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Sun Studio
Ergens in het drassige zuiden van Tennessee ligt Memphis, een stad als vele anderen in het zuiden van de
Verenigde Staten. Vlak buiten het centrum aan een straat als vele andere, staat een klein hoekhuis met in
neonletters 'Sun Studio'. De onoplettende toerist loopt er zo voorbij. Toch heeft deze plek een onmiskenbaar
grote stempel gedrukt op de popmuziek, tot op de dag van vandaag. Dit is namelijk de plek waar onder
andere de jonge Johnny Cash en Elvis
Presley hun eerste platen opnamen. Het
was de begintijd van Rock 'n Roll, muziek
die de grote blanke meerderheid van Amerika amper kende en die een schokgolf
teweegbracht. Muziek die zijn oorsprong
had in de religieuze slavenmuziek en via
jazz en blues in de jaren vijftig zijn weg
naar de massa vond.
De duidelijke link tussen religie en popmuziek is in de loop van de decennia bij talloze populaire muzikanten gebleven. Denk
bijvoorbeeld aan U2, Bob Marley, Coldplay,
The Beatles, etc. Dominee Gerard Rinsma uit het Friese Goutum merkte dat ook op en ontwikkelde een
kerkdienst 'van top 40 naar top 2000'. In januari zal hij naar Zwolle komen om ons tijdens een muzikale
dienst mee op reis te nemen door de wereld van religie en popmuziek.
Net zoals de Sun Studio het licht van de Rock 'n Roll over de wereld liet schijnen, laat het programma Vorming en Toerusting dit seizoen ook haar licht schijnen over de volledige breedte van het thema 'God en
muziek'. Van alle ins en outs van het orgel in de Oosterkerk tot het 'hedendaagse kerklied' met Toon Hagen.
U vindt het allemaal terug in deze editie van de Bagijn. We hopen dat u zich met ons laat inspireren door dit
mooie thema en de afwisselende activiteiten.
Heidi Schröder,
Taakgroep Vorming en Toerusting

Met uitneembaar programma
Vorming en Toerusting
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Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk
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Kerkdiensten:
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in Gaandeweg of op www.oosterkerk.nl
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Meditatie

Door: ds. Wim Hortensius

Loslaten
Het heeft iets moois en tegelijk maakt het mij weemoedig: het moment dat de trossen van een schip worden losgegooid. Het schip is
vrij om te gaan. Het laat los waarmee het aan de kade verbonden
was.
Zo'n gevoel maakt zich in deze tijd van mij meester: ik laat de kade
aan deze Overijsselse kant van de IJssel los om aan te meren aan de
Gelderse kant.
De golvende beweging van loslaten en opnieuw hechten. Ik proef er
iets moois in: nieuwe horizonten mogen gaan ontdekken. Maar ik
vind loslaten soms ook ingewikkeld en moeilijk. Zo'n zelfde weemoedig moment als toen onze kinderen op zichzelf gingen wonen: sluitstuk van het proces van loslaten dat in wezen begon vanaf het doorknippen van de navelstreng. Bestaat ons hele leven niet uit het heen
en weer bewegen tussen hechten en loslaten, van mensen, van
denkpatronen en van overgeleverde geloofsvoorstellingen?
Als een onverwacht hemels geschenk heb ik het ervaren: de gegroeide en steeds opnieuw groeiende verbondenheid met velen van u en
van jullie. Samen zoeken naar wat echt is en wezenlijk voor een kerkelijke gemeenschap in deze moderne tijd. Delen van geloof en twijfel, van wat tintelt in ons leven en wat verduistert, in vele persoonlijke ontmoetingen en levendige groepen met jonge en oudere mensen.
'Samen zoeken naar de schat', zo luidde het thema waarmee ik elf
jaar geleden mijn intrede deed in de Oosterkerkgemeente. We lazen
toen een gelijkenis van Jezus: Het is met het koninkrijk van de hemel
als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem
en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen (Matteüs 13:44).
De gelijkenis leert ons iets over loslaten. Want de vinder is niet per
sé op zoek naar de schat. Hij of zij stuit er zo maar op, wordt erdoor
verrast. Dat krampachtige zoeken naar de schat, het heeft geen zin.
De Eeuwige geeft het zijn beminden in de slaap. Onverwacht, zo is
mijn ervaring van de afgelopen jaren, stuiten we op de liefde van de
Eeuwige, ervaren we iets van de vrede van Christus. Tussen mensen,
in de liturgie. Als wat hard is zacht en vloeibaar wordt, als in wat
uitzichtloos lijkt zich toch een nieuw perspectief opent, als er een
verzoenende hand is, als we iets van Gods gerechtigheid waarmaken
binnen en buiten onze gemeente, in onze stad, de samenleving, de
wereld.
Trossen los dan maar. Ten diepste met vreugde om wat is geweest.
In het vertrouwen dat de Eeuwige liefde, vrede en gerechtigheid
schenkt. Onverwacht, hoe dan ook, waar dan ook. Ze worden ook
aan onze handen toevertrouwd als een kostbare schat voor onze
levensreis.
Vaar wel!

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 predikanten staan hiernaast.
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Aankondigingen
Open Monumentendag
Zaterdag 12 september is het Open Monumentendag. Ook de Oosterkerk doet hieraan mee. Graag
kom ik in contact met gemeenteleden van de Oosterkerk die op die dag mee willen werken. Het gaat
om koffieschenken en de gasten ontvangen.
Je/u hoeft niet de hele dag beschikbaar te zijn. Als
ik voldoende aanmeldingen krijg, maak ik in overleg een rooster. De Oosterkerk is open van 10.00
uur tot 16.30 uur.
Het programma voor Open Monumentendag ziet er
als volgt uit:
* 11.00 uur Orgelconcert van R. Altelaar
* 13.00 uur Orgelconcert van R. Altelaar
* 14.00 uur Convocaal
* 15.00 uur Cantiamo.
Voor vragen en/of informatie kun je contact opnemen met Anne Marijke Zijlstra (coördinator van de
Open Monumentendag in de Oosterkerk), telefoon
038 4544488 of amzijlstra@kpnmail.nl.
Orgel in de Oosterkerk weer als nieuw
Het groot onderhoud van het orgel door de Orgelmakerij Reil b.v. is op 21 mei officieel afgerond. In
aanwezigheid van leden van de kerkenraad, beheercommissie en voorgangers is kennis genomen
van wat er zoal gebeurd is. Al het pijpwerk is van
de windlades genomen, schoongemaakt en waar
nodig bijgewerkt. De lekkages zijn verholpen en de
mechanieken opnieuw afgeregeld. De problemen in
de transmissiemechaniek zijn opgelost. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in periode tussen Pasen
en Pinksteren en in de tussentijd was het steeds
mogelijk om van een 'half' orgel gebruik te maken.
Wilt u meer weten over de restauratie van het orgel? Kijk dan op www.oosterkerk.nl voor een uitgebreid verslag. Op zondag 11 oktober is er na de
dienst bovendien de mogelijkheid om het orgel 'van
binnen' te bekijken. Ik zal dan ook uitleg geven
over het gedane onderhoud. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan graag een berichtje, zodat
ik kan inschatten hoeveel mensen ik mag begroeten, dit vanwege de ruimte in de orgelkamer.
Rudie Altelaar, r.altelaar@kpnmail.nl
Welkom bij lezingen Gespreksgroep 50plus!
Wij hebben ons best gedaan om ook voor het komende seizoen weer een aantal boeiende lezingen
voor u samen te stellen. De bijeenkomsten beginnen zoals gebruikelijk om 10.00 uur en worden
gehouden in de Oosterkerk. De kosten bedragen
€5,- per ochtend, inclusief koffie en thee. Iedereen
is van harte welkom, dus kom gerust een keer
langs!
Voor de aftrap op 21 oktober 2015 hebben wij een
heel bekende Nederlander bereid gevonden om

naar Zwolle te komen: Mgr.G.J.N.de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden en dit jaar uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands. Hij gaat spreken over de nieuwe encycliek 'Laudato Si', waarin
de Paus een moreel kompas geeft over o.a. het
beheer van de aarde. Op 18 november 2015 is
musicoloog Tine Nouwen weer in ons midden met
een muzikale lezing. In verband met de dan naderende kersttijd is gedacht aandacht te besteden
aan het Weihnachtsoratorium van Schütz. Het
nieuwe jaar 2016 beginnen wij met Prof. Dr.H.E.S.
Woldring, emeritus hoogleraar politieke filosofie
aan de Vrije Universiteit, die op 20 januari een
lezing gaat houden over "Jan Amos Comenius
(1592-1670) - erflater van onze beschaving". Op
17 februari 2016 Komt Henk Vreekamp een lezing
houden over de verhouding tussen Jodendom,
Christendom en Heidendom. Henk Vreekamp is
theoloog, predikant en schrijver van diverse bekende boeken. Op 16 maart 2016 is Stevo Akkerman in
ons midden. Akkerman is o.a. bekend als journalist
van dagblad Trouw en schreef drie boeken. Het
laatste, "Donderdagmiddagdochter" uit 2013, is een
confronterend verhaal over het verlies van een kind
en de rol van het geloof. Zijn lezing zal hierover
gaan. Op 20 april 2016 wordt de cyclus afgesloten
met een lezing van filosoof en dichter Renée van
Riessen naar aanleiding van haar laatste boek: "De
ziel opnieuw, over innerlijkheid, inspiratie en onderwijs". Renée van Riessen doceert godsdienstfilosofie aan de PThU Groningen en is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden.
Wilt u meer informatie of wilt u graag vlak van
tevoren een uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met: Bert van de Venis, tel. (038) 4547173,
e-mail: fam.venis@home.nl
Taizéreis Oosterkerk van 4 tot 12 juli 2015
Van zaterdag 4 juli tot zondag 12 juli bracht een
groep jongeren uit en rondom de Oosterkerk een
bezoek aan het Franse dorpje Taizé, waar een oecumenische kloostergemeenschap gevestigd is.
Op zaterdagochtend 4 juli vertrokken we al vroeg
vanaf Vleuten met een Regenboogbus; een pendelbus die in de vakanties wekelijks naar Taizé rijdt.
'We' zijn: Ruben Smink, Jamie Hulzebosch, Hanneke Wansink, Jennie Leffers, Mirjam van Dijk, Carline
Meijsters, Ester Potjes, Dorien de Buck, ds. Wim
Hortensius en Heidi Schröder. Een gemengde
groep; sommigen nog student, anderen werkend,
sommigen actief bij de Oosterkerk, anderen daar
onbekender. Vanaf het begin klikte het en was de
sfeer in de groep goed.
Na een reis van zo'n elf uur kwamen we aan in
Taizé. Voor sommigen van ons was het weer be-
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kend en vertrouwd terrein, zo zag Carline deze
week weer bekenden van een eerder bezoek aan
Taizé. Anderen hadden meer tijd nodig om alles te
laten inwerken.

In de hitte hebben we 's avonds nog onze tentjes
opgezet (nou ja, Hanneke's tentje mogen we gerust een tent noemen, zo groot was die). We stonden allemaal bij elkaar, op een veld waar meer
Nederlandse groepen stonden. Toen maakten we
ook kennis met Aiken, een jongen uit Ridderkerk
die alleen naar Taizé gereisd was en zich aansloot
bij onze groep deze week.
Zondag hadden we een rustige dag. Het is meestal
de dag dat groepen aankomen, dus alle inschrijvingen vinden dan plaats. Ook word je dan ingedeeld
in de Bijbelstudiegroep en krijg je een corveetaak.
Het echte programma startte maandag. Iedere
ochtend werd er een inleiding gehouden op een
Bijbelverhaal door een broeder van Taizé. Sommigen van onze groep werkten 's ochtends en hadden
hun Bijbelinleiding in de middag. Op een Bijbelinleiding volgde altijd een gesprek met een groep jongeren. In Taizé betekent dat dat allerlei jongeren
uit verschillende landen, werelddelen en kerken bij
elkaar zitten. Dat bracht vaak mooie gesprekken
met zich mee. Tussendoor hadden een aantal van
ons een corveetaak: Mirjam die iedere ochtend in
de kerk de soms wat luidruchtige mensen stil probeerde te houden, Ester en Dorien die braaf hun
afwastaak op zich namen (nou ja, nadat er gevraagd was waarom zij eerder geen werk deden)
en Aiken die 's avonds laat de tentvelden in de
gaten hield.
Maar centraal stonden de vieringen die driemaaldaags in de Verzoeningskerk plaatsvonden, met
hun kenmerkende liederen, de lange stilte en het
gebed.
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Iedere dag, wanneer er thee werd uitgedeeld rond
17:00 uur, kwamen we als groep bij elkaar. Dan
bespraken we hoe het ging en wat bijzonder was
aan de dag. We spraken over wat de stilte tijdens
een dienst met ons kan doen, over gesprekken die
we voerden in de Bijbelgroepen en over hoe we
hetgeen we hier horen in ons eigen leven thuis een
weg kunnen laten vinden.
Tussen het programma door was er steeds voldoende tijd om te wandelen in de mooie omgeving,
de stilte te zoeken in de dorpskerk of stiltetuin, deel
te nemen aan een van de workshops, samen bij de
tent te zitten of een spel te doen. Op donderdag
besloot Jennie een paar dagen 'in stilte' te gaan.
Ook dat is mogelijk in Taizé: een paar dagen apart
van de mensenmassa, in stilte verblijven. Zo is het
in Taizé vooral belangrijk dat iedereen voor zichzelf
én samen kan zoeken naar God en naar elkaar.
We hebben veel gelachen deze week; om de luchtbedden van Mirjam en Wim die steeds zachter werden naarmate de week vorderde, om de beesten in
de tent, om de knakworsten die Ruben en Jamie
mee hadden genomen, om Dorien die Esters oren
van haar hoofd praatte 's avonds in bed, om de
warmte en om die enorme hagelbui op een hete
dag.
Mooie gebruind door de zon, pakten we op zaterdag 11 juli onze spullen alweer in. Een week voorbijgevlogen, maar wel intens beleefd. Het was mooi
om de reis samen met deze groep te maken, ook
onder leiding van Wim, die bijna afscheid neemt.
Het was zelfs zó mooi, dat we een groepsapp hebben met alle deelnemers en elkaar nog deze zomer
zien voor een reünie!
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Programma Vorming en Toerusting 2015/2016
Een gevarieerd en mooi programma 'Vorming en Toerusting' is samengesteld voor het seizoen
2015-2016, dat u hopelijk enthousiast maakt! Eerst worden de losse activiteiten vermeld, dan
volgen enkele bijzondere kringen. Zo zijn er meerdere activiteiten in het kader van het thema
'God en muziek', een serie 'Meer dan ikzelf' in het Dominicanenklooster en enkele activiteiten
i.s.m. de Adventskerk. Daarnaast zijn er veel bestaande kringen die zo veel mogelijk worden
voortgezet. Een kring die komend jaar helaas niet meer wordt voortgezet vanwege het vertrek
van twee predikanten, is de maandelijkse Bijbelkring die voorheen op de maandagochtend
plaatsvond.
Het programma is uitneembaar, dus mooi om te bewaren. Ook op de website,
www.oosterkerk.nl, kunt u het programma bekijken en in Gaandeweg staan de verschillende
activiteiten door het jaar heen aangekondigd. Mensen van buiten de Oosterkerk zijn natuurlijk
ook van harte welkom om mee te doen. Wij hopen op een mooi seizoen!

God en muziek
Muzikale kerkdienst met ds. Gerard
Rinsma 'van Top 40 naar Top 2000'

In de winterperiode zal Gerard Rinsma, predikant in
het Friese Goutum, samen met een begeleidingsband in de Oosterkerk een speciale dienst houden:
'van top 40 naar top 2000'. Het jaarlijkse radioprogramma 'de Top 2000' is ontzettend populair en
ook in steeds meer kerken is hier, m.n. in de periode rond Kerst en Oud & Nieuw, bijzondere aandacht voor.
Toen dominee Gerard
Rinsma een oude hitlijst
terugvond, ontdekte hij
hoeveel songs met een
religieuze boodschap er
toen in de Top 40 stonden. Van 'Mijn gebed' -de religieuze smartlap van
D.C. Lewis- tot en met het wonderschone 'Bridge
Over Troubled Water' van Simon & Garfunkel. Veel
van die songs van toen zijn meer dan bekend geworden en behoren inmiddels tot ons collectief
geheugen. In de kerkdienst 'van Top 40 naar Top
2000' brengt Gerard Rinsma samen met zijn muzikale compagnon Jan Bos deze songs tot leven en
verbindt hij de teksten met het Bijbelse verhaal
over Jezus Christus. Deze dienst zal plaatsvinden
op 17 januari 2016 en begint om 16:30 uur. Er is
inloop met koffie vooraf en een borrel naderhand.
Via verschillende media wordt u/jij op de hoogte
gehouden. Jong en oud; van harte welkom!

Het hedendaagse kerklied (samen met de
Adventskerk)
Zolang er mensen zijn, wordt er muziek gemaakt.
Muziek is een ongekende kracht. Muziek schept
orde uit chaos. Dat mogen we ook van een goed
kerklied verwachten. De melodie zorgt voor samenhang, het ritme nodigt uit om te volgen, de
harmonie brengt samen wat een mens niet uit eigen kracht op een rijtje krijgt, de woorden bieden
ruimte voor herkenning en het geheel is in staat
ons in contact te brengen met onze 'ziel'. Voor wie
zingt kan een kerklied het verleden doen herleven

(met alle gevoelens die dat teweeg brengt) en de
deuren naar de toekomst open zetten. Het zingen
helpt te geloven. De zang is als het ware het instrument waarmee geloof naar binnen komt én
geuit kan worden. Het samenspel tussen muziek en
woorden helpt daarbij. Hoe muziek ontstaat, wat je
van een componist mag verwachten, hoe een dichter met (geloofs)taal omgaat, wat een kerklied
teweegbrengt… daarover gaat het op donderdagavond 14 april 2016. Deze avond is voorbereid door
kerkmusicus Toon Hagen en de predikanten Iemke
Epema en Nelleke Eygenraam.
Datum/tijd:
donderdagavond 14 april 2016, 20.00 uur.
Plaats:
waarschijnlijk in de Grote of Sint Michaëlskerk.
Kosten:
€ 2,00 per persoon.
Informatie en opgave: Iemke Epema, tel 4542366,
iemke.epema@hetnet.nl

Het orgel van binnen

Iedere zondag is het te horen: het orgel, een zeer
bijzonder instrument. Onze cantor-organist Rudie
Altelaar zal op zondag 11 oktober aansluitend op
de dienst de geheimen van ons orgel onthullen en
laten horen. Wie op die zondag het orgel graag
'van binnen' wil bekijken, kan zich graag even van
te voren opgeven via: r.altelaar@kpnmail.nl.

Passion 2016
op Goede Vrijdag 25 maart 2016

Koorbizniz Oosterwind zal op Goede Vrijdag 2016
een 'Passion' uitvoeren in de Oosterkerk. Het Paasverhaal verweven met Nederlandstalige popmuziek,
die op eigentijdse wijze extra dimensie geeft aan
dit bijzondere Bijbelverhaal.
Vind je zingen leuk en wil je meewerken aan deze
muzikale dienst, dan nodigen we u / jou van harte
uit om mee te doen. We zoeken, naast zangers en
zangeressen, ook muzikanten. We repeteren vanaf
2 september a.s. op woensdagavonden in de
kerkzaal van de Oosterkerk. Muzikale leiding is in
handen van Geeske Koopman-Ridderbos. Voor vra-
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gen, informatie of opgave kunt u / kun je contact
opnemen met:
Geeske Koopman- Ridderbos,
e-mail: koopman-ridderbos@hetnet.nl
tel: 4234764 of
Marinus Corée, e-mail: marinuscoree@hetnet.nl
tel: 4546393.

Dialoogavond: over opdrachten, kansen
en mogelijkheden voor de diaconie in
Zwolle
Niet alleen de kerk verandert in deze tijd. Ook de
samenleving is sterk aan het veranderen. Heeft de
diaconie daarin een rol te vervullen? Zo ja, is dat
dan volgend of mee-sturend? En welke gevolgen
heeft dat voor het functioneren van diakenen? Als
de kerkelijke gemeente deel uitmaakt van de samenleving, verandert de diaconie waarschijnlijk
ook. Hoe dan? Als inleiders hebben hun medewerking toegezegd mw. Nelleke Vedelaar, wethouder
van o.a. Sociale Zaken in Zwolle, Wim van Ree,
diaconaal consulent bij de PGZ en een medewerker/onderzoeker van de VIAA (Gereformeerde Hogeschool) in Zwolle. Iedereen die geïnteresseerd is,
is welkom op donderdag 19 november om 19.30
uur in de Oosterkerk.

Geloof be-amen?
Zou je graag belijdenis willen doen of weet je dat
nog niet zeker, maar wil je daar wel eens met anderen over praten? Wat is voor jou belangrijk in je
geloof, in je leven? Wat uit de geloofstraditie kun je
beamen en wat niet? Een kring als een ontdekkingstocht. Tijdens de Pinksterdienst, op zondag 22
mei 2016, is er gelegenheid om belijdenis te doen.
Een introductieavond staat gepland op dinsdagavond 27 oktober om 20:00 uur in de Oosterkerk.
Wil je wel meedoen, maar komt deze avond je niet
uit? Laat het even weten: iemke.epema@hetnet.nl.

Zin in film

Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er
samen over na te praten. Het is een activiteit die
we opnieuw samen met de Dominicanenkerk en de
Th. a Kempisparochie organiseren. In 2015/2016
sluiten we twee keer aan bij de Kloosterbioscoop
en vertonen we ook twee maal een film in onze
eigen Oosterkerk. In het Dominicanenklooster is de
ontvangst met koffie of thee in de Refter telkens
vanaf 19:15 uur, waarna om 19:30 uur de vertoning van de film begint. De entree bedraagt 5 euro,
inclusief de consumptie. Op 5 november worden
er twee documentaires vertoond onder de titel
Dichtbij de dood. In de eerste documentaire, Retour hemel (45 minuten) zien we de strijd en overlevingsdrang van de ernstig zieke journalist Mark
Bos, die tevens de cameraman is. In De Kist (25
minuten) spreekt de terminaal zieke René Gude,
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voormalig Denker des Vaderlands, over zijn naderende dood. Op 28 januari wordt de Deense film
Haevnen / In a better World (113 minuten) vertoond. Het is een indringende film over de vriendschap tussen twee tieners en over de rol van geweld: op grote schaal in Afrika, waar de vader van
één van hen is uitgezonden als arts, en op kleinere
schaal, in de vorm van pesten.
Op zondagmiddag 1 november vindt een speciale
filmmiddag voor
jonge gezinnen
plaats.
Dan
wordt de film
Kumaré (84 minuten) vertoond.
Deze documentaire volgt mensen bij het oplossen van hun problemen, waarbij ze
geholpen worden door een goeroe. Of helpen deze
mensen zichzelf en zijn zij hun eigen goeroe? Een
fascinerend rollenspel over de grenzen tussen
waarheid en bedrog en geloof en fictie. Voor de
kinderen is er opvang en na afloop kan iedereen
aanschuiven voor een gezamenlijke maaltijd. De
groep jonge gezinnen ontvangt een speciale uitnodiging.
Op zondagmiddag 21 februari wordt een tweede
filmmiddag georganiseerd. Daarbij worden mensen
van alle leeftijden, dus ook 55-plussers, uitgenodigd. Over de dan te vertonen film en de aanmelding wordt u later geïnformeerd. De aanvang van
beide filmmiddagen in de Oosterkerk is om 14.30
uur.

Zat Jona nou werkelijk in de buik van
een walvis?
Nieuwsgierig geworden naar hoe dat nu eigenlijk
zit? En staat u open voor een diepere betekenis van
het verhaal over Jona? Dan bent u hartelijk welkom
bij het leerhuis door ds. Jaap Jonkmans over het
bijbelboek Jona op donderdagavond 4 februari
2016 om 20.00 uur in één van de zalen van de
'Bagijnhof' in de Oosterkerk.

A Taste of Iona
Een dag in het gedachtengoed van de Ionacommuniteit

In de zomer van 2016 zal er weer een reis naar de
gemeenschap op Iona worden georganiseerd door
Christa van Stappen (Oosterkerk) en Margo Jonker (Open
Kring). Nadere informatie volgt.
Ook wie niet zelf naar Iona wil
of kan reizen is welkom op zaterdag 7 november in de
Oosterkerk, van 10:00 uur tot
16:00 uur, voor een dag die in
het teken zal staan van de spiritualiteit die eigen aan Iona is. Lesley Orr, lid van de
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Ionacommuniteit, zal na de openingsviering om
10:30 uur een lezing houden. Na de lunch zijn er
verschillende workshops en de dag wordt afgesloten met een slotviering.
Aanmelding is noodzakelijk, via
ionazwolle@ionagroep en door het overmaken van
15 euro op NL44INGB0009350313 tnv Nederlandse
Ionagroep Amersfoort. Dit bedrag is inclusief koffie
en thee en de lunch.

Meer dan ikzelf. Delen en discussiëren
over geloven (samen met de Dominicanen)
In het Dominicanenklooster wordt een nieuwe serie
gestart: Meer dan ikzelf. Delen en discussiëren over
geloven. Het is opgezet als een soort theologisch
café, met een prikkelend verhaal en veel gelegenheid om daarop te reageren en met elkaar het gesprek aan te gaan. De serie vindt plaats op de
tweede maandag van de maand, om 20:00 uur.
Aanmelding vooraf is niet nodig. Pastor Anneke
Grunder start op maandag 12 oktober met een
verhaal over 'Menselijke onvolkomenheid en samenleven'. Op 9 november volgt pastor Jan
Groot, die zich op het grensvlak tussen psychiatrie
en religie zal begeven. Is fundamentalisme een
vorm van gekte, vraagt hij zich af. Op 14 december zal geestelijk verzorger Frans van Oosten zich
verdiepen in de verhouding tussen weten en geloven. In het voorjaar van 2016 zal ds. Iemke Epema
een avond voor haar rekening nemen. De datum en
het thema daarvan worden nog bekend gemaakt.

Leeskring 'Kerk en samenleving' (samen
met de Adventskerk)
De kerk staat letterlijk en figuurlijk te midden van
de samenleving. Hoe kunnen wij bijdragen aan het
maatschappelijke en publieke debat? In de leeskring 'Kerk en samenleving' lezen we samen twee
recente, bijzondere publicaties. In het najaar het
boek van Roel Kuiper, 'De terugkeer van het alge-

meen belang. Privatiseringsverdriet en de toekomst
van Nederland' (Van Gennep 2014, 206 bladzijden,

€ 19,90). In het voorjaar het boek van Joris Luyendijk, 'Dit kan niet waar zijn. Onder bankiers' (Atlas, 2015, 208 bladzijden, € 19,99).
Inleiders: ds. Louisa Vos en ds. Nelleke Eygenraam
Data: 15/10,19/11,17/12,21/1,18/2,17/3,21/4, van
19:30 uur tot 21:30 uur
Plaats: wijkcentrum SIO
Kosten: € 2,00 per persoon per keer.
Het boek graag zelf aanschaffen.
Informatie:
Nelleke Eygenraam, dominel@hetnet.nl,
tel. 038-4525223
Opgave: vóór 1 oktober 2015
bij raad.vent@advenskerk.nl

Anders in de kerk
Inmiddels een inspirerende traditie. Ook komend
seizoen houden we weer twee ontmoetingsavonden, waarin wij met elkaar van gedachten wisselen
over een thema dat te maken heeft met geloof,
kerk en homoseksualiteit. De
bijeenkomst in het najaar is
op donderdagavond 29
oktober, om 20:00 uur in
het gebouw van het COC aan
de Kamperstraat 17. Wij hebben voor deze bijeenkomst
Miriam van Tunen uitgenodigd. Zij heeft het boekje
'Van achter de kast' (Uitgeverij Kok, 2014) geschreven. Hierin beschrijft zij 'de reis die je moet maken
op het moment dat je binnen een christelijke gemeenschap uit de kast komt.'
Meer inlichtingen bij ds. Wim Hortensius, predikant
in Hattem (w.hortensius@online.nl; tel. 4524660).
Je hoeft je niet van tevoren op te geven. Ieder die
belangstelling heeft, is van harte welkom!

Vacare-Christelijke meditatie
In deze tijd van hectiek en koude drukte leeft er
een verlangen naar rust, stilte en verdieping. Veel
mensen zijn op zoek naar een lager tempo en een
meer verstilde levensstijl. Zoiets vind je niet in je
eentje, daar heb je anderen bij nodig. In Zwolle
bestaat nu al een paar jaar een vaste Vacaregroep. Vacare is het platform voor meditatief leven
van de Protestantse kerk in Nederland en er zijn
meer groepen actief in Nederland. De Zwolse Vacare-groep bestaat uit mensen uit de Adventskerk uit
Zwolle-Zuid, maar ook uit andere delen van de stad
en uit andere kerkgenootschappen. Ieder die wil
kennismaken met mediteren vanuit een christelijke
visie is van harte welkom. De groep bestaat momenteel uit zo'n vijftien personen en komt iedere
derde woensdagavond van de maand bij elkaar in
wijkcentrum SIO. Bij grote belangstelling is het in
een later stadium eventueel mogelijk een tweede
groep te beginnen in de Oosterkerk. De avond begint altijd met een meditatieoefening die uitloopt op
een meditatieve Bijbellezing. Na een korte pauze
wordt er gesproken over een meditatieve levensstijl
aan de hand van een hoofdstuk uit het boek "Vacare, een bevrijdende levenskunst", geschreven door
Kick Bras. Meer weten? Zie www.pkn.nl/vacare
Datum: elke derde woensdag van de maand: start
16 september
Tijd/plaats: 20:00 uur – 21:30 uur/wijkcentrum SIO
Leiding: ds. Siebren van der Zee en ds. Henk Ottevanger
Kosten: € 2,- voor koffie/thee
Informatie en aanmelding: Henk Ottevanger,
e-mail: h.ottevanger@hetnet.nl
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Gedichten lezen
Op de dinsdagavonden 2 en 23 februari 2016
willen we in een kleine groep gedichten gaan lezen
en daarover van gedachten wisselen. Plaats: Bagijnehof. Tijd: 20:00 uur.
Iedereen is van harte welkom. Je hoeft geen 'verstand te hebben van poëzie', het gaat ons om het
leesplezier. Het samen intensief lezen van een gedicht kan een verrijkende ervaring zijn. Het gedicht
kan meer voor je gaan leven dan bij een vluchtiger
lezing mogelijk is. 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.

Jongerengroep 18 +
Jonge mensen uit verschillende kerken in Zwolle
komen iedere maand bij iemand thuis bij elkaar om
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 sfeer is ontspannen. De
eerste keer na de zomer is op dinsdag 1 september
a.s. om 20:00 uur bij één van de deelnemers thuis.
Je kunt je opgeven en meer inlichtingen krijgen bij
Lise Otten (liseotten@hotmail.com). Je kunt gerust
ook een keer langskomen om te kijken of deze
groep iets voor jou is.

30+ 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 korte tekst. Komend
jaar lezen we samen uit het Doorns evangelie, verhalen uit het evangelie van Marcus die verbonden
kunnen worden met het leven van vandaag. De
avonden worden bij toerbeurt geleid door de predikanten Harm Bousema en Iemke Epema. Schuif bij
ons aan op woensdagavond 9 september om
20:00 uur aan de Hanekamp 45, bij Henk ter Steege. Je bent van harte welkom als je 30 jaar of ouder bent; we hebben geen echte bovengrens. De
avonden vinden daarna plaats op di 7 okt, wo 3
nov, wo 3 dec, 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).

Oecumenische gespreksgroep
'Als vrouwen aan het woord komen'
We werken ieder seizoen aan de hand van een
thema als rode draad. Het afgelopen jaar was dat
Leven in gemeenschap. In het komend seizoen
gaan we ons verdiepen in Dromen. Mensen hebben
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het in zich om te kunnen dromen of er door overvallen te worden. Ze kunnen ons tot inzicht brengen, ons bezielen, ons helpen om door te gaan. In
het verborgene en persoonlijke, maar ook hebben
we te maken met de dromen van groeperingen en
naties. Dat is van alle eeuwen, de Bijbel vertelde er
al over. In woorden, beelden en muziek willen we
die dromen op het spoor komen en waar het kan
erover praten en ze doordenken.
De predikanten Nelleke Eygenraam, 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 op de woensdagen 14 okt, 11 nov, 9 dec, 13
jan, 10 febr, 9 maart en 13 april, aanvang 9:45
uur.
Voor vragen kunt u terecht bij ds. Iemke Epema.

Oecumenische vernieuwing
De Oosterkerk kent 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 20 september. Vanwege de sluiting van de Verrijzeniskerk
vindt deze viering in de Vredesweek dit keer plaats
in de Onze Lieve Vrouwe-basiliek. Aanvang (let
op!): 9:30 uur. Tijdens het weekend van zaterdag
14 en zondag 15 november vindt er kanselruil
plaats met de Dominicanen. Voorgangers in de
Oosterkerk zijn dan Christa van Stappen en Corinne
van Nistelrooij en in de Dominicanenkerk Anneke
Grunder en Iemke Epema.
Verder is er elke 2e dinsdagmiddag in de maand (te
beginnen op dinsdag 13 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 lezen verder in de spannende verhalen
uit Genesis. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte
welkom! U hoeft zich hiervoor van te voren niet op
te geven. Nadere informatie is te krijgen bij ds.
Iemke Epema.

Ontmoetingsmomenten jonge gezinnen
In de afgelopen twee seizoenen hebben we verschillende ontmoetingsmomenten gehad met jonge
gezinnen. Deze ontmoetingen willen we voortzetten
in het nieuwe seizoen. De ontmoetingen zullen
steeds plaatsvinden op zondagmiddagen. De middagen worden voorbereid door enkele mensen uit
de doelgroep. Voor de kleinste kinderen is er oppas, voor de andere kinderen een eigen programma. De data en contactpersoon voor 2015/2016
worden nog bekend gemaakt.
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Afscheid ds. Wim Hortensius
Afscheid nemen vindt ds. Wim Hortensius niet zo makkelijk
'De mensen hier gaan me ter harte'
Afscheid nemen raakt hem. 'Dat is het mooie en
ook lastige als mensen je ter harte gaan', zegt ds.
Wim Hortensius. 'Als predikant mag je midden tussen de mensen staan en samen met hen optrekken. Het is bijzonder om te merken hoeveel vertrouwen je als predikant krijgt,' zegt hij.
Op zondag 6 september viert hij zijn 25-jarig
ambtsjubileum en neemt hij afscheid van de Oosterkerk. Deze dienst begint om 10.00 uur. Op zondag 13 september doet hij om 15.00 uur intrede in
de Andreaskerk in Hattem.
'Toen ik laatst heel vroeg in de morgen een nachtwake bezocht in een klooster, ging het over de
roeping van Samuël. Juist die nacht had ik zelf
gedroomd over mijn nieuwe roeping in Hattem.'
Is dat toeval of niet? Wim:
'Dat kun je niet weten natuurlijk, maar ik ervaar het als een
knipoog van boven. Geloven
staat niet los van wat mensen
beleven en ervaren. In de
Oosterkerk heb ik geprobeerd
juist dáár de aansluiting te
zoeken.'
Naast verwondering speelt
ook verbijstering een rol. Samen met zijn vrouw Anke
ontsnapte Wim zes jaar geleden aan de dood op de
snelweg A1 richting Amsterdam. Hun auto werd
van de weg gedrukt. 'Het had makkelijk anders
kunnen gaan. Het leven kan zomaar afgelopen zijn,
zo beseften we. Het ongeluk bepaalde ons bij de
betrekkelijkheid van alles. Ook dát heeft me de
afgelopen periode gevormd.'
Wat raakt mensen, wat grijpt hen aan of tilt hen
op? De predikant verbindt geloven graag met wat
mensen ervaren, bijvoorbeeld in muziek, schilderkunst, Bibliodrama en een 'Nacht van Waken'. Wim:
'Kunst opent je horizon of kan ergens een nieuw
licht op werpen. Ik ben ervan overtuigd dat dit
samenhangt met spiritualiteit. Geloven als vertrouwen op een mogelijkheid buiten de geijkte lijntjes
en verwachtingen om.'
Authenticiteit is belangrijk voor de predikant: mogen zijn wie je bent. Daarom zocht hij contact met
het COC. Om samen na te denken over geloof en
homoseksualiteit zodat jonge mensen kunnen ontdekken dat geloof, Bijbel en kerk geen blokkades
hoeven op te werpen maar juist ruimte bieden, ook
als je anders bent vanwege je geaardheid. Hij
hoopt deze bijeenkomsten 'Anders in de kerk' vanuit Hattem voort te zetten.
Authenticiteit en ervaring horen ook bij Bibliodrama: het samen verbeelden en beleven van een

Bijbelverhaal vanuit diverse posities zodat er communicatie ontstaat tussen jou, het verhaal en de
ander of de Ander. Wim volgde een opleiding tot
Bibliodrama-leider en begeleidde veel van deze
bijeenkomsten in de Oosterkerk.
Ook trok Wim veel op met de jeugd. Hij was betrokken bij de Hemels Gelag-vieringen voor tieners
en bij veel activiteiten van Provider. Van een bijbelquiz tot een rondje met de trein naar Lelystad toen
de nieuwe Hanzelijn werd geopend. Vijf keer ging
hij mee met de diaconale jongerenreis naar de
Oekraïne en vijf keer bezocht hij met jongeren de
oecumenische kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk. 'Er is veel spontaniteit en dat houdt jezelf ook
jong! De sponsoracties voor de laatstgehouden
Oekraïnereis hebben mij uitgedaagd de halve marathon van Zwolle te rennen.'
Niet in de laatste plaats gaf de
Musicalgroep van de Oosterkerk hem energie. In diverse
musicals zong en speelde hij
mee. Ook in de zondagse diensten schuwde hij het experiment niet. Wim: 'Een beetje
humor, een beetje dollen met
elkaar, een kwinkslag met de
kinderen. Dat is goed, het
schept ruimte en ontspanning.'
De oecumenische contacten in Zwolle hebben hem
ook geïnspireerd. 'Mooi waren de vieringen met
mensen van de Thomas a Kempisparochie en de
Evangelisch Lutherse Gemeente. De oecumene heb
ik van huis uit meegekregen. Mijn vader was predikant in Leiden waar al in de zestiger jaren veel
mogelijk was op dat gebied. Het was goed om samen met anderen het oecumenisch vuur ook in
Zwolle enthousiast te laten branden.'
In en rond de Oosterkerk was het ook lastig vanwege het samengaan van wijkgemeenten, vertelt
Wim. 'Toen ik in de Oosterkerk begon, was net een
ingewikkeld fusieproces achter de rug, waar mensen littekens aan hadden overgehouden. Er werd
toen veel van ons als pastores gevraagd in het
herstel van vertrouwen.'
Ook bij de twee daaropvolgende fusies met de
Hoeksteengemeente en de Jeruzalemkerkgemeente
was Wim nauw betrokken. 'Het is bij een fusie de
kunst om met behoud van eigenheid toch samen
iets nieuws en veelbelovends te beginnen. En om in
het proces zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken. Het stemt mij blij dat de nieuwe Oosterkerkgemeente nu een bloeiende geloofsgemeenschap is.'
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Rondom de Oosterkerk
Van de kerkenraad
Ja, dat was natuurlijk een keer te verwachten, dat er een dominee zou vertrekken. Goed gebruik is dat een
predikant tenminste vier jaar haar of zijn werkzaamheden kan verrichten alvorens er een beroep op haar of
hem mag worden uitgebracht. Dan is de periode van Wim Hortensius, elf jaar bij ons, natuurlijk geen belemmering.
Jammer voor ons, maar voor hem heel begrijpelijk: de uitdaging verschillende modaliteiten binnen een gemeente op te bouwen tot een geheel.
En meteen erachteraan eenzelfde soort 'verrassing' van Andries den Besten! Jammer, maar ook zijn besluit
is zeer begrijpelijk. Twee halve banen waarbij beide gemeenten toch behoefte hebben aan een 'hele' predikant veroorzaken een spagaat waarbij het je toch regelmatig over de schoenen loopt.
Twee afscheidsdiensten: Wim op 6 september a.s., Andries op 3 januari 2016.
Binnen de kerkenraad gaan we met de bijkomende problemen aan de slag; u wordt daar uitdrukkelijk van
op de hoogte gehouden, om te beginnen op 13 september a.s. wanneer na de kerkdienst een gemeenteberaad zal worden gehouden.
Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn we als moderamen gesprekken begonnen met de AK en het College
van Kerkrentmeesters (CvK). U weet dat we al lang doende zijn met een beleid gericht op een financieel
haalbare toekomst. Het vertrek van Wim en Andries heeft daar natuurlijk invloed op. Op voorhand hebben
we met de AK af kunnen spreken dat wij in de komende periode dan toch behoefte hebben aan pastorale
ondersteuning. Als kerkenraad zijn we dan ook uiterst gelukkig dat Christa van Stappen desgevraagd bereid
is gebleken daarin te voorzien. Zij zal per september voorlopig haar diensten verlenen gedurende een dag
per week waarbij zij ook bereid is die uren flexibel in te zetten.
Doen we nog meer? Jazeker. De vormgeving van de Vespers is geëvalueerd. Op grond daarvan is besloten
dat er geen vesper (avond-)diensten zullen worden gehouden in de Oosterkerk, met uitzondering van de 3e
of 4e adventszondag, en alle avonden in de Stille Week.
Het evaluatierapport van 'OK in de Wijk' is onderweg. Vanaf september starten er weer verschillende activiteiten. Jan Scholten en Wim van der Stouwe oriënteren zich op de verschillende groepen die in de Pierik
actief zijn zodat er kan worden samengewerkt.
Vanuit de Taakgroep Eredienst is er een voorstel naar de Taakgroep Beheer gestuurd over de veranderingen
van en aan het podium. Daar wordt na de vakantie verder naar gekeken.
Duidelijk is in ieder geval dat we het als gemeente samen zullen moeten doen. Eerder al vroeg ik aan een
ieder een stapje hogerop te doen, mee te doen, wat al kan door na de kerkdienst koffie te blijven drinken,
wat gelukkig velen doen. Maar meer mag! Zo zijn we nog steeds op zoek naar een vertegenwoordiger naar
de AK… Misschien iets voor u?
Namens de kerkenraad van de Oosterkerk,
Henk Bosma

Bageintjes
“Ik heb een kapotte wekker en toch weet ik ‘s nachts hoe laat het is", zegt Jeroen.
"Hoe kan dat nou?", vraagt Alex. Jeroen: "Midden in de nacht pak ik m'n trompet, ga
op het balkon staan en speel zo hard als ik kan. Dan doet de buurman zijn raam open
en roept. HEE! HOU EENS OP MET DIE HERRIE! HET IS VIER UUR IN DE MORGEN!"
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Ontmoeting met…
Evelien Gootjes
Kun je iets vertellen over jezelf?
Mijn naam is Evelien Gootjes. Ik ben 23 jaar en studeer Social Work aan Hogeschool Viaa. Naast mijn
studie ben ik graag actief voor anderen, zowel in
Nederland als daarbuiten. Afgelopen maand heb ik
een reis gemaakt naar Kenia. De reis bestond uit
twee delen: vakantie vieren en projecten bezoeken.
Een van de projecten waar ik mij het meest betrokken bij voel is Solid Rock Women.
Deze organisatie zet zich in voor vooral weduwen.
Het is in 1997 begonnen toen mevrouw Owiti voor 5
weduwen ging zorgen en hen financieel ging ondersteunen. Inmiddels is
het uitgegroeid tot 9
groepen
mensen
van ongeveer 15
personen. De groepen hebben kleine
projecten zodat ze
inkomen
krijgen,
zoals op het land
bouwen. Het zijn nu
niet alleen weduwen, ook gezinnen
en ouderen kunnen terecht bij de organisatie. Solid
Rock Women stimuleert het maatschappelijk welzijn
van mensen. Ze handelen vanuit het geloof in God.
Met elkaar gaan ze in gesprek over levenservaringen, de projecten die ze doen, de samenwerking of
over het geloof. Ze bidden, zingen, en lezen uit de
Bijbel.
Hoe ben je op het idee voor deze reis gekomen?
Zeven jaar geleden heb ik een gezin leren kennen
waarvan de moeder, Odilia, uit Kenia komt. We zijn
vrienden geworden. Odilia is bevriend met het echtpaar Owiti en ze zei altijd: ''Als we naar Kenia gaan,
dan mag jij mee!'' Zo komt het dat ik met hen ben
meegereisd.

Meneer Owiti vertelde het probleem waar ze mee
zitten: hun inkomen komt nu van het verbouwen
van gewassen. Maar er is veel te weinig grond om
iets te planten. Er is wel land, maar dat moet gekocht worden. Daar is geld voor nodig. We hebben
hen op weg geholpen om zelf te zoeken naar een
oplossing om geld te verdienen. Hier waren wij ook
voor gevraagd: helpen om mensen voor zichzelf te
laten zorgen. We hebben geen advies gegeven,
maar vragen gesteld:
Wat zouden jullie
willen? Hoe kunnen
we dat doen? Er
kwamen
allerlei
ideeën. Uit deze
ideeën moest er een
gekozen worden die
realistisch en niet te
moeilijk was. De
uitkomst is: een
cateringbedrijf.
Ze
hebben al stoelen en
ze weten hoe ze
lekker kunnen koken! Het is nu aan
hen om het idee
verder uit te werken.
Een van hen zei:
''We kunnen een fundraising starten.'' Ik heb er
vertrouwen in dat het hen zal lukken om samen iets
op te zetten waarmee ze geld verdienen.
Wat neem je hiervan mee naar huis, voor de
rest van je leven?
Eerder heb ik de woorden gehoord: ''Wees blij met
hoe je leven is en wat je hebt.''
Eerst waren het woorden, nu zijn het beelden. Beelden van hoe kwetsbaar een leven is en dat je het
daarom beter kan koesteren. Het hoeft niet altijd
beter of verbeterd te worden. Het leven is goed
zoals het is.

Door: Bert van de Venis

Hoe was het daar, vertel eens over je ervaringen?
Bij aankomst zaten de vrouwen in een kring en werden we welkom geheten.

Wilt u Solid Rock Women financieel steunen?
Uw bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer: NL28RABO0145699080 t.a.v. E.P. Gootjes.
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Achteraf
Bezoek aan Brussel

Op 20 juni bezochten acht gemeenteleden onder leiding van ds. Wim Hortensius
de tentoonstelling “Marc Chagall – Een retrospectieve 1908-1985”
in het Museum voor Schone Kunsten in Brussel.
Foto's en tekst: Martijn Grimmius

De catalogus van de tentoonstelling mag niet
ontbreken in de bibliotheek van
ds. Wim Hortensius.

Wat is Brussel zonder….

Een vakkundige gids leidde de groep langs
verschillende topstukken van Chagall.

Na afloop nagenieten met een
Belgische pint.
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