
 

Een oefening in afhankelijkheid 
 

Tijdens de veertigdagentijd staan we stil bij de weg die Jezus voor ons is gegaan. We worden uit-
genodigd om Hem te volgen. Dat kan op verschillende manieren. Deze veertig dagen wil ik stilstaan 
bij de vraag hoe ik mijn bestaan meer in Gods hand kan leggen. Hoe ik uit zijn genade kan leven. 
Misschien wilt u dat ook proberen? 
Ons bestaan: dat is ons eigen levensverhaal met hoogte- en dieptepunten, met geluk en lijden. Het 
zou gaaf zijn als het lukt om ons leven in tijden van lief én leed met God te verbinden. Die levens-
houding kunnen we oefenen. Het heeft ermee te maken dat we afhankelijk van God durven zijn. 
Dat we ons over durven te geven aan zijn genade. 

Thomas van Kempen heeft me op dat spoor 
gezet met het volgende citaat: 
 

“Want wanneer Gods genade de mens bereikt, 
raakt hij tot alles in staat. En wanneer de ge-
nade terugwijkt, is hij arm en zwak en bij wijze 
van spreken alleen nog maar aan zweep en ge-
sel overgeleverd. Dit moet hem niet terneerge-
slagen noch wanhopig maken, maar gelijkmoe-
dig op Gods wil richten en alles wat hem over-
komt, tot lof van Jezus Christus doen door-
staan.” (De navolging, boek II, H 8: 33-35) 
 

Toen ik deze tekst jaren geleden voor het eerst 
las, verzette ik me tegen deze woorden. Lijden, 
ziekte, onrecht, zou een mens dat allemaal tot 
lof van Christus kunnen doorstaan? Ik wilde 
deze zaken liever uitbannen. Ik hield me vast 

aan de boodschap van Jezus. Hij heeft het goede nieuws verkondigd, laten zien hoe Gods nieuwe 
wereld eruit zou moeten zien. Een wereld zonder oorlogen, zonder geweld, zonder ziekte. Die wereld 
zal komen. Maar ondertussen wist ik me geen raad met het kwaad dat nog volop aanwezig is. Hoe 
zou ik dat kunnen overwinnen? Of wat bescheidener: hoe kan een mens zich overeind houden in 
deze wereld? 
 

Thomas adviseert ons om ons in deze complexe wereld op de genade van Christus te richten. Hij 
zegt dat we zo alles wat ons overkomt, kunnen doorstaan tot lof van Christus. Ik zie het als genade 
als een mens die lijdt toch verbonden blijft met Christus en blijft geloven dat God met ons is in licht 
en duister.  
Laten we ons deze veertigdagentijd proberen te oefenen in afhankelijkheid: dat we ons bestaan in 
Gods hand durven te leggen.  
 

Op dinsdag 20 maart bent u om 20.00 uur in de Oosterkerk welkom bij de thema-avond over dit 
onderwerp: “Lijden: erop of eronder”. Na mijn inleiding gaan we met elkaar in gesprek.  

Annie Hasker 
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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 1920 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 30 maart 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 
8.30 – 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. Nelleke Eygenraam 
 

‘Naar U gaat mijn verlangen, Heer’ 
 

Een van de psalmen die aan de Veertigdagentijd verbonden is, is Psalm 

25. Een heel persoonlijke psalm waarin van begin tot eind een ‘ik’ aan 
het woord is.  

Boven de psalm staat ‘van David’. David, de herdersjongen die psal-
men zong  

en met zijn snarenspel de wanhopige en onrustige koning tot bedaren 
bracht… 

David die zelf tot koning gezalfd werd en vervolgens van alles mee-

maakte en vele misstappen begin.  
Heeft David deze psalm gebeden? Dat vind ik niet zo belangrijk. Dat in 

de psalm een ‘ik’ aan het bidden is, nodigt mij uit om op zoek te gaan 
naar herkenning, te voelen wat de psalm verwoordt en mij af te vragen 

wat de psalm niet invult, maar openlaat. 

In de psalm is een ‘ik’ aan het woord. Een heel persoonlijke ‘ik’, die 
biddend hart en handen opheft tot God en tegelijkertijd een ‘ik’ in 

meervoud, deel van een geheel: 
de geloofsgemeenschap die bijeenkomt rond Gods woord en beseft 

dat ze niet zonder kan. 

‘Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit’. Zo begint dit psalmgebed. Ik 
verlang naar Gods barmhartigheid. Want de wereld waarin wij leven is 

onbarmhartig. Kijk naar wat mensen overkomt: een geliefde wordt ziek 
en gaat dood, vluchtelingen verdrinken in de zee, kinderogen hebben 

van alles gezien waar ik geen weet van heb en ik, ik leef mijn leven, 
maar waarom ik wel en waarom vele anderen niet?  

Dan bid de ‘ik’: ‘Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door 

de eeuwen heen. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd’. Die zijn er, 
zonder twijfel. Ik herinner mij momenten waarin ik iemand gekwetst 

heb. Niet willens en wetens, maar het is wel gebeurd. Wie van ons is 
zonder zonde, wie is smetteloos? Maar moet ik daarop afgerekend 

worden? Soms gebeurt dat. Soms worden mensen vastgepind op wat 

ze ooit misdreven hebben, ook al tonen ze berouw en getuigen ze van 
spijt.  

Met David mee bid de ‘ik’ tot God om een andere zienswijze. Ik herin-
ner God aan zijn barmhartigheid en liefde, van oudsher. Hij blijft niet 

staren op wat vroeger was. Hij zal iets nieuws beginnen. God is verge-
vingsgezind, een God van genade, altijd bereid een goede en recht-

vaardige de weg te wijzen. David heeft het ervaren. En met hem mee 

mag iedere ‘ik’ hierop bouwen.  
‘Ik houd mijn ogen gericht op de Heer’, hoopvol verwacht ik bevrijding. 

Ik leef er nu al uit. Biddend om Gods aandacht wordt de mijne aange-
wakkerd. Gods barmhartigheid doet mij oog krijgen voor ieder die door 

anderen wordt afgeschreven.   
 

 

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 
 

Leerhuis in de Lutherse kerk Zwolle  
(ingang: Potgietersingel) 
Bent u op zoek naar theologische verdieping bij 
de zondagse lezingen? Ook in april organiseert 
de Lutherse kerk in Zwolle een Leerhuis. Tijdens 
het Leerhuis wordt een lezing behandeld van de 
komende zondag. Het Leerhuis vindt plaats op 
dinsdagavonden en iedere bijeenkomst wordt in-
geleid door een predikant.  
Leerhuis data in 2018: 
3, 10, 17, 24 april 2018 
Vanaf 19.45 uur staat koffie en thee klaar. We 
starten om 20.00 uur. Het Leerhuis duurt tot 
21.30 uur. 

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! 

 
Zorgeloos genieten tijdens  
begeleide vakantie 
Als u graag op vakantie wilt in Nederland maar 
er tegenop ziet om de vakantie zelf te regelen, 
kunt u kiezen voor één van de 70 vakanties van 
Hetvakantiebureau.nl.   
De vakanties zijn er voor verschillende doelgroe-
pen. Naast de vakanties voor senioren (met of 
zonder zorgbehoefte) en een eventuele mantel-
zorger, organiseert het bureau ook vakanties 
voor mantelzorgers en hun thuiswonende part-
ner met dementie, mensen met een licht ver-
standelijke beperking en mensen met een visu-
ele beperking. 
 

Alle vakanties met aandacht hebben een open 
protestants christelijk karakter. Een dominee of 
pastoraal medewerker verzorgt de viering en is 
beschikbaar voor een gesprek als u daar be-
hoefte aan heeft. 
De gediplomeerde verpleegkundigen en verzor-
genden staan 24 uur per dag voor u klaar. 
 

In 2018 zijn er acht (geheel of deels) aangepaste 
vakantieaccommodaties. Alle hotels zijn sfeervol, 
prachtig gelegen middenin de natuur en met een 
ruim aanbod van bezienswaardigheden en uit-
stapjes. Nieuw dit jaar zijn de hotels in De Rijp 
(N-H) en Elsloo (Fr). Er is volop keuze in het ac-
tiviteitenprogramma, zoals een busreis, diverse 

workshops, winkelen, spelletjes doen, een (rol-
stoel)fietstocht of een (rolstoel)wandeltocht. De 
vrijwilligers doen graag mee. Maar… niets moet, 
alles mag.   
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij  
Hetvakantiebureau.nl 
telefoon 0343 74 58 90, 
email: info@hetvakantiebureau.nl  
of  
Marga de Bruin 
telefoon 038 45 343 98 of 06 209 00 290  
email: margadebruin@planet.nl  
 

De vakantiegids kan ook worden ingekeken op 
www.hetvakantiebureau.nl  
 

Meedraaien als vrijwilliger?   
Neem dan contact op met Ria Hertog, 
email: rhertog@hetvakantiebureau.nl  of kijk op 
de website. 
 
Pastoraat – Omzien naar elkaar 
U heeft vast de nieuwe flyer van de Oosterkerk 
al gezien, die mee is gegeven met de actie Kerk-
balans. Het staat hierin zo treffend geschreven: 
hoe wij elkaar als Oosterkerkgemeente zien en 
ervaren. “Luisteren, geraakt worden, delen en 
op weg gaan (…). En ook samen dingen doen: 
voor elkaar en voor anderen”. Dit komt tot uit-
drukking als we elkaar tijdens of na de kerk-
dienst ontmoeten, door de vele activiteiten die 
worden georganiseerd en in diaconale projecten. 
En ook binnen het pastoraat aan gemeentele-
den. 
 

We trekken als gemeenteleden het hele jaar met 
elkaar op. Of dat nu binnen de muren van de 
Oosterkerk is of daarbuiten; regelmatig en inten-
sief, of slechts af en toe en meer “toevallig”. Er 
is in onze gemeente georganiseerd pastoraat, 
maar er zijn ook veel spontane manieren om 
naar elkaar om te zien. Eigenlijk doet iedereen 
op een of andere manier wel iets aan pastoraat. 
Het blijft hierbij belangrijk om – als dat nodig is 
– pastorale signalen door te geven. Steek gerust 
uw voelhorens uit en geef het door als u iemand 
uit uw (naaste) omgeving kent die wel wat aan-
dacht of bezoek kan gebruiken! U kunt hiervoor 
contact opnemen met de secretaris van de taak-
groep Pastoraat via margrieta.de.boer@home.nl 
of tel.nr. 4546229. Ook als u zelf graag bezoek 
wilt ontvangen, kunt u contact met Margrieta op-
nemen. Als Taakgroep horen we ook graag van 

mailto:leerhuis@elkz.nl
mailto:info@hetvakantiebureau.nl
mailto:margadebruin@planet.nl
http://www.hetvakantiebureau.nl/
mailto:rhertog@hetvakantiebureau.nl
mailto:margrieta.de.boer@home.nl
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u als u zo af en toe, of voor langere tijd, iemand 
wilt bezoeken. Pastoraat doen we samen! 
 

Tot slot is de Taakgroep Pastoraat dringend op 
zoek naar een nieuwe voorzitter (enkele uren 
per maand) en naar een contactpersoon voor de 
werkgroep die nieuw ingekomen gemeentele-
den welkom heet (een aantal avonden verspreid 
over het jaar). Een uitgebreide omschrijving van 
de diverse functies binnen de Taakgroep Pasto-
raat vindt u op de website van de Oosterkerk. 
Ook zijn de vacatures eind januari 2018 als bij-
lage bij de kerkgroet verschenen. Natuurlijk 
kunt u ook contact opnemen met de secretaris 
van de taakgroep (zie hierboven). We zien uit 
naar uw belangstelling! 
 

Bart Erik van Uffelen,  
voorzitter Taakgroep Pastoraat 
 

 

Bageintje  
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Rondom de Oosterkerk 
 

BERICHTEN UIT DE KERKENRAAD 
 
De psalmdichter zei het al: Alles woelt hier om verandering! 
En zo is het ook in het leven van de gemeente van de Oosterkerk en daar buiten. 
Samenwerking, versobering en vernieuwing, liefst allemaal tegelijk en op allerlei niveaus. Op het 
niveau van de landelijke kerk – ook daar mag de wijkkerkenraad over mee beslissen want we zijn 
een democratische kerk – van de classis, op het niveau van de Protestantse Gemeente Zwolle (de 
PGZ) en in de samenwerking met de Adventskerk.  
Ik kan u zeggen: het kost de kerkenraad veel hoofdbrekens en vergadertijd. Want wat is de juiste 
weg, hoe willen we als Oosterkerk nu en in de toekomst Licht der wereld zijn? Hoe willen en kun-
nen we het zout der aarde zijn?  
Gelukkig zijn we een ruimzinnige gemeente en willen we een gastvrije herberg zijn voor allen die 
onderdak hebben bij ons. We zijn dan ook blij dat gemeenteleden hun stem laten horen en willen 
meedenken. Samen zijn we onderweg en gelukkig hebben we een goed kompas, brood en zelfs 
wijn als proviand, een Heilige Geest die ons begeleidt en een inspirerend Voorbeeld die ons heeft 
gewezen op de Weg. Maar spannend is het, en dat zal nog wel een poosje zo blijven! 
Tegelijk ziet de kerkenraad zich voor de opdracht gesteld om met de kerkgemeente naar buiten te 
gaan en daar in de wijngaard aan de slag te gaan.  
Het is een wonder dat – juist in deze tijd van bezuiniging en versobering- er ineens behoorlijk veel 
geld aan de Oosterkerk is geschonken om kerk buiten de kerk te zijn! Maar hoe, wat, waar en voor 
wie? Zo gaven we een donatie aan het Kerst-Event en deden we mee met de Lichtjeswandeling. 
Een onverwacht succes!  Konden we Syrische musici naar Zwolle laten komen en hielpen we de 
Migrantenkerken versterken. 
Ook zijn we in gesprek met de mensen van de Soepbus die driemaal per week bij de Oosterkerk 
halt houdt om mensen op te vangen en is er een plan om gemeenteleden een cursus aan te bie-
den om over geloven te praten. Ook alweer een spannend proces! 
Er wordt hard gewerkt in de kerkenraad en in de taakgroepen. Daar vooral ook! Een nieuwe web-
site, pastoraat met of zonder bloemetje, de klusgroep, nadenken over de eredienst en vooral ook 
de muziek in de dienst, over de kinderen en jongeren, experimentele diensten, activiteiten voor 
door de week en niet te vergeten onze diakenen. Dit alles passeert ook de kerkenraad! 
Er is werk aan de kerk en saamhorig slaan we de handen aan de ploeg, binnen en buiten de ker-
kenraad. Samen willen het goede en kostbare behouden en tegelijk de kansen aangrijpen om 
nieuwe dingen te ontwikkelen. Verbindend, oecumenisch, met een beetje bruis en ook weer met 
stiltemomenten.  
Je vervelen in de kerk? Ik zou niet weten hoe dat moet! En dus….laten we doorgaan….. 
Een hartelijke groet voor allen. 
 

Vanuit de kerkenraad, 
Wil van de Meeberg. 
 

 
 

U kijkt toch regelmatig op www.oosterkerk.nl ? 
  

http://www.oosterkerk.nl/
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Ontmoeting met... 
Studentenpredikant Martin Jans 

 

Zijn werk als studentenpredikant zal zeker aan de orde komen als hij  
op 18 maart voorgaat in de Oosterkerk, zegt ds. Martin Jans.  

“Het is goed om met kerkgangers te delen wat ik in mijn contact met 
studenten tegenkom. Dan kan ik ook laten zien hoe het geld 

wordt besteed dat mensen geven voor het studentenpastoraat,  
onder meer via het Solidariteitsfonds van de PKN.” 

 
 

 We ontmoeten Martin Jans in zijn kamer op 
hogeschool Windesheim. Hij houdt er domicilie 
sinds eind 2014, toen hij ds. Bert Koetsier 
opvolgde. Begonnen met een dienstverband van 
65%, is hij nu voor 80% aangesteld voor drie 
Zwolse hogescholen: Windesheim, de 
Katholieke PABO en hogeschool voor de kunsten 
ArtEZ. Formeel is hij in 
dienst van Windes-
heim; de hogeschool 
betaalt de helft van 
zijn salaris. De andere 
helft komt van de 
landelijke PKN. “Mijn 
doelgroep betaalt mij 
niet”, merkt hij op, 
“Het kost studenten 
niets om bij mij langs 
te komen, te mailen of 
te bellen. Contacten 
zijn vrijblijvend en 
laagdrempelig.” 
 

Tijdens de eerste drie 
jaar in Zwolle was 
Martin Jans nog parttime gemeentepredikant in 
Joure, die taak heeft hij beëindigd. “Ik zoek hier 
geen mensen thuis op, wat je in een gemeente 
wel doet, maar zorg dat ze mij vinden. Daar zijn 
waar studenten zijn, is de diepste motivatie van 
een studentenpredikant. Hier ontmoet ik hen bij-
voorbeeld in de kantine, maar ook in de stad bij 
activiteiten waar studenten komen. Zo had ik 
een plek op het Bevrijdingsfestival, daar stond 
een bankje met dit rad van fortuin. Er staan al-
lerlei termen op die met leven en levensbe-
schouwing te maken hebben en dat zette aan 
tot intensieve gesprekken.” 
 

Het rad, ooit gemaakt in Jans’ gemeente Joure, 
staat nog steeds op zijn kamer in Windesheim, 

net als een drietal opmerkelijke ijzeren sculptu-
ren van bokken. Die figureerden in een project 
over het fenomeen van zondebokken in onze sa-
menleving. Ze zijn uitgedacht en gemaakt door 
de creatieve studenten van ArtEZ. Ergens opge-
steld waar studenten passeerden, zoals in de 
gang van Windesheim, klonken uit de kunstwer-

ken aan het thema 
gerelateerde geluids-
fragmenten. “De min-
der-mindertoespraak 

van Wilders”, noemt 
Martin Jans als voor-
beeld. “Wie dat op-
eens hoort, vraagt 
zich natuurlijk af wat 
daarvan de bedoeling 
is. En dan raak je al 
snel in gesprek.” 
 

 Hij ervaart dat veel 
jonge mensen bezig 
zijn met levensvragen 
en daar best over 
willen praten. 

“Mensen met sombere gedachten, die denken 
dat zij daarmee de enige zijn, ontdekken dat ze 
niet raar zijn, maar vinden herkenning in zo’n 
contact. Ik spreek ook mensen die zich eenzaam 
voelen op die grote hogescholen, die minder 
blijken aan te kunnen dan ze hadden gedacht. 
Als studentenpastor probeer ik ruimte te creëren 
door een luisterend oor te bieden en niks gek te 
vinden. Of studenten wel of niet gelovig zijn, 
doet er op dat moment niet toe.” 
 

 

De studentenpredikant is onder meer bereikbaar 
via e-mail: m.jans@windesheim.nl 
 
 

Door: Gery Bruins

 
 
  

Ds. Martin Jans bij het ‘levensbeschouwelijke’ rad 
van fortuin. 

mailto:m.jans@windesheim.nl
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Tien vragen aan... 
Dini Verweij 

 

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 Dini Verweij, geboren in Hilversum. Daar 
woonde ik 30 jaar. Mijn moeder voedde mijn oudere 

zus en mij alleen op. Via Emmeloord ben ik in 1968 in 

Zwolle gaan wonen in De Pierik, waar ik na mijn pen-
sioen bleef wonen. Ik werkte bij I.J.G. (Instelling voor 

Jeugd en Gezin, het huidige bureau Jeugdzorg Over-
ijssel). Vanuit mijn woonwijk was ik betrokken bij de 

Jeruzalemkerk. 
2. Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden? 

Met pensioen zijn betekent niet dat ik niet meer actief 

ben. Ik ken veel mensen 
met wie ik contact onder-

houd. 
3. Wat zijn je hobby’s? 

Ik ga er graag op uit in de 

natuur: wandelen, fietsen. 
Ook wandel ik met men-

sen, die net als ik lid zijn 
van de P.C.O.B. (de Pro-

testantse Christelijke Ou-
derbond). We spreken 

dan een gezamenlijk start-

punt af.  
Tuinieren was altijd een 

grote hobby van mij, he-
laas kan ik dat minder 

doen dan voorheen. Ik 

doe mee met het Gilde Sa-
menspraak en praat dan 

Nederlands met mensen, 
voor wie Nederlands niet 

de moedertaal is. 

4. Wat zijn je activitei-
ten binnen de Oosterkerkgemeente? 

Mijn aandeel is klein, maar ik doe graag mee. Ik ben 
meestal op de gemeentevergaderingen aanwezig en 

ik bezoek meer dan vroeger in de Jeruzalemkerk de 
kerkdiensten. Ik heb een bezorgwijkje voor De Bagijn 

en ben betrokken bij de doorstart van de Eetgroep, 

blij dat die doorstart goed verlopen is!  
5. Waarom is de kerk belangrijk voor je? 

Van huis uit was de kerk vanzelfsprekend voor mij. Ik 
ervaar de kerk als een beweging die door de eeuwen 

heen haar weg gaat. Ik sta in een traditie, in een ‘rij’:  

De kerk bestond al voordat ik bestond en zal door-

gaan als ik er niet meer ben.  
Afgelopen jaar heb ik ‘500 jaar Luther’ van harte mee-

gevierd. Ik was in Deventer, in Gouda, het was één 

groot feest.  
6. Welk onderdeel van een kerkdienst spreekt 

je doorgaans het meeste aan? 
Toch wel de preek, daar zit altijd wel iets verrassends 

voor mij in, dat de moeite waard blijkt. 
7. Welke nieuwsberichten in de afgelopen pe-

riode hebben je het meest geraakt? 

Het is klein nieuws, maar 
sinds Nelleke Vedelaar, die 

wethouder was in Zwolle, 
landelijk voorzitter van de 

PvdA werd, bleef ik haar 

volgen. Ik heb met haar te 
doen, nu ze in de kwestie 

Moorlag alles goed moet 
praten. Politiek is niet ge-

makkelijk.  
8. Waar kun je je heel 

kwaad om maken? 

Ik kan mij boos maken over 
onrecht. Hoe bestaat het 

dat mensen zijn die wel de 
middelen hebben, behoef-

tige anderen in de kou la-

ten staan? 
9. Waar mogen ze je ’s 

nachts voor wakker 
maken? 

Ik word liever niet gewekt, 

maar als er zoiets is als een 
maansverduistering of vallende sterren, dan mag het. 

Niet voor siervuurwerk. 
10. Wat is je grootste wens voor de toe-

komst? 
Die wens is niet zo groot als de wereld is. Ik beperk 

mij tot mijn leefomgeving: dat mensen goed voor el-

kaar blijven zorgen. 
  

Door: Gera Berends 
 

 

 



 Oplossing Husselwoorden: Pasen, chocolade, paashaas, wortel, lente, kuiken, mand, tulp. 
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Achteraf 
 

Altijd wat te doen 
Ook buiten de zondagse vieringen is er in de Oosterkerk en zalencentrum De Bagijnehof bijna altijd wat  

te doen. Overdag en ’s avonds kunnen zalen in gebruik zijn, zowel bij leden van de gemeente als  

groepen van buiten. Verhuurde zaalruimte is een mooie inkomstenbron, mede dankzij de inzet van  

vele trouwe vrijwilligers, die de gebruikers van kerk en zalencentrum gastvrij ontvangen.  

Op de foto’s een (kleine) selectie uit de activiteiten in de eerste weken van 2018.  

Informatie over zalenverhuur op www.oosterkerk.nl/zaalverhuur-bagijnehof 

  

1. De nieuwjaarsreceptie van de Protestantse Gemeente 

Zwolle is deze keer in de Bagijnehof.  
2. Ook bij deze gelegenheid worden de gasten ontvangen en 

onthaald door vrijwilligers. Koster Jannetta Schoemaker coördi-
neert hun inzet. 

3. Koorbizniz Oosterwind repeteert in de kerkzaal voor de eigen 
Passion die op Goede Vrijdag wordt uitgevoerd. 

4. Een avond van Present over de activiteiten voor vluchtelingen  
wordt opgeluisterd door het virtuoze optreden van de twee  

Syrische musici die al eerder hier te horen waren. 

5. Koffie drinken in de Bagijnehof kan altijd op donderdagmorgen 
in de even weken. Gemeenteleden en buurtbewoners  

ontmoeten elkaar. 

6. De Actie Kerkbalans 2018 begint met het uitdelen van  

pakketten aan de vrijwilligers die bij alle adressen van 

 de wijkgemeente langsgaan. 

Foto’s en tekst: Gery Bruins 


