
 

Wat kunnen wij doen? 
 

Wat kunnen wij vanuit de Oosterkerk doen voor de vluchtelingen in de IJsselhallen? In het begin van 
dit nieuwe seizoen stelden we elkaar deze vraag. Een paar mensen stak de koppen bij elkaar. In korte 
tijd was er een heel leger vrijwilligers gegroeid. Jong en oud, vaste kerkgangers en mensen meer aan 
de rand: iedereen wilde wel meedoen. 
De ene week worden er op donderdagmorgen mensen opgehaald voor een stadswandeling en ont-
vangst in de Oosterkerk. Er wordt soms muziek gemaakt en de toren wordt beklommen. In de andere 
week is er een activiteit op de zaterdagmorgen: een schilderworkshop, helpen bij landschapsonderhoud 
en een rugbyclinic. Het mooie van de actie voor landschapsonderhoud Overijssel, dat zelfs het NOS-
journaal haalde, was dat vluchtelingen de natuur in konden en zélf de handen uit de mouwen konden 
steken. Daar is grote behoefte aan. 
Ik las dat er door kerken in het hele land veel gedaan wordt voor vluchtelingen. Soms is er bijna sprake 
van een overaanbod. Ook hier in Zwolle, vertelde mij Elsje Goudzwaard van Stichting Present; zo waren 
de lijsten voor gastgezinnen uit verschillende kerken om vluchtelingen thuis te eten uit te nodigen in 
korte tijd overte-
kend. Hoe houden 
we deze grote hulp-
bereidheid ook vast 
op de langere ter-
mijn, vroeg zij zich 
af, en dat is natuur-
lijk heel belangrijk. 
Ik ben heel blij dat 
juist vanuit de ker-
ken dit duidelijke 
signaal wordt afge-
geven om gevluchte 
mensen welkom te 
heten. Het biedt op 
een goede manier 
een tegengeluid 
tegen de angst voor 
en het verzet tegen 
vluchtelingen, dat ook luid van zich doet spreken. Hoe om te gaan met die angst en dat verzet, die er 
gewoon zijn? Een hele lastige en ook wezenlijke vraag. Er alleen maar schande van spreken lijkt me 
niet de goede manier. Daarom ben ik heel blij dat ik vaak merk hoe er juist in de kerk gezocht wordt 
naar een andere manier om angst tegemoet te treden. Angst die misschien ook wel ergens diep in je-
zelf zit. Hoe er gezocht wordt naar verbinding. Is dat niet steeds weer onze opdracht: om te zoeken 
naar verbinding tussen mensen? Vanuit het geloof dat ieder mens een kind van God is. Dat ieder mens 
bestemd is voor een goed en veilig leven, waarin niet de angst het voor het zeggen heeft. Dat leven is 
er niet zomaar, het vraagt geloof. Voor dat geloof hebben we elkaar nodig. 

ds. Iemke Epema 
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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 2250 exemplaren 
  

Redactie: Gera Berends, Gery Bruins, 
Bert van de Venis, Iemke Epema, Gerard 
Bielderman (opmaak) en Heleen Grim-
mius (eindredactie). 
  

Kopij  
Kopij voor het volgende nummer kunt   
u tot uiterlijk vrijdag 15 januari 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 
  

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. Andries den Besten 
 

 “Want het was een voortdurend komen en gaan van  
mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten.” 

Marcus 6 vs. 31b 

Komen en gaan 
Heel het leven wordt gekenmerkt door komen en gaan. Dat betekent 

dat er beweging is. Het is goed om in beweging te blijven. Goed voor 

de gezondheid van een individu, een organisatie, een kerk, een sa-
menleving. Het vraagt wel wat om in beweging te blijven. Flexibiliteit 

en uithoudingsvermogen. Er zijn ook grenzen op dit punt. Mensen 
zijn geen jojo’s en organisaties niet van elastiek. Soms is de rek er 

gewoon uit en moet de beweging even stoppen. Even rust. Om bles-
sures en uitval te voorkomen. 

In bovenstaande tekst is het Jezus die deze rust organiseert voor zijn 

directe leerlingen. De werkdruk van de discipelkring neemt toe, het is 
een voortdurend komen en gaan. De leerlingen hebben amper de 

kans om te eten. Dat klinkt best alarmerend. U zult misschien den-
ken: waar gaat dit heen? Waar gaat dit over? Het gaat over komen 

en gaan in de context van de navolging van Jezus. Van geloven en 

kerk zijn. Een beweging van komen en gaan. 
De Mensenzoon is gekomen in deze wereld en heeft een beweging 

veroorzaakt die tot op de dag van vandaag merkbaar is. Ook wij zijn 
in die beweging betrokken geraakt als mensen in wie geloof en onge-

loof vechten om hun rechten. Een geloofsgemeenschap is altijd in 

beweging. Er is sprake van een permanent komen en gaan. In goede 
tijden groeide de kerk en verrezen kerkgebouwen in alle wijken. Nu 

moeten steeds meer gebouwen dicht. Kerken komen, kerken gaan.  
Ook pastores komen en gaan. Als Oosterkerkgemeente weten wij 

daar alles van. Het is meer gaan dan komen trouwens. Van de zes 
pastores die u met Pinksteren 2012 had, zal er in januari nog één 

over zijn. Voorgangers zijn voorbijgangers. Door al dat komen en 

gaan blijf je als gemeente ook flink in beweging en dat is goed. Je 
bent als gemeente altijd onderweg. Onderweg met de levende Heer, 

die ons blijvend inspireert met zijn Geest. 
Komen en gaan. Voor mij persoonlijk hebben die termen een bijzon-

dere lading. In augustus 2009 ben ik gekomen naar de Jeruzalem-

kerkgemeente. In januari 2016 zal ik weer gaan, nu als predikant van 
de Oosterkerkgemeente. Best apart eigenlijk. De afgelopen 6,5 jaar 

heb ik als een leerzame en mooie tijd beleefd. Ik ben onder de indruk 
van die grote vrijwilligersorganisatie die kerk heet, waarin zoveel 

mensen zich inzetten voor Gods koninkrijk, ook in de Oosterkerk. 
Onlangs las ik de nieuwste nota van de PKN. Waar een Woord is, is 

een weg. Mooie titel voor een realistisch rapport. Het Woord is de 

blijvende factor bij het komen en gaan.  
     

 

 

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.  
 

mailto:cvanstappen@oosterkerk.nl
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Overzicht programma Vorming en Toerusting 2016 
 

U vindt het complete programma van Vorming en Toerusting met meer informatie over tijden, 
locaties en contactpersonen in De Bagijn van september of op www.oosterkerk.nl. 

 

Muzikale kerkdienst met ds. Gerard 
Rinsma ‘van Top 40 naar Top 2000’  
Zondagmiddag 17 januari 2016 om 16:30 in de 
Oosterkerk.  
 

Het hedendaagse kerklied (samen met 
de Adventskerk) 
Donderdagavond 14 april 2016, 20:00 uur. De 

avond vindt plaats in de Grote Kerk. Informatie 

kunt u krijgen bij Nelleke Eygenraam (tel. 038 
4525223, dominel@hetnet.nl). Opgave graag uiter-

lijk 1 april 2016 via het aanmeldingsformulier of 
door een mailtje te sturen aan: 

raad.vent@adventskerk.nl. Voor deze avond wordt 
een bijdrage gevraagd van 2 euro per persoon. 
 

Passion 2016 op Goede Vrijdag 25 maart  
Op woensdagavonden wordt er gerepeteerd in de 

kerkzaal van de Oosterkerk. Muzikale leiding is in 
handen van Geeske Koopman-Ridderbos. Voor 

vragen, informatie of opgave kunt u contact opne-
men met: Geeske Koopman- Ridderbos, e-mail: 

koopman-ridderbos@hetnet.nl / tel: 038-4234764 

of Marinus Corée, e-mail: marinuscoree@hetnet.nl / 
tel: 038-4546393. 
 

Zat Jona nou werkelijk in de buik van 
een walvis? 
Donderdagavond 4 februari 2016 om 20.00 uur in 

één van de zalen van de ‘Bagijnhof’ in de Ooster-

kerk. Onder leiding van ds. Jaap Jonkmans. 
 

Meer dan ikzelf, Delen en discussiëren 
over geloven in 2015/2016 
Op 8 februari 2016 zal ds. Iemke Epema een avond 
in deze cyclus voor haar rekening nemen. ‘Meer 

dan ikzelf’ betekent ook: in contact zijn met wat en 

wie anders is dan wie jij zelf bent. Is het verlangen 
om niet alleen te bestaan als ‘ik’, maar ook als ‘wij’ 

niet al een vorm van geloof? Als startpunt voor het 
gesprek lezen we een tekst van Christian Wiman 

over zijn persoonlijke zoektocht naar geloof en 
verbinding. De bijeenkomsten ‘Meer dan ikzelf’ 

vinden iedere maand plaats.  

Kijk voor een overzicht van alle bijeenkomsten op 
www.kloosterzwolle/programma.nl. 
 

Leeskring ‘Kerk en samenleving’ (samen 
met de Adventskerk) 
Donderdag 21 januari, 18 februari, 17 maart en 21 

april van 19:30 uur tot 21:30 uur in wijkcentrum 

SIO. Inleiders zijn Nelleke Eygenraam en Louise 
Vos. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 2 

euro, daarnaast moet het boek zelf worden aange-

schaft. Meer informatie via Nelleke Eygenraam, 

dominel@hetnet.nl, tel. 038-4525223.  
 

Vacare-Christelijke meditatie 
Elke derde woensdag van de maand, van 20:00-

21:30 in wijkcentrum SIO. Leiding is in handen van 

ds. Siebren van der Zee en ds. Henk Ottevanger. 
Kosten zijn 2 euro per persoon.  

Informatie en aanmelding: Henk Ottevanger,  
e-mail: h.ottevanger@hetnet.nl. 
 

Gedichten lezen  
Op de dinsdagavonden 2 en 23 februari 2016. 

Plaats: Bagijnehof. Tijd: 20:00 uur. 
 

Jongerengroep 18 plus 
Je kunt je opgeven of meer inlichtingen inwinnen 

bij Lise Otten (liseotten@hotmail.com).  
 

30+ gesprekskring 
De avonden vinden plaats op di 6 jan, wo 4 febr, di 

2 maart, wo 6 april, wo 4 mei en wo 1 juni.  
Informatie en opgave bij: ds. Iemke Epema  

(iemke.epema@hetnet.nl, tel 038-4542366). 
 

Ontmoetingsgroepen rond een Bijbeltekst 
Informatie bij: Anne Marijke Zijlstra, tel. 038-
4544488 of bij Harry Prins,  

harryprins70@gmail.com, tel.038-4531068. 
 

Oecumenische gespreksgroep ‘Als vrou-
wen aan het woord komen’ 
Op wo 13 jan, 10 febr, 9 maart en 13 april, aan-

vang 9:45 uur, in de Lutherse Kerk aan de 
Koestraat 2. Voor vragen kunt u terecht bij ds. 

Iemke Epema. 
 

Oecumenische vernieuwing 
Elke 2e dinsdagmiddag in de maand in de Lutherse 

Kerk een oecumenische gespreksgroep. U hoeft 

zich hiervoor niet op te geven. Nadere informatie is 
te krijgen bij een van de pastores. 
 

Geloof be-amen? 
Meer informatie en opgave via ds. Iemke Epema, 
iemke.epema@hetnet.nl. 
 

Ontmoetingsmomenten jonge gezinnen 
Zondag 13 maart jonge gezinnenmiddag in het 
Dominicanenklooster. Nadere informatie volgt. 
 

Zin in film 
Op 28 januari wordt de Deense film Haevnen/ In a 

better World vertoond in het Dominicanenklooster. 
Inloop vanaf 19:15, de film start om 19:30. Entree 

is 5 euro, inclusief consumptie.  
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Op 19 februari vindt er een filmavond plaats in de 

Oosterkerk voor mensen van alle leeftijden. Inloop 

is van 19:15, de film start om 19:45. 

 

Aankondigingen 
 

Werkcafé Oosterkerk 
Op 30 november, om 19:30 uur, beginnen wij een werkcafé in de Oosterkerk. Het doel is de ontmoeting 

tussen werkzoekenden te organiseren. In een informele omgeving ontmoeten we elkaar als werkzoekenden 

om problemen in onze zoektocht naar werk te delen, elkaar te adviseren en te steunen. En natuurlijk speelt 
actief netwerken daarin een rol. Er zijn in het café enkele mensen aanwezig die vanuit hun professie op de 

arbeidsmarkt en het begeleiden van werkzoekenden de deelnemers willen ondersteunen. De ervaring vanuit 
andere kerken geeft aan dat deze bijeenkomsten als zinvol en prettig worden ervaren, dus schroom niet. 

Doe mee, deel, verrijk je kennis en ervaring! Het café kent een vertrouwelijk karakter: wat er gedeeld wordt, 

blijft onder elkaar. Opgave kan via email: werkcafe@oosterkerk.nl. Bellen mag ook: 06-52683252. Ook voor 
eventuele vragen kun je mailen of bellen. Je bent van harte uitgenodigd.  

Diaconie Oosterkerk. 
 

Werkgroep Doorgaand Pastoraat 
Vanwege het recente vertrek van ds. Wim Hortensius en het aanstaande vertrek van ds. Andries den Besten 
komt de praktische uitvoering van het pastoraat binnen onze gemeente steeds meer bij gemeenteleden zelf 

te liggen. Als gevolg hiervan worden er steeds meer aanvragen voor pastoraal bezoek door diverse pastorale 
werkgroepen overgenomen. Het zou fijn zijn als we daarbij uit een wat grotere groep bezoekers kunnen 

putten. Met name de werkgroep Doorgaand Pastoraat is dringend op zoek naar versterking. Vanuit deze 
werkgroep bezoeken we gemeenteleden die daar vanwege ziekte of andere persoonlijke omstandigheden 

behoefte aan hebben. Vaak gaat het hierbij om bezoeken gedurende een relatief korte periode, maar het 

komt ook voor dat het contact wat langer duurt.  
Voor meer informatie en aanmelding als “bezoeker”: Bart Erik van Uffelen, voorzitter Taakgroep Pasto-

raat/Werkgroep Doorgaand Pastoraat (038-4546320, bart.erik.van.uffelen@hotmail.com). 
 

Rondom de Oosterkerk 
 

Op zondag 1 november vond er in de Oosterkerk een gemeenteberaad plaats.  

Ruim 135 gemeenteleden waren die ochtend aanwezig om mee te denken  
over de toekomst van de Oosterkerk. 

 
In de Oosterkerk zijn twee vacatures van predikanten ontstaan: Ds. Wim Hortensius vertrok naar Hattem en 

Ds. Andries den Besten zal in januari terugtreden uit deze gemeente. Dit betekent een vacature van 1,2 FTE.  

Ds. Iemke Epema heeft daardoor een onmogelijke opdracht. Tot 1 januari wordt ze bijgestaan door pastor 
Christa Verstappen.  

De Kerkenraad heeft meermalen met de Algemene Kerkenraad overlegd om tot een oplossing te komen. De 
Kerkenraad opteert voor een (extra) predikant voor 0,8 FTE; mogelijk op projectbasis en dan deels betaald 

door het landelijk dienstencentrum, en een jeugdwerker voor 0,4 FTE. Mede omdat de Oosterkerk al een 
drietal fusies achter de rug heeft en nog doende is met elkaar te integreren.  

Binnen de Protestante gemeente Zwolle (PGZ) hebben we te maken met financiële problemen. Om een toe-

komstbestendige kerk te blijven heeft de AK besloten dat er een vacaturestop is om, naast bezuinigingen op 
gebouwen etc., te bezuinigen op formatieplaatsen van de predikanten. In de visie van het Lange Termijn 

Perspectief (LTP) wordt gedacht aan samenwerking met de Adventskerk in Zwolle Zuid en eventueel later 
aan de Open Kring. Op dit moment heeft de Adventskerk volgens de berekeningen een teveel FTE, terwijl de 

Oosterkerk een tekort FTE heeft. De AK baseert zich op de situatie in 2020.  

De beide kerkenraden beraden zich nu op samenwerking. Voor de Oosterkerk is een fusie niet bespreekbaar. 
Wel wordt gedacht op deelterreinen, zoals Vorming en Toerusting, te kunnen samenwerken. Ondanks de 

wens om samen te werken, die door velen onderschreven wordt, wil de Oosterkerk ook oog houden voor het 
eigen belang van de wijkgemeente en doorgaan met de ontwikkelingen en doelen die we nu hebben. Het is 

heel belangrijk onze eigenheid/ ruimzinnigheid te bewaren en te behoeden.  

De Kerkenraad heeft besloten een brief naar de AK te schrijven met een bijlage van de taken die blijven 
liggen na vertrek van de beide predikanten en een profielschets voor een predikant. Vooral ook omdat het 

onduidelijk waarom we nu al FTE moeten inleveren op het niveau van 2020. Er is nu nog formatieruimte.  

mailto:bart.erik.van.uffelen@hotmail.com
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Bij het aantrekken van een nieuwe predikant, is de Oosterkerk specifiek op zoek naar een predikant die ver-

bindingen kan leggen tussen jonge en oudere leden en de middenmoot. Iemand die aandacht heeft voor de 

diaconie en diaconale taken en die goed kan opschieten met de huidige predikante. De voorkeur gaat uit 
naar een jongere predikant met opbouwwerk-kwaliteiten (bijv. ervaring in een vinexwijk), die kan omgaan 

met secularisatie. Dit zorgt voor evenwicht in het predikantenteam. 
 

Lees het volledige verslag van het gemeenteberaad op www.oosterkerk.nl. 

 

 

 

 
KLEURPLAAT 

 

 

Bageintjes 
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Ontmoeting met… 
 

Gégé Callenbach 
 

Op 1 januari 2016 neemt Gégé Callenbach na ruim 8 jaar afscheid als voorzitter van de 

Algemene Kerkenraad van de PGZ. We kijken met hem terug op deze periode 

waarin nogal wat gebeurd is. 
 

Gégé is gepokt en gemazeld in het kerkenwerk: al 
in 1965 begon hij hiermee. In 2004 stak hij als lid 

van het moderamen veel tijd in de sluiting van de 

Scheppingskerk, waarbij hij zich inzette om zo wei-
nig mogelijk mensen tussen wal en schip te laten 

komen. Zelf sloot hij zich aan bij de Jeruzalemkerk. 
In 2007 werd hij benaderd voor de vacature van 

voorzitter van de AK PGZ.  
 

Wat was jouw motivatie om 

deze functie te bekleden? 
“Een belangrijke drijfveer was dat 

ik niet tevreden was met de ma-
nier waarop de AK omgegaan is 

met de sluiting van de Schep-

pingskerk. We hebben het daar 
ervaren als besluitvorming zonder 

dat er echt veel zorg aan de wijk-
gemeente zelf besteed werd. Ik 

dacht: dat kan beter, ook al wist 
ik dat er barre tijden aan zouden 

komen. Je kunt nooit een besluit 

nemen waar iedereen het mee 
eens is, maar je moet zorgen dat 

mensen begrijpen waarom je iets 
wilt en dat zij zich daarbij ge-

hoord voelen. Niet alleen moeten ze iets kunnen 

zeggen, je moet ook laten zien wat je met die op-
merkingen hebt gedaan.” 

 
Hoe kijk je op deze periode terug? 

“Er zijn natuurlijk heel wat moeilijke issues ge-

weest, zoals de verhuizing naar de Jeruzalemkerk, 
de problematiek rondom de afstoting van de Em-

maüskerk en de toekomst van die gemeente. Dit 
soort verstrekkende beslissingen slaan diep in de 

gemeente in, hoe goed het besluit ook is. Ik was 
aanwezig bij de sluiting van de Emmaüskerk en heb 

ervaren hoe indringend het is als een kerk verlaten 

wordt en alle attributen uitgedragen worden terwijl 
de kerk op slot wordt gedaan. Waar ik met voldoe-

ning op terugkijk, is het proces van verzelfstandi-

ging van de Grote Kerk. Een mooi voorbeeld waar-
bij we in drie jaar tijd een ingewikkeld dossier heb-

ben kunnen oplossen. De PGZ hoeft zich geen zor-
gen meer te maken over mogelijke financiële lasten 

en het biedt nu veel meer kerk-
grens-overstijgende kansen! 

Blij ben ik met de breed geaccep-

teerde visie dat we op de be-
staande wijze, met veel wijkge-

meenten en kerkgebouwen, niet 
voort kunnen gaan. De afgelopen 

jaren moesten we de financiën 

voorrang geven en was er weinig 
tijd voor de inhoud van het werk. 

We hoeven niet meer te leven in 
de kramp van de krimp. Er zal op 

een andere manier een relatie 
tussen wijkgemeenten ontwik-

keld moeten worden. Je kunt al 

op een heleboel manieren effec-
tief samenwerken voordat je 

samen een kerkgebouw gaat 
gebruiken. Met het vertrek van 3 

predikanten zitten we nu onder de formatie die we 

voor 2020 hadden vastgesteld. Daarom kunnen we 
nu voor het eerst sinds jaren ook aan het ontwikke-

len van nieuw beleid gaan werken. Dus samenwer-
ken en nieuwe kansen voor de wijkgemeenten en 

projecten! 

 
Gégé neemt met een goed gevoel afscheid. Hij laat 

iets achter waar we voorlopig weer mee verder 
kunnen. Een verdienste die we mede aan hem te 

danken hebben! 
 

Door: Bert v.d. Venis

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



De Bagijn - november 2015                                                              7 
 

Afscheid ds. Andries den Besten 
 

Na een theologische switch, zoals hij dat zelf 

noemt, werd ds. Andries den Besten in 2009 beves-
tigd als predikant in de Zwolse Jeruzalemkerk. “Het 

voelde als thuiskomen. Dat versterkte bij mij het 
besef dat ik eigenlijk al heel lang verlangde naar 

een kerk die deze sfeer van ruimzinnigheid adem-

de. Ik ben deze wijkgemeente en ook de Ooster-
kerkgemeente heel dankbaar dat ik mijn weg heb 

gevonden in een nieuwe hoek van de kerk: oecu-
menisch protestants.” 

 
Omdat zijn dienstverband bij de PGZ beperkt was, 

nam Andries in 2014 ook een beroep aan van de 

Protestantse Ge-
meente Maarn-

Maarsbergen, maar 
het werd hem 

uiteindelijk toch 

teveel. “Alles be-
gon door elkaar te 

lopen, in mijn 
hoofd, maar ook in 

mijn agenda”, 
verzucht hij. “Ik 

was genoodzaakt 

een besluit te ne-
men en koos voor 

afscheid van Zwol-
le. Dat gaf mijzelf 

rust, maar het was 

niet fijn voor de 
gemeente die al 

met een aderlating 
te maken kreeg: het vertrek van Wim Hortensius. 

De reacties van de gemeente, een mengeling van 

teleurstelling en begrip, zie ik als blijk van waarde-
ring. Ik kijk terug op mooie jaren, eerst drie als 

predikant van de Jeruzalemkerk, daarna drieëneen-
half als predikant van de Oosterkerk. Ik ervaar deze 

gemeente als een ruimzinnige geloofsgemeenschap 
en daarin voel ik mij bijzonder thuis. Ik zie ook 

betrokkenheid op elkaar en op de maatschappij, 

met als meest recente voorbeeld de activiteiten die 
voor vluchtelingen worden georganiseerd. Super 

dat dit gebeurt!”  
 

Gevraagd naar hoogtepunten in de afgelopen jaren 

geeft Andries een hele lijst. “Voor mij waren de 
ontmoetingen met jonge gezinnen op zondagmid-

dagen hoogtepunten, maar ook het gevarieerde 
programma van vorming en toerusting, de passie 

van vele vrijwilligers, de organisatie van het pasto-

raat in een veranderende kerk, de goed verzorgde 

muziek van velen, in het bijzonder van onze vaste 
organist, de samenwerking met velen en vooral 

met mijn lieve collega Iemke Epema. Ik denk ook 
aan de kanselruil met de Dominicanen, waarbij ik 

mocht voorgaan in de Dominicanenkerk samen met 

René Dinklo. 
En in herinner me een 24-uursproject voor Kika, 

met de jongeren van Provider. Bij zo’n project is 
het altijd moeilijk om de nacht door te komen. Dat 

hebben we gedaan door samen een nachtelijke 
fietstocht in de omgeving van Zwolle te maken. Een 

mooie ervaring met jongeren, die in actie kwamen 

voor een zelfgeko-
zen goed doel.” 

  
Ook Andries’ vrouw 

Anneke voelde zich 

betrokken bij de 
gemeente in Zwol-

le, dat toonde ze 
onder meer door 

een aantal jaren 
als ambtsdrager 

actief te zijn en 

dienst te doen in 
kerkdiensten. An-

neke heeft die taak 
altijd met plezier 

vervuld, ook in De 

Molenhof. Andries 
herinnert zich dat 

Anneke destijds 
eerder dan hij van mening was dat een fusie met 

de Oosterkerk goed zou zijn.  

 
Wat wil hij de Oosterkerkgemeente graag meege-

ven voor de nabije toekomst? 
“Investeer in jongerenwerk en jonge gezinnen. 

Wees realistisch en zoek samenwerking met andere 
wijkgemeenten; de tijd van ‘in elke wijk een kerk’ is 

echt voorbij. Lees en bespreek met elkaar het 

nieuwste rapport KERK 2025 van de PKN en trek 
daaruit conclusies voor de eigen situatie. Durf als 

wijkgemeente te investeren in activiteiten in de wijk 
en laat het geld wat minder een hoofdrol spelen.” 

 

De afscheidsdienst van ds. Andries den Besten is op 
zondag 3 januari. 

 
Door: Gery Bruins

 

 

 
 

Bij de foto: Op zondag 18 oktober doopte ds. Andries den Besten Jens Mar-
chel Brinksma, zoon van Jasper Brinksma en Marieke Seinen en Jinthe 
Gooitske Petronella Feitsma, dochter van Lourens en Antoinette Feitsma. 
Maarten Matser maakte deze foto tijdens de feestelijke dienst. 
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 Achteraf 

Gemeentelid Martijn Grimmius is verslaggever bij de KRO-NCRV en bezocht  
onlangs met Unicef een vluchtelingenkamp in Libanon. 

  

In Libanon verblijven inmiddels meer dan 1 miljoen Syrische vluchtelingen.  
Zo'n 20 procent van hen woont in een tentenkamp.  

Violet Speek is hoofd veldoperaties van Unicef in Libanon en inspecteert een mogelijke nieuwe 
locatie voor een tentenkamp.  

  

Syrische kinderen krijgen sinds enkele maanden les op Libanese scholen om uitzicht te houden 

 op een goede toekomst.  


