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Deel het leven!
Op 18 september is het Startzondag. Deze dag luiden
we het nieuwe kerkelijke jaar in en introduceren we
het thema voor het komende jaar: Deel het leven!
Uiteraard zijn er ook dit jaar weer veel activiteiten
voor jong en minder jong. We beginnen de dag met
een korte kerkdienst, deze zal van 10.00 tot ongeveer
10.45 uur duren. Hierna is er zoals gebruikelijk koffie
en ranja met iets lekkers. Vanaf 11.30 uur vangen de
diverse activiteiten aan. Voor de volwassenen zijn er
vier verschillende activiteiten. Wilt u graag in actie
komen? Dan kunt u kiezen voor een schilderworkshop van kunstenares Marjanneke Scholtheis.
Maar u kunt ook onder leiding van Anne Marijke Zijlstra een stadswandeling langs religieuze gebouwen maken. Luistert u liever, of gaat u graag in gesprek? Ook dat kan! U kunt bij de koffietafel
het leven met elkaar doornemen en delen, of luisteren naar de lezing van Peter van Dam. Hij vertelt over het leven langs de IJssel. Vier heel verschillende activiteiten, waarvan u er twee kunt bijwonen.
Natuurlijk is er ook aan de jongvolwassenen en de kinderen gedacht. Voor de jeugd is er een
workshop graffiti spuiten. Onder leiding van een ervaren graffitispuiter maken we met elkaar een
prachtig doek voor op zolder.
De groepen 5 t/m 8 gaan lekker actief aan de slag. Voor hen zijn er dans / muziek workshops, er
is een spelletjesparcours en een springkussen. Ook de peuters en
de kinderen in de onderbouw gaan met dans en muziek aan de
slag. Voor de kleuters en kinderen tot en met groep 4 zijn er spelletjes, ligt er stoepkrijt klaar en is er natuurlijk ook het grote
springkussen.
Van al deze dingen krijg je natuurlijk reuzenhonger! Daar hebben
we al aan gedacht. We hebben hele lekkere dingen geregeld, maar
dat blijft nog even een verrassing….
Na alle activiteiten willen we graag rond 13.00 uur met elkaar aan
tafel om de maaltijd te delen. Er staan een aantal mensen klaar om
voor iedereen pannenkoeken te bakken. Hiermee sluiten we deze dag rond een uur of 14.00 af.
We hopen natuurlijk dat er veel mensen komen, dus graag tot ziens op 18 september!

Met uitneembaar programma
Vorming en Toerusting
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Kopij

Kopij voor het volgende nummer kunt
u tot uiterlijk vrijdag 28 oktober 2016
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
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www.oosterkerk.nl

Facebook

www.facebook.com/OosterkerkZwolle
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@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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Meditatie

Door: ds Elly Urban

De witte kruisiging
In mijn vakantie was ik in Nice. Een paar weken na die vreselijke 14e
juli, toen een vrachtwagen inreed op het vuurwerkpubliek om dood
en paniek te zaaien. De boulevard lag vol bloemen, briefjes en knuffels. Verwijzingen naar dat ontregelende kwaad, dat zomaar ons
leven binnendringt. Pogingen misschien ook om dat kwaad en de
angst te bezweren.
Hoe kunnen we daarmee leven, het met elkaar verbinden? Onze
behoefte om goed en onbekommerd te kunnen leven, te genieten
van vakantie, gezin, werk, contacten met anderen. Een leven waarin
we ons veilig kunnen voelen en geliefd. En tegelijkertijd de wanorde
en het lijden in onze wereld, in onze persoonlijke levens. De onbeschrijflijke verhalen uit Syrië, de vluchtelingen, aanslagen, de… (vul
het maar in, we hebben allemaal zo onze eigen beelden bij dat
kwaad dat binnendringt). En waar is dan God, in goed en kwaad, in
genieten en in lijden? Misschien wel een van de moeilijkste vragen
als het om geloven gaat.
In Nice bezocht ik ook het museum van de kunstenaar Chagall.
Prachtige schilderijen hangen daar, waarin hemel en aarde elkaar
raken. Wat me bijzonder trof is hoe Chagall hoop en lijden naast
elkaar afbeeldt. Omdat ze beide reëel zijn. Indrukwekkend komt dit
naar voren in ‘De witte kruisiging’, geschilderd in 1938. Chagall schildert de overvallen op de joden, brandende huizen, mensen die angstig wegvluchten, rennend, in een boot. Angst en wanhoop. En dan,
in het midden van het schilderij, een groot kruis met een Christusfiguur. In dat kruis komt al het lijden samen. Jezus, afgebeeld met een
joodse gebedsmantel, staat symbool voor het lijden dat al die mensen wordt aangedaan, door de hele geschiedenis heen. Zijn armen
zijn wijd uitgespreid, alsof hij daarmee al die angstige mensen op het
schilderij omvat. Sombere angstige beelden, en je zou een donker
getint schilderij verwachten, of misschien bloedrood. Verrassend
genoeg komt de kleur wit je tegemoet. Chagall heeft het kruis getekend in een felle baan wit licht uit de hemel. Het lichaam van Jezus
straalt goudgeel, teken van de hemelse aanwezigheid. Aan de voet
van het kruis staat een brandende zevenarmige kandelaar. En al dat
licht straalt over het verwoeste en brandende dorp, over de huilende
en schreeuwende mensen.
Lijden en hoop, duister en licht, ze staan naast elkaar, grijpen in
elkaar, en toch lijkt het licht sterker. Het geheim van het geloof. Iets
om voor te bidden. Dat we, midden in al die moeilijke vragen en de
realiteit van het kwaad, het geloof mogen behouden. Dat het licht
doorbreekt, al is het soms maar voor even. Dat we de hoop nooit
verliezen. Ik bid dat we elkaar daarin mogen bemoedigen en steunen
in onze gemeente, ook in het komende seizoen.

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
A Dieu
Dankbaar voor de warme momenten in de Oosterkerk vertrekken we naar Rotterdam. Op 29
mei wordt Janet de Vries daar wijkpredikant. A Dieu!
Janet en Lútzen Miedema.
Passion 2017
Afgelopen jaar is Koorbizniz Oosterwind bezig geweest om een eigentijdse Passion te maken. Op
Goede Vrijdag hebben we deze met veel plezier
uitgevoerd.
Gesteund door de vele positieve reacties zijn we
inmiddels enthousiast aan de slag gegaan om ook in
2017 een Passion neer te kunnen zetten. Ons doel
was en is om het lijdensverhaal op een eigentijdse
wijze ten gehore te brengen, waarbij we verbinding
maken tussen het lijdensverhaal en het heden. Hierbij maken we gebruik van Nederlandstalige popmuziek. De liederen zullen begeleid worden door een
aantal muzikanten.
We maken een geheel nieuwe Passion, waarbij ook
nieuwe popliederen zijn uitgezocht. In september
beginnen we met het instuderen van de popliederen
die onderdeel zijn van de nieuwe Passion. Vind(t)
u/jij het leuk om mee te zingen, muziek te maken of
een andere bijdrage te leveren aan deze nieuwe
Passion? Wees welkom!
We oefenen weer vanaf september op woensdagavond van 20 – 22 uur in de Oosterkerk onder leiding van Geeske Koopman-Ridderbos. U wordt van
harte uitgenodigd om in september op een woensdag mee te komen zingen! Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met
Marinus Coree: marinuscoree@hetnet.nl (0384546393) of Geeske Koopman-Ridderbos:
koopman-ridderbos@hetnet.nl (038-4234764).
Nieuw thema bij Oecumenische gespreksgroep ‘Als vrouwen aan het woord komen’
Velen van jullie kennen de groep al. Deelnemers
komen uit de Lutherse Kerk, de Protestantse Gemeente Zwolle en andere kerken. Er komen doorgaans zo'n 20 tot 25 vrouwen. We komen telkens op
de tweede woensdagochtend van de maand bij elkaar, in de periode van oktober tot en met april, en
werken dan aan een onderwerp dat verrassend divers kan worden bekeken. In het afgelopen jaar was
dat onderwerp Dromen.
In het komend seizoen 2016-2017 gaan we ons
verdiepen in de betekenis van Jezus – verschillende
aspecten in de bijbel, de (kerk)geschiedenis en in de
hedendaagse cultuur. De predikanten Nelleke
Eygenraam, Louisa Vos en Lieke van Houte zullen dit
seizoen zorgen voor de invulling van de verschillende ochtenden.

Woorden, beelden, muziek en eigen inbreng zijn de
vormen. Zo geeft Ensemble Drie, professionele musici - klarinet/dwarsfluit/accordeon -, opnieuw een
concert tijdens een van de programma’s.
Data: 12 oktober, 9 november, 14 december 2016
11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april 2017 (Stille
Week)
Tijd: 9.45-11.45 uur * koffie/thee staat klaar vanaf
09.30 uur
Plaats: Lutherse Kerk, gemeentecentrum ingang
Potgietersingel, Zwolle
Kosten: € 3,50 per keer
Info en opgave: Liesbeth Schuring
Tel. (0529) 434 292
E-mail heeft voorkeur: liesbeth.schuring@kpnmail.nl
Middaggroep bij leerhuisthema ‘Weg van de
Psalmen’.
Eén van de maandelijkse ontmoetingsgroepen met
het gespreksthema ‘Psalmen’ is op een doordeweekse middag gepland, nl. op woensdag.
Bij deze groep is er nu volop ruimte voor nieuwe
deelnemers. Met het boekje ‘Leven met de Psalmen’
wordt dan een nieuwe start gemaakt. De eerste
bijeenkomst is bij Henny Visser, Abel Tasmanstraat
200, woensdag 12 oktober om 15.00 uur.
Heeft u / Heb jij interesse om eens zo’n middag mee
te maken? Opgave en informatie bij Arie van der
Zwan, tel. 038-4533177, avanderzwan@solcon.nl.
Receptenboek Werkgroep Carei
NEEM DEEL AAN HUN LEVEN.
Tegen de achtergrond van het thema van de startzondag “Deel het Leven”, willen wij u als Werkgroep Carei vragen uw recepten te delen. Wij verzamelen die graag om er een receptenboek van te
maken. Wij denken daarbij aan de categorieën:
soepen – salades – hoofdgerechten – nage-rechten
– gebak en diversen.
U kunt uw recepten, voorzien van uw naam, op A5formaat naar onderstaand mailadres mailen. Hebt u
geen computer, dan kunt u uw recept ook geven/sturen naar onderstaand adres. Wij ontvangen
uw recepten graag vóór 22 oktober, zodat u het
boekje voor eind november kunt kopen.
Wij hopen dat er veel recepten worden aangeleverd,
zodat het een goed geheel wordt. De opbrengst
komt ten goede aan de projecten in Carei, Roemenië. Zo kunnen wij blijven werken aan de verbetering van de woon- en leefomstandigheden van bewoners in de tehuizen.
Wij danken u alvast voor uw medewerking.
Werkgroep Carei.
Secr. Irene Heideveld,
e-mailadres werkgroepcarei@gmail.com
Fam. Kluvers, Vivaldistraat 27, 8031 JB, Zwolle
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Pastoraat – Omzien naar elkaar
Bij deze uitgave van de Bagijn treft u een kaart aan
met de contactgegevens van onze wijkpastores. Een
kaart om te bewaren! Tevens staat op deze kaart
vermeld waar u terecht kunt als u graag bezoek wilt
ontvangen van iemand uit de gemeente. Of misschien is er iemand uit uw (naaste) omgeving die
wel wat aandacht of bezoek kan gebruiken. Vanwege ziekte, familieomstandigheden, burn-out, of "zo
maar" een gesprek. Het is belangrijk dat we in onze
gemeente omzien naar elkaar: pastoraat doen we
samen! Dus we horen het ook graag van u als u het
fijn vindt om zo af en toe, of voor langere tijd, iemand te bezoeken. U kunt in beide gevallen contact
opnemen met de Taakgroep Pastoraat:
margrieta.de.boer@home.nl, tel.nr. 4546229.
Gespreksgroep 50+!
Om alvast te noteren in uw agenda: Lezingen van
de 50+ gespreksgroep voor komend seizoen.
Op de agenda staan:
19 oktober 2016 : Sjirk van der Zee met een lezing over Abraham Heschel
16 november 2016 : Tine Nouwen over de Maria
Vespers van Claudio Monteverdi
18 januari 2017
: Arie Slob met een actueel onderwerp van het Historisch Centrum Overijssel
15 februari 2017 : Theo Rietkerk over de komende
Tweede Kamerverkiezingen
15 maart 2017
: Kick Bras over Protestantse
Spiritualiteit
19 april 2017
: Louisa Vos over wat het meest
typerend is voor een Lutheraan
De lezingen vinden plaats in de Oosterkerk en beginnen om 10.00 uur. Kosten: 5,00 euro incl. koffie/thee. Nadere info: Bert van de Venis (0384547173/ fam.venis@home.nl).
Op reis naar Taizé
Al een aantal keer is er vanuit de Oosterkerk een
reis naar Taizé gemaakt. Taizé is een klein dorpje in
het Franse Bourgondië, waar een oecumenische
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kloostergemeenschap gevestigd is. Zij bieden de
mogelijkheid aan jonge mensen daar (meestal) een
week te verblijven. Duizenden jongeren vanuit heel
Europa (en zelfs daarbuiten) komen jaarlijks naar
Taizé.
Je maakt vieringen mee, waarin veel gezongen en
gebeden wordt en vooral stilte heerst. Je leert andere jongeren kennen doordat je deel uitmaakt van
gespreksgroepen.
Er is ook tijd voor ontspanning: door ’s avonds wat
met elkaar te drinken op het terrein, of door een
mooie wandeling te maken. Het programma in Taizé
is in principe gericht op jongeren tussen de 16 en 30
jaar. We verwachten dat de totale kosten niet boven
de 250 euro zullen liggen.
Graag willen we inventariseren wie er zin heeft mee
te gaan naar Taizé. Dit doen we in verschillende
kerken van de PGZ én mogelijk wordt er ook samengewerkt met de Dominicanen. Dit met als doel
om (waarschijnlijk) de laatste week van de zomervakantie van 2017 (vanaf 27 augustus 2017) samen
naar Taizé te gaan. Op zondag 6 november 2016 is
er een eerste informatiebijeenkomst, om 17:30 uur
na de Taizéviering in de Grote Kerk van Zwolle. Als
je interesse hebt of vragen, kun je je melden bij
Heidi Schröder (heidischroder433@hotmail.com).
Oekraïnereis
Sinds 2001 zijn er verschillende keren groepen jongeren vanuit de Oosterkerk naar de Oekraïne geweest. In het westelijk deel hebben we projecten
gedaan. Vaak een combinatie van klussen en een
kinderproject. Heb jij zin om tijdens de zomervakantie van 2017 gedurende ongeveer 2 weken "de reis
van je leven" te maken? Mail dan naar Hans Gerritsen, oekraine@oosterkerk.nl. De minimumleeftijd is
16 jaar. Behalve jongeren zoeken we ook wat ouderen die mee willen als begeleiding en mensen die
willen helpen met het organiseren van de reis.
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Programma Vorming en Toerusting
voor het seizoen 2016-2017 i.s.m. de Adventskerk
Het complete programma met alle informatie is te vinden op www.oosterkerk.nl.
Mensen van buiten de Oosterkerk zijn natuurlijk ook van harte welkom om mee te doen.

Eenmalige activiteiten
Muzikale kerkdienst met ds. Gerard Rinsma en de band ‘Grace’
Op zondagmiddag 29 januari zal Gerard Rinsma, predikant in het Friese Goutum,
samen met de band Grace, in de Oosterkerk een speciale dienst houden. Een kerkdienst in het teken van popmuziek. Na een mooie dienst vorig jaar, hebben we hen gevraagd weer naar de
Oosterkerk te komen. De dienst vindt plaats om 16:30 uur.
Bidden is een weg
Al jaren bestaat er in de Adventskerk een gebedsgroep die maandelijks bij elkaar komt om te bidden (en te danken!) voor het wel en wee van onze gemeente. We zijn daarin niet uniek, want wist u
dat allerlei wijkgemeentes van de PGZ een gebedsgroep hebben? Inleider is drs. Elly van de Ven (Zwolle),
theologe, actief in het gebedswerk. Dinsdag 4 oktober 2016, 20.00-22.00 uur.
Vincent van Gogh, Meditatief Kijken naar zijn schilderijen
De schilder Vincent van Gogh is vandaag wereldberoemd. Waarom fascineert de schilder zoveel
mensen? De theoloog Henri Nouwen beschouwde Van Gogh als een ziener, een monnik. We zullen
deze avond anders proberen te kijken – naar de spirituele werking. Begeleiding: Ds. Hans Tissink.
Datum: Dinsdagavond 7 februari 2017.
Namensymboliek in het boek Ruth
Op donderdag 9 februari 2017 bent u hartelijk welkom op een leerhuisavond over namensymboliek
in het bijbelboek Ruth, door ds. Jaap Jonkmans. Overal in de bijbel, maar zeker in het bijbelboek
Ruth, staan heel veel namen genoemd. Alle namen in de bijbel hebben betekenis, zoals ook uw eigen naam
betekenis heeft.
Kijken met andere ogen - Bijbelse beeldtaal in de beeldende kunst
Woensdagmiddag 8 of 29 maart 2017 van 14.30-16.30 u Adventskerk/wijkcentrum SIO. Peter den
Hengst en Nelleke Eygenraam. Aanleiding: de zeven hoofdzonden in het zgn. Weense altaar van
Jheronymus Bosch. Nadere info volgt.
Lezing: de mondiale kerk.
Fascinerend, om te ontdekken hoe christenen over de hele wereld, in al die verschillende culturen
hun geloof beleven, er woorden aan geven, het uitdrukken in beelden en kunst. En hoe men kerk is
of wil zijn. Deze avond willen we nadenken over wat dit wereldwijde karakter van geloven en kerk zijn betekent. De lezing door ds. Elly Urban vindt plaats op 30 november 2106, om 20:00 uur, in een van de zalen
in de Oosterkerk. Opgave is niet nodig.
De kerk in China
De christelijke kerk in China groeit momenteel als kool! Na de periode van het streng atheïstische
regime is er de laatste decennia wat meer ruimte voor religie. Die ruimte wordt dankbaar benut
door de christenen aldaar en dat met veel zegen. In 2015 is een groep predikanten op studiereis naar dat
land geweest. Hierover komt ds. Lily Burggraaff ons op donderdag 17 november 2016 vertellen.
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Kortlopende activiteiten
Anders in de kerk
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 dinsdagavond 8 november 2016
vindt plaats in de Oosterkerk en zal in het teken staan van bibliodrama. Inlichtingen bij ds. Wim Hortensius,
predikant in Hattem.
Geef je buren een gezicht – Verhalen in Bijbel en Koran
Al een aantal jaren lezen we in de Adventskerk teksten uit de Bijbel en de Koran. In het komende
seizoen lezen we over Eva / Hawwah. Hierbij kijken we niet alleen naar de verhalen in Bijbel en
Koran, maar ook naar de geschiedenis van de uitleg hiervan in het christendom en in de islam. Gespreksleiding: ds. Jan Post Hospers. Op donderdagavond 25 januari en 2 februari 2017, 20.00 uur
Leeskring ‘liberaal Christendom’
We lezen het boek ‘Liberaal christendom – Ervaren doen denken. In een ruimdenkende omgang
met de christelijke traditie komen in dit boek grote vragen aan bod, zoals over het bestaan van waarheid en
van God. Ook wordt ingegaan op actuele vragen rond Jezus, de Bijbel en de relatie kerk - wereld. Begeleiding: ds. Iemke Epema en ds. Nelleke Eygenraam. Start: donderdag 3 november, 20.00 u, Vervolgens: 1
december, 12 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april.
Tekenen bij Bijbelse symbolen
Dit najaar starten we met een experiment: Tekenen bij bijbelse symbolen.
Samen lezen we een aantal teksten uit de bijbel. Op elke avond staat één thema centraal. Al tekenend proberen we te verbeelden wat deze teksten met ons doen. Aan het eind van de avond bekijken we
onze ‘producten’. Onder begeleiding van ds. Annie Hasker (Isala) laten we ons inspireren door de woorden
en staan we stil bij bijbelse beelden en symbolen. Irene Goede (illustrator) begeleidt het beeldende proces.
Data: 1 en 8 november 2016
Weg van de Psalmen
Psalmen zijn oude Bijbelse geloofsliederen die vandaag nog steeds iets kunnen betekenen voor de
geloofsweg. Welk woord of beeld uit de psalm raakt aan mijn eigen levensweg? Tijdens 7 bijeenkomsten gaan we op deze vraag in onder leiding van verschillende Zwolse PKN-predikanten.
De avond wordt begonnen met een gezamenlijke maaltijd en wordt afgesloten met een gezamenlijk liturgisch moment. De avonden beginnen om 18.30 uur en eindigen om 21.30 uur. Informatie te verkrijgen bij:
Ds. Hans Tissink (hanstissink@hetnet.nl) of Anneke van der Meulen (an.vandermeulen@planet.nl)

Bestaande groepen/kringen
Gedichten lezen
Op de dinsdagavonden 14 februari en 7 maart 2017 willen we in een kleine groep gedichten gaan lezen en daarover van gedachten wisselen.
Plaats: Bagijnehof. Tijd: 20.00 uur. Je hoeft geen ‘verstand te hebben van poëzie’,
het gaat ons om het leesplezier. Het samen. 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’
Gewoon in een huiskamer op een middag of avond: elkaar vertellen wat je bezighoudt en via een
Bijbeltekst verder in gesprek, bijv. over wat je van God ervaart in je leven. Op de open avond,
woensdag 5 oktober, is hiervan te proeven. Ds. Siebren van der Zee neemt ons mee in het Bijbelboek
Psalmen; hij schreef het boek "Psalmen vandaag; een persoonlijke verwoording bij veelal knoestige psal6
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men". U/jij bent van harte welkom op deze avond in de Bagijnehof van de Oosterkerk. En wilt u/jij eens
zo’n huiskamergroep meemaken? Er zijn groepen op verschillende dagen van de week; eens per maand of
vaker.
Jongerengroep 18 + met Dominicanen
Al jaren draait er een ontmoetingsgroep van jongeren vanaf 18 tot zo 28 jaar met een verschillende
christelijke achtergrond. Gezien de goede belangstelling wordt er een tweede groep opgestart. Een
keer per maand gaan we in gesprek over het leven en hoe geloven daarin een rol speelt. De dag wordt in
onderling overleg vastgesteld en we spreken elkaar van 20:00-22:00 uur in het klooster.
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 vooraf gelezen korte tekst. Welke avond in de week laten we afhangen van de deelnemers en besluiten we op de eerste bijeenkomst, donderdag 1 september om 19:30 uur. We verzamelen ons dan bij de uitspanning Het Engelse
werk en maken een wandeling door dat gebied, Informatie bij ds. Iemke Epema
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. Ds. Iemke Epema en ds. Nelleke Eygenraam zullen deze gespreksgroep begeleiden. De introductieavond is op woensdag 5 oktober om 20.00 uur
in de Oosterkerk.
Ontmoetingsmomenten jonge gezinnen
In de afgelopen drie seizoenen hebben we verschillende ontmoetingsmomenten gehad met jonge
gezinnen. Deze ontmoetingen zijn een groot succes en willen we graag voortzetten. Deze activiteit
zal steeds plaatsvinden op zondagmiddagen. De middagen worden voorbereid door enkele mensen uit de
doelgroep zelf. Voor de kleinste kinderen is er oppas, voor de andere kinderen een eigen programma. De
data voor 2016/2017 worden nog bekendgemaakt. Contactpersoon is jeugdouderling Jeroen van Vilsteren.

Oecumenische activiteiten
Zin in film (samen met Dominicanen)
Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen over na te praten,
een activiteit die we opnieuw samen organiseren. 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 do 27 oktober wordt Dorsvloer vol confetti vertoond, een film over een strenggelovige
opvoeding en de vrijheid van fantasie. De volgende avonden zijn donderdag 8 december ( Room), donderdag 9 februari ( Wild), donderdag 9 maart (Dead man walking).
Oecumenische vernieuwing
Elke 2e dinsdagmiddag in de maand (te beginnen op dinsdag 11 oktober, 13.30 u.) 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. Nadere
informatie is te krijgen bij ds. Iemke Epema.
60+ ontmoetingsgroep
Maandelijkse ontmoetingen voor mensen van 60 jaar en ouder rond uiteenlopende thema’s.
14 september: Prior Jan Laan o.p. geeft zijn visie op "Moderne heiligen, mensen zoals jij en ik".
20 oktober: Joke Boerma, vertelt over het Hospice in Zwolle. 15 november: Wim Hortensius brengt voor
ons de schilderijen van Chagall tot leven. Aanvang 10.00 uur. Kosten 5 euro per avond.
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Op 15 december: Kerstlunch met muzikale omlijsting o.l.v. René van Breukelen, dirigent van het Thomaskoor. Afwijkende tijd: 10.30 – 13.00 uur. Vooraf aanmelden. Kosten 8 euro.
Oecumenische ontmoetingen ‘beelden in de kerk’Op twee dinsdagvonden in het voorjaar verdiepen we ons in de betekenis van beelden voor de geloofsbeleving. En dan bedoelen we niet alleen
beelden in de zin van symbolen en beeldspraak, maar ook echte beelden, die in de kerk te vinden
zijn. Waartoe dien(d)en beelden in de kerk? Waarom de beeldenstorm? Wat is de achtergrond van het
beeldverbod? Datum: dinsdag 14 maart 2017, 20.00 uur in de Jozefkerk, dinsdag 21 maart 2017, 20.00 uur
in De Bagijnehof van de Oosterkerk. Inleiders: Pastor Hans Schoorlemmer en ds. Nelleke Eygenraam. Kosten: € 2,00 pp
Oecumenische gespreksgroep 'Als vrouwen aan het woord komen’
Telkens op de tweede woensdagochtend van de maand in de periode van oktober t/m april komen
de ‘oecumenische vrouwen’bij elkaar. Woord en beeld, stilte en muziek ondersteunen de gezamenlijke bezinning en ontmoeting. Het thema en uitgangspunt voor het seizoen 2016-2017 is ‘Jezus’. De predikanten Lieke van Houte, Louisa Vos en Nelleke Eygenraam zorgen voor de invulling van de ochtenden.
Start: 12 oktober in de Lutherse kerk,

Reizen / excursies
Vanuit de Adventskerk wordt er elk jaar een kloosterweekend georganiseerd, ook in 2017! Kloosterlingen leven als vanouds volgens een
ritme van bidden en werken. Wij doen mee met het gebedsritme van
een kloostergemeenschap en volgen tevens ons eigen programma. Het thema op dit weekend is "Waarom?". Op crisismomenten doemt deze vraag telkens weer op.
Meer informatie zal in september bekend zijn. Begeleiding en organisatie door ds. Hans Tissink en Anneke
van der Meulen. Data: van 31 maart – 2 april 2017.

Kirchentag 2017
500 jaar Reformatie zal in allerlei opzichten centraal staan op de 36ste Duitse Evangelische Kirchtentag die van 24-28 mei, dit is het Hemelvaartsweekend, gehouden zal
worden in Berlijn en Wittenberg. Het thema van de Kirchentag is ‘U ziet mij’ (Genesis 16:3).
Het zou mooi zijn wanneer we met een groep Zwollenaren aan de Kirchentag kunnen meedoen. We beginnen met een eerste inventarisatie en oriëntatie op dinsdagavond 11 oktober
2016, 20.00 uur in de Adventskerk.

500 jaar Reformatie:
Liturgische inrichting Protestantse kerken in Groninger kerken
In het kader van het jubileumjaar 500 jaar Protestant gaan we op zaterdag 13 mei 2017 o.l.v. de Zwolse
kerkhistoricus dr. Gert van Klinken op pad naar Middeleeuwse kerken
in het Groninger land, die onder invloed van de Reformatie een heel
eigen inrichting kregen. Te denken valt aan de kerken te Loppersum,
Zeerijp en Westeremden. Met Gert van Klinken hebben we niet alleen
een zeer deskundige maar ook enthousiaste gids! Noteer de datum
alvast. Meer informatie volgt in de loop van het seizoen.
Opmaak: Tim Krooneman

8

De Bagijn - september 2016

De eetclub
Sfeer proeven tijdens laatste bijeenkomst van de Maaltijdgroep
"Voordat je vertrekt, moet je even met mij meekomen." Betsy duwt mij zachtjes in de richting van het invalidentoilet, terwijl aan de tafels in de zaal de quiz zal beginnen, in afwachting van het dessert. "Bedankt voor
jullie trouwe komst naar de Maaltijdgroep", staat er op het kaartje dat aan elke roos bevestigd is. Wat een
leuke vrouw, wat een kanjer: één van die kanjers die 23 jaar gezorgd hebben dat zoveel mensen zich hier
eenmaal per maand thuis voelden en uitkeken naar die woensdagavond. Nog één keer eten op woensdagavond 19 mei en dan stopt het verhaal, na 23 jaar, van de Maaltijdgroep. Want de kooksters, Gonnie Kisteman, Betsy Lubbelinkhof en Alie ter Moolen, bijna allen van het eerste uur, stoppen ermee. Zij het met bloedend hart. En zonder dat er opvolgers zijn gevonden.
Sociale functie
De Maaltijdgroep is niet alleen maar zinvol omdat
het veel gezelliger is om samen te eten dan alleen.
Het eten zelf komt niet op de eerste plaats, de ontmoeting is veel belangrijker. "Het is toch anders dan
wanneer je ’s zondags in de kerk in de bank naast
elkaar zit en elkaar groet", zegt één van de deelnemers. "Het is vooral dat je ergens verwacht wordt,
dat je wordt gezien." Het is juist om die reden dat
iedereen zegt het jammer te vinden dat de Maaltijdgroep stopt. De saamhorigheid, de gezelligheid staan voorop. Wat de pot ook schaft, alles is lekker, maar de
sfeer is het belangrijkste.
Verhalen
Omdat ‘vriendschap’ in deze groep een hoofdrol speelt, leest Alie de deelnemers aan de Maaltijdgroep een
gedicht voor dat daarover gaat. Ze vraagt een moment van stilte, dan komt de mosterdsoep door. Dan volgt
het hoofdgerecht, prachtige salades van Paradiso. Tijdens het eten worden mooie verhalen verteld over hoe
jammer het is dat de Maaltijdgroep stopt en over vroeger; over een emmer met aardappels die geschild
moesten worden voor de stamppot. En over hoe lekker alles is wat de pot schaft. Zowel mensen die vanaf
het eerste uur meedoen, als zij die later aanschoven (een enkeling heel recent) roemen de sfeer en het gevoel van saamhorigheid.
Hulde
Scriba Lies Gerrits komt binnen
met voor elk van de kookdames
een grote bos bloemen en een
‘hartelijk bedankt’ namens de
kerkenraad. Een onverwacht
huldebetoon. Alie kondigt het
toetje aan, maar dat moet nog
even gehaald worden: ijs met
warme kersen. De wachttijd zal
gevuld worden met een quiz die
meneer Teesink traditiegetrouw
verzorgt, maar voordien wil zij enkele positieve woorden spreken: "Ook al is dit de laatste keer dat de eetgroep bijeenkomt, het idee van een ontmoetingsplek zal blijven bestaan. In de vorm van de koffieochtend
op donderdag, één keer per veertien dagen. Ook daar zal naar je worden uitgekeken."
Toekomst
Ik sluip ongezien weg. Door de ruit van de garderobe zie ik een echtpaar op de fiets stappen. Hoe verder?
Als je alleen maar ‘jammer’ zegt, gebeurt er niets. Zou er dan toch nog een groep mensen in beweging komen om de taak van de kookdames over te nemen?
Door: Gera Berends [Foto's: Tim Krooneman]
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Rondom de Oosterkerk
"Geloven is een teamsport"
Op 21 augustus ging Andries den Besten voor in de
Oosterkerk. Meteen nam hij, na zijn bijstand, afscheid van ons. Het motto van zijn dienst was “Ga
voor Goud”. Dit naar aanleiding van de Olympische
Spelen. Maar de titel van dit stukje noemde hij bij
het verzamelen van de kinderen voor de preekstoel.
En ik dacht: de spijker op zijn kop!

naar een concert. Die rapporteerde de volgende dag
dat het orkest Mozart had gespeeld. En vervolgde
met: “het orkest won.”
Over muziek gesproken, wie kan zonder? Böse Menschen haben keine Lieder. Muziek, ritme, teksten,
emotie alom. En niet alleen in de klassieke muziek,
zeker ook in de popmuziek.

De vakantieperiode zit er ongeveer op, op dit moment. Dat kon je zien aan het aantal kinderen in de
dienst. Een keer zelfs maar één! We zijn toch gewend aan veertig tot vijftig. Maar die hoop ik binnenkort weer te zien.
De tijd van recreëren, resetten, is weer bijna voorbij. Iedereen is weer klaar voor welke start dan ook.
Weer tijd om ons tegen het proza en poëzie van
onze predikanten te houden, spannend weer. En de
onderlinge ontmoetingen te cultiveren. Waarbij de
binnenkamer van belang is, maar toch ook die bijdrage van onze aanwezigheid in het kader van die
teamsport van elke zondag.

Eerder schreef ik iets over legaten. Tot mijn vreugde
komen we dat nu toch regelmatig tegen. Triviaal
natuurlijk, maar ons huishoudboekje als Oosterkerk
en als PGZ moet toch ook blijven kloppen. Dank
daarvoor.

Iedereen telt mee en is nodig. Iedereen heeft haar
of zijn talenten. Gebruik die tenminste ook binnen
de Oosterkerk. En dan niet als die sportjournalist
van een krant: de recensent van klassieke muziek
was ziek en de redactie stuurde de sportjournalist

U merkt het, ik ben een beetje afscheid aan het
nemen in deze functie. Zodra hij bevestigd is, neemt
Dik Kremer de taak van voorzitter van de kerkenraad op zich. Het 'wij' in de Oosterkerk heb ik in de
afgelopen jaren als uiterst aangenaam ervaren en ik
hoop dat dat zo blijft. Ik wil jullie allemaal daarvoor
bedanken en blijven zien in de kerk en bij het koffiedrinken. Zie ook de kop boven dit stukje.
Droom over het verleden, maar hou je visioen over
de toekomst actief.
Namens de kerkenraad van de Oosterkerk,
Henk Bosma

Bageintjes

Bron: Creachchristian.christgaming.com
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Ontmoeting met…
De predikanten Nelleke Eygenraam en Hans Tissink
Afgelopen voorjaar namen de predikanten Nelleke Eygenraam en Hans Tissink van de
Adventskerk een deel van het pastoraat in de Oosterkerkgemeente op zich en werkt
kerkelijk werker Dirk Jan Steenbergen mee aan het jongerenwerk. Zij staan
de dominees Iemke Epema en Elly Urban bij, het tekort aan formatie
dat ontstond door het afscheid van Wim Hortensius en Andries den Besten,
is daarmee aangevuld.
"We wisten nog niet eens dat Wim en Andries weg
zouden gaan, toen we al spraken over de mogelijkheid om als predikanten samen te werken", vertellen
Nelleke Eygenraam en Hans Tissink. "Die gedachte
vloeide voort uit de LTP, de plannen voor de lange
termijn die binnen de Protestantse Gemeente Zwolle
werden ontwikkeld. Samenwerking is een van de
pijlers van LTP, naast versobering en vernieuwing.
Wij zijn ervan doordrongen dat de wijken onmogelijk
als eilandjes kunnen doorgaan en het teamgebeuren
wordt binnen de groep predikanten dan ook steeds
belangrijker."
Na het vertrek
van de twee
predikanten van
de
Oosterkerk
lag de samenwerking met de
pastores van de
Adventskerk
eigenlijk voor de
hand. In ZwolleZuid was sprake
van een overformatie, zeker
toen
aan
de
detachering van
Nelleke Eygenraam naar Dalfsen een eind was
gekomen.
De
predikanten stelden gezamenlijk een voorstel op om de samenwerking vorm te geven. Nelleke: "Wij zagen zelf de plus
van de samenwerking al." "Die is ook vruchtbaar
voor de Adventskerkgemeente", vult Hans aan, "Ook
die beschikt nu over een groter team van beroepskrachten, die elkaar aanvullen en versterken."
Wat hun sterke kanten zijn? Nelleke beantwoordt die
vraag over Hans: "Hij is heel rustig, wijs en overwogen. Geen flapuit, maar een heel serieuze luisteraar.
Een goede gesprekspartner dus." "En het mooie van
Nelleke is vooral de energie waarmee ze ergens voor
gaat", vindt Hans. "Ze is heel nauwgezet, dat merk-

te ik bijvoorbeeld toen ze me zes jaar geleden wegwijs maakte in de Adventskerk." "Zo helpt Iemke
ons nu met het leren kennen van de Oosterkerk,"
zegt Nelleke. "Ze heeft een document gemaakt met
alles waar we aan moeten denken. Het is heel fijn
om zoiets te hebben."
Zijn er opvallende verschillen tussen de twee wijkgemeenten? Nelleke en Hans: "Wel wat de historie
betreft. De Oosterkerk is na alle fusies een soort
samengesteld gezin geworden, terwijl de Adventskerk al sinds begin jaren ’80 ongeveer hetzelfde is.
Ook geografisch is er verschil: de gemeenteleden
van de Oosterkerk komen uit
heel Zwolle, die
van de Adventskerk uit één grote wijk. Maar
verder zijn er
vooral parallellen. Beide gemeenten zijn een
mix van leeftijdsgroepen,
terwijl veelkleurigheid kenmerkend is voor
beider identiteit.
Beide staan in
een
oecumenische traditie en
ook het liturgische model van de kerkdiensten komt overeen.
Nelleke, die al ruim twaalf jaar in Zwolle-Zuid staat,
ging al vaker voor in de Oosterkerk, voor Hans was
dat begin dit jaar voor het eerst in een morgendienst. "Op dat moment was net bekend dat we
gingen samenwerken", herinnert hij zich. "Ik heb
veel warmte ontmoet en ook een paar kritische reacties gekregen. Ik hou van de wisselwerking tussen
voorganger en gemeente, daar heb ik ook in de
Adventskerk goede ervaringen mee."
Door: Gery Bruins

Bij de foto:
Nelleke Eygenraam en Hans Tissink voelen zich welkom in de Oosterkerk.
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Achteraf
Homeride

In de vorige Bagijn kon u lezen hoe gemeentelid Geeske Koopman-Ridderbos zich
voorbereidde op de HomeRide die zij met haar team wilde fietsen.
Op 25 en 26 juni was het dan zover!

Klaar om de nacht in te fietsen! We hebben er
zin in.

Het slechte weer zorgde voor veel lekke
banden. Hier vervangen we er
drie tegelijk.

Bij de start in Maastricht...
Familie en supporters uit de Oosterkerk
moedigden ons aan.

…en de finish van ons team in Groningen.

Alweer regen!
12

De Bagijn - september 2016

Door: Geeske Koopman-Ridderbos

