
 
 

Bezinningsdag Oosterkerk en Adventskerk: 
het leven delen 

 
‘Deel het leven’: met dat thema luidden we op Startzondag het nieuwe kerkelijk jaar in. Het is een oproep 

om je niet alleen op jezelf te richten, maar om juist de verbinding met de ander aan te gaan. Om te ontdek-

ken waar de verschillen zitten, maar vaker nog om te constateren wat je met elkaar gemeen hebt. De Oos-
terkerk en de Adventskerk besloten de daad bij het woord te voegen en samen op ontdekkingsreis te gaan 

naar wie die ander is. Sinds kort is er één team van predikanten en een jongerenwerker voor beide gemeen-
tes werkzaam en zijn we aan het verkennen wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen. De eerste stap is 

dan elkaar beter leren kennen. De kerkenraden van beide kerken kwamen daarom op zaterdag 29 oktober 

voor een bezinningsdag bij elkaar onder het motto: ‘Deel je geloof’. Het doel: zonder verdere verwachtingen 
kennismaken met elkaar.  

 
We begonnen deze dag in de Oosterkerk, waar we 

in groepjes met elkaar in gesprek gingen. Iedere 
aanwezige had een voorwerp van huis meegeno-

men dat symbool stond voor hoe hij of zij het eigen 

geloof beleeft. Onder leiding van de predikanten, 
die elke een groepje leidden, kwamen er prachtige 

en persoonlijke verhalen naar voren: van een 
mooie kaart tot iemand die een blokfluit had mee-

genomen waarop ze vroeger samen met haar moe-

der speelde. Na de lunch, waarvoor de Oosterkerk 
de soep en de Adventskerk de broodjes had ver-

zorgd, fietsten we gezamenlijk naar de Adventskerk 
voor het vervolg van de bezinningsdag. Schilderen, 

bibliodrama, liederen schrijven, een Loesje maken 

of een brief aan Paulus schrijven: het kon allemaal in de workshops die de predikanten voor hun rekening 
namen. Na afloop van het creatieve gedeelte was het tijd voor een korte viering, waarna we de dag afsloten 

aan de bar met een drankje. 
 

Verschillen tussen de beide kerkenraden? Niet anders dan de verschillen die er altijd zijn tussen mensen 
onderling. Juist de nieuwsgierigheid naar de ander zorgde ervoor dat de leden vanaf het eerste tot het laat-

ste moment zich openstelden voor elkaar. Tijdens de bezinningsdag zijn vragen die de leden hadden geno-

teerd, maar uitdrukkelijk niet besproken. Dat gebeurt op een ander moment, waarna de kerkenraden hier bij 
hun gemeenten op terug zullen komen.  

 
Tijdens deze dag hebben we in korte tijd veel gedeeld met mensen die ons tot dan toe onbekend waren. Het 

waren prachtige, persoonlijke ontmoetingen, waarin we ontdekten wat voor onszelf en de ander belangrijk is 

in het leven en in het geloof. Een mooiere invulling van ‘Deel het leven’ kan ik me niet voorstellen. 

 
Door: Margrieta de Boer 
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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,  
Iemke Epema, Gerard Bielderman (op-
maak) en Heleen Grimmius (eindredac-
tie). 
  

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. Iemke Epema 
 

 De laatste dagen  
  

 en de laatste vragen  
 van het geleden jaar  

 staan voor de deur,  

 de bomen kouder  
 en de dromen ouder  

 maar de verwachting  
 nog vol gloed en kleur  

 want wij geloven:  

 het licht van boven  
 is niet te doven  

 stelt niet teleur  
 voor alle vragen  

 van alle dagen  

 achter de einder  
 achter de deur.  

[Anton van Wilderode, uit: Op hoop van vrede] 
 

Een bijzondere tijd vind ik het ieder jaar weer, de overgang van de 
herfst naar de winter. In de kerk is het de overgang van wat wel de 

tijd van de voleinding wordt genoemd naar de tijd van de verwach-
ting; van de laatste dingen naar de eerste. De herfst met zijn diepe, 

warme kleuren en weemoedige stemming van afscheid maakt plaats 

voor de winter, met zijn naakte bomen, leegte en heldere kou. In de 
kerk is niet de beloftevolle lente, maar juist de kale winter de tijd 

waarin de verwachting groeit. Juist als alles wegvalt, is het zicht vaak 
scherp. 

Advent is de tijd van iets nieuws dat zich baan breekt. De geboorte 
van God in deze wereld temidden van nood en gemis, pijn, schaam-

te, machteloosheid, schuld en verwarring. God wordt daar geboren 

waar er echt naar Hem wordt verlangd, waar mensen Hem uit alle 
macht missen. 

Over dit missen heb ik een zeer indrukwekkend boek gelezen. Het 
heet Mintijteer en is geschreven door een jonge vrouw, Esther Maria 

Magnis. Ze vertelt daarin haar eigen verhaal, een heftig verhaal van 

verlies, gemis en protest. In dit verhaal schreeuwt een mens het uit. 
En in dit verhaal wordt God geboren, middenin de werkelijkheid van 

de 21e eeuw. Het is een verhaal van het licht van boven dat niet is te 
doven. Ik zou zeggen: lees het zelf. 

Esther Maria Magnis zegt in dit boek ergens over God: ‘Zijn macht 
moet wel in de stilte liggen. Zijn zwijgen verzet zich onverbiddelijk 

tegen het zwijgen van de wereld. Zijn stilte heeft geen genade met 

de dood. Die stilte doet het niets uit elkaar klappen [….] God onder-
graaft de stilte. Daar moet een macht in liggen, die ik niet begrijp.’ 

Misschien zou deze Adventstijd voor ons een tijd kunnen zijn om na 
te denken over de bijzondere stilte van God. 

 

 

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.  
 



De Bagijn - november 2016                                                              3 
 

Overzicht programma Vorming en Toerusting  
januari en februari 2017 

 

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. 

 

Eenmalige activiteiten 
 

 Muzikale kerkdienst met ds. Gerard Rinsma en 

de band ‘Grace’ 
Zondagmiddag 29 januari 2017, 16:30 uur, in de Ooster-
kerk. 
 

 Vincent van Gogh, Meditatief Kijken naar zijn 

schilderijen 
Dinsdagavond 7 februari 20:00 uur tot 22:00 uur, in de 
Oosterkerk. Inleider is ds. Hans Tissink. 
Opgave graag drie weken van tevoren via 
raad.vent@adventskerk.nl 
 

 Namensymboliek in het boek Ruth 

Donderdag 9 februari 2017, 20:00 uur (koffie vanaf 
19:45), in de Oosterkerk. 
door ds. Jaap Jonkmans. 
 

Kortlopende activiteiten 
 

 Anders in de kerk 

De datum voor 2017 wordt nog bekend gemaakt. Inlich-
tingen bij ds. Wim Hortensius, predikant in Hattem  
(hortensiusw@gmail.com).  
 

 Geef je buren een gezicht – Verhalen in Bijbel 

en Koran 
Donderdagavond 25 januari en 2 februari, 20.00 uur in 
Adventskerk/wijkcentrum SIO. Kosten: € 2 per keer.   
 Opgave via raad.vent@adventskerk.nl.  
Meer informatie: ds. Henk Ottevanger, tel. 4600659,  
h.ottevanger@hetnet.nl 
 

 Leeskring ‘liberaal Christendom’ 

Donderdagavond, afwisselend in de Adventskerk en de 
Oosterkerk. In 2017 op: 12 januari, 2 februari, 2 maart, 6 
april. Begeleiding: ds. Iemke Epema en ds. Nelleke 
Eygenraam.  
Van te voren aanmelden bij ds. Nelleke Eygenraam tel. 
038-4525223, dominel@hetnet.nl 
 

 Weg van de Psalmen  

De avonden beginnen om 18.30 uur en eindigen om 
21.30 uur.  
Kosten per avond inclusief maaltijd, koffie en thee € 5,00 
p.p.  
11 januari 2017 
Psalmen zingen   Sionskerk  Ds. Hélène Evers  Ps 103 
15 februari 2017 
Geloofsgesprek  Adventskerk  Ds. Nelleke Eygenraam Ps 14 
 

Informatie te verkrijgen bij: Ds.Hans Tissink 
(hanstissink@hetnet.nl) of  
Anneke van der Meulen, an.vandermeulen@planet.nl,  
tel. 06 53720539.  

 

Bestaande groepen/kringen 
 

 Gedichten lezen 

Dinsdagavond 14 februari en 7 maart 2017, om 20:00 
uur, in de Oosterkerk. Iedereen is van harte welkom. 
Gespreksleiders zijn Lodewijk Kruithof en Sytze de Boer. 
Aanmelden kan door te mailen met Sytze de Boer, 
s.de.boer1@home.nl, maar bellen kan ook: tel. 4546229. 
 

 Ontmoetingsgroepen rond een Bijbeltekst – 

open avond ‘Psalmen’  
Informatie bij: Anne Marijke Zijlstra, tel. 4544488 of  
HarryPrins70@gmail.com tel.453 1068 
 

 Jongerengroep 18 + met Dominicanen 

Contactpersoon is Frans van Oosten:  
fransvanoosten@kloosterzwolle.nl   
 

 30+ gesprekskring 

Informatie en opgave bij ds. Iemke Epema  
(iemke.epema@hetnet.nl, tel 038-4542366). 
 

 Geloof be-amen 

Begeleiding door Ds. Iemke  Epema en ds. Nelleke Eygen-
raam (Adventskerk). Contact: iemke.epema@hetnet.nl 
 

 Ontmoetingsmomenten jonge gezinnen 

Contactpersoon is jeugdouderling Jeroen van Vilsteren, 
jeroenenanniek@gmail.com 
 

Oecumenische activiteiten 
 

 Zin in film (samen met Dominicanen) 

Donderdag 9 februari (film: Wild), 9 maart (Dead man 
walking), om 19:15 uur, in het refter van de Dominica-
nenkerk. Entree is 5 euro, inclusief consumptie. 
 

 Oecumenische vernieuwing 

Elke 2e dinsdagmiddag in de maand oecumenische ge-
spreksgroep in de Lutherse Kerk. Nadere informatie is te 
krijgen bij ds. Iemke Epema. 
 

 Oecumenische gespreksgroep 'Als vrouwen aan 

het woord komen’ 
Woensdag 1 januari, 8 februari, 8 maart, 19 april van 
9.45-11.45 in de Lutherse kerk, ingang Potgietersingel. 
Kosten: € 3,50 per keer. Informatie en opgave: Liesbeth 
Schuring-Dekker, tel. 0529-434292,  
liesbeth.schuring@kpnmail.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:raad.vent@adventskerk.nl
mailto:raad.vent@adventskerk.nl
mailto:h.ottevanger@hetnet.nl
mailto:hanstissink@hetnet.nl
mailto:an.vandermeulen@planet.nl
mailto:HarryPrins70@gmail.com
mailto:fransvanoosten@kloosterzwolle.nl
mailto:jeroenenanniek@gmail.com
mailto:liesbeth.schuring@kpnmail.nl?subject=
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Aankondigingen 
 

Werkgroep Carei brengt receptenboekje 
uit 
Bent u op zoek naar een leuk cadeau voor een 

verjaardag, Sinterklaas of Kerst? De Werkgroep 
Carei brengt een Receptenboekje uit! Daarin zijn 

recepten opgenomen van leden van de Ooster-

kerk in Zwolle en andere perso-
nen. De recepten zijn verzameld 

door de Werkgroep. De verkoop 
van het Receptenboekje start op 

zondag 13 november in de hal 

van de Oosterkerk.  
De Werkgroep Carei initieert en 

ondersteunt projecten van drie 
gezondheidsinstellingen in Carei 

(Roemenië). Met de opbrengst van dit Recepten-

boek worden de projecten en de activiteiten van 
de Werkgroep ondersteund. Binnen de instellin-

gen zien we nog steeds voldoende werk liggen, 
waarvoor we een oplossing willen en ook kunnen 

bieden. In het belang van de bewoners en het 
personeel. Fijn dat we op velen van u kunnen 

rekenen!  

Werkgroep Carei  
 

Pastoraat – Omzien naar elkaar 
Pastoraat is een belangrijk aspect in iedere kerke-

lijke gemeente (en natuurlijk ook in bredere zin): 

pastoraat doen we samen! Er is in onze gemeente 
georganiseerd pastoraat, maar er zijn ook veel 

spontane manieren om naar elkaar om te zien. 
Eigenlijk doet iedereen op de een of andere ma-

nier wel iets aan pastoraat. Hoe belangrijk deze 

aandacht voor elkaar binnen onze Oosterkerkge-
meente is, willen we op 12 februari 2017 tot uit-

drukking brengen in een kerkdienst met speciale 
aandacht voor pastoraat. Nadere informatie volgt 

tegen die tijd via de kerkgroet. 
Om het omzien naar elkaar goed gestalte te kun-

nen geven, is het van groot belang dat pastorale 

signalen worden doorgegeven; dit gebeurt nog 
steeds te weinig. Als u graag bezoek wilt ontvan-

gen van iemand uit de gemeente, kunt u contact 
opnemen met de Taakgroep Pastoraat via mar-

grieta.de.boer@home.nl of tel.nr. 4546229. Ook 

als u iemand uit uw (naaste) omgeving kent die 
wel wat aandacht of bezoek kan gebruiken, kunt 

u contact met Margrieta opnemen. Bijvoorbeeld 
vanwege ziekte, familieomstandigheden, burn-

out, of voor “zo maar” een gesprek. Als Taak-
groep horen we ook graag van u als u zo af en 

toe, of voor langere tijd, iemand wilt bezoeken. 

 

Rommelmarkt op 11 februari 2017 
Op zaterdag 11 februari 2017 organiseert Stich-
ting Kinderhulp Beregszász in samenwerking 

met Werkgroep Carei Roemenië in de Ooster-

kerk een rommelmarkt. 
Voor deze rommelmarkt zijn wij op zoek naar 

boeken, speelgoed, huishoudelijke spulletjes, 
gereedschappen, schone en mooie kleding, enz. 

Wat we niet kunnen gebruiken zijn meubelen en 

witgoed zoals wasmachines. Heeft u spullen voor 
deze rommelmarkt? Dan kunt u die in de week 

voorafgaand aan de rommelmarkt aanleveren. 
Mocht u al eerder spullen kwijt willen, neem dan 

contact op met onderstaande personen. 
Natuurlijk hebben we ook medewerkers nodig. 

Wilt u ons meehelpen? Neem dan contact op met 

Karst Mulder, tel. 06-44448896 en/of Willem 
Boerman, tel. 06-28190730. 

 

Ontmoetingsgroepen ‘Weg van de 
Psalmen’ 
Samen een psalm verkennen en beleven: dat kan 
bij een van de ontmoetingsgroepen bij het leer-

huisthema ‘Weg van de Psalmen’. Er zijn maar 
liefst vier groepen die bij elkaar komen, namelijk 

op maandag-, woensdag- of donderdagavond en 

op woensdagmiddag. In deze groep 
is nu volop ruimte voor nieuwe 

deelnemers! 
U en jij bent van harte welkom om 

zo’n bijeenkomst mee te maken, 

waarbij we eerst van elkaar horen 
hoe het leven gaat en dan samen 

een Psalm verkennen en beleven. 
Voor informatie over de middaggroep kunt u te-

recht bij:  
Arie van der Zwan, avanderzwan@solcon.nl, tel. 

4533177. 

Voor de andere groepen staat de contactpersoon 
op het bord bij de koffiebalie in de Bagijnehof. Op 

die lijst staan ook de groepen met een ander 
thema. Meer informatie is ook te krijgen bij:  

Anne Marijke Zijlstra, tel. 4544488 of 

HarryPrins70@gmail.com tel.4531068. 
 

Adventsvespers op woensdag in de Ad-
ventskerk 
In de tijd van Advent houden we elke woensdag-

avond een korte, sobere vesper in de Adventsker-
kerk (Talmaplein 2). Deze vespers vinden plaats 

op 30 november, 7, 14 en 21 december en tel-
kens van 19:00 tot 19:30 uur.  Iedereen is van 

harte welkom deze vespers bij te wonen.  

Het thema is ‘Menswording’. We bereiden ons 
voor op het Kerstfeest, wanneer we Gods mens-

wording in Jezus Christus vieren. Wie is die mens, 
die Mensenzoon, die anderen hielp mens te wor-

den? Tijdens de vespers wordt niet gecollecteerd, 
maar staan er paarse collectebussen in de kerk 

mailto:margrieta.de.boer@home.nl
mailto:margrieta.de.boer@home.nl
mailto:avanderzwan@solcon.nl
mailto:HarryPrins70@gmail.com
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voor het ZWO-project dat staatloze kinderen uit 

Myanmar helpt om van niemand iemand te wor-

den, om mens te worden. 
 

Het Klusteam 
Wist u dat er binnen de Oosterkerk een Klusteam 

actief is? Het Klusteam en dus ook de klussers 

vallen onder de diaconie van de Oosterkerk. Het 
klusteam helpt gemeenteleden en niet-

gemeenteleden met de uitvoering van klussen die 
niet door deze mensen zelf uitgevoerd kunnen 

worden, om wat voor reden dan ook. 

Vaak gaat het om mensen die niet over voldoende 
financiële middelen beschikken om de klus te 

laten uitvoeren, maar het kan ook gaan om men-

sen die het even niet meer zien zitten, of die geen 

netwerk hebben om bij te springen.  
De klussen waarvoor het Klusteam wordt ingeroe-

pen zijn heel divers: hulp bij verhuizing naar bij-
voorbeeld een verzorgingshuis, het leegmaken 

van een woning, behangen, schilderen, schoon-

maken, tuinonderhoud en nog veel meer. Wilt u 
meer weten over het Klusteam of een klus aan-

vragen?  
Neem dan contact op met de dagelijkse leiding, 

Karst Mulder tel: 4547960 (06-44448896) of Wim 

Woering tel: 4540834 ( 0612790954). 

  

Bageintje: Maak een Kerstkleurplaat! 
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Ontmoeting met… 
 

Anne Marijke Zijlstra 
 

Anne Marijke Zijlstra ontmoeten kan eigenlijk 
altijd op een koffieochtend in de Bagijnehof, die 
daar op elke donderdagmorgen in de even we-
ken wordt gehouden. Leden van de wijkge-
meente en ook buurtbewoners komen er. Ter-
wijl gastvrouwen en een gastheer koffie rond-
brengen, praten de bezoekers met elkaar over 
de mooie en de moeilijke dingen in hun leven. 
Anne Marijke voegt zich graag bij hen, vooral 
omdat ze er mensen spreekt die ze anders al-
leen vluchtig ontmoet, na de kerkdienst bij-
voorbeeld. “Daar komt bij dat ik de koffieoch-
tenden een heel goed initiatief vind”, zegt ze. 
“Daarmee wil ik me 
graag solidair tonen 
door er geregeld te 
komen. En het is 
heel gezellig.” Dat 
zijn de andere kof-
fiegasten helemaal 
met haar eens. De 
sfeer is gemoedelijk, 
er wordt serieus van 
gedachten gewisseld 
en ook veel gela-
chen. 
 

In mei 2003 ver-
huisde Anne Marij-
ke, die van beroep wijkverpleegkundige was, 
van Leusden naar Zwolle. Ze vond een huis in 
de Indische buurt en meldde zich bij de Ooster-
kerkgemeente. Om zich sneller thuis te voelen, 
werd ze al na vier maanden lid van de kerken-
raad. “Je krijgt de kans in de keuken van de 
kerk te kijken en je leert veel mensen kennen”, 
motiveert ze haar keus voor de functie van ou-
derling. 
In april 2015 werd Anne Marijke opnieuw be-
vestigd als ambtsdrager, nu is ze ouderling voor 
woonzorgcentrum Arcadia. Ze leidt er onder 
meer een Gemeentegroeigroep voor bewoners. 
De groep telt vijftien leden, die behalve uit de 
Oosterkerk ook uit de Sionskerk en de Christe-
lijke Gereformeerde Kerk komen. Wie dat nodig 
heeft, krijgt extra pastorale aandacht. Wat ze 

hoort van mensen belast haar niet, zegt Anne 
Marijke, ze overweegt hun verhalen en bewaart 
ze in haar hart. “Ik voeg die mensen toe aan 
het lijstje voor wie ik bid: onze Hemelse Vader 
heeft een groot oor en een groot hart. Mijn 
levende band met Hem gaat voor mij steeds 
meer betekenen.” 
Met Pasen en Kerst is ze ouderling bij de 
Avondmaalsvieringen in Arcadia. Ds. Elly Urban 
is predikant voor het woonzorgcentrum, zij zal 
ook voorgaan in de vieringen, waarbij iedereen 
die wil deelnemen welkom is. 
“Ik ben een bevoorrecht mens”, zegt Anne Ma-

rijke lachend, “want 
ik heb drie huizen: 
mijn eigen huis, de 
Oosterkerk en Arca-
dia. Wie is er zo 
rijk?”  
 

Duidelijk is dat rijk-
dom voor Anne Ma-
rijke niets met geld 
te maken heeft, in-
tegendeel. “Ik vind 
dat er vaak met eu-
rotekens in de ogen 
naar mensen wordt 
gekeken, ook in de 

kerk. Steeds opnieuw wordt er een beroep ge-
daan op de groep gemeenteleden die toch al 
geeft voor de kerk, om nog meer bij te dragen. 
Omdat we anders een begrotingstekort opbou-
wen en onder andere het pastoraat in de knel 
komt. Misschien moeten we dat eens duidelijk 
maken aan de mensen die wel bij ons inge-
schreven staan, maar niets afdragen. Als die 
per week een euro betalen is in elk geval de 
verplichte afdracht van vijftig euro per lid aan 
de landelijke PKN gedekt. Ik zou best bij die 
mensen op huisbezoek willen om hen dit uit te 
leggen, op een liefdevolle manier. Wederzijds 
respect, daar moet het in de maatschappij en in 
de kerk om draaien.” 
 

Door: Gery Bruins 

 
Bij de foto: Anne Marijke Zijlstra (derde van links) tijdens een koffieochtend in de Bagijnehof. 
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Tien vragen aan... 
 

Dik Kremer 
 

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 voorstellen?  
Mijn vrouw Mineke en ik wonen in Zwolle. Ik ben 67 

jaar geleden geboren in Hardenberg. Na mijn oplei-

ding aan de Sociale Academie werd ik welzijnswer-
ker, met name gericht op jeugd- en jongerenpro-

blemen, deed buurtwerk en opbouwwerk en gaf 
leiding aan een team jongerenwerkers. Sinds 2013 

geniet ik van mijn pensioen.  
 

2. Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden?  

We starten de dag ontspannen, omdat we beiden nu 
pensioen hebben. Dan volgt na het ontbijt en de 

krant ‘Nederland in Beweging’. Anderhalf jaar gele-
den zijn wij van Nieuwleusen naar Zwolle verhuisd 

en we hebben hier uitgebreid kennisgemaakt met de 

stad, de omgeving en 
meegedaan aan bijeen-

komsten op het terrein 
van kerk en cultuur, ver-

enigingsleven, film en 

musea, natuur en sport 
om zo Zwolle te leren 

kennen.  
 

3. Wat zijn je hob-
by’s?  

Ik houd van volleyballen, 

tennissen, fietsen, gitaar-
spelen en werken in de 

tuin. Maar daarnaast 
werk ik ook graag in het 

bos of op de heide bij Landschap Overijssel als een 

soort boswachter. Dat doe ik met scholieren, vluch-
telingen of vrijwilligers, heerlijk buiten werken. 

 
4. Wat zijn je activiteiten binnen de Ooster-

kerkgemeente?  
Tot op heden bestaat dat vooral uit rondkijken en 

meedoen met groepen en lezingen. Ik luister en 

praat met mensen ter kennismaking en neem zo 
kennis van wat er allemaal plaatsvindt. Dit leidde 

ertoe dat ik met ingang van september ‘ja’ heb ge-
zegd tegen het voorzitterschap van de kerkenraad! 

 

5. Waarom is de kerk belangrijk voor je?  
Vanuit mijn opvoeding ben ik daarmee vertrouwd 

geraakt en steeds heb ik meegedaan met allerlei 
groepen, door de week en ’s zondags. Ik begon als 

jongen op de knapenvereniging, leidde clubs, kin-

der- en tienernevendiensten en kwam in de kerken-

raad. Geloof en kerk hebben mij gevormd in vele 
samenlevingsvragen. Met name de gelijkenissen van 

Jezus zijn een inspiratiebron geworden en ik herken 

dit in de ruimzinnige opvatting van de Oosterkerk.  
 

6. Welk onderdeel van een kerkdienst spreekt 
je doorgaans het meeste aan?  

De viering is voor mij een geheel: in de uitleg hoop 
ik op vernieuwende inzichten. Veel hedendaagse 

liederen vind ik prachtig en met allerlei muziekin-

strumenten erbij is het nog mooier.  
 

7. Welke nieuwsberichten in de afgelopen 
periode hebben je het meest geraakt?  

Mensen die zwerven over de aarde en geen plek 

vinden voor henzelf of 
hun kinderen. Duur-

zaamheid krijgt steeds 
meer aandacht en dit 

moet ook, om een mooie 

aarde met een rijk land-
schap en natuur in stand 

te houden. 
 

8. Waar kun je je heel 
kwaad om maken?  

Het steeds maar weer 

uitbreken van ruzies en 
oorlogen, of het groeien-

de verschil tussen arm 
en rijk. Verder heb ik 

veel geduld, maar hardrijders en stinkende scooters 

of brommers irriteren mij ook. 
 

9. Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker 
maken?  

Als iemand om een praatje verlegen zit. Maar heel 
mooi waren ook de telefoontjes: ‘Er is een kleinkind 

geboren’. We hebben twee zoons en een dochter 

met partners en nu alweer vier kleinkinderen, varië-
rend van 2 weken tot 3 jaar oud. 

 
10. Wat is je grootste wens voor de toe-

komst?  

Vrede dicht bij huis en in onze grote wereld door 
eindelijk eens te stoppen met bewapening. Verder  

wens ik dat mensen meer luisteren naar elkaar, om 
elkaar geven en belangstelling hebben voor andere 

meningen. En ten slotte… een bloeiende Oosterkerk! 
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Achteraf 
 

We zijn alweer hard op weg naar 2017. Maar voordat het zover is, kijken we 

graag terug op het jaar dat -bijna- achter ons ligt.  

Voor de Oosterkerk was 2016 het jaar van... 

Kennismaken met Syrische vluchtelingen die 
nieuw in Nederland zijn. 

Onze eigen Passion door Koorbizniz Oosterwind. 

Veel muzikaal talent tijdens het  
limonadeconcert. 

Een nieuw predikantenteam en jongerenwerker 
voor de Oosterkerk en de Adventskerk. 

Een kleurrijke Startzondag. 

Een geslaagde deelname aan de  
Open Monumentendag. 

De foto’s voor deze Achteraf zijn gemaakt door: 
Theo Brand, Aart Dijkhuizen, Tim Krooneman, 

Maarten Matser en Egbert Scheffer. 

 


