met ons in gesprek over
geloven in deze tijd en ons onvermogen daarbij:
‘Het is een geloof met gaten; de ene dag geloof ik
wel, de andere niet.’ Op 20 april wordt de cyclus
afgesloten met een lezing van filosoof en dichter
Renée van Riessen naar aanleiding van haar
laatste boek: ‘De ziel opnieuw, over innerlijkheid,
inspiratie en onderwijs’. Renée van Riessen doceert
godsdienstfilosofie aan de PThU Groningen en is
bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de
Universiteit Leiden. De bijeenkomsten beginnen
zoals gebruikelijk om 10.00 uur in de Oosterkerk.
De kosten bedragen €5,- per ochtend, inclusief
koffie en thee. Iedereen is van harte welkom, dus
kom gerust een keer langs!
Voor meer informatie: Bert van de Venis, tel. (038)
4547173, e-mail: fam.venis@home.nl.
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Rondom de Oosterkerk
De toekomst, ja… Op het gevaar af dat u al het een en ander weet, informeer ik u namens het moderamen
over de huidige situatie van onze Oosterkerk.
De Algemene Kerkenraad (AK) heeft de verantwoordelijkheid voor het beleid van de Protestantse Gemeente
Zwolle (PGZ). De ingestelde commissie Lange Termijn Planning (LTP) heeft desgevraagd haar advies uitgebracht op basis van een meerjarenbegroting, 2015-2020. Deze
prognose wordt per jaar ververst, dit jaar wordt dat dus 2016-2021.
Het zal u niet verrassen dat er op termijn een daling van het aantal
leden van de PGZ wordt voorzien, alsmede een daling van de inkomsten, uit – vooral – de actie Kerkbalans. Het vertrek van Wim
Hortensius en aansluitend dat van Edward van 't Slot en Andries den
Besten, heeft de AK ertoe gebracht op dit moment al te kiezen voor
de situatie per 2020. Het betekende dat de wijken zouden moeten
gaan samenwerken. De AK heeft wijken die qua signatuur op elkaar
lijken naar elkaar verwezen met als huidig resultaat dat de Emmaüskerk inmiddels bij de Sionskerk is ingetrokken, de Grote Kerkgemeente in de Jeruzalemkerk kerkt, de Open Kring heeft gekozen
voor regionaal overleg met de Stinskerk en de Oosterkerk die samenwerking (onder)zoekt met de Adventskerk.
Ik zal u niet vermoeien met alle besprekingen die hebben plaatsgevonden, maar de
situatie heeft ertoe geleid dat de predikanten, inclusief de jeugdwerker van de Adventskerk, een vorm van samenwerking hebben geformuleerd waarmee we verder
zouden kunnen. Alledrie de predikanten en de jeugdwerker nemen dan beide wijken onder hun hoede. De uitwerking daarvan hebt u onlangs kunnen meemaken,
bijvoorbeeld met het voorgaan van ds. Hans Tissink in de Oosterkerk.
Op dit moment resteert er nog een vacature van drie dagen per week binnen de
Oosterkerk. De gedachte is nu dat die zou kunnen worden ingevuld met een positie voor een pastoraal medewerker of predikant van buitenaf die voor bepaalde tijd in dienst treedt. Dat kan eventueel via de PKN
Utrecht.
De moderamina van beide wijkgemeenten gaan met deze aanpak aan de slag. Binnenkort spreken we daar
verder over. Onze zorg blijft het pastoraat binnen onze gemeente. Maar hoe de ontwikkelingen ook verder
gaan: we hebben elkaar! In de afgelopen periode hebben we drie fusies overleefd en, rondkijkend binnen de
kerk, constateer ik dat ons incasseringsvermogen groot is. Daarom mijn uitnodiging, annex uitdaging, aan
allen: doe mee! Wat er ook gaat gebeuren.
Groetend, namens het moderamen,
Henk Bosma

Bageintjes
Als niemand weet wie ik ben, dan heb ik een betekenis, als iemand weet wat ik ben, kan ik niet meer bestaan. Wat ben ik?
Antwoord: zie pagina 6
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Samenspraak
Bart Erik van Uffelen en Margrieta de Boer
‘Pastoraat doe je met z’n allen’

Wie zich bezighoudt met pastoraat, moet in de eerste plaats goed kunnen luisteren. Dat kunnen ze zeker, voorzitter Bart Erik van Uffelen van de Taakgroep Pastoraat en secretaris Margrieta de Boer. Maar vandaag zijn ze zelf eens aan het woord.
“Binnen de Oosterkerk hebben we verschillende
vormen van pastoraat”, vertelt Bart Erik, die in
oktober het voorzitterschap van de Taakgroep Pastoraat overnam van ds. Andries den Besten. “Een
paar jaar geleden hebben we deze structuur nieuw
opgezet; het traditionele verzorgingspastoraat zoals
we dat hadden, was
Foto: Maarten Matser
wijkgericht. Maar die
vorm bleek door een
afname van ambtsdragers en pastores niet
meer houdbaar.”
“Als kerk moesten we
op zoek naar een nieuwe manier om invulling
te geven aan het pastoraat”, vertelt Margrieta.
“We kwamen toen uit
bij
signaalpastoraat:
vraaggericht pastoraat
dat door de hele gemeente kan worden
verleend en dus niet alleen door voorgangers en
ambtsdragers. Maar signaalpastoraat is een lastig
concept. Niet alleen voor ons, maar ook voor gemeenteleden. Het vraagt van hen om actief bij ons
aan de bel te trekken als ze weten dat iemand pastorale hulp zou wensen. Toch ontvangen we relatief
weinig signalen, waardoor we weleens vrezen dat
we mensen over het hoofd zien.”
“Deze vorm van pastoraat valt of staat met wat we
als gemeente voor elkaar doen”, vult Bart Erik aan.
“Het hoeft helemaal niet erg te zijn dat wij geen
signalen ontvangen, er zijn zoveel onderlinge contacten waar wij niks van weten en ook niet hoeven
te weten. Het is prachtig als mensen het onderling
met elkaar regelen. Maar voor sommige mensen
geldt dat zij het lastig vinden om hun behoefte aan

te geven en dan is het jammer als je achteraf hoort
dat iemand graag een bezoekje had gewild.”
Margrieta heeft net een paar bezoeken afgelegd.
“Alle gemeenteleden van tachtig jaar en ouder -en
dat zijn er heel veel!- krijgen rond kerst een kerstattentie”, vertelt ze.
“Met een groep mensen
leveren we die attenties
persoonlijk af en dat is
gelijk een mooi contactmoment. Zo spreek
ik ieder jaar een oudere
heer die nooit in de kerk
komt, maar wel De
Bagijn en Gaandeweg
van a tot z leest. Ik tref
vaak mensen die om
allerlei redenen niet
meer in de kerk komen,
maar die toch heel blij
zijn als er iemand van
de kerk langskomt. Het
zijn elke keer onverwachte ontmoetingen, waarbij
je zomaar een uur zit te praten met iemand die je
niet kent.”
“Door het vertrek van Wim Hortensius en Andries
den Besten zijn er nu vijf tot zeven mensen voor
wie we graag een bezoeker zouden willen”, vult
Bart Erik aan. “Dat kunnen eenmalige bezoeken
zijn, maar ook twee of drie bezoeken. Dat is afhankelijk van wat iemand kan en wil bieden. Denk dus
niet meteen: daar heb ik geen tijd voor. Pastoraat
doe je met z’n allen en er is veel mogelijk.”

Wilt u bezoek ontvangen, weet u iemand die wel
wat aandacht zou kunnen gebruiken of wilt u zich
aanmelden als bezoeker? Neem dan contact op met
Margrieta de Boer via margrieta.de.boer@home.nl
of 038-4546229.
Door: Heleen Grimmius
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Tien vragen aan ….
Bert van de Venis
1. Kun je je kort aan de lezer voorstellen?
Mijn naam is Bert van de Venis. Ik ben 54 jaar
oud en woon - samen met mijn vrouw Bertha alweer ruim 30 jaar in Zwolle. We hebben twee
dochters, Lisanne (29) en Paulina (23) die beiden
met hun vriend ook in Zwolle wonen.
2. Wat zijn jouw dagelijkse werkzaamheden?
Ik werk bij Univé in Assen als letselschadejurist.
3. Wat zijn jouw hobby’s?
Ik mag graag lezen, ga graag naar interessante
lezingen en volg
het nieuws nauwgezet. Daarnaast
hou ik van zingen,
muziek en voetbal;
ik ben een vaste
supporter van PEC
Zwolle! En ik mag
graag
wandelen
met onze hond
Tommy. En natuurlijk hou ik van
vakantie vieren!
4. Waarom ga je
naar de kerk?
Ik ga naar de kerk
om inspiratie op te doen voor mijzelf en om mensen te ontmoeten die op hun manier bezig zijn
met geloof en andere wezenlijke zaken. Als gemeenschapsmens ben ik blij dat er in deze tijd
nog steeds zoiets bestaat als een kerk, waar
mensen met elkaar meeleven, oog hebben voor
de ander en samen bezig zijn met de wezenlijke
zaken van het leven.
5. Welk onderdeel van een kerkdienst
spreekt je doorgaans het meeste aan?
Voor mij zijn de vieringen één geheel. De diverse
onderdelen horen bij elkaar en daarom kan ik er
niet iets apart uitlichten.

6.Welke activiteiten verricht je binnen de
Oosterkerk?
Ik ben sinds kort ouderling met als aandachtsgebied Vorming&Toerusting (V&T) en zit al een tijd
bij deze Taakgroep V&T. Verder ben ik secretaris
van de 50+ gespreksgroep, contactpersoon in
onze wijk en lid van ons koor Koorbizniz Oosterwind.
7.Welke nieuwsberichten in de afgelopen
periode hebben je het meest geraakt?
Eigenlijk te veel om op te noemen, maar eruit
sprong toch voor mij een reportage over mensensmokkelaars in Turkije die voor veel
geld zwemvesten
verkochten
aan
vluchtelingen terwijl ze wisten dat
deze zwemvesten
niet in orde waren.
Hoe kan een mens
hiertoe komen????
8.Waar kun je
erg kwaad om
worden?
Onrecht en onrechtvaardigheid.
Zoals
over
die
mensensmokkelaars die ik net noemde.
9.Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker
maken?
Chocolade en winegums.
10. Wat is je grootste wens voor de toekomst?
Dat er voor mijn kinderen en de generaties die
daarna komen een leefbare wereld blijft bestaan
waarin het leven geleefd kan en mag worden!

Kijk voor een overzicht van kerkdiensten
in Gaandeweg
of op www.oosterkerk.nl
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Achteraf
Op 3 januari nam ds. Andries den Besten afscheid van de Oosterkerk. Andries kwam in 2009 als
predikant naar de Jeruzalemkerk, na de fusie met de Oosterkerk werd hij ook voor deze
gemeente een vertrouwd gezicht. Afgelopen jaar kondigde Andries zijn vertrek uit
Zwolle aan om zich volledig te kunnen wijden aan de PG Maarn-Maarsbergen,
waar Andries sinds 2014 aan verbonden is. Wij zullen hem missen!
Alle foto’s zijn gemaakt door Maarten Matser.

Afscheid anno 2016: een selfie met de Oosterkerkgemeente.

Voor de laatste keer op de preekstoel...

Na dit lied vergeet je het nooit meer:
fouten maken is oké!

De kinderen maakten een kookboek vol lekkere
recepten.

Tim Krooneman maakte voor Andries een pentekening van de Jeruzalemkerk
en een van de Oosterkerk.
Met deze zegen kwam er
een einde aan Andries’
laatste dienst in de
Oosterkerk...
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