
 

Bagijn vanaf startnummer in kleur 
 

In juni 2011 verscheen het eerste nummer van De Bagijn, waarmee de fusie tussen de Oosterkerk- 
en de Hoeksteengemeente ook op communicatiegebied werd bekrachtigd. Rondom De Hoeksteen 
en Samenspraak gingen samen in het nieuwe wijkblad. Omdat de financiële middelen beperkt 
waren, kreeg De Bagijn een sober uiterlijk, met foto’s in zwart-wit. Best jammer, want zo kwamen 
de vaak mooie foto’s van de goede fotografen in onze gemeente, niet altijd uit de verf. 
Als redactie zijn we daarom blij te kunnen aankondigen dat De Bagijn met ingang van het septem-
bernummer in kleur verschijnt, terwijl dit de wijkkas niet meer gaat kosten dan de uitvoering in 

zwart-wit! De eerste editie in full 
colour is het Startnummer in 
september, met onder meer het 
programma van Vorming & Toe-
rusting. 
Natuurlijk blijft het ook mogelijk 
het wijkblad digitaal te ontvan-
gen. Via www.oosterkerk.nl kun-
nen lezers zich aanmelden voor 
deze optie. 
De Bagijn, die vier keer per jaar 
bij alle leden die dat willen wordt 
bezorgd, is overigens maar één 
van de media waarmee de Oos-
terkerk met haar leden commu-
niceert. Iedere week wordt op 
zondag de Kerkgroet uitgereikt 
met actuele berichten en aan-
kondigingen. Deze kan ook digi-

taal worden ontvangen op de website, een ander belangrijk communicatiemiddel dat onlangs com-
pleet is vernieuwd. 
Verder organiseert de wijkkerkenraad geregeld gemeentebijeenkomsten die doorgaans ruime be-
langstelling trekken en is de Oosterkerk actief op Facebook en Twitter. 
Al met al steekt een flink aantal gemeenteleden regelmatig tijd en energie in de communicatie binnen 
de wijkgemeente. Als redactie van De Bagijn leveren wij onze bijdrage aan dit geheel en beginnen 
we met frisse moed aan de voorbereiding van het volgende nummer in nieuwe stijl. We moeten ons 
daarvoor wel een andere manier van werken eigen maken. Voor de vormgeving van het blad is een 
opmaakprogramma beschikbaar, dat redactieleden zelf bedienen. Wij zoeken nog versterking voor 
deze activiteit: wie het leuk vindt om op deze manier een bijdrage te leveren aan De Bagijn, mag 
zich melden.  

Namens de redactie, 
Gery Bruins 

(e-mail: mailto:bruins-devries@hetnet.nl, 
tel. 06 12130812). 
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Een foto als deze, gemaakt door Jan van der Meulen tijdens de rommel-
markt in de Oosterkerk, is straks in kleur te zien. 

Een foto als deze, gemaakt door Jan van der Meulen tijdens de rommel-
markt in de Oosterkerk, is straks in kleur te zien. 

http://www.oosterkerk.nl/
mailto:bruins-devries@hetnet.nl
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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 17 augustus 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. Iemke Epema 
 

‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je 
vrienden" 

zegt Jezus tegen zijn leerlingen (Johannes 15 vs 13) als hij hen voorbereidt op 
hun naderende afscheid.  
 

Op 4 mei zullen de doden worden herdacht. Mensen van wie het leven is ge-
nomen, alleen maar omdat ze toevallig joods waren of gehandicapt of homo-
seksueel. Samen met anderen die hun leven hebben gegeven, wat uitliep op 
de dood.  Zij hebben de dood niet gezocht. Ze zochten juist het leven. Ze 
gingen in verzet tegen de dood, tegen een macht die de dood bracht. Hun 
inzet in die strijd was hun eigen leven.  
 

De hoogste vrijheid is dat je jezelf kunt geven. Niet omdat het je wordt opge-

legd, maar omdat je het zelf wilt. Liefde is een ander woord voor die innerlijke 
vrijheid. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 
 

Het is nu meer dan 70 jaar later en de oorlog lijkt een ver en onvoorstelbaar 
verleden. De meesten van ons kennen die alleen uit de verhalen van anderen. 
We kunnen ons niet goed voorstellen hoe het is om te leven in omstandighe-
den die dit soort keuzes van mensen vragen, keuzes van leven en dood. De 
keuzes die wij maken zijn hele andere. Ze hebben te maken met: wat doe ik 
met mijn werk, wat doe ik met mijn tijd, wat koop ik, waar ga ik heen met 
vakantie?  
 

Is dat alles wat er over is van de vrijheid waarvoor ooit zulke grote offers zijn 
gebracht, vraag je je soms af. Soms kun je je schamen over de kleinheid van 
je leven. Zoveel heb je in handen gekregen en je beseft het zo weinig. Je zou 
er zoveel meer mee kunnen doen. 
Jan Willem Schulte Nordholt schreef 15 jaar na de oorlog het gedicht Na vijftien 
jaar.  
 

Zolang wij hier nog bestaan 
bij de genade van onze stem 

bij de waarheid van onze woorden 
zonder schichtig rondom te zien, 

is het leven nog leven waard. 
Ik weet het, het lijkt niet veel, 

maar het is alles van ons. 
Wij zijn met het woord geworteld 

in de warmte van onze aarde 
en het woord is de stam van de vrijheid, 

een stem rechtstandig omhoog, 
is de tederheid van het lover, 
de schaduw der bladeren is 

de bloei van de bloesems, een lied 

dat vrucht draagt in hart en ziel. 
 

Het bestaan zelf is een genade zegt hij. Leven, mens zijn, woorden spreken, 
zonder angst. Het lijkt niet veel, zegt hij erbij, maar het is alles. Het is van ons. 
Het is nu. Laten wij, die nu leven, niet verlangen naar omstandigheden die 
radicalere keuzes van ons vragen. Laten we alsjeblieft blij zijn met dat leven: 
met deze maand mei, met de bloei van de bloesems, de tederheid van het 
lover, de pure genade van het bestaan, het geschenk van de vrijheid. 
 

Contact met de kerk? 
Onze wijkgemeente telt ongeveer 3.100 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 
 

Talenten en gaven van de Geest 
Je hoort mensen nogal eens zeggen: ‘Je moet je 
talenten niet begraven’. Een aansporing die ont-
staan is n.a.v. de bekende gelijkenis van de ‘ta-
lenten’: zet de mogelijkheden die je gekregen 
hebt in voor het Koninkrijk van God, voor je me-
demens. 
De laatste jaren is er meer aandacht gekomen 
voor de ‘gaven van de Geest’ zoals Paulus daar-
over spreekt. Dat vormt een goede aanvulling en 
verdieping van ons spreken over talenten. 
Paulus benadrukt vooral dat deze gaven mogen 
functioneren ten bate van de gemeente die hij 
met een mooi beeld ‘lichaam van Christus’ 
noemt. In dat ‘lichaam’ kun je geen enkel lede-
maat (=gave) missen. 
Aan de hand van een boekje van drs. Nynke Al-
gra- Dijkstra, toeruster van de landelijke PKN, 
willen we ons twee avonden verdiepen in dit 
thema. 
Het boekje is op de eerste avond beschikbaar 
voor € 12,50 
Data: de donderdagen 3 en 17 mei 2018 
Tijd en plaats: SIO, Adventskerk, 20.00 uur 
Gespreksleiders:  
Jaap Jonkmans en Arend van de Beld 
Kosten: € 2,- per persoon 

Informatie en opgave:  
Jelle Zijlstra, 038-45 42 62, jellezijlstra@telfort.nl 
 
Dinsdag 12 juni Dominicanerklooster 
‘Niets gaat ooit verloren’  
De Canadese filosoof Charles Taylor heeft als 
geen ander nagedacht over onze tijd en cultuur. 
Met name over de plaats van geloof en religie 
heeft hij boeiend geschreven. Verdwijnt alle ge-
loof of krijgt het steeds een andere vorm? Ds. 
Iemke Epema (Oosterkerk) dook in zijn werk. Ze 
haalde er ideeën bij van o.a. lekendominicaan en 
theoloog Erik Borgman. Op vrijdag 1 juni om 
13:45 uur hoopt ze te promoveren aan de PThU 
te Amsterdam. Welke inzichten neemt ze mee? 
En welke vragen stelt ze ons, zoekende mede-
gelovigen? Zelf zegt ze: ’Net als Taylor geloof ik 
dat de werkelijkheid bepaald wordt door een ap-
pèl en onze respons’.  
Kom op dinsdag 12 juni een avond luisteren, le-
ren en meepraten in het klooster, met medewer-
king van Erik Borgman. Aanvang: 20.00 uur, 
kosten 10 euro inclusief consumpties. Deze 
avond komt in de plaats van de oorspronkelijk 
op 10 april geplande avond van het rondreizend 
theologencafé. 

 
  

mailto:jellezijlstra@telfort.nl
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Rondom de Oosterkerk 
 

BERICHTEN UIT DE KERKENRAAD 
 

Binnen de kerkenraad van de Oosterkerk is pas-
toraat –omzien naar elkaar– een belangrijk aan-
dachtspunt. Pastoraat en bezoekwerk aan oude-
ren en aandacht voor jonge mensen vormen in 
onze ruimzinnige gemeente –naast de zondagse 
viering- het hart van het gemeentezijn. 
Het was dan ook een zorg toen ds. Hans Tissink 
een pioniersplek voor de Moderne Devotie ging 
begeleiden en een deel van zijn pastoraatswerk 
voor de Oosterkerk moest neerleggen. 
Gelukkig kreeg de kerkenraad toestemming om 
voor een dag per week gedurende minimaal 
twee jaar een kerkelijk werker aan te trekken, 
die zich vooral zou richten op pastoraat. 
Na enkele gesprekken en een zorgvuldige afwe-
ging heeft de kerkenraad onze jeugdwerker Dirk 
Jan Steenbergen benoemd. Dirk Jan Steenber-
gen heeft een ruime ervaring als pastoraal wer-
ker in een wijkgemeente in Joure. Hij heeft er-
varing met ouderenwerk, het begeleiden van ge-
spreksgroepen, het opzetten van pastoraats-
groepen en het voorgaan in vieringen. Groot 
voordeel is dat hij al deel uitmaakt van het pas-
toresteam. Hoewel wij hem vooral kennen als 

jongerenwerker met de daarbij behorende kwa-
liteiten, meent de kerkenraad in hem ook een 
goede pastorale werker gevonden te hebben 
voor ouderen. 
Dirk Jan Steenbergen zal vooral werkzaam zijn 
in de wijk van ds. Elly Urban: Holtenbroek, de 
Aalanden, het Centrumgebied en de buitenge-
bieden als Stadshagen en Berkum, omdat dit de 
grootste wijk is en er daar veel vraag is naar pas-
toraal bezoek. Ds. Nelleke Eygenraam zal het 
pastoraat in de wijk Assendorp van ds. Hans Tis-
sink overnemen. Enkele reeds bestaande pasto-
rale contacten zal ds. Hans Tissink blijven voort-
zetten, daar zijn afspraken over gemaakt met de 
betrokkenen. Verder blijft de algemene afspraak 
dat voor bezoekaanvragen (in alle wijken) con-
tact opgenomen kan worden met Margrieta de 
Boer (tel.nr 454 62 29). 
Op zondag 6 mei zal Dirk Jan Steenbergen sa-
men met ds. Elly Urban de dienst leiden. Er is 
dan alle gelegenheid nader met hem kennis te 
maken, vragen te stellen en hem te feliciteren 
met deze benoeming. 

Door: Wil van de Meeberg
 
 

 

WOORDZOEKER "Vogels in de tuin" 
 

E S B V O E R W D I Z N V T G D Z S T 

T T R E O K R A K A K S E T O E O E R 

N R O K O G K O N N T V T H U E N J E 

E U O U R P E G A A N E B C D L N T K 

L I D S A A V L N S L E O U V K E W V 

S K T N P O P D N E L R L R I R S U O 

A I N J G R V L E E N E E V N E C O G 

D E K E E O E U A J S J G M K M H R E 

N E L D G S W E A N S T W U O O Y V L 

I S E E I E E P U P T I J S E Z N K S 

P O L E R T N P I W N S U E E L O R K 

V S R I E E N K D T E I O H S O V O M 

H M K N S E K A E T N N E E L S P E E 

I O U P S E A R S S B J W M N E R K S 

P L U S L Z K F E O D I E O R E G A N 

P R E T S L R K M A N E E W L V A O A 

E B J A E E T E A T S R I E J K N I V 

N E R E H E N L E J R E T E D A A Z E 

S G D I N N B R E K K W U E E R P S L 

 

 De overblijvende letters vormen de namen van twee vogels. 

  

bessen rupsen 
blaadje snavel 
bomen snoer 
brood spikkeltjes 
dakpannen spreeuw 
eitjes spreeuwenwolk 
eten standvogels 
goudvink struik 
graszaad trekvogels 
herfst veer 
hippen vetbol 
hout vinkje 
insekten vleugels 
kaas voederplank 
koolmeesje voer  
koperwiek vogelhuisje 
koud vogelnestjes 
leeuwerik vrouwtjes 
lente vrucht 
merel winter 
mussen winterkleed 
park zaadeter 
pinda's zangvogels 
plantsoen zomer 
poes zomerkleed 
reis zonneschijn 
roek  
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Ontmoeting met... 
Jan Boer 

 

Jan Boer is projectleider van het project Heilige Huisjes, ruimte voor het hart van de 
kerk. Hij is betrokken geraakt bij de Zwolse (PGZ) kerken toen Anneke van der Velde 

(zie De Bagijn van februari 2017) hem vroeg de begeleiding van de Advents- en  
Oosterkerkgemeenten over te nemen. Hij was toen net gestart met zijn  

eigen bedrijf: Kerkvitaal gemeenteadvies en -begeleiding. 
 

 

Jan Boer is blij dat hij een zeer brede opleiding 
heeft genoten. Van vervoerkunde aan de Ver-
keersacademie in Tilburg, via de TU-Delft, tot 
HBO theologie. Het helpt hem nu om zaken van 
verschillende kanten te kunnen bekijken. 
 
Jan kijkt met zeer veel plezier terug op de tijd 
dat hij de predikanten van Advents- en Ooster-
kerk begeleidde. Voor de samenwerking tussen 
Oosterkerk en Adventskerk is, mede op zijn ad-
vies, gekozen voor 
een combinatie van 
wijkgemeenten. Dit 
betekent dat de in-
zet van de vier pre-
dikanten en jeugd-
werker op een ver-
antwoorde manier 
evenrediger kan 
worden verdeeld 
over beide wijken. 
Het is geen ge-
plande opstap naar 
een verdere samen-
werking en het 
woord fusie mocht 
zelfs niet genoemd 
worden. De predikanten hebben het zelf opge-
pakt. Zij waren de trekkers van het proces en 
werken nu intensief samen.  
 
Na deze klus werd Jan gevraagd om het project 
Heilige Huisjes, ruimte voor het hart van de 
kerk, op zich te nemen. Het was een spekkie 
naar zijn bekkie, omdat hij dergelijke klussen al 
in meerdere gemeenten had gedaan. Hij heeft 
lol in zulke grote trajecten, ondanks dat het een 
flinke kluif is, waarvan hij weet dat het veel 
weerstand op gaat roepen. Toch wil hij dat we 
over een paar jaar kunnen zeggen dat we door 
alle pijn heen een goed traject hebben doorlo-
pen. 
 

Jan maakt heel duidelijk dat als hem was ge-
vraagd om aan boord te komen om een paar 
kerken te sluiten, hij nee had gezegd. Hij wilde 
wel aan boord komen om een proces te begelei-
den naar een vitale gemeente; en daar zou kerk-
sluiting een onderdeel van kunnen zijn. De ge-
meente moet wel de focus helder hebben van 
waar ze naar toe wil en wat daar voor nodig is. 
Van daaruit kunnen we nadenken hoe we dat 
verder gaan inrichten. 

 
Zelf gebruikt Jan 
nooit alleen de term 
Heilige Huisjes, om-
dat die op veel ma-
nieren kan worden 
uitgelegd, maar hij 
is vooral blij met de 
ondertitel: Ruimte 
voor het hart van de 
kerk, want daar 
gaat het om. Het is 
Jan duidelijk dat de 
kerk een moeilijke 
organisatie is om in 
te werken. Er zijn 
processen in de sa-

menleving die negatief op de kerk inwerken, wat 
voor een predikant heel frustrerend kan zijn. Hij 
vindt dat we wel wat meer waardering mogen 
hebben voor de predikanten, die te maken heb-
ben met terugloop ondanks hun grote inzet. 
 
Tot slot betoogt Jan dat we het niet alleen moe-
ten hebben over krimp, maar ook energie moe-
ten halen uit het grote aantal kinderen dat elke 
week vooraan in de Oosterkerk staat. 
 
Voor meer informatie over het project Heilige 
Huisjes, ruimte voor het hart van de kerk: 
www.heiligehuisjeszwolle.nl 
 

Door: Hans Verheule
 

http://www.heiligehuisjeszwolle.nl/
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Tien vragen aan... 
Jan Kampen 

 

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 Jan Kampen en ik woon samen 
met mijn vrouw Wobbechien, onze vier kin-
deren Welmoed, Elmar, Hester en Annemijn en 
onze hond Sep in Berkum. Ik ben geboren en 
getogen in Franeker, maar we wonen inmiddels 
alweer zeventien jaar in Zwolle. Sinds we in 
Zwolle wonen, kerken we in de Oosterkerk. 
 
2. Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden? 
Ik werk bijna acht jaar als docent elektrotech-
niek bij Hogeschool Windesheim. Daarvoor heb 
ik als programmeur van industriële machines 
gewerkt bij 
een detache-
ringsbedrijf. 
 
3. Wat zijn 
je hobby’s? 
In mijn vrije 
tijd mag ik 
graag racefiet-
sen en klus-
sen. Daar-
naast zing ik 
met veel ple-
zier als bas bij 
het koor ‘Ex-
specto’ uit 
Epe. 

 
4. Wat zijn je activiteiten binnen de Oos-
terkerkgemeente? 
Ik ben lid van de taakgroep eredienst, breng 
Bagijnen en verjaardagskaarten rond in een 
buitenwijk van Zwolle, en draai mee als leiding 
bij Provider op Zondag voor de oudere jongeren 
(16+). 
 
5. Waarom is de kerk belangrijk voor je? 
Het is voor mij een rustpunt in de week, en 
soms het enige moment dat ik actief met het 
geloof bezig ben. Tijdens de rest van de week 
schiet dat er vaak bij in. 
 

6. Welk onderdeel van een kerkdienst 
spreekt je doorgaans het meeste aan? 
Dat wisselt per keer. Een lied of muzikaal medi-
tatief, de preek, een gebed, en soms spreken 
alle onderdelen van de dienst me aan. De ver-
taling naar het hier en nu is voor mij het meest 
belangrijk. 
 
7. Welke nieuwsberichten in de afgelopen 
periode hebben je het meest geraakt? 
De schietpartijen in Amerika, de brand in Sibe-
rië, de burgerslachtoffers in Ghouta, de dode 
baby op het balkon van een flat in Schiedam: 

veel ellende 
waar de 
slachtoffers 
niks aan kun-
nen doen. 
 
8. Waar kun 
je je heel 
kwaad om 
maken? 
Ik maak me 
niet zo snel 
echt kwaad, 
maar kan erg 
slecht tegen 
onrechtvaar-
digheid. 
 
 

9. Waar mogen ze je ’s nachts voor wak-
ker maken? 
Een mooi stuk muziek ben ik altijd voor wakker 
te maken, maar ik mag ook graag genieten van 
mijn nachtrust. 
 
10. Wat is je grootste wens voor de toe-
komst? 
Het is een cliché, maar geluk en gezondheid 
voor iedereen. 
 
 



V.l.n.r: Welmoed, Jan met Annemijn op schoot, Hester, Wobbechien en Elmar. 
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Bageintje  
 

 
 
Copyright: gelovenisleuk.nl 



8 
 

Achteraf 
Terugblik op zeven jaar Oosterkerk 

Zeven jaargangen Bagijn geven een compact overzicht van wat zich sinds juni 2011 in en om de  
Oosterkerk heeft afgespeeld. In deze Achteraf een kleine selectie uit dit archief.  

Alle tot nu toe verschenen nummers van het wijkblad zijn te vinden op www.oosterkerk.nl  

 

Collage en tekst: Gery Bruins 


