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Hoe geef je als jong gezin vorm aan geloof?

Jonge gezinnenmiddag
Ontmoetingsplaatsen creëren. Bijvoorbeeld voor jonge gezinnen. Ouders en kinderen samen, maar met elk een eigen
programma. Dat proberen we als Oosterkerkgemeente vanaf
het seizoen 2013 -2014 te doen. En met succes! Jonge gezinnen zijn belangrijk! Ze zijn de kerk van nu en straks, heden en toekomst. Jonge gezinnen hebben veelal een hectisch
leven. In veel gevallen werken de beide ouders en zijn ze
daarnaast druk met opvoeden, plannen, sportmomenten voor
de kinderen en voor zichzelf organiseren, sociale contacten
onderhouden enz. En verder? Enige bezinning in het leven is
natuurlijk ook welkom. Hoe geef je daar nu vorm aan? Liefst
met leeftijdgenoten oftewel “lotgenoten”. Kan de kerk op dit
punt iets betekenen? Als geloven er toe doet – en dat doet
het zeker volgens jonge ouders – hoe geef je daar dan vorm
aan? Hoe doen anderen dat? En hoe is dat in de kerkdienst?
Op de middagen voor jonge gezinnen zijn we onder andere
met dat soort dingen bezig. Heel nuttig en nog gezellig ook.
Ons kerkgebouw openstellen als gastvrije ruimte om de jonge gezinnen een plek van ontmoeting te geven op momenten
die hen uitkomen. De zondagmiddag blijkt daarvoor een uitstekend moment. Al dan niet afgesloten met een maaltijd.
Ouders leren elkaar zo beter kennen en kinderen van de kerk
ook. Want die zitten op verschillende scholen en de gezinnen
wonen in verschillende buurten, dus je komt elkaar doordeweeks niet zomaar tegen. Hiernaast ziet u wat foto`s van de
jonge gezinnenmiddag op 16 maart. Ik heb er als “oudere”
opnieuw met plezier aan deelgenomen! De eerstvolgende
jonge gezinnenmiddag staat gepland voor vlak voor de grote
vakantie: 29 juni.

Door: ds. Andries den Besten
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Meditatie

door ds. Wim Hortensius

Gastvrij zijn
Een verrassing: op deze icoon ontmoeten we … de heilige Drieeenheid! Deze icoon is in de 15e eeuw geschilderd door de beroemde
Russische iconenschilder Andrej Roebljov.
Bij Drie-eenheid denken wij misschien aan de drie ‘personen’ van
de Eeuwige: Vader, Zoon en
Heilige Geest. Samen vormen zij
de ene God: Trinitatis. Deze oude
christelijke overtuiging werd in
de 4e eeuw een officieel leerstuk
in de kerk. In onze liturgische
traditie staat de ‘Drie-eenheid’
centraal op zondag Trinitatis, de
zondag na Pinksteren. Want met
Pinksteren wordt de Heilige
Geest werkzaam in mensen.
Op deze bijzondere icoon zien wij
ook drie personen. Zij verbeelden
de drie mannen die volgens het
Oude Testament op bezoek komen bij Abraham (Genesis 18:1-15). Abraham nodigt hen uit om bij
hem te blijven eten. Het is volgens dit Bijbelverhaal de Eeuwige die
aan Abraham verschijnt. Het wonderlijke is dat de Eeuwige vertegenwoordigd wordt door deze drie gasten… Drie in één… Vandaar dat de
verbeelding op deze icoon wel de Oud-Testamentische Drie-eenheid
wordt genoemd.
De gastvrijheid van Abraham is spontaan en hartverwarmend. Zonder
het te beseffen nodigt hij in de drie mannen God zelf uit om in zijn
leven te komen. En de Eeuwige neemt de uitnodiging van harte aan.
Er wordt gegeten en gedronken, ervaringen worden gedeeld. Er begint
een nieuw leven voor Abraham en zijn vrouw Sara. Zoals de Heilige
Geest binnenkomt in het leven van de leerlingen van Jezus als zij allen
samen zijn op het Pinksterfeest. En hun leven zal nooit meer hetzelfde
zijn.
Waar de Heilige Geest de muren die wij om ons heen optrekken letterlijk en figuurlijk doorbreekt, daar begint voor ons een nieuwe toekomst. Beschermd door de Vader, in verbondenheid met de Zoon,
geïnspireerd door de Heilige Geest. Een nieuw leven, door gastvrij te
zijn. Open staan voor ontmoetingen met de Eeuwige, voor ontmoetingen met mensen op onze levensreis, ervaringen delen, elkaar voeden
met vrede en goedheid.

Laat de broeder-en-zusterliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid voor
vreemdelingen niet; want daardoor hebben sommigen engelen te gast
gehad (Hebreeën 13:1-2, NB).
Inspirerende Pinkstertijd gewenst!

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.
454 62 29, 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
Aan alle vrijwilligers in de Oosterkerk

Voor alle koffiezetters - kosters - oppas- en kindernevendienst - beamerteam - gastvrouwen - gastheren bloemenverzorgers - bloemenwegbrengers - redactieleden - schrijvers - wijkwerkers - contactpersonen postbezorgers - collectanten - klussers - kerkbalanslopers - kerkgroetmakers - kopieerders - administrateurs
van geld en leden - autorijders - fotografen en webbeheerders - vormgevers - musici - zangers en zangeressen - poetsers en boeners - pastors en leden van de
kerkenraad vrijwillig werkzaam binnen de Oosterkerkgemeente…
… houden wij op vrijdagavond 23 mei een vrijwilligersavond.
Vanaf 19.30 inloop en om 20.00 uur een optreden (van
wie, dat ziet u 23 mei!). Na 21.00 uur een gezellig
samenzijn met een hapje en een drankje. Je aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Gaarne aanmelden via
bagijnehof@oosterkerk.nl. Aanmelden kan ook via Jannetta of op een intekenlijst op de bar.
Namens Taakgroep Beheer: Wim Aalbers, tel. 06 83094409.

Geef de 5!

In het februarinummer van de Bagijn hebben we u laten weten dat het plaatselijke College van Kerkrentmeesters de inkomsten voor de wijkkas,
die voortvloeiden uit de actie Kerkbalans,
met 50%, (dat is ca €3.600,-) heeft verlaagd. Om dat te compenseren vroegen wij
u om jaarlijks een kleine bijdrage, € 5,- of
meer, voor de wijkkas te geven. Wij kunnen u nu melden dat de wijkkas dit jaar
ten opzichte van 2013, in de periode 1
januari tot eind april, een geweldige stijging aan inkomsten kon noteren! U ziet het
op de figuur.
Reuze fijn om uw steun voor het wijkwerk
zo te ervaren! Alle gevers hartelijk dank.
Mocht u vergeten hebben de jaarbijdrage
te storten, dan kan dat nog steeds! Het
IBAN-nummer is NL23INGB0001158271
van de Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk onder vermelding van: "Jaarbijdrage
wijkkas".

Taakgroep Communicatie houdt enquête

De Oosterkerkgemeente communiceert met haar leden op tal van manieren. Zo is er ieder kwartaal deze
Bagijn, het contactblad voor alle leden en komt er elke week een Kerkgroet uit. Die is verkrijgbaar in de kerk
en te lezen op de website van de Oosterkerk, waar nog veel meer informatie te vinden is. Bovendien zijn we
actief op de social media Facebook en Twitter.
Als Taakgroep Communicatie willen wij graag weten wat de gemeenteleden van deze vormen van communicatie vinden. Kan het anders, moet het meer zijn of mag het best wat minder?
Om daar achter te komen hebben we een enquête opgezet en hopen dat heel veel mensen daaraan zullen
meedoen. Dit kan tot en met zondag 15 juni op verschillende manieren:
 door naar www.oosterkerk.nl te gaan, te klikken op de rode knop en daar het enquêteformulier digitaal in te vullen;
 door het gedrukte formulier, dat verkrijgbaar is in de hal van de Bagijnehof, in te vullen en in daarvoor bestemde verzamelbox te deponeren.
Alvast heel hartelijk bedankt voor uw en jouw medewerking.

Taakgroep Communicatie
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Gemeenteochtend zondag 18 mei
Op zondag 18 mei zal aansluitend aan de dienst,
waarin aandacht wordt besteed aan het diaconale
project Flores Sare Foundation, een gemeenteochtend gehouden worden. Onder meer de financiële
situatie van de Oosterkerk in samenhang met die
van de PGZ en de wijze waarop wij het Heilig
Avondmaal vieren zullen besproken worden. Zie de
kerkgroet en de website voor de meest actuele
informatie.

Ontmoetingsgroep in de zomerperiode
Veel gemeentegroeigroepen houden vakantie in de
zomerperiode. Maar het lijkt ons ook mooi om in de
zomer om de 2 à 3 weken bij elkaar te komen, op
een maandag- of eventueel donderdagavond. Gewoon in een huiskamer vertellen wat je bezighoudt
en ook via een Bijbeltekst met elkaar in gesprek.
Het is een mooie gelegenheid om elkaar te leren
kennen. U of jij bent van harte welkom.
Voor informatie: Anne Marijke Zijlstra, tel. 454 44
88 en Harry Prins, harryprins70@gmail.com,
tel. 453 10 68.
Of kijk op http://www.oosterkerk.nl/groepen onder
de noemer GGG.

Bagijn per e-mail

Bij alle gemeenteleden wordt vier keer per jaar de
Bagijn bezorgd. Meerdere keren hebben lezers
gevraagd of zij het blad per
e-mail zouden kunnen ontvangen. Dat bespaart papier en bezorginspanning.
Aan die vraag kunnen we
nu voldoen. 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 aangeven
dat we u het wijkblad in het vervolg per e-mail
kunnen toesturen, maar ook dat u de Bagijn niet
meer hoeft te ontvangen. De keus is aan u!

Wij gedenken

Op zaterdag 22 maart is een einde gekomen aan
het leven van Menno Egbert van Oel. Hij was 51
jaar. Menno is Gereformeerd predikant geweest in
onze Oosterkerkgemeente van 1997 tot 2004. Zijn
eerste gemeente was Krommenie. Vanaf 2009 was
hij predikant van de Hervormde Gemeente Aduard,
Den Ham en Fransum en daarnaast, vanaf 2012,
ook van de Protestantse Gemeente Ezinge e.o. Na

een hartinfarct in 2012 was Menno weer voorzichtig
begonnen te werken. Begin dit jaar werd hij getroffen door een beroerte, later weer door een hartinfarct en tenslotte kwam het verbijsterende bericht
dat hij leed aan asbestkanker.
Menno was een gedreven predikant. Zijn preken
werden gekenmerkt door zorgvuldige taal, waarbij
hij gebruik maakte van zijn grote kennis op het
gebied van theologie, ethiek en cultuur. Hij was
trouw in zijn pastoraat. Menno hield er van om
samen met anderen te zoeken naar de zin van geloven in deze tijd. Met veel enthousiasme begon hij
vijf jaar geleden als predikant in Aduard en later
ook in Ezinge.
Wij zijn hem dankbaar voor het vruchtbare werk in
de intensieve jaren waarin hij onze Oosterkerkgemeente heeft gediend.
Menno is vrijdag 28 maart begraven in Hoogkerk,
na de afscheidsdienst in Aduard.

'Vaderlijk licht, steevaste schouder, draag mij, ik
ben jouw kijkend kind’ (Huub Oosterhuis).
De dragende kracht van de Eeuwige wensen wij
toe aan allen die Menno missen, in het bijzonder
aan Lieke, Francine en Ritso.

De kerkenraad

Oh, wat was dat fijn!

Eindelijk, na jaren, was ik weer eens in een gewone
kerk, in mijn kerk! Een goede vriendin raadde het
me aan. Ze zei: joh meid, probeer het toch nog een
keer! Want, met Kerst was ik met mijn dochter - en
kleinzoontje - mee geweest naar een dienst bij haar
in de buurt. Zij hoort bij een evangelische gemeente, dus in een sporthal! Het podium was mooi aangekleed, maar de reclameborden hingen er nog:
groot en lelijk, en het leidde af van waar wij voor
waren gekomen, namelijk om de geboorte van
Jezus te vieren! Maar goed, in deze kerk was ik al
een tijd niet geweest, althans niet in de zondagsdienst. Prachtig, zoals het oude van de Oosterkerk
er nog was en tevens een moderne aandachtstafel
en een beamer. Heus, ik kwam ogen en oren tekort! Bovendien vond ik het een fijne dienst, met
een mooie preek en - dankzij de beamer - voor
iedereen mee te zingen liederen. Ja hoor, ik kan
het iedereen aanbevelen. Het was een beleving. Ik
was weer thuis, al was het in een andere kerk. Heb
koffie gedronken met een dame uit de Jeruzalemkerk. Dat kon ik niet aan haar zien natuurlijk, dat
wist ik pas nadat ik het haar had gevraagd. Ja, dat
ga ik volgende week nog eens doen.

Laatste nieuws?
Kijk op www.oosterkerk.nl
En volg de Oosterkerk op Twitter!
www.twitter.com/oosterkerk38
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Janet Lindhout

Samenspraak
Bladeren in het nieuwe Liedboek
Praten over het vorig jaar verschenen ‘Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk’ doen we
met Emmie Brederveld, kunstzinnig therapeut aan pastoraal centrum de Hezenberg in
Hattem en lid van de cantorij van de Oosterkerk en met Gerrit Hoving, organist in
(onder meer) de Oosterkerk. Wat vinden zij van het nieuwe Liedboek?
Gerrit: “Het voordeel van dit liedboek is dat mensen in alle kerken, in heel Nederland en een stuk
van Vlaanderen, nu dezelfde liedbundel hebben.
De laatste jaren waren er naast het oude liedboek
steeds meer andere bundels gekomen; uit veel van
die bundels zijn in het nieuwe liedboek liederen
opgenomen. Het gevoel dat je nu weer allemaal uit
dezelfde bundel zingt, vind ik positief.”
Emmie: “Er was in ieder geval een aanvulling nodig op het oude liedboek. Er gebeurt van alles, in
de samenleving en ook in de kerk. Mensen zoeken
dan ook naar nieuwe manieren om hun geloof te
verwoorden. Ik heb op de Hezenberg jarenlang
diensten voorbereid en vond het mooi om liederen
te kiezen die de dienst rond maakten. Daarbij had
ik niet genoeg aan het oude liedboek, we gebruikten een eigen Hezenbergbundel. Ik ben blij dat we
nu weer iets universelers hebben.”

Emmie Brederveld en Gerrit Hoving

Gerrit: “Daar ben ik het helemaal mee eens, al heb
ik wel bedenkingen bij sommige keuzes die de
samenstellers hebben gemaakt. Met veel liederen
die nu in het liedboek staan ben ik zeker blij, andere zou ik persoonlijk minder snel hebben geselecteerd. Het liedboek mag geen museum zijn voor
teksten uit bijvoorbeeld de zeventiende en de
achttiende eeuw, die anders verloren zouden gaan,
maar die in onze tijd echt niet meer kunnen.”
Beurtzang
Emmie: “Ik vind dat er tegenwoordig ook teksten
worden gemaakt die niet kunnen…
Wat ik in het nieuwe liedboek erg aardig vind is de
bundeling van diverse variaties op de Psalmen. En

de gedichten die bij een aantal thema’s zijn opgenomen.
Persoonlijk spreken mij vooral liederen aan die
over mensen gaan en over de moeiten van het
leven. Zonder dat het geloof als een soort dooddoener wordt gebruik. Lied 807,‘Een mens te zijn
op aarde’ is een mooi voorbeeld en ook andere
liederen van Huub Oosterhuis. De kleine, Bijbelse
noties die je daar telkens in tegenkomt… Prachtig!
Ook de liederen uit Iona zijn me dierbaar. Ze laten
God vanuit een ander perspectief zien: heel dichtbij en eenvoudig.”
Gerrit: “Maar niet kinderachtig, zoals in sommige
andere nieuwe teksten. Ook ik kan me goed identificeren met de liederen van Oosterhuis, hoewel ik
als organist meer met de melodie dan met de tekst
van een lied bezig ben.
Bij een aantal liederen is de rol van de voorzanger
heel specifiek, dan ontstaat er een soort beurtzang
met de gemeente. Dat gebeurde vroeger in de
tempel ook; heel veel psalmen zijn op die manier
geschreven.”
Emmie: “Ik denk dan aan Psalm 121: ‘Vanwaar zal
mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here’. Dat
moet je zeker in beurtzang doen.”
Gerrit: “En dat kan dan ook met de cantorij. Dankzij tal van voorbeelden in dit liedboek gaan gemeenten dit vaker doen en staan mensen er ook
meer voor open. Maar dan moeten ze wel bereid
zijn wat moeite te doen om samen een lied aan te
leren, dan klinkt het echt veel beter.”
Geraakt worden
Emmie (terwijl ze bladert in haar eigen liedboek
dat vol zit met losse papiertjes): “Ik vind het jammer dat veel mensen geen liedboek meer aanschaffen nu we een beamer hebben. Als je het
liedboek niet zelf in handen houdt, krijg je er toch
minder feeling mee en weet je niet meer waar iets
staat.
Ik vind het belangrijk dat mensen liederen kennen.
Teksten die geschreven zijn om gezongen te worden, in een taal die iets te raden laat. Zingen heeft
iets van geraakt worden, geraakt door het verlangen naar God… Ik zou er haast lyrisch van worden!”
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Rondom de Oosterkerk
Van de kerkenraad
Jonge gezinnen in de kerk
Vorig najaar, eind november, is in de kerkenraad een gesprek gevoerd met een aantal jonge mensen uit de Oosterkerk, over de plek die jonge gezinnen in de kerk hebben. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van een mail die we
ontvingen van een aantal jonge mensen. Ze gaven aan samen te hebben gesproken over het thema ‘Dromen voor de
kerk’. Over een aantal dingen maken ze zich zorgen: Worden we als betrokken kerkleden wel gehoord? Hoe treedt de
kerk de toekomst tegemoet?
Min of meer tegelijk kwamen er soortgelijke vragen van andere gemeenteleden. Deze mensen zijn ook uitgenodigd
in de kerkenraadsvergadering.
Het klinkt wat vaag misschien, 'jonge mensen', maar het is een heel herkenbare groep mensen in de Oosterkerk:
twintigers, dertigers en (vooruit) veertigers, vaak met jonge kinderen.
In de kerkenraadsvergadering hebben we aan de hand van een aantal stellingen gesproken over de zaken die voor
jonge mensen in de kerk van belang zijn.
Veel aandacht ging uit naar de eredienst. Worden jonge mensen genoeg aangesproken? Kunnen we het deel van
de dienst waar de kinderen aanwezig zijn anders vormgeven, meer ruimte bieden aan creativiteit, eenvoudige, herkenbare liederen? Begrijpelijke taal is ook een wens. Dat betekent niet dat alles op jongeren gericht moet zijn. We willen
iedereen aan bod laten komen. Dit is niet eenvoudig, stellen we vast. Bovendien is het niet zo dat de kerkdienst bewust
is gericht op een ‘volwassen’ publiek. Toch kan het zo worden ervaren. Een meer praktisch punt is dat diensten soms erg
lang duren.
De kerk is meer dan alleen de eredienst. Er zijn recent met succes twee maal jonge-gezinnenmiddagen georganiseerd. Het is de bedoeling om dit voort te zetten. Bijeenkomsten als deze kunnen naar de mening van de ouders behulpzaam zijn om elkaar te ondersteunen in de geloofsopvoeding. Met nieuwe media kan wellicht ook een andere doelgroep
worden bereikt. Dit juicht iedereen toe. Jongeren zijn in te schakelen bij de organisatie hiervan.
Het gesprek leverde verschillende dingen op waar we als kerkenraad mee aan de slag gaan. Een aantal zaken is al
in gang gezet. Waar het de eredienst betreft zal het gesprek in de Taakgroep Eredienst en andere taakgroepen een
vervolg krijgen. De taakgroepen is gevraagd om mee te denken. Bijvoorbeeld in de Taakgroep Vorming en Toerusting
wordt bekeken of in het aanbod aan activiteiten beter rekening kan worden gehouden met deze groep. Verder is het
belang om jonge mensen te betrekken bij de verschillende taak- en werkgroepen nog maar eens onderstreept.
Wat er is gezegd over de eredienst is door de voorgangers ook meegenomen in hun onderling overleg. De vraag
om begrijpelijke taal is goed door hen gehoord en ze proberen er (nog meer) op te letten. Af en toe wordt even iets uit
de liturgie uitgelegd, en een paar keer is gekozen voor een andere vorm zoals de preek in de vorm van een brief. Bij de
keuze van liederen en het vormgeven van bijzondere diensten wordt meer aandacht besteed aan het belang van de
kinderen.
Zo zijn er veel dingen in gang gezet. De effecten zijn nog niet altijd en voor iedereen zichtbaar. Soms zijn er dingen
die voorbereiding vragen, verandering kost tijd. Het signaal van de jonge mensen is echter duidelijk ontvangen en de
kerkenraad wil er gehoor aan geven. Hierbij geldt uiteraard: de gemeente, dat zijn we samen. Voor de kerkenraad betekent dit concreet dat we geen ideeën kunnen of willen dicteren. We willen ruimte bieden voor wat er leeft in de gemeente. Daar mogen jij en u ons op aanspreken.

Door: Steven Keijzer

Viering van het Heilig Avondmaal
In het voorjaar is door de Taakgroep Eredienst en de kerkenraad uitvoerig stil gestaan bij de manier waarop wij
samen het Heilig Avondmaal vieren. Is de vorm waar indertijd voor gekozen is (op het moment dat de Hoeksteen en de
Oosterkerk samengingen) nog steeds de goede vorm voor ons? Leidend voor onze bezinning was de tekst van 1
Kor.10:17: Omdat het één brood is zijn wij, hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene
brood. Wij zijn velen en we zijn heel verschillend: volwassenen en kinderen, homo's en hetero's, belijdende leden, doopleden en kerkgangers die helemaal geen lid zijn. Maar ondanks de verschillen tussen ons als mensen en mogelijk ook in
de betekenis die het Avondmaal voor ons heeft, horen we als gasten bij elkaar en bij geloofsgenoten waar ook maar ter
wereld. We zijn onderdelen ergens van, namelijk van het ene lichaam van Christus en zo zijn we met Hem verbonden.
Deze inhoud willen we vorm geven door te kiezen voor breken en eten van één brood; gieten en drinken van één
beker. Weliswaar zijn er zowel bekers met wijn als met druivensap, maar beide bevatten vruchten van dezelfde wijnstok.
Als brood kiezen we voor een grote matzes, die gebroken wordt, zodat we allen van hetzelfde ‘brood’ eten. Er wordt nog
gekeken of er glutenvrije matzes verkrijgbaar zijn, zodat gemeenteleden met een glutenallergie niet apart bediend hoeven worden. Gebleken is dat matzes zich goed lenen voor het indopen. We hebben lang gesproken over de vraag of we
uit de beker willen drinken of in willen dopen. We kiezen ervoor om te blijven indopen, waarbij we deze vorm echter niet
dwingend op willen leggen aan wie daar echt moeite mee hebben. Voor dopen pleit dat het hygiënischer is, de vaart er
goed in blijft en het inmiddels vertrouwd is geworden. Het is een mooi gebruik om schalen en bekers door de kinderen
binnen te laten brengen en hen te laten helpen bij het uitdelen. We hechten eraan dat de symboliek van het Avondmaal
ook in de rest van de viering tot uitdrukking komt. Dit is, kort samengevat, het voorstel van de kerkenraad aan u als
gemeente. Op een gemeenteochtend aansluitend aan de dienst op zondag 18 mei zal het worden gepresenteerd en
toegelicht, en krijgt u de gelegenheid om hierop te reageren.
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Tien vragen aan...
Geeske Koopman-Ridderbos
Met de antwoorden op de tien vragen laat telkens iemand uit onze gemeente zien
wat hem of haar bezighoudt. Dit keer Geeske Koopman-Ridderbos
1. Kun je je kort aan de lezer voorstellen?
Ik ben Geeske, getrouwd met Harjan en moeder van
Wieteke (7 jaar), Freek (5 jaar) en Annemijn (4 jaar). Ik
ben geboren in Amsterdam, heb de eerste jaren van
mijn leven in Zandvoort aan Zee gewoond en ben daarna met mijn ouders naar Zwolle verhuisd. Tijdens het
bouwen van De Hoeksteen hebben we tijdelijk in de
Verrijzeniskerk gekerkt. Toen De Hoeksteen klaar was,
zijn we daarheen gegaan. Tijdens mijn studie muziektherapie heb ik vier jaar in Nijmegen gewoond. Daarna
ben ik teruggekomen naar Zwolle om
aan het conservatorium te gaan studeren. Weer terug in Zwolle en in De
Hoeksteen heb ik Harjan leren kennen. We zijn getrouwd in De Hoeksteen en hebben hier onze kinderen
laten dopen. En drie jaar geleden zijn
we dus in de Oosterkerk gekomen.
2. Wat zijn jouw dagelijkse werkzaamheden?
Ik ben vooral moeder! Ik zorg voor de
kinderen en daarnaast zorg ik voor het
huishouden. De avonden ben ik bezig
met mijn muzikale activiteiten en natuurlijk probeer ik
dan tijd vrij te maken voor mijn hobby’s.
3. Wat zijn jouw hobby’s?
Ik vind het heel erg leuk om creatief bezig te zijn. Ik
houd van naaien, vooral voor de meiden naai ik heel erg
veel kleren, maar ook poppenkleertjes en toebehoren!
Daarnaast ben ik sinds kort enthousiast aan het haken.
Maar naast het creatieve vlak houd ik ook van sportieve
dingen. Ik loop door de week hard. En in de vakanties
houd ik er van om in de bergen te wandelen. De zomervakantie brengen we de laatste jaren in de Franse Alpen
door. Fantastisch en heel bijzonder om daar met de
kinderen te zijn en rond te wandelen.
4. Waarom ga je naar de kerk?
Voor mij is een onderdeel van geloven het ‘samen gemeente zijn’. Ik vind het fijn om samen met anderen
mijn geloof te beleven. Samen dingen tot stand brengen, elkaar tot steun zijn. Voor mij is dat belangrijk en
dat vind ik onder andere op zondagmorgen in de kerk.
Maar ook doordeweeks ben ik er met enige regelmaat te
vinden!

5. Welk onderdeel van een kerkdienst spreekt je
doorgaans het meeste aan?
Het is niet elke keer een specifiek of hetzelfde onderdeel. Ik kan heel erg genieten van muziek tijdens de
kerkdienst. Dat kan het samen zingen zijn, maar ook het
samen musiceren. Soms is het ook iets in de preek wat
me raakt of een mooie tekst of gedicht.
6. Welke activiteiten verricht je binnen de Oosterkerk?
Ik ben de cantrix van de Oosterkerkcantorij.
Daarnaast begeleid ik soms liederen op de
piano, voornamelijk tijdens de kinderdiensten.
En ik zit, als cantrix, in de Taakgroep Eredienst.
7. Welke nieuwsberichten in de afgelopen periode hebben je het meest geraakt?
Het verdwijnen van het Maleisische vliegtuig.
Het lijkt me ongelooflijk moeilijk voor de achterblijvers om met zoveel vragen te blijven
zitten. Het gemis van je dierbare wordt zo
ontzettend moeilijk!
8. Waar kun je erg kwaad om worden?
Oneerlijkheid. Ik kan er heel slecht tegen als mensen
niet eerlijk zijn. Dat probeer ik mijn kinderen ook te
leren. Ik heb liever dat ze eerlijk zijn, ook als ze iets
hebben gedaan wat niet mag, dan dat ze tegen me
liegen.
9. Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?
Eigenlijk mag je me ’s nachts nergens voor wakker maken. Wij hebben kinderen die ’s morgens heel vroeg
wakker zijn en ook ’s nachts zich nog met enige regelmaat melden. Dus de nachten zijn erg kort en regelmatig onderbroken, dus laat me alsjeblieft slapen als zij ook
slapen!
10. Wat is je grootste wens voor de toekomst?
Dat vind ik een hele moeilijke vraag! Als ik het heel klein
houd en naar ons eigen gezin kijk, hoop ik dat we samen, met elkaar een mooie toekomst voor ons hebben.

Geeske geeft de pen door aan de heer Fransen.
Hij beantwoordt de volgende keer de tien vragen.
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Achteraf
In de veertigdagentijd zijn er net als vorig jaar schilderingen gemaakt bij de
Bijbelverhalen. De kinderen werkten aan een kerkraam waar de
schilderingen één voor één in werden ingebracht.
Met Pasen was het raam compleet. U ziet het hier!
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