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Met uitneembaar programma
Vorming en Toerusting

Diaconaat, een brug?!
In het komende seizoen is er in het programma Vorming en Toerusting bijzondere aandacht voor
het diaconaat, in de vorm van een inspirerend drieluik Licht op samenleven. Wat is het belang van
diaconaat voor ons als Oosterkerk en voor de kerk in haar geheel?
Tot halverwege de jaren zestig was het de normaalste zaak van de wereld dat de diaconie/de kerk
deelnemer was aan de samenleving. Zij werd als zodanig ook als relevant gezien. Het maatschappelijk werk, gezins- en kinderzorg waren activiteiten van de diaconie. Ook waren veel kerkmensen
als vrijwilliger betrokken bij hulp voor de naaste. Met invoering van de Algemene Bijstandswet in
1965 en de daaropvolgende sociale wetgeving werden deze taken overgenomen door de overheid.
De onderlinge zorg werd door de overheid georganiseerd en geïnstitutionaliseerd. De diaconie verloor zo haar oorspronkelijke taak, wat enige verlegenheid gaf. De
diaconieën zijn zich toen meer gaan richten op werelddiaconaat
en andere wereldwijde projecten. Kerk en samenleving zijn de
decennia daarna uit elkaar geroeid en min of meer met de rug
naar elkaar komen te staan. Ook dreigde het diaconaat binnen
de kerk een stiefkindje te worden. De laatste jaren is t.a.v. deze
ontwikkelingen een duidelijke kentering waarneembaar.
De diaconie keert weer terug in haar oorspronkelijke rol in de
lokale samenleving. Ze doet mee aan het wijkoverleg, wordt betrokken bij de stadsdialoog over armoede - de diaconieën namen
het initiatief tot de voedselbank - er is een werkcafé voor werkloze mensen, projecten voor ex-gedetineerden etc. De initiatieven
buitelen over elkaar heen. Diaconaat krijgt in de kerk meer en meer een plek die haar toekomt.
Diaconie is geen hobby van een paar bevlogen mensen. Het behoort tot het wezen van de kerk
zoals Mattheüs 25 verwoordt: "de hongerige spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de
vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen en de gevangenen bezoeken". De diaconie vervult
een brugfunctie tussen kerk en samenleving en biedt zo de mogelijkheden om als kerk weer
dienstbaar te zijn in en voor de samenleving.
In het diaconale drieluik, waar verschillende mensen te gast zijn die in onze stad op dit gebied
actief zijn én die zelf weten wat het is om hulp nodig te hebben, willen we ons hier samen in verdiepen. We hopen van harte dat u meedoet!

Door: Wim van Ree, diaconaal consulent Protestantse Gemeente Zwolle

hier adressticker
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Kopij

Karlijne Hullegie-Brouwer
tel. 038-8515675
Kopij voor het volgende nummer kunt u
uiterlijk dinsdag 4 november 2014 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
Predikanten:

Ds. Wim Hortensius, tel. 038-452 46 60
dswhortensius@oosterkerk.nl
Ds. Iemke Epema, tel. 038-454 23 66
iemke.epema@hetnet.nl
Ds. Andries den Besten,
tel. 06 44997660
a.besten9@upcmail.nl

Scriba:

1e scriba: Lies Gerrits
Zwanenbloem 60
8043 NG Zwolle
tel. 038-422 74 80
e-mail: scriba@oosterkerk.nl
2e scriba: Wil van de Meeberg

Meditatie

Door: ds. Iemke Epema

Erbarming
Toch ziet U de pijn en het verdriet,
U merkt het op en weegt het in Uw hand.
(Psalm 10 vs 14)

Wat een zomer was het! Weken achter elkaar mooi weer, de zon die
er elke dag maar weer was. Het geeft een grote lichtheid en onbezorgdheid aan de dagen. Maar tegelijkertijd gebeurde er van alles in
onze wereld. Geweld dat overal oplaaide: Irak, Syrië, Gaza, Oekraïne,
Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek… Door de ramp met
de MH17 kwam het voor ons heel dichtbij. In wat voor krankzinnige
wereld leven wij, wat doen mensen elkaar allemaal aan?
'Soms zijn er tijden dat het lijkt alsof de ellende in de wereld alleen
maar toeneemt' las ik in een bericht van Artsen zonder Grenzen.
Nood die gewoon niet te stelpen valt; je bent bezig met het ene en
het volgende doet zich alweer voor. Om totaal moedeloos van te
worden. In datzelfde bericht stond te lezen: 'Maar we zullen nooit bij
de pakken neerzitten. Want niets doen, is simpelweg geen optie. Wij
richten ons op maar één ding: levens redden.'
Het deed mij ineens zo goed om dat te lezen, en in het blad de beelden te zien van toegewijde jonge mensen die in klinieken ergens in
onze wereld proberen mensen te helpen. Om te weten dat dát er ook
is in onze krankzinnige wereld: een sterke gerichtheid om levens te
redden. Dat er mensen zijn die worden bezield door het geloof dat dit
het enige mogelijke antwoord is op al die ellende, -die bijna niet om
aan te zien is. Dat de pijn en het verdriet toch worden gezien, opgemerkt en gewogen. Door Hem die ziet met ogen van ontferming en
door mensen die kijken met dezelfde blik. In landen ver weg, maar
ook hier bij ons om de hoek, waar ook genoeg nood te vinden is.
Henri Nouwen heeft eens gezegd: 'De enige schoonheid die onze
gebrokenheid heeft is de schoonheid van de erbarming die haar omsluit.' Laten we al onze hoop vestigen op die erbarming.

Website

www.oosterkerk.nl

Facebook

www.facebook.com/OosterkerkZwolle

Twitter

@Oosterkerk038

Wijkrekening

NL23INGB0001158271 t.n.v.
Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
Tel. 038-421 75 96
Open op werkdagen van
8.00 – 12.00 uur.
E-mail: administratie@pknzwolle.nl
Website: www.pknzwolle.nl

Kerkdiensten:

Kijk voor een overzicht van kerkdiensten
in Gaandeweg of op www.oosterkerk.nl
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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. 038-4546229, 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
Startzondag in de Oosterkerk
VERBINDEN is het thema van de startzondag op 14 september. Dit is het programma:
Vanaf 9.15 uur: koffie vóór de dienst.
10.00 – 10.45 uur: de kerkdienst.
Na de kerkdienst gaan we met elkaar naar de Turfmarkt.
11.00 uur: klaar voor de start – run voor en door de kinderen (sponsorloop voor het Ronald McDonald Huis). Allen gaan
de kinderen aanmoedigen en liefst ook sponsoren. Voor ieder is er op de Turfmarkt iets te drinken. Na de run gaan we
terug naar de kerkzaal en de Bagijnehof.
Voor de kinderen is er dan een levend ganzenbord. Hierbij worden de tieners actief ingeschakeld...
Voor alle anderen is er een keuze tussen vijf workshops.

11.30 uur – 12.00 uur eerste ronde workshops

12.00 uur – 12.15 uur wisseling

12.15 uur – 12.45 uur tweede ronde workshops

13.00 uur afsluitende maaltijd
We eten onze zelf meegebrachte boterhammen. De organisatoren zorgen voor drinken en fruit.
De workshops zijn:
1. Zingen in de kerkzaal o.l.v. Rudie Altelaar
2. Gedichten – o.l.v. Sytze de Boer en Iemke Epema
3. Bibliodrama – o.l.v. Wim Hortensius
4. Oosterkerk – lied maken – o.l.v. Geeske Koopman en Andries den Besten
5. Bedenk een vernieuwende diaconale activiteit in de stad
In alle workshops komt het thema VERBINDEN naar voren.

Welkom bij een nieuw seizoen Gespreksgroep 50plus!

De Gespreksgroep 50plus die bijeenkomt in de Oosterkerk, heeft weer een boeiend programma voor het seizoen
2014/2015 samengesteld. De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur. De kosten bedragen €4,- per ochtend, inclusief
koffie en thee.
Het seizoen wordt geopend op woensdag 15 oktober met een vertelling
over 'geloven in een Afrikaanse context', door Dr. J.N. Breetvelt. Hij is
missioloog en oud-zendingsarts in Afrika vanuit de PKN en kan vanuit
deze ervaring zeer boeiend vertellen over dit onderwerp.
Op woensdag 19 november spreekt Dr. Jean-Jacques Suurmond
over het onderwerp 'Ouder worden als roeping'. Jacques Suurmond is
predikant-geestelijk verzorger en publicist (onder meer columnist van
het dagblad Trouw). Over dit onderwerp verscheen ook zijn boek: Meer

geluk dan grijsheid, de spiritualiteit van de ouderdom.

Op woensdag 21 januari 2015 is de algemeen secretaris van de Raad
van Kerken Klaas van der Kamp bij ons te gast. Zijn lezing zal gaan
over zijn boek Raven, over eenheid als waardering voor God . In dit boek
blikt hij terug op vijf jaar oecumenisch werk in drie grote blokken: wat
verbindt, wat raakt en wat spreekt.
Op woensdag 18 februari staat als onderwerp op de rol 'de kernbegrippen van de Europese cultuur'. Daarvoor hebben
we uitgenodigd mw. Prof. Dr. Christiane Berkvens-Stevelinck, oud-hoogleraar Europese cultuur en Remonstrants
predikante te Rotterdam. Ze schreef over dit onderwerp het bekende boek: Erfenis Europa. Toekomst van een stervende

zwaan.

Woensdag 18 maart hoopt mw. Derkien Wiedijk, werkzaam als docent muziek en koordirigent, een muzikaal onderwerp met ons te behandelen (het exacte onderwerp is nog niet bekend).
En op woensdag 15 april wordt de cyclus afgesloten met een lezing over de relatie tussen techniek en ethiek. Hiervoor
is benaderd Prof. Dr. IR. Peter-Paul Verbeek die o.a. verbonden is aan de afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit
Twente als hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek (nog onder voorbehoud).
Voor meer informatie: Bert van de Venis, tel. 038-4547173, e-mail: fam.venis@home.nl

Open Monumentendag

De Oosterkerk doet mee aan de Open Monumentendag op zaterdag 13 september.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 uur Orgelconcert door Rudie Altelaar
12.30 uur Orgelconcert door Rudie Altelaar
13.00 uur Christelijk Gemengd Koor
15.00 uur Convocaal
16.00 uur Na8ten
Voor informatie en/ of opmerkingen kunt u contact opnemen met Anne Marijke Zijlstra (tel. 038-4544488), coördinator
van de Open Monumentendag in de Oosterkerk.

De Bagijn - september 2014

3

Deelnemers enquête overwegend
positief over communicatie

Tulpenbollenactie door Werkgroep Carei
(Roemenië)

Aan het communicatieonderzoek dat in juni werd gehouden, hebben negentig gemeenteleden van de Oosterkerk
meegedaan. Van hen vulden ongeveer zeventig het enquêteformulier digitaal in. In deze Bagijn een globaal
overzicht van de uitslagen die de komende tijd door de
taakgroep Communicatie worden geïnterpreteerd.
Er deden evenveel mannen en vrouwen aan de enquête
mee. Van hen is de
meerderheid
ouder
dan 60 jaar, jonger
dan 25 zijn 3 deelnemers, 25 behoren tot
de middengroep. Alle
respondenten
zijn
trouwe kerkgangers
en zij lezen ook allemaal de Kerkgroet;
een 15-tal gemeenteleden doet dit via
e-mail of de website.
Bijna 60 mensen wonen als het even kan het gemeenteberaad bij, de anderen komen soms of nooit (8). Over het
algemeen wordt het gemeenteberaad 'nuttig' en/of informatief' genoemd.
Ook de website www.oosterkerk.nl wordt vrijwel algemeen positief beoordeeld; 9 respondenten hebben wat
kritiek. Minder populair zijn de sociale media Twitter (6
volgers) en Facebook (13). Bijna dertig mensen noemen
deze media 'noodzakelijk in deze tijd', 49 mensen vinden
ze 'leuk maar niet voor mij'.
Wijkblad De Bagijn wordt door 4 mensen 'soms' gelezen
en door 3 mensen 'nooit'. 'Overbodig' wordt het blad door
5 respondenten gevonden, slechts 1 vindt het er niet
mooi uitzien. De overige deelnemers kiezen voor 'boeiend', 'toegankelijk' en 'een bindend element'. Wel wordt
opgemerkt dat er meer voor kinderen en jongeren in het
wijkblad mag; anderen missen kerkenraadsverslagen en
'geloofsverhalen'.
Via het enquêteformulier lieten 24 gemeenteleden weten
De Bagijn in het vervolg digitaal te willen ontvangen. Wie
dat ook wil, kan dit nog steeds kenbaar maken door op de
website de rode knop aan te klikken.

Binnenkort gaat de Werkgroep Carei weer de bekende
tulpenbollenactie houden. De opbrengst hiervan komt
volledig ten goede aan de drie projecten in Carei, Roemenië: het verpleeghuis Casa Alexandru, het particuliere
weeshuis Lacramioara en het psychiatrisch ziekenhuis St.
Ana.
Uit eerdere tulpenbollenacties is ons gebleken dat
de tulpen van een uitzonderlijke en stabiele kwaliteit zijn (wij betrekken de
bollen van een topkweker
uit Dronten). De werkgroep durft dan ook met
een gerust hart opnieuw deze actie te houden. De bedoeling is om in de tweede helft van september de bestelformulieren voor de bollen rond te delen in de Oosterkerk,
waarna enkele weken later de uitlevering zal plaats vinden. Nadere details over de tulpen (zoals soorten, kleuren
en prijs) volgen medio september. U kunt natuurlijk ook
uw tulpenbollen bestellen door een mail te sturen naar
werkgroepcarei@gmail.com
Werkgroep Carei

Oosterkerk op televisie

De IKON zond in de zomer het programma De Wachtkamer uit. Het programma gaat over mensen die op een
bepaald moment in hun leven voor een belangrijke keuze
stonden en daarbij dilemma's tegenkwamen.
De aflevering Geen

partner,

Kijk voor een overzicht
van kerkdiensten in

Gaandeweg
of op www.oosterkerk.nl
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geen

kind?

gaat over Oosterkerkgemeentelid
Nienke
van der Schaaf en de
keuze die zij maakte
om als alleengaande te
proberen een kind te
krijgen. Ook religieuze overwegingen die zij maakte, komen aan bod. Er is daarvoor onder meer gefilmd in de
Oosterkerk waar een gesprek tussen onze wijkpredikant
Wim Hortensius en Nienke werd opgenomen.
Bent u benieuwd? De uitzending is 9 juli uitgezonden en is
te bekijken via www.npo.nl of de link op
www.oosterkerk.nl
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Programma Vorming en Toerusting 2014-2015
Een gevarieerd en mooi programma Vorming en Toerusting is weer samengesteld, dat u hopelijk enthousiast maakt! Eerst worden de losse activiteiten vermeld, dan volgen enkele bijzondere kringen. Zo is er een diaconaal drieluik 'Licht op samenleven' en een predikantenboekenkring. En er zijn veel bestaande kringen die worden voortgezet. Het programma is uitneembaar, dus mooi om te bewaren. Ook op de website, www.oosterkerk.nl kunt u het programma bekijken. Mensen van buiten de Oosterkerk zijn natuurlijk ook van harte welkom om
mee te doen. Wij hopen op een mooi seizoen!
'God houdt wel van een geintje'
Lezing Dr. Frank Bosman
Dr. Frank Bosman is Rooms Katholiek cultuurtheoloog,
met regelmaat te horen en zien in verschillende radio- en
televisieprogramma's. Bosman is o.a. werkzaam aan de
Faculteit Katholieke Theologie aan de Universiteit van
Tilburg. In 2012 verscheen
een van zijn boeken God
houdt wel van een geintje,
over de (soms moeizame)
relatie tussen geloof en
humor. Bij deze lezing is
iedereen die geïnteresseerd
is van harte welkom, maar
er wordt vooral gedacht aan
jonge mensen. Om die reden
vindt het op de zondagmiddag plaats én is er kinderoppas aanwezig. Tegen een
kleine vergoeding wordt er
na afloop een Indonesische
maaltijd aangeboden door PERKI. Voor het eten kunt u
zich opgeven bij Hanneke Wansink (Oosterkerk), hannekewansink90@hotmail.com of 06-28589261. Graag vóór
maandag 20 oktober. De lezing is op 26 oktober om
15.30 uur in de Oosterkerk en de kosten zijn € 4,- incl.
consumptie.

Tentoonstelling over Marc Chagall

De Sionskerkgemeente organiseert van 29 oktober tot 15
november een unieke tentoonstelling over de Joodse
kunstenaar Marc Chagall (www.chagallindesionskerk.tk).
Het gaat om litho's (steendrukken) afgeleid van de twaalf
gebrandschilderde ramen, die Chagall ontwierp voor de
synagoge van het Hadassah Ziekenhuis in Jeruzalem. We
bieden de mogelijkheid om deze tentoonstelling samen
met andere gemeenteleden uit de Oosterkerk te gaan
bezoeken, op zaterdag 8 november a.s. We verzamelen om 10.30 uur in de Sionskerk, waar we koffie
drinken. Ds. Wim Hortensius houdt een korte inleiding
over Marc Chagall en de tentoonstelling. Vanaf 11.00 uur
is er een uur gelegenheid om de litho's te bewonderen,
waarna we onze ervaringen tot uiterlijk 12.30 uur met
elkaar kunnen delen. Er is ook een film over het leven van
Marc Chagall. Inlichtingen en opgave bij ds. Wim Hortensius, dswhortensius@oosterkerk.nl, tel. 038-4524660.

Getallen- en namensymboliek in de Bijbel
Is uw geluksnummer 7? Telt u altijd eerst tot 10 voordat
u actie onderneemt? Deze, en veel andere kenmerkende
getallen hebben een Bijbelse oorsprong!

In de Oosterkerk, op donderdagavond 5 februari om
20.00 uur, zal er een inleiding gegeven worden over het
gebruik van getallen- en namensymboliek in de Bijbel. De
inleider is ds. Jaap Jonkmans.

Kloosterweekend in de veertigdagentijd
Een weekend van bezinning, van samen op pad gaan.
Verblijven in klooster De Bron te Nijmegen, midden in een
stadswijk. We nemen o.a. deel aan de diensten, horen
over het kloosterleven, eten in stilte met de zusters, bespreken de evangelielezing. Er is tijd voor jezelf, een
wandeling, rust om op je kamer te zijn. Een weekend van
aandacht en ontmoeting van vrijdag 13 maart rond
14.00 uur tot zondag 15 maart even na de middag.
De kosten: ongeveer € 70,- p.p. Opgave: voor 1 februari
bij Christa van Stappen, tel. 038-4543230 of christawimvanstappen@planet.nl Voorbereiding: dinsdag 24
februari 20.00 uur in de Bagijnehof.

Wandeling in Amsterdam met La Verna
La Verna is een project van de Franciscanen in Nederland,
een spiritueel centrum midden in Amsterdam-West. Het
centrum is genoemd naar een berg in Toscane, waar
Franciscus van Assisi zich terugtrok om te mediteren. Het
centrum biedt cursussen, lezingen en wandeltochten aan.
In het voorjaar van 2014 vond er bijvoorbeeld een wandeling door Amsterdam-West plaats. In het voorjaar van
2015 willen we deelnemen aan zo'n wandeltocht. Omdat
het programma voor 2015 nog niet bekend is, volgt meer
informatie in het najaar van 2014. O.a. op de website van
de Oosterkerk kunt u dan informatie vinden. Zie ook
www.laverna.nl om een indruk te krijgen van het centrum.
Voor vragen of (tegen die tijd) opgave:
Heidi Schröder, heidischroder433@hotmail.com of 0645254213.

Bibliodrama
Voor wie samen met anderen willen zoeken naar verdieping in hun geloof, in hun leven, is er weer gelegenheid
om bibliodrama te spelen. In bibliodrama leven we ons in
in een Bijbelverhaal om zo misschien tot onze verrassing
meer te ontdekken over ons eigen levensverhaal, over
een ander, over God. De bijeenkomsten vinden plaats in
de Oosterkerk, op de maandagavonden 15 september, 20 oktober, 1 december, 12 januari, 2 maart,
13 april en 1 juni, steeds van 19.30 tot 22.00 uur. De
leiding berust bij ds. Wim Hortensius en pastor Hans
Schoorlemmer van de Thomas à Kempisparochie.
Inlichtingen en aanmelding bij ds. Wim Hortensius:
dswhortensius@oosterkerk.nl, tel. 038-4524660.
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Programma Vorming en Toerusting 2014-2015
plan voor de wereld. Het is zowel mogelijk de hele serie te

Licht op samenleven

Een diaconaal drieluik, waarin achtereenvolgens een in de
Zwolse gemeente actieve Oosterkerker, onze onlangs
aangestelde diaconaal consulent en de voorzitter van de
landelijke synode van de PKN
hun licht laten schijnen over
sociale vragen die wezenlijk
zijn voor het kerk zijn. De
avonden vinden plaats van
20.00 tot 22.00 uur in de
Oosterkerk.
Op donderdag 9 oktober
wordt de reeks geopend door
ons gemeentelid Crystal Ziel,
adviseur van de gemeente
Zwolle en voorzitter van de stichting WIT, die zich inzet
voor het versterken van kwetsbare mensen en situaties
op het gebied van armoede, eenzaamheid en participatie.
Ze gaat in op de vraag wat armoede met mensen doet en
laat ons dit zelf ervaren door het spel InZicht. Op donderdag 27 november neemt diaconaal consulent Wim
van Ree ons mee in de diaconale praktijk in onze eigen
stad. Hij heeft twee mensen uitgenodigd die zich inzetten
tegen armoede in onze stad: Sandra van Os, die kinderwerker is bij Travers Welzijn en veel te maken heeft met
kinderen en armoede, en Ria Wittenaar, secretaris van de
Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing. Op woensdag 22 april is synodevoorzitter Karin van den Broeke bij
ons te gast. Zij vindt dat de kerk de samenleving iets
moet laten zien van het visioen van vrede en gerechtigheid voor alle mensen, dat ons bezielt. Dit visioen zou
onze kerkelijke agenda veel meer moeten bepalen.

Een boekje open doen – predikanten over
theologische boeken die hen inspireren

Een bijzondere serie georganiseerd voor de gehele Protestantse Gemeente Zwolle, door de gezamenlijke predikanten van de PGZ. Wat lezen onze predikanten? Welke boeken hebben een bijzondere betekenis voor hen en willen
ze graag doorgeven aan anderen? Iedere maand krijgen
de predikanten van één wijkgemeente de gelegenheid om
op persoonlijke wijze een favoriet boek voor het voetlicht
te brengen. Daarbij is volop de gelegenheid tot gesprek
met de zaal. De serie wordt gehouden in de Oosterkerk
op de tweede woensdagavond van de maand, aanvang 20.00 uur.
Het programma is als volgt: op 8 oktober opent studentenpredikant Bert Koetsier de reeks met zijn eigen dan net
uitgekomen boek Beeldend Bijbellezen. Op 12 november
volgt Andries den Besten met God is niet te vangen van
Jan Offringa en Evert van Baren (in 2014 verschenen).
Nelleke Eygenraam zal op 10 december vertellen over
Met anderen tot Christus van haar leermeester Bert Hoedemaker. De serie gaat verder op 14 januari met Jacob
Mulderij die het boek Jezus Kurios van A. van der Beek
aan de orde zal stellen. Op 11 februari spreekt Edward
van 't Slot over de Bijbelstudie over het boek Prediker die
hij samen met zijn vrouw Lucie heeft geschreven en die
verschenen is in de serie Luisteroefeningen. Op 11 maart
bespreken Nelleke Beimers en Margo Jonker samen het
recent uitgekomen boek Wat blijft. God na de kaalslag
van ds. Werner Pieterse. De reeks wordt afgesloten op 8
april door Ruilof van Putten, die in zal gaan op het boek
van Tim Keller Goed werk. Ons dagelijks werk en Gods
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volgen als losse avonden te bezoeken. Opgave vooraf is
niet nodig.

Zin in film

Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen
over na te praten, deze activiteit is vorig seizoen succesvol gestart op initiatief van de Dominicanenkerk, de Th. à
Kempisparochie en de Oosterkerk. In 2014/2015 zijn er
vier vrijdagavonden gepland. Iedereen met zin in een
boeiende film is welkom. De ontvangst met koffie of thee
is in de Refter van het Dominicanenklooster, vanaf 19.15
uur, waarna om 19.30 uur de vertoning van de film begint. De entree bedraagt € 4,-, inclusief de consumptie.
Op 10 oktober wordt 'Philomena' vertoond. Het waar
gebeurde verhaal over een vrouw, een ongehuwde moeder, die op zoek gaat naar haar zoon die haar werd afgenomen. Op 12 december wordt een film vertoond die
ook interessant is voor jongeren: de verfilming van het
boek van Carry Slee 'Spijt'. Voor jongeren is de toegang €
2,50. Op 6 februari wordt 'Houdt God van vrouwen?'
vertoond. Een documentaire over een moedige vrouw uit
Staphorst die een actieve rol in kerk en samenleving
wenst te spelen. En 20 maart wordt 'Yo, También' ('ik
ook') vertoond. Een fijngevoelige film over de delicate
relatie tussen een universitair opgeleide jonge man met
het syndroom van Down en een vrouw. Aanmelding vooraf is niet nodig.
Nadere inlichtingen bij Lodewijk Kruithof: lpkr@xs4all.nl

Jongerengroep 18plus
Jonge mensen uit verschillende kerken in Zwolle komen
iedere maand bij iemand thuis bij elkaar om bij te praten
over ons eigen leven en hoe geloven daarin een rol
speelt. Allerlei geloofs- en levensvragen worden besproken aan de hand van een tekst uit een Bijbelboek, een
songtekst of nieuws uit de actualiteit. Persoonlijke ervaringen en beleving krijgen volop de ruimte. De begeleiders van de groep zijn Henk la Roi en ds. Wim Hortensius.
De eerste keer is op dinsdag 2 september a.s.
Je kunt je opgeven bij Wim Hortensius,
dswhortensius@oosterkerk.nl. Je kunt gerust ook een
keer langskomen om te kijken of deze groep iets voor jou
is.

30plus gesprekskring
Iedere maand komen we bij elkaar bij één van de deelnemers thuis om gedachten met elkaar uit te wisselen
over wat geloven voor ons persoonlijk is, meestal aan de
hand van een vooraf gelezen korte tekst. Komend jaar
willen we ons richten op teksten en verhalen uit de Bijbel,
om te beginnen uit de brieven in het Nieuwe Testament.
We komen bij elkaar afwisselend op de eerste woensdagen eerste dinsdagavond van de maand. Schuif bij ons aan
op woensdagavond 3 september om 20.00 uur aan de
Huygensstraat 31, ten huize van Berber de Jonge. Je bent
van harte welkom als je 30 bent of ouder (we hebben
geen echte bovengrens). De avonden vinden daarna
plaats op dinsdag 7 oktober, woensdag 3 november,
woensdag 3 december, dinsdag 6 januari, woensdag 4 februari, dinsdag 3 maart, woensdag 1 april,
dinsdag 5 mei en woensdag 3 juni. Begeleiding door
en opgave voor de start op 3 september bij ds. Iemke
Epema (iemke.epema@hetnet.nl, tel 038-4542366).
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23 september: Open avond van de 'ontmoetingsgroepen rond een Bijbeltekst'
Naar verwachting gaan er in de maand september 9 huiskamergroepen
starten.
Op
een middag of
avond elkaar
vertellen wat
je bezighoudt
en via een
Bijbeltekst
verder
in
gesprek gaan,
met
vragen
zoals: meer ervaren van God? Leven door de Geest? Wilt
u of jij eens iets 'proeven' van zo'n ontmoeting? Op 23
september is er een centrale open avond van deze
groepen gepland; 20.00 uur in de Bagijnehof, m.m.v. ds.
Andries den Besten.
Informatie/aanmelden (niet vereist) bij:
Anne Marijke Zijlstra, tel. 038-4544488 of Harry Prins:
harryprins70@gmail.com, tel. 038-4531068.

Oecumenische vernieuwing
De Oosterkerk kent al een lange traditie van oecumenische ontmoetingen. Er zijn contacten met de Lutherse
Gemeente, de Thomas à Kempisparochie en de Dominicanen. De eerstkomende Oecumenische viering vindt plaats
op zondag 21 september a.s. Vanwege de sluiting van
de Verrijzeniskerk vindt deze viering in de Vredesweek dit
keer plaats in de Oosterkerk. Aanvang: 10.00 uur. Op
woensdagavond 24 september zijn we om 19:30 uur
uitgenodigd in de doopsgezinde kerk voor een themaavond over ontwapening. In plaats van de maaltijd die
anders op de woensdagavond plaatsvindt is er op vrijdagavond 26 september een gezamenlijke maaltijd in de
Dominicanenkerk, waar ook het vredeszingen plaatsvindt.
Nadere mededelingen over deze week volgen op een
speciale flyer die zal worden uitgedeeld. Tijdens het
weekend van zaterdag 25 en zondag 26 oktober vindt
er kanselruil plaats met de Dominicanen. Voorgangers in
de Oosterkerk zijn dan Christa van Stappen en Corinne
van Nistelrooij en in de Domicanenkerk Anneke Grunder
en Iemke Epema.
Verder is er elke 2e dinsdagmiddag in de maand (te
beginnen op 14 oktober, 13.30 uur) in de Lutherse
Kerk een oecumenische gespreksgroep die met elkaar de
verhalen leest en overweegt van ds. Nico ter Linden uit
zijn serie 'Het verhaal gaat…'. We beginnen weer aan
het begin, met zijn eerste boek, over Genesis. Ook nieuwe
deelnemers zijn van harte welkom! U hoeft zich hiervoor
van te voren niet op te geven. Voor nadere informatie
kunt u terecht bij een van de pastores.

Oecumenische ontmoetingen: Open voor het

onverwachte (over het Bijbelboek Ruth)

Ruth wordt in de Bijbel geschetst als een vrouw die in
moeilijke situaties trouw is aan haar (schoon)familie en
nieuwe uitdagingen durft aan te gaan. Leidt dit bij ons tot
inspiratie of tot irritatie? En wat zegt dit over de manier
waarop wij omgaan met het onverwachte in ons eigen
leven, in onze relaties en families? Hoe loyaal zijn we zelf?

In drie oecumenische ontmoetingen in het Dominicanenklooster onderzoeken we onder leiding van de pastores Corinne van Nistelrooij en ds. Wim Hortensius op
speelse wijze onze eigen levenshouding door middel van
muziek, gesprek en Bibliodrama. Het gaat om de dinsdagavonden 7 en 21 oktober en 4 november, telkens van 20.00 tot 22.00 uur. De kosten zijn € 3,- per
avond. Opgave bij ds. Wim Hortensius, dswhortensius@oosterkerk.nl, tel. 038-4524660.

Oecumenische gespreksgroep 'Als vrouwen
aan het woord komen'

Een oecumenische gespreksgroep voor vrouwen die al
vele jaren bestaat en werkt aan de hand van een jaarthema. Vorig seizoen was dat Heilige plaatsen. Voor het
komend seizoen is gekozen voor het thema Leven in gemeenschap. O.a. de participatiesamenleving, familieverbanden, ouderenwoonvormen en de kerk als gemeenschap zullen worden belicht. De predikanten Margo Jonker, Louisa Vos en Iemke Epema zullen dit seizoen zorgen
voor de invulling van de verschillende ochtenden, die
plaatsvinden in de Lutherse Kerk aan de Koestraat 2. De
data: woensdag 8 oktober, 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari, 11 maart en 8
april. Aanvang 9.45 uur. Voor vragen kunt u terecht bij
ds. Iemke Epema.

Maandagmorgen: Bijbelkring voor ouderen
Een gespreksgroep met een lange traditie, die geleid
wordt door één van de drie predikanten. We kijken terug
op de dienst van de dag ervoor en lezen de tekst van de
aankomende zondag. We horen iets over de achtergrond
en praten met elkaar door over wat de tekst bij ons oproept. Nieuwe mensen van harte welkom! Deze kring
vindt plaats elke tweede maandagmorgen van de maand:
13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari,
9 februari, 9 maart en 13 april in de Oosterkerk. Aanvang 10.00 uur. Voor vragen kunt u terecht bij één van
de predikanten.

Anders in de kerk
Inmiddels een inspirerende
traditie. Ook komend seizoen
houden we twee ontmoetingsavonden, waarin wij met
elkaar van gedachten wisselen
over een thema dat te maken
heeft met geloof, kerk en
homoseksualiteit. De eerste
bijeenkomst op donderdagavond 6 november vindt
plaats in de Oosterkerk, die
van dinsdagavond 21 april
in het gebouw van het COC
aan de Kamperstraat. Beide
bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.
Inlichtingen bij ds. Wim Hortensius (dswhortensius@oosterkerk.nl, tel. 038-4524660). Je hoeft je niet van
te voren op te geven. Ieder die belangstelling heeft is van
harte welkom!
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Het derde testament

Zou je graag belijdenis willen doen of weet je dat nog niet
zeker, maar wil je daar wel eens met anderen over praten? Dat kan in de gesprekskring 'Het derde testament',
want als je belijdenis doet voeg je als het ware je eigen
getuigenis toe aan de twee testamenten in de Bijbel. Wat
komt er in jouw 'derde testament' te staan? Wat is voor
jou belangrijk in je geloof, in je
leven? Tijdens de Pinksterdienst, op zondag 24 mei, is er
gelegenheid om belijdenis te
doen. Een kring als een ontdekkingstocht. Een introductieavond staat gepland op donderdagavond 23 oktober
a.s. om 20.00 uur in de Oosterkerk. Wil je wel meedoen,
maar kun je dan niet? Laat het
even aan mij weten. Je bent
van harte welkom!
Ds. Wim Hortensius, dswhortensius@oosterkerk.nl.

Gedichten lezen

Met een kleine groep willen we op de dinsdagavonden
10 en 24 februari een aantal gedichten gaan lezen en
bespreken. Je hoeft geen 'verstand te hebben van poëzie',
het gaat ons om het leesplezier. Het met elkaar je verdiepen in een gedicht kan een verrijkende ervaring zijn. Je
ontdekt gaandeweg soms betekenissen die het gedicht
voor jou kan hebben die bij een meer vluchtige lezing
verborgen blijven. Gespreksleiders zijn Lodewijk Kruithof
en Sytze de Boer. Als deze aankondiging je aanspreekt,
meld je dan aan via e-mailadres s.de.boer1@home.nl.
Bellen kan ook: Sytze de Boer, tel. 038-4546229.

Pasen verbeeld, meditatiedoekproject
Een creatief geloofsproject, begeleid door Wilma Liefers
en ds. Wim Hortensius. De bedoeling is om samen verschillende meditatiedoeken te schilderen geïnspireerd
door de schriftlezingen van de 40-dagentijd en Pasen
2015. Je hoeft geen schildertalent te zijn om mee te
doen. We starten met dit project al in het najaar om de
tijd te nemen voor bezinning over de schriftlezingen en

het schilderen. De eerste bijeenkomst is op maandag 3
november om 20.00 uur in de Oosterkerk. De andere bijeenkomsten staan gepland op dinsdagavond 18
november, maandagavond 8 december, dinsdagavond 13 januari en maandagavond 26 januari.
Aanmelden bij ds. Wim Hortensius:
dswhortensius@oosterkerk.nl, tel. 038-4524660.

Ontmoetingsgroepen rond een Bijbeltekst
Gewoon in een huiskamer op een middag of avond: elkaar vertellen wat je bezighoudt en via een Bijbeltekst
verder in gesprek, bijvoorbeeld over hoe en wat je van
God ervaart in je leven. Mooie gelegenheid om elkaar te
leren kennen en belangstellenden uit te nodigen. Er zijn
groepen op verschillende dagen van de week; eens per
maand of vaker, zoals de jongerengroepen. Andere groepen zijn gemengd of juist ouder; eventueel in een zorghuis: Arcadia en Zalné. Een groep kan de Bijbeltekst van
de zondag bespreken, zelf onderwerpen kiezen of gebruikmaken van het centrale gespreksmateriaal. Wil jij/u
eens zo'n groep meemaken? Informatie/aanmelden bij:
Anne Marijke Zijlstra, tel. 038-4544488 en Harry Prins:
harryprins70@gmail.com, tel. 038-4531068.

Ontmoetingsmomenten jonge gezinnen

In het seizoen 2013-2014 hebben we drie ontmoetingsmomenten gehad met jonge gezinnen. Deze ontmoetingen willen we voortzetten in het nieuwe seizoen. Deze
activiteit zal steeds plaats vinden op zondagmiddagen,
want de ervaring leert dat die middag zeer geschikt is om
deze ontmoetingen te organiseren. Rekening houdend
met andere activiteiten plannen we in principe op een
derde of vijfde zondag van de maand. Op zondag 26
oktober is theoloog Frank Bosman uitgenodigd, waarbij
iedereen die geïnteresseerd is welkom is, maar in het
bijzonder gedacht is aan deze doelgroep. Zie hiervoor de
aankondiging elders in dit overzicht.
De middagen worden voorbereid door enkele mensen uit
deze doelgroep. Voor de kleinste kinderen is er oppas,
voor de andere kinderen een eigen programma.
Contactpersoon is ds. Andries den Besten
(a.besten9@upcmail.nl).

Laatste nieuws?
Kijk op www.oosterkerk.nl
En volg de Oosterkerk op Twitter!
www.twitter.com/oosterkerk38
of Facebook
www.facebook.com/OosterkerkZwolle
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Ontmoeting met…
Tim Krooneman
"Dat automatiseren en organiseren zit er erg ingebakken en op dat vlak kan ik
mijn talenten goed gebruiken" aldus Tim Krooneman. In zijn betaalde werk,
maar zeker ook in het vele vrijwilligerswerk heeft hij dit laten zien. Zo ook
binnen onze Oosterkerkgemeente. Reden genoeg voor een gesprek met hem!
Tim is 73 jaar en samen met zijn vrouw Anneke hebben
lijk voor gekozen dat Geeske Koopman de leiding van de
ze drie kinderen en acht kleinkinderen. Tim is zijn werkOosterkerk cantorij zou krijgen en Rudie Altenaar met de
zame leven altijd aan Philips verbonden geweest. Eerst in
Zwolse cantorij ook aan diensten zou meewerken."
de elektronica maar met de komst van de computers altijd
Is er verschil tussen al het verenigingswerk wat je
in de ICT, dat nadrukkelijk zijn interesse had. Hij bekleedhebt gedaan en het kerkenwerk?
de diverse ICT functies; van programmeur tot projectlei"Ik heb wel eens gezegd dat ik het kerkenwerk het minst
der en werd uiteindelijk hoofd automatisering van o.a. de
leuke vrijwilligerswerk vind. Het is zo moeilijk om iets op
vestiging in Zwolle. Niet zo raar dus dat Tim bijvoorbeeld
te bouwen. Bij een vereniging kun je gezamenlijk iets
ook in de redactie van de Oosterkerk website zit. Het
besluiten en dan regel je dat. In het kerkenwerk moet je
organiseren leerde Tim bij de Scouting waarvan hij vanaf
rekening houden met de Protestantse Gemeente Zwolle
zijn achtste lid is. In de wisselwerking tussen zijn vrijwillien gemeenteleden die verschillend hun geloof beleven.
gerswerk en zijn werkzaamheden heeft hij zich steeds
Een voorbeeld van dit laatste is de recente discussie over
verder kunnen ontwikkelen.
het avondmaal. Het is een voortdurend
Omdat zijn ouders allebei zongen bij een
zoeken naar een weg wat wél kan, naar
Luthers kerkkoor kwam Tim regelmatig in
compromissen. Als je slagvaardig wilt zijn,
de kerk. Toen het koor te weinig tenoren
bijvoorbeeld ten aanzien van Kerkbalans,
had, kwam hij al op zijn veertiende het
dan zou je dingen sneller willen aanpaskoor versterken. De kerkelijke omslag
sen. Dus je doet het kerkenwerk meer
kwam toen hij Anneke leerde kennen en
vanuit een verantwoordelijkheid om ook
samen deden ze belijdenis. In 1978 zijn
daar je talenten in te zetten, maar leuk?
ze in Zwolle komen wonen. Ze kerkten in
Nee, soms er zijn er leuke momenten
de Sophia Kerkzaal en Tim ging ook daar
maar ik voel het toch meer als een verzingen bij de cantorij. In 1995 werd hij
plichting, al vind ik het ook niet erg om te
door Wil van der Maden gevraagd om
doen hoor."
voorzitter van de Kerkenraad te worden
om het ‘Samen op Weg’ proces beter van
"Als ik iets aanpak, dan
Wat is jouw drijfveer hierbij?
wil ik het goed doen."
de grond te krijgen. Dat werd in 1998
"Als ik iets aanpak dan wil ik het goed
gerealiseerd en Tim werd voorzitter van
doen, dan moet het goed lopen en goed
de nieuwe wijkgemeente Oosterkerk. In 2003 werd het
georganiseerd zijn. Het moet robuust zijn en bestaansonderling vertrouwen opgezegd door een deel van het
recht houden en dat heeft zowel te maken met de finanModeramen en trad hij af. Tim is daarna gevraagd om
ciën als met de organisatie. Dus vandaar dat ik in het
Kerkbalans te gaan doen en enige tijd later om lid te
Moderamen / Kerkenraad altijd bezig ben met de strucworden van de beroepingscommissie voor het aantrekken
tuur en de organisatie, en daar zicht op houd."
van twee nieuwe predikanten. Vervolgens werd hij
Is het besturen van een kerk nu anders dan toen je
Kerkrentmeester en lid van het Moderamen en was hij
ermee begon?
betrokken bij de laatste twee fusies.
"Jawel, het is nu zo dat we meer op hoofdlijnen proberen
Wat is nu terugkijkend voor jou het meest van
te besturen. We hebben meer gedelegeerd naar de taakwaarde geweest?
groepen. Niet alles wordt meer in de kerkenraad bespro"Dat is toch wel dat we twee predikanten hebben gevonken. Dat ‘spel’ is nog wat lastig voor sommigen, maar dat
den, Harm Bousema en Wim Hortensius, die samen de
is wel de bedoeling. We moeten met een kleinere groep
omslag mee hebben helpen bereiken. Dit heeft een ommensen toch best ingewikkeld werk doen. Zorg ervoor dat
keer gebracht in het spanningsveld dat er toen was.
je mensen die kennis hebben op een bepaald gebied
Daarnaast vind ik ook dat de recente fusies goed zijn
daarvoor ook inschakelt. Kijk nu maar eens hoe leuk het
verlopen."
gaat met het beamerteam en de website. We hebben nu
een heel nieuw team van ook jonge mensen die hiermee
Hoe is dit gekomen denk je?
bezig zijn."
"Het is zo dat men aan de Hoeksteenzijde zeer beslist een
fusie wilde en wij hadden natuurlijk ook de nodige ervaWat zou je de Oosterkerk willen toewensen?
ring opgedaan. We wilden nadrukkelijk voorkomen dat
"Dat ook deskundige mensen (zeker ook jongeren) zich
"de Hoeksteners" het gevoel zouden krijgen dat ze "erbij
kenbaar maken en dat ze zich op hun terrein desgewenst
mochten komen". Dat is ook de reden geweest dat we de
beschikbaar willen stellen om een functie in de wijkgekerkzaal veranderd hebben. Er zijn bewust veel elementen
meente op te pakken."
meegekomen vanuit de Hoeksteen. We vonden het ook
essentieel dat niet Margo Jonker alleen als "het gezicht"
Door: Bert van de Venis
van de Hoeksteen mee zou komen. Daarom is er uiteinde-
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Aankondigingen
Vacature

Het Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zwolle is op zoek naar: een
lid met de portefeuille Human Resource. Wij denken aan iemand met meerdere jaren leidinggevende ervaring (zowel
aan betaalde beroepskrachten als vrijwilligers). Actieve kennis van HR zaken (cao, sociaal plan, ontwikkeling en functioneringsvraagstukken) helpt bij het uitoefenen van de functie. De portefeuillehouder HR is daarnaast een betrouwbare en
discrete gesprekspartner voor de beroepskrachten binnen de PGZ.
Opdracht de aankomende jaren:

In een afslankende kerk wegen vinden om het potentieel vrijwilligers te activeren in samenwerking met wijkkerken.

Ontwikkelen toekomstperspectief inzet betaalde krachten binnen PGZ.

Werken aan vraagstukken rondom inzet betaalde krachten zoals verhouding vrijwilliger/professional, ontwikkelen
en ondersteunen samenwerking over wijken heen.
De gemiddelde belasting per week is 3 - 4 uur.
Kijk voor meer informatie over deze vacature op www.oosterkerk.nl

Rondom de Oosterkerk
Van de kerkenraad
Elektrisch
Zondagmorgen. Een paar weken geleden. Rond half tien, bij de oversteek over de Zwartewaterallee. Fietsstoplicht op
rood. Links: in de verste verte geen auto te zien. Rechts: in de verste verte geen auto te zien. Tegelijkertijd arriveert een
fietsende mevrouw bij de oversteek. We hebben even oogcontact. Letter en geest: geest wint: we steken over. Terwijl
de mevrouw naast mij fietst zegt ze: “Ik ben elektrisch.” Dat had ik nog nooit gezien, een elektrische mevrouw. U?
Meteen daarna zei ze: “Ja, dat u zich niet gepasseerd voelt.” Nu heb ik zelden dergelijke gevoelens maar dat terzijde.
Meteen passeert de mevrouw mij. U kent die fietsers wel, die mensen die vrij langzaam trappen maar je wel met grote
snelheid passeren.
De Algemene Kerkenraad heeft alle wijkgemeenten verzocht zich te beraden op de nabije en verdere toekomst van de
Protestantse Gemeente Zwolle. Dit in het kader van op enige termijn te nemen besluiten door de AK. De commissie
Lange Termijn en de commissie Identiteit hebben voorbereidend werk gedaan en daarover bent u al een keer geïnformeerd. De kerkenraad zal zich binnenkort buigen over de onderliggende problematiek en u zult daar als gemeente uiteraard ook bij betrokken worden.
Nu zou het gemakkelijk zijn als wij ook elektrisch waren, gewoon een beetje gasgeven. Maar het is een taak van predikanten, kerkenraad en u als gemeente om tijdig bakens te verzetten omdat we ons moeten voorbereiden op minder
leden van de kerk, dus lagere opbrengsten, in samenhang met de vaste kosten. Het huishoudboekje moet op orde blijven.
U wordt over enige tijd over deze aanpak nader geïnformeerd. Graag maken we nu al gebruik van uw creativiteit op dit
onderdeel.
Aarzelt u niet uw ideeën door te geven naar het bekende adres: scriba@oosterkerk.nl.

Namens de kerkenraad, Henk Bosma
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Tien vragen aan...
De heer Fransen
Met de antwoorden op de tien vragen laat telkens iemand uit onze gemeente
zien wat hem of haar bezighoudt. Dit keer de heer Fransen.
1. Kun je je kort aan de lezer voorstellen?
Ik ben Thijs Fransen, getrouwd met Ria en heb een dochter en een zoon. Geboren en getogen te Zwolle en er
nagenoeg altijd gewoond. Ik ben vijf keer verhuisd. Na de
Rijks HBS en militaire dienst was ik werkzaam bij een
landelijk Technisch Handelsconcern. Had een leidinggevende functie, een
kantoor te Amstelveen
en na veertig jaren
ging ik met pensioen.
Ik was betrokken bij
een aantal maatschappelijke activiteiten en
daartoe heb ik enkele
initiatieven ontwikkeld.
Eén ervan was de
oprichting van een
wijkraad met commissies. Door verhuizingen kwamen we uit bij
de
Jeruzalemkerk,
waar
de
kinderen
werden gedoopt. Dan
een geruime tijd naar
de Grote Kerk. Daar
ruimte moeten maken voor een andere gemeenschap en
weer terug naar de Jeruzalemkerk. Om dezelfde reden
zijn wij met de predikanten overgegaan naar de Oosterkerk. Eenmaal per maand zijn we in de Molenhof.
2. Wat zijn jouw dagelijkse werkzaamheden?
Om “den brode“ geen. Ben af en toe stand-by voor de
ondernemende zoon. Om redenen het andere min of
meer afgesloten.
3. Wat zijn jouw hobby’s?
Eén er van is de muziek, waarvoor in het gezin veel werd
gestudeerd en uitgevoerd. Zelf ben ik liefhebber van
koormuziek. Lees vaak een boek, enkele dagbladen, een
paar maandbladen en uiteraard Gaandeweg. Zeer interessant met een prachtige lay-out. Ik houd van proza/poëzie
en schrijf het wel eens. Bezoek soms een lezing/bijeenkomst, ook die in de Synagoge. En ik ben lid
van een Sociëteit. Er wordt veel gefietst, wekelijkse dagtripjes, en enkele korte vakanties in het Weserbergland.
4. Waarom ga je naar de kerk?
Op latere leeftijd ben ik gedoopt en deed ik belijdenis. Ik
koos voor een geloofgemeenschap en de kerk als centrum
voor overdenking, bezinning, bemoediging en inspiratie.
Waarden als dragers voor de gezamenlijke Eredienst.
Hoewel nog enigszins “een Jeruzalemmer” een waardering voor de ontvangst en vriendelijkheid op zondagmorgen.

5. Welk onderdeel van een kerkdienst spreekt
doorgaans het meeste aan?
Het geheel van eerder genoemde componenten, met het
accent op de Bijbelse tekst en uitleg. Voorheen die met
liederen op verzoek. Ik geniet van de cantorij met haar
hoge kwaliteit en warme klankkleur en na de overweging
van het muzisch element vooral om keuze en uitvoering.
Ooit om een eindgebed, waarin woorden waren verweven
over een aspect van een persoonlijke omstandigheid. Een
dienst met een aparte dimensie.
6. Welke activiteiten verricht je binnen de Oosterkerk?
Geen. Ik ben relatief een nieuweling. In het verleden heb
ik een zondagsschooltje ondersteund. Was op gezette
tijden in de Grote Kerk voor de installatie van zware tafels
t.b.v. het Heilig Avondmaal. Heb geassisteerd bij de vorige renovatie van het Schnitger orgel. Vele jaren, nagenoeg iedere zondag, bracht ik bloemen naar relevante
instellingen en bij de mensen thuis. Later voor de Jeruzalemkerk heb ik nog enkele incidentele bijdragen kunnen
leveren.
7. Welke nieuwsberichten in de afgelopen periode
hebben je het meest geraakt?
Karthoem: Mariam, die weigerde zich tot de Islam te
bekeren en na de bevalling werd veroordeeld tot honderd
zweepslagen en ophanging. Mariam was even vrij en
werd toen weer gearresteerd. Ze is nu veilig geborgen in
de ambassade van Amerika.
8. Waar kun je erg kwaad om worden?
Met nog op het netvlies de duizenden opgejaagde christenen in de bossen van Centraal Afrika zonder voedsel of
enige primaire behoefte, passeerde ik een aantal beschonken figuren die lallend en zwalkend een ‘bestemming’ zochten. Een carnavalsavond. Door een moralistisch
kort gedichtje, heb ik de boosheid van me afgeschreven
en dat doorgezonden naar een gelijkgestemde.
9. Waar mogen ze je ‘s nachts voor wakker maken?
Liever niet, maar in het geval dat, dan met het Cantique
de Jean Racine Op. 11 van Gabriel Fauré. Uitgevoerd door
koor en orkest, om daarna en daardoor, de rust weer te
hervatten.
10. Wat is je grootste wens voor de toekomst?
Om in kleine kring wat gelukkig te mogen zijn. Eigenlijk
ben ik al gelukkig als ik niet ongelukkig ben.
Het zijn "de plusjes", een optelsom van kleinschaligheid.

De heer Fransen geeft de pen door aan Leanne
Zwama. Zij beantwoordt de volgende keer de tien

vragen.
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Achteraf
Beelden van de jonge gezinnenmiddag op zondag 29 juni. Ouders spraken met elkaar over de vraag hoe je in de vakantie vorm geeft aan je geloof terwijl kinderen een eigen programma volgden. Daarna was er op het grasveld een
spannende zeskamp voor ouders en kinderen samen. De middag werd besloten met een barbecue, terwijl ondertussen
de liefhebbers de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Mexico konden volgen. Het was een zeer geslaagd samenzijn!
De foto's werden gemaakt door Theo Brand.
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