
 

Voor de tweede keer Kerstevent 
in Zwolse binnenstad 

 
De Zwolse binnenstad wordt op zaterdag 23 december herschapen in een oosters dorp in het jaar nul. Er 
lopen kamelen rond, herders en Romeinse soldaten, maar er zijn ook engelen en zangers te vinden en een 

heel gewoon echtpaar dat een bijzonder Kind krijgt. Allemaal vervullen zij een rol in het grote Kerstevent, dat 

dit jaar voor de tweede keer wordt gehouden. De organisatie is in handen van de stichting St. Michaëlevents, 
waarin leden van verschillende kerken samenwerken. 

"Veel mensen weten niet meer wat het verhaal inhoudt over de komst van Jezus. Met het Kerstevent wordt 
dat verhaal opnieuw onder de aandacht gebracht, op straat, voor wie het wil zien of horen", aldus de website 

Kerkeventzwolle.nl. "Met toneel, optreden van de band van het Leger des Heils, figuranten, workshops, koren 

en verwarmde tenten, wordt uitgelegd dat het kerstfeest een blijde boodschap bevat voor iedereen. Een 
verhaal over hoop en bevrijding, over liefde en 

toekomst." 
Willem Boerman was vorig jaar een van de Oos-

terkerkers die een rol hadden in het Kerstevent. 
"Ik deed mee", vertelt hij, "omdat het goed is 

dat mensen zien dat kerken actief zijn. En 

vooral de samenwerking vanuit diverse kerken 
spreekt mij aan. Het Kerstevent is groots opge-

zet. Je kunt er in het centrum van Zwolle niet 
omheen." 

Willem speelde de hoofdman van een groepje 

Romeinse soldaten, belast met het bewaken 
van orde en veiligheid. "Het was die dag bitter 

koud en we waren blij dat we mochten marche-
ren. In tegenstelling tot andere groepen, die op 

dezelfde plaats moesten blijven. Veel kinderen 
zagen ons voor ridders aan en wilden met ons 

op de foto. 

Ik hoop dat passanten dankzij al die optredens 
en verhalen iets hebben begrepen van waar het 

eigenlijk om gaat met Kerst. Dat zou fijn zijn, 
anders kun je dit toch in dezelfde sfeer plaatsen 

als gezellige kerstmarkten en feestverlichting." 
 

Op de website en op de Facebookpagina van 
het Kerstevent wordt het laatste nieuws over de manifestatie gepubliceerd, evenals het complete programma. 

De afsluiting is rond 17.00 uur, als alle deelnemers en vrijwilligers op het Grote Kerkplein samen komen en 

een groot koor vormen. Volgens de organisatoren is het event ook ‘een voorbode’ van de kerkdiensten die 
tijdens de kerstdagen in de Zwolse kerken worden gehouden. Een overzicht van deze diensten is eveneens te 

vinden op de website. 
Door: Gery Bruins 
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Een fotocollage van het Kerstevent 2016.  
Rechtsboven Willem Boerman als Romeins soldaat. 
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DE BAGIJN is een uitgave van de 
Oosterkerkgemeente, wijkgemeente van 
de Protestantse Gemeente Zwolle en 
wordt vier keer per jaar bezorgd bij alle 
leden. 
Oplage 2100 exemplaren 
  

Redactie: Gera Berends, Gery Bruins, 
Iemke Epema, Hans Verheule, Gerard 
Bielderman (opmaak) en Heleen Grim-
mius (eindredactie). 
  

Kopij  
Kopij voor het volgende nummer kunt  u 
tot uiterlijk vrijdag 19 januari 2018 
sturen naar: debagijn@oosterkerk.nl 
  

Drukwerk 
Upmeyer 
 

Bagijn via e-mail? 
U kunt De Bagijn ook via e-mail  
ontvangen. Ga hiervoor naar 
www.oosterkerk.nl 

 
  

Adressen Oosterkerk 
 

Predikanten: 
Ds. I. Epema tel. 454 23 66 
dsIemkeEpema@oosterkerk.nl  
Ds. N. Eygenraam tel. 452 52 23 
dominel@hetnet.nl 
Ds. H. Tissink tel. 337 44 06 
jttissink@hetnet.nl 
Ds. E. Urban tel 06 26 99 95 94 
dsEllyUrban@oosterkerk.nl 
  
 

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

Website 
www.oosterkerk.nl  
  

Facebook 
www.facebook.com/OosterkerkZwolle 
 

Twitter 
@Oosterkerk038 
 

Wijkrekening 
NL23INGB0001158271 t.n.v.  
Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk 
  

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

Kerkdiensten: 
Kijk voor een overzicht van kerkdiensten 
in Gaandeweg of op www.oosterkerk.nl 

  

 
 

Meditatie                          door Ds. Iemke Epema 
 

Het punt waar de liefde begint  
Het kerkelijk jaar begint altijd met hoop en verwachting. Hoop doet 

leven, zo wordt gezegd. Het opschrift boven de hel van Dante luidt: 

'Wie hier binnen zijn gegaan hebben alle hoop laten varen.' De hel, dat 
is moeten leven zonder hoop. Depressiviteit is ook een soort hel. Het 

ontbreken van hoop, het troosteloze gevoel dat het nooit weer anders 
zal worden.  

Geloven is een vorm van hopen. Wie gelooft, heeft iets goeds te ver-
wachten van dit leven, ook als dat goede op dat moment nog ver te 

zoeken lijkt. Geloof kijkt altijd verder dan het moment. Bonnhoeffer 

heeft eens gezegd dat het geloof in wezen optimistisch is. Pessimisme 
lijkt veel verstandiger en realistischer; je krijgt geen teleurstellingen te 

verwerken en verliest niet je gezicht.  
Maar, zo zegt hij: ‘Optimisme is in wezen geen houding tegenover de 

situatie van het ogenblik, maar een levenskracht. Het is de kracht om 

te hopen als anderen het opgeven; de kracht het hoofd hoog te hou-
den als alles fout lijkt te lopen; de kracht tegenslag te dragen; de 

kracht die nooit de toekomst laat aan de tegenstander, maar haar op-
eist voor zichzelf. Er bestaat natuurlijk ook een dom en laf optimisme 

dat ontoelaatbaar is. Maar optimisme als geloof in de toekomst mag 

door niemand belachelijk worden gemaakt, al vergist het zich honderd 
keer; het is de gezondheid van het leven en mag door de zieken niet 

worden aangetast.’  
Er zijn omstandigheden die objectief gezien als hopeloos kunnen wor-

den aangemerkt. Je zult maar ongeneeslijk ziek zijn en weten dat je 
doodgaat. Of moeten leven met een ziekte die alleen maar erger 

wordt. Of getroffen zijn door een verlies dat nooit meer kan worden 

hersteld. Waar kun je dan in vredesnaam nog op hopen? Beter kan het 
niet worden.  

De goede boodschap van het evangelie is dat er altijd reden is om te 
hopen, hoe de omstandigheden ook zijn. Ieder mens mag hopen op 

de kracht van de liefde. Juist in de diepste hopeloosheid doet die zich 

vaak onverwacht gelden. Ieder mens kan een weg zoeken naar het 
punt waar de liefde begint. Steeds weer opnieuw. Dat is Advent.  

 Geloof, hoop en liefde 
 en de meeste van deze 

 is de hoop omdat de hoop 
 altijd weer z'n weggetje vindt 

 naar het punt  

 daar waar de liefde begint 
 geloof hoop en liefde 

 en de meeste van deze is 
 de hoop op geloof in de liefde 

                                        Liselore Gerritsen 
 

 

Contact met de kerk? 
Onze wijkgemeente telt ongeveer 3.700 leden. Voor het contact met hen is 
naast de predikant een team van bezoekmedewerkers beschikbaar.  
Als u graag bezoek wilt ontvangen, vragen wij u/jou contact op te nemen met 
het secretariaat van de Taakgroep Pastoraat: Margrieta de Boer, tel. 038-
4546229, margrieta.de.boer@home.nl. 

U kunt uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen met uw eigen wijkpredi-
kant. De contactgegevens staan hiernaast.  
Kijk voor de wijkindeling op www.oosterkerk.nl 

http://www.oosterkerk.nl/
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Aankondigingen 
 

‘Elvis in Church’ 14 januari in de Hoofdhof 
in Berkum 
Op heel veel plekken is aandacht voor de ziel; bedrij-

ven bieden Mindfulness aan, anderen doen aan Yoga 

en zo zijn er meer methoden die er aandacht voor 
vragen. Blijkbaar is het nodig, want we zijn ondanks 

alle technische hulpmiddelen drukker dan ooit. We 
zouden bijna vergeten dat de Bijbel, sommige delen 

zijn 3000 jaar oud, al schrijft over aandacht voor de 
ziel. Hoe komt je ziel tot 

rust? Voor Elvis Presley 

waren de woorden van de 
Bijbel zoals die in de gos-

pels werden bezongen 
een manier om zijn ziel tot 

rust te brengen. Iemand 

uit zijn band zei over El-
vis: "De gospel was voor 

Elvis als een emmer koud 
water over een overver-

hitte ziel. Daarom zongen 
we altijd na een concert nog een half uur gospel." 

Op 14 januari is er in de Hoofdhof in Berkum een 

dienst waarin vijf prachtige gospels door een Elvis-
band worden uitgevoerd in de stijl zoals Elvis ze zong. 

De gospels worden verbonden met een aantal mo-
derne liederen rondom het thema: Soultime. 

Voorganger is ds. Arjen van der Spek uit Zwartsluis. 

Bij de uitgang is een collecte voor de onkosten van 
deze dienst. 

Iedereen is van harte welkom tijdens deze dienst op 
14 januari in de Hoofdhof, Kerkweg 26.  

Aanvang: 19.00 uur. 

 

Ontmoetingsgroepen rond een Bijbeltekst 
Gewoon in een huiskamer ‘s middags of ‘s avonds el-
kaar vertellen wat je bezighoudt en met een bijbel-

tekst verder in gesprek gaan, bijvoorbeeld over hoe 

en wat je van God ervaart in je leven. Het is een ge-
legenheid om elkaar te leren kennen en belangstel-

lenden uit te nodigen. 
Er zijn groepen op verschillende dagen van de week; 

eens per maand of vaker, zoals de jongerengroepen. 
De meeste groepen zijn gemengd of juist ouder, zoals 

in Arcadia en Zalné. Een groep kan de bijbeltekst van 

de zondag bespreken, zelf onderwerpen kiezen of ge-
bruikmaken van het centrale gespreksmateriaal. 

Wilt u/jij meer weten of eens zo’n bijeenkomst mee-
maken? Neem contact op met Anne Marijke Zijlstra, 

tel. 038-4544488 of met Harry Prins, telefoon 038 453 

10 68. E-mail: harryprins70@gmail.com 
 

Zing mijn ziel –  
dagboekje voor de veertigdagentijd 
In de 40-dagentijd brengen we als Adventskerk, Oos-

terkerk en Open Kring samen weer een dagboekje uit 

met voor iedere dag een tekst, geschreven door ge-

meenteleden. Deze keer is het uitgangspunt niet een 
Bijbeltekst, maar een geloofslied. Het motto is ont-

leend aan Psalm 146: Zing mijn ziel voor God de Heer. 
Mensen schrijven over een lied dat voor hen een bij-

zondere betekenis heeft. Het boekje is in het voorjaar 

te krijgen op het kerkelijk bureau en nog enkele an-
dere adressen. Zie voor nadere informatie de websi-

tes van de deelnemende wijkgemeentes. 
 

Taakgroep pastoraat zoekt voorzitter 
Vindt u het fijn om af en toe iemand te bezoeken die 
dat prettig vindt? Iemand die al wat ouder is of ie-

mand die nog maar pas in onze wijk is komen wonen? 
Of past juist een iets meer bestuurlijke functie beter 

bij u? In de loop van volgend jaar zijn wij op zoek 
naar een nieuwe voorzitter van de taakgroep pasto-

raat. 

Een uitgebreide omschrijving van de functies binnen 
de taakgroep pastoraat vindt u op de website van de 

Oosterkerk. Ook verschijnen de vacatures eind no-
vember als bijlage bij de kerkgroet. Natuurlijk kunt u 

ook contact opnemen met de secretaris van de taak-

groep pastoraat, Margrieta de Boer tel. 4546229 of 
margrieta.de.boer@home.nl. De taakgroep pastoraat 

hoopt op uw belangstelling! 
 

Leerhuis in de Lutherse kerk Zwolle  
(ingang: Potgietersingel) 
Bent u op zoek naar theologische verdieping bij de 

zondagse lezingen? In 
januari en april 2018 

organiseert de Lu-

therse kerk in Zwolle 
een Leerhuis. Tijdens 

het Leerhuis wordt 
een lezing behandeld 

van de komende zon-

dag. Het Leerhuis 
vindt plaats op dins-

dagavonden en iedere 
bijeenkomst wordt in-

geleid door een predikant. Vanaf 19.45 uur staat kof-
fie en thee klaar. We starten om 20.00 uur. Het Leer-

huis duurt tot 21.30 uur. 

Leerhuis data in 2018: 
16, 23, 30 januari en 6 februari 2018 

3, 10, 17, 24 april 2018 
Aanmelden en vragen: leerhuis@elkz.nl  

Kosten: vrijwillige bijdrage voor de onkosten 

Wij hopen u en jou bij één of meer bijeenkomsten 
van het Leerhuis te mogen begroeten! 

 

 
 
 

mailto:harryprins70@gmail.com
mailto:margrieta.de.boer@home.nl
mailto:leerhuis@elkz.nl
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Rondreizend theologencafé 
Dit seizoen presenteren de predikanten van de PGZ 
een rondreizend ‘theologencafé’. Iedere tweede dins-

dag van de maand vertelt één van hen in een van 
onze kerkgebouwen iets over over een theoloog of 

een theologische stroming die hem of haar veel te 

zeggen heeft, waarna we met elkaar daarover in ge-

sprek gaan. Op 9 januari staat de Kroatische theoloog 
Miroslav Volf centraal. Belangrijke thema's voor Volf 

zijn verzoening, bruggen bouwen en een theologie 
van ‘omhelzing'. Ds. Elly Urban leidt deze avond, die 

om 20.00 uur begint in de Adventskerk. 

 
 

Programma Vorming en Toerusting 
U vindt het complete programma van Vorming en Toerusting met meer informatie over tijden, 

 locaties en contactpersonen in De Bagijn van september of op www.oosterkerk.nl. 

 
EENMALIGE ACTIVITEITEN 
Passion 2018  
Tijd repetities : elke woensdag 20:00 tot 22:00 uur  
Plaats : Oosterkerk 
Informatie en opgave : Geeske Koopman –Ridderbos: koopman-ridderbos@hetnet.nl of Marinus Corée :   
  marinuscoree@hetnet.nl 
 

Vluchtelingen in Zwolle 
O.l.v. : Dominique van der Knaap (stichting Present) 
Tijd : woensdag 17 januari 20:00 tot 22:00 uur 
Plaats:  : Oosterkerk 
 

 

KORTLOPENDE ACTIVITEITEN 
Rondreizend Theologencafé  
O.l.v. : verschillende Zwolse predikanten 
Tijd : 12/12, 9/1, 13/2, 13/3 en 10/4 van 20 tot 22 uur 
Plaats : wisselend 
Informatie : via website en kerkgroet 
 

Gedichten lezen in het voorjaar 
Tijd : dinsdag 13 februari en 6 maart om 20:00 uur  
Plaats : Oosterkerk 
Informatie en opgave : Sytze de Boer, s.de.boer1@home.nl  tel. 4546229. 
 

 

BESTAANDE GROEPEN/KRINGEN 
Levensthema’s voor 60-plussers n.a.v. het Onze Vader 
Tijd : 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april 2018, van 14.30 tot 16.30 uur 
Plaats/tijd : Adventskerk 
Aantal : max. 15 personen 
Leiding : Anneke Scholten en Nelleke Eygenraam 
 

Geef je buren een gezicht - Teksten over Jezus in Bijbel en Koran 
Tijd : donderdag 18 en 25 januari om 20:00 uur 
Plaats : Adventskerk 

Informatie : ds. Henk Ottevanger, tel.038-4600659, e-mail: h.ottevanger@hetnet.nl 

Opgave : raad.vent@adventskerk.nl 
 

OECUMENISCHE ACTIVITEITEN 

Zin in film 
Tijd : 7 december, 15 februari en vrij 9 maart om 19:30 uur (inloop 19:15 uur)                                               
Plaats : Dominicanerklooster                                                                          
Kosten : € 5,00 inclusief consumptie 
 

 

 

 

 

  

mailto:marinuscoree@hetnet.nl
mailto:s.de.boer1@home.nl
mailto:raad.vent@adventskerk.nl
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Bageintje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rondom de Oosterkerk 
 

Kiezen met Kerst 
Al wandelend maken we vele keuzes. Op een kruispunt kun je rechtdoor, linksaf, rechtsaf of zelfs omkeren. Weten we 
waar we heen willen of is de route al belangrijk? Wanneer maken we de juiste keuze? Tijdens Kerst kiezen we hoe we 
deze feestdagen invullen. Bezoeken we een kerstviering en zo ja, welke? Of kijken we tv? We willen graag andere mensen 
ontmoeten. Wie kiezen we uit om mee samen te zijn? Maar ook: wie kiest mij? Met Kerst weten we dat Jezus van Nazareth 
op aarde kwam. Ook Hij maakte duidelijke, vernieuwende keuzes en riep ons op hem te volgen toen hij zei: wie twee 
hemden heeft, geve er een weg. Zoek de gevangenen op, heb uw vijanden lief, geef aan de armen, de vluchteling, enz. 
Richtlijnen voor ons leven. Je zou kunnen stellen dat deze keuzes op onze route komen.  
Vroeger viel er niet zoveel te kiezen. Traditie was belangrijker dan een eigen mening. Geloven was vooral leren, kennis 
opdoen en niet te veel veranderen. Waarheen leidt geloven in deze tijd, waarin we voor vele keuzes staan? Wat gebeurt 
er met onze keuzes? De Oosterkerk kiest voor ruimzinnigheid, er is plaats voor velen. De Kerkenraad heeft in haar ge-
meenteberaad leden gehoord die zoeken naar vernieuwing. Niet alleen om het teruglopend kerkbezoek tegen te gaan, 

maar ook voor hen die zelf steeds andere wegen zoeken, routes om te komen tot gemeentezijn zijn voor onszelf en de 
wereld om ons heen. Ronde Tafel Gesprekken zijn gevoerd en worden voortgezet. Andere vormen van geloven en vieren 
komen in beeld naast traditionele vormen.  
Er komen regelmatig "nieuwe" kerkbezoekers in onze kerk. Soms nieuwingekomen, maar ook mensen uit een andere kerk 
of toevallige bezoekers. Kijk op een ochtend eens naar de tien mensen links of rechts van je. Kennen we iedereen en 
bieden we iedereen een welkom? Kies er voor om een volgende keer eens op een heel andere plek te gaan zitten. Wie zie 
om je heen? De dienstdoende ouderling gaat voortaan na de viering speciaal letten op ‘nieuwelingen’, maar is dat niet ook 
vanzelfsprekend een taak van ons allen? Met Kerstvieringen hebben we weer een grote kans, want er komen vast weer 
mensen die voor het eerst zijn, of die maar een keer per jaar gaan. Kiezen we voor ons eigen clubje? Het kan heel boeiend 
zijn om de beleving te horen van anderen: dus vraag eens ‘Hoe heeft u deze dienst ervaren?’ Wellicht komt er een boeiend 
gesprek en soms een pastoraal contact op gang. Zo kunnen we delen: geloof, hoop en liefde.  
Gemeente zijn betekent oor en oog hebben voor elkaar. Met Kerst kiezen we voor het Kind Jezus en voor elkaar. Een 
gezegende Kerst toegewenst!  

Dik Kremer, voorzitter.  
 

"Advent" van Dirk van de Glind: 
  

Lieve God, geef inzicht hoe wij hier bestaan, 
keuzes die wij maken, wegen die wij gaan. 

Lieve God, geef uitzicht, leer ons te verstaan, 
Woord dat ons kan raken, Liefde licht ons aan. 
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Ontmoeting met... 
Lodewijk de Groot 

 

In heel Nederland gaan in januari weer mensen langs de deuren voor de 
actie Kerkbalans. Het thema van 2018 is: ‘Geef voor je kerk’.  

Lodewijk de Groot coördineert deze jaarlijkse actie voor de Oosterkerk, 
samen met Rob Kamp. 

 

Hoe lang werken jullie al aan de actie Kerkba-
lans? 

‘Ik doe dit jaar voor het derde jaar mee. De afgelopen 
twee jaar met Martin Vosjan, dit jaar met Rob Kamp.’ 
 

Waarom is Kerkbalans nodig? 

‘Het kerk-zijn brengt kosten met zich mee: de predi-

kanten moeten betaald worden, de kerkgebouwen 
onderhouden en uiteraard is vaak geld nodig voor ex-

tra activiteiten en festiviteiten. We moeten deze kos-
ten met zijn allen opbrengen. Kerkbalans is daarvoor 

een goed middel, zeker in een tijd waarin het aantal 
actieve en betalende kerkleden 

terugloopt.’   
 

Wat komt er bij de organisa-
tie van zo’n actie allemaal 

kijken? 

‘We beginnen meestal in novem-
ber met een bijeenkomst van alle 

wijken, onder leiding van Lam-
mert Reijlink. Daarin bespreken 

we hoe het er voor staat en stem-

men we de data met elkaar af. 
Daarna gaan we onze loperslijst 

langs om te horen of iedereen 
weer meedoet. We proberen ieder 

jaar om weer nieuwe mensen te 

werven om het aantal straten per loper beperkt te 
houden. Vlak voor de Kerkbalansweek in januari is 

het even druk met het sorteren van de Kerkbalans-
brieven en het uitdelen aan de lopers. Na de Kerkba-

lansweek is er dan een avond waarop de Kerkbalans-
brieven kunnen worden ingeleverd. Al met al is het 

werk mij meegevallen.’  
 

Wat zijn uitdagingen waar je mee te maken 

krijgt? 

‘Onze groep Kerkbalanslopers is erg trouw, zodat het 
ieder jaar vrij gemakkelijk is om de lijst met lopers 

weer compleet te krijgen. De uitdagingen ervaar ik 
vooral aan de deur. Je komt bij mensen die twijfelen 

over uitschrijven, of die zeggen al meerdere keren 

uitgeschreven te zijn. Hoe daar juist mee om te gaan, 
blijft een uitdaging.’ 
 

Krijg je weleens bijzondere reacties? 

‘Ik heb ieder jaar bij dezelfde persoon hetzelfde ge-
sprek over het feit dat hij niet uitgeschreven wil wor-

den, maar dat hij ook niet wil bijdragen. Ik zeg dan 
altijd “tot volgend jaar”, waarop 

dan weer exact hetzelfde gesprek 

volgt. Ook vind ik het leuk als je 
door kerkbalans weer eens een 

leuk gesprek hebt met een van je 
lopers als ze de enveloppen bij je 

thuis langsbrengen en even blij-

ven voor een kop koffie.’ 
 

Hebben jullie nog ergens 

hulp bij nodig en hoe kunnen 

mensen zich daarvoor aan-
melden? 

‘Alle hulp is welkom! Hoe meer 
Kerkbalanslopers er zijn, hoe 

minder werk per loper.  

Als je in de wijk Assendorp/ Pierik woont, kun je je 
aanmelden bij mij (lodewijk.de.groot@kpnmail.nl). 

Voor de "oude wijk" AA-landen kan dat bij Arend Jan 
Edzes (ajedzes@ziggo.nl)  

en voor de "oude wijk" Oosterkerk bij Lammert Reij-
link (lammertreijlink@home.nl).’ 

  

 

  

mailto:lodewijk.de.groot@kpnmail.nl
mailto:ajedzes@ziggo.nl
mailto:lammertreijlink@home.nl)
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Tien vragen aan... 
Sandra Prins 

 
Met de antwoorden op deze tien vragen laat telkens iemand uit onze gemeente 

zien wat hem of haar bezighoudt. 
 

1. Kun je je kort aan de lezer voorstellen? 
Mijn naam is Sandra Prins. Ruim 44 jaar geleden ben 

ik geboren in Hoogeveen waar ik tot mijn 5e levens-
jaar heb gewoond. Daarna verhuisde ik met mijn ou-

ders en broertje naar Rijssen waar mijn jongste broer 
en zusje werden geboren. Na de middelbare school 

ging ik naar de HEAO in Zwolle, ik ging op kamers en 

ben niet meer weggegaan uit Zwolle. Momenteel 
woon ik in een leuk huisje tegenover de ingang van 

de mooiste speeltuin van Zwolle: "Het Noorden". 
 

 

2. Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden? 

Elke dag rijd ik naar Kampen waar ik al een jaar of 
twintig als accountant werkzaam ben bij een klein ac-

countantskantoor. 
 

3. Wat zijn je hobby’s? 
Wandelen en genieten van de natuur vind ik fijn. Ver-

der lees ik graag en ga ik regelmatig naar een film in 
het Fraterhuis. Vorig jaar ben ik begonnen met de 

driejarige cursus Theologische Verdieping voor Geïn-

teresseerden (TVG) in Kampen. Een boeiende, leer-
zame en afwisselende cursus. Vakken als Oude Tes-

tament, Nieuwe Testament, Diaconaat, Filosofie, 

Dogmatiek etc. worden verzorgd door (oud-)predi-
kanten die enthousiast en bevlogen lesgeven. Het le-

vert nieuwe inzichten op en je wordt echt aan het 
denken gezet. 
 

4. Wat zijn je activiteiten binnen de Ooster-

kerkgemeente? 
Al een jaar of achttien draai ik mee als kinderneven-

dienstleiding. Het is nog steeds leuk om verhalen uit 

de bijbel te vertellen en daar vervolgens met de kin-
deren iets mee te doen.  
  

5. Waarom is de kerk belangrijk voor je? 

Geloven kun je niet alleen. Het voelt goed om met 
andere mensen samen je geloof te beleven, geïnspi-

reerd te worden en je verbonden te voelen met el-
kaar. 
 

6. Welk onderdeel van een kerkdienst spreekt 

je doorgaans het meeste aan? 
Dat is elke zondag anders, soms word ik geraakt door 

prachtig pianospel en soms komt een gedeelte uit de 

preek echt binnen. De mooiste dienst in de Ooster-
kerk vond ik altijd de Paasnachtdienst. Het licht dat 

binnengedragen wordt in een donkere kerk en dan 
via kleine kaarsjes aan elkaar wordt doorgegeven. 

Aan het eind van de dienst onder het zingen van het 
lied "Jezus, U bent het licht in ons leven" het kaarsje 

weer aansteken aan de paaskaars, een kring vormen 

en samen zingend de kerk verlaten en het licht de 
wereld in dragen. Heel mooi. 
 

7. Welke nieuwsberichten in de afgelopen pe-

riode hebben je het meest geraakt? 
Berichten over zinloze aanslagen die zoveel verdriet 

veroorzaken in heel veel gezinnen.  
 

8. Waar kun je je heel kwaad om maken? 

Om mensen die geen rekening houden met het ef-
fect dat hun handelen heeft op anderen. 
 

9. Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker 

maken? 

Als er sprake is van een noodgeval maar anders word 
ik liever ’s nachts niet wakker gemaakt. 
 

10. Wat is je grootste wens voor de toekomst? 

Een leefbare wereld voor iedereen. 

 
Door: Hans Verheule 
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1. De kerk was feestelijk versierd met zon(nebloemen). 

 

4. Na de dienst was de keuze voor de kinderen: werken 
met klei of techniek. 

 

Achteraf 
 

Startzondag 
  

 Op 10 september j.l. hadden we onze Startzondag. 
Het werd een inspirerende dag, met na de dienst en de koffie een gevarieerd 

programma met een aantrekkelijk aanbod voor jong en oud. 
 

Foto's: Jan Stellingwerff, Jan van der Meulen en Tim Krooneman 

 

 
 

 
 

 
 

2. De kinderen deden ons voor: bij dit soort mensen wil ik 

horen. 

3. Het gedicht van Toon Hermans was om op te eten. 

 

5. De groep die koos voor de fietstocht naar Kranenburg, 

waar Thomas a Kempis gedenksteen en graf te vinden zijn. 
6. Laat het vuur niet doven. Lichtjes worden uitgedeeld 

aan alle kerkgangers. 

 

Tekst: Gera Berends 


