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Terugblikken en vooruitzien 
 

Als bezinningsmoment tijdens de eerste kerkenraad van dit jaar hebben we wensen opgeschreven 
voor het kerk-zijn in het komende jaar. Verdraagzaamheid, betrokkenheid en ontmoeting, inspira-
tie en vernieuwing, gebed en elkaar overeind houden en nog veel meer werd genoemd om het 
jaar te beginnen. We wensen elkaar veel heil en zegen. Voortzetting van het huidige ruimzinnige 
kerkenwerk voor jong en oud is al een uitdaging. Daarnaast komt de bezinning aan de orde over 
vernieuwing en samenwerken met andere kerken. Met de Adventskerk is een samenwerking gaan-
de wat zich o.a. uit in gezamenlijke diensten tijdens de Stille week in beide kerken en de uitwisse-
ling van voorgangers. 
Dit jaar staan we bovendien stil bij 500 jaar Reformatie; een rondreizende pelgrimage die op 7 
januari Deventer bezocht voor een bezoek aan Overijssel. Vijfhonderd jaar; zo lang is het geleden 
dat Luther zijn 95 stellingen bekendmaakte, die de basis vormden voor de protestantse kerk. Hij 
kwam, met een beroep op de bijbel, in opstand tegen het kerkgezag van die tijd. Hij beriep zich op 
de Ene Macht, die hoger staat dan de kerk, God zelf. Al jaren was er weerstand tegen de starre, 
autoritaire en vaak ook corrupte Katholieke Roomse orde. Jaren bleef er strijd tussen de protestan-
ten en de katholieken en er kwamen ook velerlei stromingen binnen beide gemeenschappen. Toch 
kwam er ook oecumene en gingen we elkaar respecteren en werd er samengewerkt. Ook in de 
Oosterkerk is plek voor katholieke voorgangers en andersom, terwijl er weer een landelijke ten-
dens is bij de katholieke kerk om een muur om zich heen te bouwen. We hopen in Zwolle elkaar te 
blijven opzoeken, samen te werken en met uitwisselingen een meerwaarde te vinden in het kerk-
zijn.  
Wat jammer toch die muren, die grenzen, die barrières. Waren we heel blij met de val van de 
muur in Berlijn, nu schrikken we van de muur in Israël en worden we geconfronteerd met een 
muur tussen Mexico en de Verenigde Staten. Hoe kunnen we nog muren slechten? 
Hoe gaan we om met 500 jaar protestantisme, wat denken de ouderen en wat ervaren de jonge-
ren? De mens is uniek en we gaan door met het steeds opnieuw vertalen van de Bijbelse woorden 
in een taal die inspireert. Meer weten over vernieuwing? Zoek naar “De Moderne Devotie”. 
 
Dik Kremer, voorzitter kerkenraad Oosterkerk. 

DeBagijn   
 

  Contactblad van de Oosterkerkgemeente Zwolle 

  Februari 2017 

 
 



2                                                                           De Bagijn - februari 2017 
 

 

 
DE BAGIJN is een uitgave van de 
Oosterkerkgemeente, wijkgemeente van 
de Protestantse Gemeente Zwolle en 
wordt vier keer per jaar bezorgd bij alle 
leden. 
Oplage 2150 exemplaren 
  

Redactie: Gera Berends, Gery Bruins,  
Iemke Epema, Hans Verheule, Gerard 
Bielderman (opmaak) en Heleen Grim-
mius (eindredactie). 
  

Kopij  
Kopij voor het volgende nummer kunt   
u tot uiterlijk vrijdag 3 februari 2017 
sturen naar: debagijn@oosterkerk.nl 
  

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. I. Epema  tel. 454 23 66 
dsIemkeEpema@oosterkerk.nl  
Ds. N. Eygenraam  tel. 452 52 23 
dominel@hetnet.nl 
Ds. H. Tissink  tel. 337 44 06 
jttissink@hetnet.nl 
Ds. E. Urban  tel 06 26 99 95 94 
dsEllyUrban@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 
  

Website 
www.oosterkerk.nl  
  

Facebook 
www.facebook.com/OosterkerkZwolle 
 

Twitter 
@Oosterkerk038 
 

Wijkrekening 
NL23INGB0001158271 t.n.v.  
Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk 
  

Kerkelijk Bureau van de Protes-
tantse 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 

  

 
 

Meditatie                     Door: Ds. Hans Tissink 
 

 Veertigdagentijd  
  

Daar zaten ze aan tafel bij Jacobine op zondag: Joke Hermsen als 
schrijfster over Stille Tijd. En filosoof en prijswinnaar van het spiri-
tuele boek van het jaar Ignaas Devisch, schrijver over de ‘Ruste-
loosheid’. Twee polen van omgaan met de tijd. Ik moest even aan 
de wijze Prediker denken: ‘Er is een tijd om stil uit te rusten en 
een tijd om rusteloos te zwoegen.’ Durf ik een tijdje stil te zijn? 
Een indiaan zei eens tegen een blanke zakenman: ‘Jullie hebben 
horloges, wij hebben de tijd.’ Het is vandaag in onze hectische tijd 
steeds weer zoeken naar rustmomenten. Heilige rust in onze rus-
teloosheid. De oude Grieken maakten al onderscheid tussen ‘kai-
ros' en ‘chronos'. Chronos staat voor de chronometer, onze klok-
tijd. Kairos staat voor het goede moment, heilige tijd, kwali-teit. 
Als kerken ademen we op het ritme van het kerkelijk jaar. Geluk-
kig maar. Onze veertigdagentijd begint weer. Ik zie al uit naar het 
begin: 1 maart, Aswoensdag. Dan mag ik in de Jozefkerk in Zwol-
le-Zuid een askruisje ontvangen op mijn voorhoofd. Dan wordt 
gezegd: ‘Mens, stof ben je, en tot stof zul je wederkeren.’ De 
voorbereidingstijd naar Pasen ervaar ik als kairos. Midden in onze 
gejaagde samenleving is er godzijdank nog plek en ruimte om op 
verhaal te komen. Kairos, geluk, zegen, herademing. Veertig da-
gen bereid ik me voor op Pasen. Tijd van inkeer, bezinning, vas-
ten, boete. Veertig, als dat getal valt in de Bijbel, weet je dat het 
om een volle tijd gaat. Bij God telt alles anders. De Israëlieten 
doolden veertig jaar in de woestijn voordat ze in het Land van 
Melk en Honing kwamen. Tijd van honger en dorst, zwoegen en 
twijfelen. Maar ook tijd waarin God onverwacht verscheen in 
Mannabrood uit de hemel, doortocht door de zee, water uit een 
rots, en de Tien Woorden voor onderweg. 
Veertig dagen lang kunnen u, jij en ik ons bezinnen en voorberei-
den. Sta opnieuw stil bij wie je werkelijk bent. Kom in contact met 
je diepste wezen en ervaar met vallen en opstaan het geheim dat 
ons trekt. Liefde sterker dan de dood. Ons worden in kerkdien-
sten, veertigdagenboekjes en apps (Kerk in Actie) woorden en 
beelden aangereikt waarop we kunnen kauwen. Wat betekent dit 
alles voor mij, voor mijn weg met God en met de ander? Wat kan 
ik laten (vasten)? En wat kan ik betekenen voor de ander in 
nood? Veertig dagen lang kunnen we stap voor stap met Jezus 
meegaan: in de woestijn, op de verlichte berg, aan tafel, rijdend 
op een ezel. Tot aan kruisdood en ondergang. Wie deze veertig 
dagen serieus werk maakt, kan met Pasen werkelijk halleluja zin-
gen. En doen wat gedaan moet worden.  

 

 

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 wijkpredi-
kant. De contactgegevens staan hiernaast.  
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In Zwolle is er een unieke 

kans om de "Reformatie 500 

jaar" te beleven in een  

prachtige, professionele  

theaterpresentatie van  

theoloog/theaterman  

Kees van der Zwaard 

met “HIER STA IK,  

dansen en vechten met  

Maarten Luther”. 

Met teksten, spel en zang, een 

monoloog over vriendschap 

en verraad, God en het gewe-

ten, de duivel en de vrije wil, 

voortgedreven door het ver-

langen naar genade. 

Voor iedereen in de Ooster-

kerk op vrijdag 12 mei om 

20.00 uur, toegang € 5. 
 

Aankondigingen 
 

Stille Week  
Als Oosterkerk en Adventskerk houden we de vieringen in de Stille Week dit jaar gezamenlijk. In beide ge-

meentes zijn het kleine groepen mensen die de avonddiensten bezoeken en het lijkt ons mooi om samen in 
één kerk bij elkaar te komen in deze week. Er is gekozen om in het begin van de week voor de vespers iede-

re avond om 19:30 uur in de Oosterkerk bij elkaar te komen, en in de tweede helft van de week op dezelfde 

tijd in de Adventskerk. Alleen op Goede Vrijdag worden er twee verschillende vieringen gehouden: een ge-
zongen Passie bij ons in de Oosterkerk, met eigentijdse Nederlandstalige popmuziek en een viering waarin 

de Paascyclus wordt voortgezet in de Adventskerk. De viering op Stille Zaterdag begint niet om 19:30, maar 
om 22:00 uur.   

Deze gezamenlijke opzet is een experiment. Wanneer we besluiten het volgend jaar weer samen te doen, 

kunnen we de volgorde omdraaien en dan de week in de Adventskerk beginnen om de cyclus te vervolgen in 
de Oosterkerk. 

Mocht u graag naar de Adventskerk toe willen, maar problemen hebben met vervoer, neemt u dan contact 
op met Karst Mulder, tel: 4547960. 
 

Zondag 9 april 9:30 u. Palmzondag Adventskerk Hans Tissink 

Zondag 9 april 10:00 u. Palmzondag Oosterkerk Iemke Epema 

Zondag 9 april 19:00 u. Palm/Passie Oosterkerk Iemke Epema 

Maandag 10 april 19:30 u. Vesper Oosterkerk Nelleke Eygenraam 

Dinsdag 11 april 19:30 u  Vesper Oosterkerk Iemke Epema 

Woensdag 12 april 19:30 u. Vesper Oosterkerk Hans Tissink 

Donderdag 13 april 19:30 u. Witte Donderdag,  

Maaltijd van de Heer 

Adventskerk Iemke Epema en  

Nelleke Eygenraam 

Vrijdag 14 april 19:30 u. The Passion Oosterkerk Iemke Epema 

 Goede Vrijdag Adventskerk Hans Tissink 

Zaterdag 15 april 9:30 u. Morgengebed op Stille Zaterdag Adventskerk Hans Tissink 

Zaterdag 15 april 22:00 u. Paaswake Adventskerk Nelleke Eygenraam en  

Iemke Epema 

Zondag 16 april 7:00 u. Ochtendgebed met brood en wijn Oosterkerk Iemke Epema 

Zondag 16 april 9:00 u. Paasmorgen met kinderen Oosterkerk Elly Urban 

Zondag 16 april 10:30 u. Paasmorgen Oosterkerk Nelleke Eygenraam 

Zondag 16 april 9:30 u. Paasmorgen Adventskerk Hans Tissink 

 
 



De Bagijn -  februari 2017                                                                          4 
 

NACHT VAN WAKEN (nacht van 15 op 16 april 

2017, voorafgaand aan Pasen) 
De Nacht van Waken, voorafgaand aan Paasmorgen, is 
een viering die (met uitzondering van afgelopen jaar) al 
geruime tijd in de Oosterkerk plaatsvindt. Deze viering 
staat in de traditie van de eerste Christelijke geloofsge-
meenschappen en bestaat uit een serie van meditatieve 
momenten die elk half uur plaatsvinden en een vaste 
opbouw volgen: een openingslied, korte bijbellezing, stil-
temoment, gebedsintentie en een afsluitend lied. Tussen 
de meditatieve momenten door is er gelegenheid voor 
ontmoeting, gezamenlijke activiteiten en persoonlijke 
bezinning. Het eerste meditatieve moment vindt om half 
één ’s nachts plaats. De nacht wordt ’s ochtends om 7:00 
uur bij zonsopkomst afgesloten door het naar buiten 
brengen van de nieuwe paaskaars, het lezen van het 
paasevangelie en het delen van brood en wijn. Iedereen is 
van harte welkom om gedurende de nacht een of meerde-
re meditatieve momenten bij te wonen. Hoewel de op-
komst bij de meditatieve momenten gedurende de nacht 
vaak wisselt, is de viering als geheel erg indrukwekkend 
en roept een grote verbondenheid op bij de aanwezigen. 
Nadere informatie is te verkrijgen bij Bart Erik van Uffelen; 
bart.erik.van.uffelen@hotmail.com of 038-4546320. 
 

PAASONTBIJT 
Op Paasochtend, voorafgaand aan de kinderdienst, is er 
traditiegetrouw om 8 uur weer een feestelijk Paasontbijt. 
In de weken voor Pasen kunt u zich daarvoor opgeven via 
een lijst die op de bar ligt. 
 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE BRES 
De Bres is al ruim 15 jaar een bijzonder inloophuis in het 
centrum van Zwolle.  
Laagdrempelige gastvrijheid voor een nog altijd groeien-
de, brede doelgroep.  
De Bres helpt velen om stabiel te blijven en opgedane 
contacten te onderhouden. De gasten worden gestimu-
leerd om deel te nemen aan activiteiten en het maat-
schappelijk verkeer. Waar nodig wordt doorverwezen naar 
hulpverlenende instanties.  
De gasten ervaren het inloophuis als een veilige plek in de 
hectiek van het bestaan. 
Maar daarvoor zijn vrijwilligers nodig en die zijn er nu 
tekort. Er is behoefte aan meer gastvrouwen of gasthe-
ren!! 
Heeft u interesse in deze functie en wilt u meer weten 
over dit mooie werk, dan kunt u contact opnemen met de 
coördinatoren Lucia of Alie, tel. 038 4213155. 
En natuurlijk bent u van harte welkom om zomaar eens 
even binnen te lopen. 
De Bres 
Heiligeweg 1 (achter de Noorderkerk) 
8011 XX Zwolle. 
debreszwolle@gmail.com 
www.debreszwolle.nl 
 

‘STERK EN DAPPER’:  

Het 40-dagentijdproject van de Z.W.O. 
De Z.W.O. commissie van onze gemeente doet mee aan 
de 40-dagentijdcampagne van Kerk in Actie. Het thema is 
dit jaar: “Sterk en Dapper”. Overal ter wereld leven men-
sen die hun wil en hart volgen in soms moeilijke omstan-
digheden. Dit vraagt om kracht en doorzettingsvermogen. 
Kerk in Actie biedt steun aan verschillende projecten in 
binnen- en buitenland en vraagt gemeenten die steun te 
delen, voornamelijk tijdens de vastentijd. 

De Z.W.O. heeft een paar projecten in Myanmar gekozen. 
Wij gaan op 5 maart van start met het project: “Inkomen 
voor vrouwen en jongeren”. Na de dienst zal een spreker 
van Kerk in Actie achtergrondinformatie geven over de 
situatie in Myanmar en hun werk daar.  
De zondagen 19 en 26 maart en 2 april wordt er tij-
dens de dienst aandacht besteed aan de verschillende 
projecten in Myanmar. 
Op 19 maart organiseert de Z.W.O. een sport- en spel-
middag om geld in te zamelen voor de projecten in  
Myanmar. Er wordt o.a. een yoga- en een volksdanswork-
shop gegeven. Graag willen wij dit samen met gemeente-
leden organiseren. Dus, wilt u een wandel- of puzzeltocht, 
een activiteit voor de kinderen, of iets heel anders organi-
seren? Dan is uw hulp van harte welkom! Meld u aan bij 
Klazien Oosting: klazienoosting@hotmail.com of bij Jannet 
Hooykaas: jannethooykaas@hetnet.nl. Laten wij er als 
gemeente met elkaar een gezellige, actieve middag van 
maken. Voor soep en brood en andere versnaperingen 
wordt gezorgd. 
Lees de kerkgroet voor meer informatie over de vier zon-
dagen. 
 

ONTMOETINGSGROEPEN ROND EEN BIJBEL-

TEKST: open avond op dinsdag 28 maart.  
Gewoon in een huiskamer op een middag of avond: elkaar 
vertellen wat je bezighoudt en via een bijbeltekst verder 
praten, bijv. over wat je van God ervaart in je leven. 
Mooie gelegenheid om elkaar te leren kennen en belang-
stellenden erbij uit te nodigen. 
Op de open avond zal één van de ontmoetingsgroepen bij 
de Oosterkerk hiervan laten proeven. 
U/jij bent van harte welkom op deze avond, gepland in de 
Bagijnehof bij de Oosterkerk, om 20.00 uur met inloop 
vanaf 19.45 uur. 
Wilt u/jij eens zo’n huiskamergroep meemaken? Er zijn 
groepen op verschillende dagen van de week; eens per 
maand of vaker. Informatie bij: Anne Marijke Zijlstra, tel. 
4544488, Arie van der Zwan, tel. 4533177 of Harry-
Prins70@gmail.com tel. 4531068. 
 

LEESKRING LIBERAAL CHRISTENDOM:  
geloven in ontwikkeling 
Een groep gemeenteleden uit de Oosterkerk en de Ad-
ventskerk leest en bespreekt het boek ‘Liberaal Christen-
dom’. 
Wat? 
“Liberaal Christendom geeft het christendom steeds op-
nieuw vorm en brengt vastgelegde posities in beweging”, 
zo staat op de achterflap van het boek. Het boek is voor 
ons aanleiding om van elkaar te horen hoe geloven zich 
ontwikkelt, bij onszelf persoonlijk, maar ook in de loop der 
eeuwen. We voelen ons aangesproken tot de benadering 
van de schrijvers, die een nieuwe invulling geven aan 
oude geloofswaarheden en laten zien dat geloof ook in 
deze tijd een werkelijkheid kan worden die ons leven een 
basis en richting geeft. Er is een open, luisterende sfeer, 
met alle ruimte voor een eigen inbreng. 
Wat bindt ons? 
We zijn betrokken op geloof en geloofsvragen, we nemen 
het geloof zoals ons dat is overgedragen serieus, maar 
zoeken tegelijkertijd naar woorden, verklaringen en uitleg 
die past bij onze eigen tijd en die helpt antwoorden te 
zoeken op eigentijdse vragen. 
Wat levert het op? 
De deelnemers hebben verschillende achtergronden en 
ervaringen en er is dus ook, vaak verrassend, verschil in 

mailto:bart.erik.van.uffelen@hotmail.com
mailto:debreszwolle@gmail.com
http://www.debreszwolle.nl/
mailto:klazienoosting@hotmail.com
mailto:HarryPrins70@gmail.com
mailto:HarryPrins70@gmail.com
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dingen die ons treffen, aanspreken of juist helemaal niet 
aanspreken. Dat levert boeiende gesprekken op. Die ge-
sprekken en de nieuwe inzichten geven nieuwe hoop en 
dat maakt deze leeskring zo waardevol. 
Roelof Klem, 6 februari 2017. 
 

OP REIS:  

gezamenlijk dagboek voor de 40-dagentijd 
De Oosterkerk, Adventskerk en Open Kring hebben weer 
samen een dagboek voor de 40-dagentijd uitgebracht dat 
geheel bestaat uit persoonlijke en vaak verrassende bij-
drages van gemeenteleden. Het thema is dit jaar: ‘Op 
reis’.  
Verhalen en teksten uit de Bijbel waarin mensen opbreken 
en op weg gaan, vrijwillig of onvrijwillig, vormen de rode 
draad. Het gaat zowel om het letterlijk op weg zijn als de 
innerlijke reis die wordt afgelegd. Daarbij wordt ook een 
reis door de Bijbel gemaakt. Het boekje begint met de 
oerverhalen uit Genesis om in de Stille Week uit te komen 
bij de weg van Jezus, de intocht in Jeruzalem en de Via 
Dolorosa die daarop volgt. Het dagboek is voor 4,50 Euro 
te koop op het kerkelijk bureau en op zondag 26 februari 
en 5 maart na de dienst in de kerk. Ook is het verkrijgbaar 
bij Klazien Oosting, PC Hooftstraat 27, tel 038-4536586, e-
mail: klazienoosting@hotmail.com De meeropbrengst is 
bestemd voor Jambo Kenya, een diaconale jongerenva-
kantie die komende zomer vanuit de Adventskerk georga-
niseerd wordt en waarbij we ook als Oosterkerk betrokken 
zijn. 
 

HET VAKANTIEBUREAU.NL: VAKANTIES MET 

AANDACHT! 
Hetvakantiebureau.nl verzorgt ook dit jaar weer vakanties 
voor mensen die extra zorg of begeleiding nodig hebben. 
Er even zorgeloos tussenuit, andere mensen ontmoeten, 
genieten van uitstapjes, aandacht krijgen van de vrijwilli-
gers. 
Wat kan men verwachten tijdens de vakantie? 
In de omgeving van de prachtig gelegen (aangepaste) 
vakantieaccommodaties kunnen vakantiegasten zorgeloos 
genieten en een optimaal vakantiegevoel beleven. De 
vrijwilligers verzorgen een leuk activiteitenprogramma met 
uitstapjes, spelletjes, optredens en workshops. Alle aan-
dacht van de vrijwilligers is gericht op de vakantiegasten, 
zodat zij plezier kunnen maken, eropuit kunnen, contact 
met anderen kunnen maken, zich verwend voelen, een 
luisterend oor vinden en, indoen nodig, verzorgd worden. 
De vakanties hebben een open christelijke identiteit en 
zijn er voor iedereen, ongeacht religie. Er is een pastor 
aanwezig met wie men zijn/haar zorgen kan bespreken en 
er is op zondag een viering. Maar, net als voor deelname 
aan het activiteitenprogramma, geldt hiervoor: niets 
moet, alles mag! 
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 06-20900290 
margadebruin@planet.nl. 
 

VEERTIGDAGENVESPERS OP WOENSDAG-

AVOND 
In Zwolle-Zuid beginnen we de veertigdagentijd op As-
woensdag 1 maart met een oecumenische viering in de  

Sint Jozefkerk (Ministerlaan 203), aanvang 19:00 uur. In 
deze viering wordt stil gestaan bij de weg die wij gaan en 
de omkeer die (soms) nodig is. Het kruisje, met as gete-
kend op het voorhoofd, bepaalt ons daarbij. 
Op de daaropvolgende woensdagavonden 8, 15, 22, 29 
maart en 5 april is er telkens een korte en sobere vesper 
in de Adventskerk (Thorbeckelaan 2) van 19:00-19:30 
uur. Middenin de drukke week maken we even pas op de 
plaats om tot bezinning en inkeer te komen. Op 5 april 
werkt de gebedsgroep van de Adventskerk mee aan de 
vesper. De ZWO-groep is betrokken bij de vespers in 
maart. De thema’s zijn: ontferming, aanvaarding, omke-
ring en verwondering. Iedereen is van harte welkom de 
Aswoensdagviering en/of de vespers bij te wonen. 
 

OECUMENISCHE ONTMOETINGEN 2017: 

Beelden in de kerk  
Op twee dinsdagvonden in het voorjaar verdiepen we ons 
in de betekenis van beelden voor de geloofsbeleving. En 
dan bedoelen we niet alleen beelden in de zin van symbo-
len en beeldspraak, maar ook echte beelden, die in de 
kerk te vinden zijn. Of juist niet meer, doordat ze gedu-
rende de beeldenstorm in de tijd van de Reformatie weg-
gehaald of vernietigd zijn. Waartoe dien(d)en beelden in 
de kerk? Waarom de beeldenstorm? Wat is de achter-
grond van het beeldverbod? 
Datum/tijd: dinsdag 14 maart 2017, 20.00 uur in de St. 
Jozefkerk, Ministerlaan 203 in Zwolle-Zuid 
dinsdag 21 maart 2017, 20.00 uur in De Bagijnehof in 
de Oosterkerk, Koewegje 2 (bij de Turfmarkt) 
Leiding: Pastor Hans Schoorlemmer en ds. Nelleke Eygen-
raam 
Kosten: € 2,00 pp per avond 
Informatie: Nelleke Eygenraam,  
tel 038-4525223, dominel@hetnet.nl 
Opgave: vóór 1 maart bij Nelleke Eygenraam of via een e-
mail naar raadvent@adventskerk.nl 
 

Kijken met andere ogen naar beeldende kunst  
Zolang er mensen zijn op aarde, hebben zij/wij te maken 
met goed en kwaad, lelijkheid en schoonheid, zonden en 
deugden. Hoe daarin een weg te vinden, is telkens op-
nieuw thematiek in de Bijbel. We zien het weerspiegeld in 
kerkelijke leefregels en christelijke ethische richtlijnen. 
Maar ook daarbuiten, van de klassieke Griekse mythologie 
bijvoorbeeld tot aan de postmoderne filosofie van de le-
venskunst, worden de mogelijkheden die een mens te 
midden van goed en kwaad heeft, aan een nadere be-
schouwing onderworpen. 
Op woensdag 29 maart kijken we met andere ogen naar 
zonden en deugden en de soms flinterdunne scheidslijn 
tussen beide. We kijken niet alleen passief naar hoe beel-
dend kunstenaars zich ertoe verhouden, maar laten ons 
op deze middag in de veertigdagen- of vastentijd ook 
prikkelen tot een (kritische?) blik op ons zelf. 
Datum: Woensdag 29 maart 2017 
Tijd/plaats: Wijkcentrum SIO, 14.30 tot uiterlijk 17.00 uur 
Begeleiding: ds. Peter den Hengst / ds. Nelleke Eygen-
raam 
Kosten: € 2,00 per persoon voor thee/koffie 
Opgave: niet nodig, maar wordt wel op prijs gesteld een 
e-mail naar: raad.vent@adventskerk.nl 

 
 
 

mailto:klazienoosting@hotmail.com
mailto:info@hetvakantiebureau.nl
http://www.hetvakantiebureau.nl/
mailto:margadebruin@planet.nl
mailto:raad.vent@adventskerk.nl
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Ontmoeting met… 
 

Anneke van der Velde 
 

Anneke van der Velde was als gemeenteadviseur betrokken bij de eerste stappen op 
weg naar  samenwerking tussen de Oosterkerk- en de Adventskerkgemeente. Ze on-
dersteunde de vier predikanten en de kerkelijk werker bij het vormen van een team 

dat voor beide wijken kan worden ingezet. Anneke, zelf al twintig jaar lid van de  
Oosterkerkgemeente, vertelt over deze taak en over haar nieuwe functie. 

 

Als gemeenteadviseur in dienst van de PKN was 
ze de afgelopen drie jaar onder meer werkzaam 
voor de Protestantse Gemeente Zwolle. Toen 
de pastores van de Oosterkerk en de 
Adventskerk om ondersteuning vroegen, moch-
ten zij gebruik maken van Annekes ervaring. 
Door haar contacten met de pastores en de 
begeleiding van de kennismakingsdag voor de 
beide wijkkerkenraden, begreep Anneke waar 
zich een zekere ‘stroefheid’ voordoet als 
Oosterkerk en Ad-
ventskerk over 
samenwerking pra-
ten. Dat ligt met 
name aan de historie 
van de wijkgemeen-
te Oosterkerk, die in 
de afgelopen jaren al 
een hele reeks fusies 
heeft doorstaan en 
nu ‘wel even rust’ 
wil.  
 

Inmiddels kreeg 
Anneke, die ook 
geestelijk verzorger 
is in revalidatiecentrum De Vogellanden en 
predikant van de Vereniging van Vrijzinnigen in 
Kampen, als werknemer van de PKN met een 
reorganisatie te maken. Toen de landelijke kerk 
met ingang van 1 januari 2017 haar complete 
buitendienst ophief, werden alle gemeente-
adviseurs boventallig. Een aantal van hen zette 
het advieswerk als ZZP’er voort. Zo ook Jan 
Boer, die de begeleiding van de Oosterkerk- en 
Adventskerkgemeente heeft overgenomen. “Hij 
is een goede adviseur en de vijf beroeps-
krachten vormen een mooi team. Ik heb er alle 
vertrouwen in”, zegt Anneke. 
Zelf heeft ze een nieuwe functie gekregen 
binnen de PKN: specialist begeleiding pioniers-
plekken. Op dit moment zijn er iets meer dan 
negentig plekken waar plaatselijke kerken 

nieuwe initiatieven ontplooien, dat moeten er 
de komende jaren tweehonderd worden. In 
Zwolle zijn bijvoorbeeld ds. Ruilof van Putten en 
Mink de Vries bezig een pioniersplek in te 
vullen. 
 

Met vijf collega’s is Anneke vanuit de PKN 
verantwoordelijk voor de begeleiding en 
vorming van de gemeenteleden en predikanten 
die zich inzetten voor allerlei vernieuwingen. 

Die vormen qua 
kleur en geloofs-
beleving een af-
spiegeling van het 
totale protestantse 
spectrum, van or-
thodox en evan-
gelisch, tot ruim- en 
vrijzinnig. “Heel 
leuk”, vindt Anneke. 
“Was ik in het 
verleden vooral be-
zig met het tobben 
van de kerk als 
gevolg van krimp en 
conflicten, nu zit ik 

aan de vernieuwende kant. Pionieren is heel 
verfrissend: je kunt op een bepaalde manier 
opnieuw beginnen en samen een droom voor 
de toekomst van de kerk proberen waar te 
maken. We kunnen ons niet meer permitteren 
de organisatie leidend te laten zijn en al het 
gedoe dat daarbij komt kijken, nu moet het 
gaan over onze gezamenlijke inspiratie. Wat 
geloven we en wat doen we daarmee. Dit 
tijdsgewricht, hoe moeilijk ook, biedt kansen 
voor de kerk, omdat we gedwongen zijn terug 
te keren naar waar het om gaat, naar onze 
basis. En dat kun je ook binnen een bestaande 
gemeente doen.”  
 

door: Gery Bruins 
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Tien vragen aan... 
 

Hans Hop 
 

Met de antwoorden op deze tien vragen laat telkens iemand uit onze gemeente 
zien wat hem of haar bezighoudt. 

 

1. Kun je je kort aan de lezer voorstel-
len? Ik ben 51 jaar oud, getrouwd, in de Oos-

terkerk, met Klarieke en vader van Jonas (12) 
en Kirstin (10). We wonen in de Aa-landen. 
 

2. Wat zijn je dagelijkse werkzaamhe-
den? Ik werk bij Aqualysis, het Waterlaborato-

rium wat onderzoek doet voor de waterschap-
pen. In allerlei oppervlaktewateren onderzoek ik 
welke kleine waterdieren daar leven en wat 
deze zeggen over de waterkwaliteit. Dus met 
het schepnet het water in en daarna veelal on-
der een microscoop onder-
zoeken wat je allemaal ge-
vangen hebt.  
 

3. Wat zijn je hobby’s? 
Ik mag graag (lig)fietsen. En 
als fietser word je nog 
weleens geconfronteerd met 
gebrekkige infrastructuur, 
weinig stallingsmogelijkheden 
ed. Via de Fietsersbond pro-
beer ik zaken voor fietsers 
beter te regelen. Een andere 
hobby van mij is fotografie, 
waarbij ik een voorliefde heb 
voor natuurfoto’s. 
 

4. Wat zijn je activitei-
ten binnen de Oosterkerkgemeente? 
Sinds oktober ben ik diaken geworden. De dia-
conie is met veel dingen bezig. Voor een nieu-
weling is het wel even puzzelen wat er allemaal 
speelt en wat mijn bijdrage verder kan zijn bui-
ten de kerkdiensten om. En als diaken maak je 
natuurlijk ook deel uit van de kerkenraad. De 
kerkpost breng ik meestal rond voor Klarieke. 
 

5. Waarom is de kerk belangrijk voor 
je? Aan je geloof moet je werken, en alleen 

lukt (mij) dat niet. Een goede preek, of de dis-
cussies met de gespreksgroep, het moet je aan 
het denken zetten en het is vaak ook erg inspi-
rerend. En als je ergens bij wil horen, moet je 
er ook wat voor willen doen. Dat was voor mij 

ook een reden te worden om diaken te worden. 
Kerk ben je met z’n allen! 
 

6. Welk onderdeel van een kerkdienst 
spreekt je doorgaans het meeste aan?  
Voor mij is dat toch de preek. Maar ook van een 
goede meezinger, liefst met duidelijke teksten. 
 

7. Welke nieuwsberichten in de afge-
lopen periode hebben je het meest ge-
raakt? Ik was ontroerd door de afscheidsrede 

van Michelle Obama, waarin het ging over me-
demenselijkheid en kansen 
voor iedereen, hoop voor 
iedereen, ongeacht afkomst, 
geslacht of geloof.  
Diversiteit is niet de vijand, 
het is onze identiteit. Dat 
laatste geldt zeker in de VS, 
maar ook voor ons eigen land. 
 

8. Waar kun je je heel 
kwaad om maken? Politici 

die al twitterend een mening 
poneren, maar de discussie 
over hun standpunten niet 
willen voeren. Lomp ver-
keersgedrag is ook een goe-
de. 

 

9. Waar mogen ze je ’s nachts voor 
wakker maken? Ik kan van allerlei lekker 

dingen noemen zoals een lekkere witlof oven-
schotel met ham en kaas, maar eigenlijk slaap 
ik het liefst door. Het liefst goed uitgerust een 
nieuwe dag beginnen. 
 

10. Wat is je grootste wens voor de 
toekomst? 
Het is fijn om te merken dat mensen met elkaar 
meeleven. Elkaar in de gaten houden op mo-
menten dat het minder gaat. Als we dat kunnen 
doen, in onze kerk, in Zwolle, in Nederland en 
in de wereld en in goede gezondheid en met 
respect voor de natuur. Het klinkt wel heeft soft 
maar misschien kunnen we er eens over door-
praten? 

  door: Gera Berends 
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 Achteraf 

Op zondag 29 januari opende de Oosterkerk haar deuren voor een speciale 
Top 2000-dienst onder leiding van ds. Gerard Rinsma en zijn band Gracerock. 

Allerhande bekende hits uit de Top 2000 kwamen voorbij... 

Jong en oud vermaken zich tijdens de Top 2000 dienst op 
 29 januari in de Oosterkerk.  

Dominee Rinsma neemt zelf de saxofoon ter hand voor de 
meeslepende solo van het nummer 'Bakerstreet' van Gerry 

Rafferty.  

De vijfkoppige band 'Gracerock' was te gast. Een aantal keer 
per jaar houden zij samen met dominee Rinsma hun Top 

2000 dienst in verschillende kerken in Nederland.  
'Welk nummer moet van jou op nummer 1 in de Top 2000?', 

was de vraag die de dominee aan de bezoekers stelde 

 tijdens de dienst.  

Oude klassiekers en nieuwe hits kwamen allemaal voorbij 
tijdens de Top 2000 dienst.  

'Uit de droom'; dat was het thema van de Top 2000 dienst, 
waarbij dominee Gerard Rinsma uit het Friese Goutum te gast 

was.  
De foto’s zijn gemaakt door Jan van der Meulen. 

Teksten: Heidi Schröder. 


