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Bij deze Bagijn
 
De Oosterkerkgemeente nam op zondag 30 september
officieel afscheid van Rudie Altelaar, die meer dan 25 jaar
als vaste organist en cantor verbonden was aan de wijkge-
meente. Het afscheid ging gepaard met veel muziek, onder
meer van de Zwolse Cantorij en een koperblazersensem-
ble. De foto op de voorpagina is gemaakt in de loop van
vorig jaar, tijdens een van de talloze kerkdiensten waarin
Rudie de gemeente begeleidde. Fotograaf was Jan Stel-
lingwerff.
Op de achterpagina van De Bagijn nieuwe stijl is ruimte
voor een gedicht, lied of korte overpeinzing, aangereikt
vanuit de gemeente. Deze keer is de tekst gemaakt door
Maarten Matser, op de melodie van het aloude kerstlied
‘Stille nacht’. Je kunt ‘Simeon ziet Jezus’ dus zingen, pro-
beer het maar. De achtergrond van de dichtregels is een
schilderij van de oude Simeon die in de tempel Jezus ziet
en in zingen uitbarst. Het verhaal is te vinden in Lucas 2.
Verder biedt dit nummer van de Bagijn weer een breed
overzicht van de vele activiteiten die zich afspelen in en om
de Oosterkerkgemeente. Zo heeft Vorming en Toerusting
bijvoorbeeld, weer veel op de agenda staan. Zie pagina 5.
De Werkgroep Carei krijgt speciale aandacht, op de pagi-
na’s 4 en 7.
En natuurlijk wacht aan het eind van deze Adventstijd het
Kerstfeest, voor jong en oud. Meer over de kerstvieringen
op pagina 9.
 
De redactie van De Bagijn wenst u allen mooie Kerstdagen
en een gezegend nieuw jaar.

Colofon
 

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

Redactie
Gera Berends, Gery Bruins, Iemke Epema, Hans Verheule,
Maarten Matser en Heleen Grimmius (eindredactie).

Drukwerk
Editoo

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:
Lies Gerrits, Zwanenbloem 60, 8043 NG Zwolle
tel. 038-422 74 80 - scriba@oosterkerk.nl
Website: www.oosterkerk.nl
Facebook: www.facebook.com/OosterkerkZwolle
Twitter: @Oosterkerk038
Wijkrekening: NL23INGB0001158271
t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk

Kerkelijk Bureau van de Protestantse
Gemeente Zwolle
Molenweg 241, 8012 WG Zwolle
open op werkdagen van 8.30 – 12.00 uur.
tel. 038-421 75 96 -  administratie@pknzwolle.nl
Website:www.pknzwolle.nl

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

Contact met de kerk
Onze wijkgemeente telt ongeveer 3.100 leden. Voor het
contact met hen is naast de predikant een team van be-
zoekmedewerkers 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. Kijk voor de wijkindeling op www.
oosterkerk.nl.
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          Kom tot ons, de wereld wacht,
          Heiland, kom in onze nacht,
          licht dat in de nacht begint,
          kind van God, Maria’s kind.    (Lied 433: 1)
 
Advent is voor mij ieder jaar een speciale periode. Ik ben geboren in december en dus een adventskind. De Adventskerk
vormt samen met de Oosterkerk mijn nieuwe ‘Heilige Huisjes’ cluster.  Ik kan er genieten van muziek, zang en rituelen
in deze bijzondere voorbereidingstijd naar Kerst. Op mijn keyboard thuis speel ik mijn favorieten van Bach: ‘Nun komm’
der Heiden Heiland’ en ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’. Elke zondag groeit het kaarslicht. Ik mediteer op mijn kamer
in adventsteksten uit de Bijbel en ons liedboek. Soms raken de adventstonen me diep. Er klinkt muziek in woorden als
verlangen, wachten, verwachten, uitzien naar het licht van God op plaatsen waar het donker is. Advent betekent voor
mij: oefenen in aandacht. Stil worden, luisteren, goed kijken, want wie weet ontvang ik wel iets van Gene zijde. Hij komt!
Een stemmetje roept in onze ziel en wakkert ons verlangen aan naar licht en vrede. De aandacht om me heen gaat te
vaak en te veel uit naar wat niet deugt en enkel wanhoop kweekt. Als ik niet uitkijk, dan word ik er depressief en chagrij-
nig van. Hij komt, let op, word wakker.
 
Psalm 130 komt in me op. Vanuit zijn ellende roept de psalmdichter tot God. Hij smeekt om redding. Dan vergelijkt hij
zichzelf ineens met een wachter in de nacht. Wat kun je in het donker uitzien naar het licht. Meer dan wachters naar de
morgen. De psalmist herhaalt deze zin nog eens. Veelbetekenend. Ons wachten duurt soms lang: op de operatie, de
uitslag, verzoening, vrede… maar lichttonen, lichtsignalen en lichtpunten kunnen ons hart weer nieuwe voeding geven.
Als we het maar willen zien…. Ook het lege glas zit vol met de liefde van God. Hij komt, word wakker, let op. Ik raak
week en warm. Ik zuig de adventsverhalen in me op. Ik zing de adventsliederen steeds inniger en dieper. De nacht loopt
ten einde, de dag komt naderbij. Daarom steek ik uiteindelijk vier kaarsen aan: de kaars van het wachten, de kaars van
verlangen, de kaars van de vrede en de kaars van het licht van Christus in deze wereld. Want:
 
          Vier kaarsen zullen branden.
          Het licht groeit vlam voor vlam.
          Het houdt de nacht gevangen
          totdat Hij komt.                        (Lied 461: 2)
 
Ik wens u en jou een mooie adventstijd toe.
 
Ds. Hans Tissink

ADVENT
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Aankondigingen
 

Niet weggooien!
In de entree van de Bagijnehof staan 4 bakken. Altijd al
afgevraagd waarvoor die er staan? Voor goede doelen
worden zaken ingezameld en hergebruikt. Minder afval en
het levert geld op.
 
Oude mobieltjes worden ingezameld door Stichting Kinder-
hulp Beregszasz. Die worden gerecycled waarbij de op-
brengst ten goede komt aan de kinderreis. Alle mobieltjes
zijn welkom, defect is geen probleem, ook oude simkaarten
zijn welkom. Info: Karst Mulder 038-4547960
Doppen worden ingezameld door een familie in ’t Harde.
Van daar gaan ze naar een inzamelpunt waar deze doppen
gerecycled worden. Van de opbrengst worden blindenge-
leidehonden aangeschaft. Het gaat hier alleen om plastic
doppen, dus geen doppen van ander materiaal. Info: Egbert
van Buiten 038-4544288.
Kaarsenstompen voor Carei in Roemenië. Dat loopt goed.
De bak wordt regelmatig geleegd. Ze gaan mee met
transport met kleding, schoenen en ander spullen naar een
drietal gezondheidsinstellingen in Carei. De kaarsen gaan
naar het psychiatrisch ziekenhuis St. Ana. Daar worden ze
bij de dagbesteding weer gebruikt in de kleinschalige
kaarsenmakerij. Kaarsen die men daar weer verkoopt. Info:
Willem Boerman 038-4534181
Postzegels en kaarten worden ingezameld voor de zending.
Ze leveren geld op. De postzegels ruim uitknippen van
enveloppen (beschadigde zegels hebben geen waarde).
Afweken, tellen en sorteren is niet nodig. Scheur of knip
geen postzegels van prentkaarten (beschadigde kaarten
hebben geen waarde). Dubbele vouwkaarten van bijv.
Anton Pieck, Rie Cramer, Marjolein Bastin, Unicef-,  Remo-
vos- en Kinderpostzegelkaarten, leveren extra geld op. Ook
geboortekaartjes zijn welkom.

Rommelmarkt/bazaar
Oost Europa 
De jaarlijkse grote rommelmarkt/ bazaar staat gepland op
zaterdag 2 februari 2019. Van 10.00 tot 14.00 uur in de
zalen van de Bagijnehof/Oosterkerk in Zwolle. Ook nu weer
ten behoeve van de activiteiten van de Werkgroep Carei
(Roemenië) en de Stichting Kinderhulp Beregszasz (Oek-
raïne). Vorig jaar was de inbreng van spullen enorm. De
verkoop ervan werd een groot succes. De opbrengst van
de rommelmarkt wordt gedeeld. De Werkgroep Carei biedt
ondersteuning van een drietal gezondheidsinstellingen en
is gericht op verbetering van de omstandigheden van be-
woners en personeel. De Stichting organiseert elke zomer
een vakantiereis, waarbij zo’n 50 Oekraïense kinderen dan
de vakantie van hun leven vieren in Zwolle en omgeving.
We doen een oproep voor de rommelmarkt om alvast
spullen te sparen. Het gaat om typische rommelmarktspul-
len, huishoudelijke artikelen, speelgoed, schoenen, kleding
en boeken. Geen meubilair, witgoed en videobanden. De
dagen voorafgaand aan de rommelmarkt kunt u spullen
inleveren bij de Oosterkerk. Over de tijdstippen voor inle-
vering wordt u in januari geïnformeerd.
Piet van de Maden, Werkgroep Carei, tel. 038-4551891 en
Karst Mulder, SKB, tel.038-4547960.

Antwoorden
zoekplaatje bladzijde 10
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Ontmoetingsgroepen
met geloofsgesprek 
Gewoon in een huiskamer op een avond of ander dagdeel:
elkaar vertellen wat je bezighoudt en verder in gesprek
gaan, bijvoorbeeld over wat je belangrijk vindt in deze tijd,
wat het leven zinvol maakt, wat je misschien van God er-
vaart en wat geloven voor jou betekent. Samen bidden of
zingen kan daarbij aansluiten.
Zo’n groep biedt gelegenheid om elkaar te leren kennen en
om anderen uit te nodigen. De leeftijd kan variëren en er
kan groei zijn in aantal of door wat je samen beleeft; we
spreken daarom ook wel van (gemeente)groeigroepen.
Bij onze gemeente zijn er zulke groepen op zondag,
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, veelal één
avond per maand, soms vaker. Een groep kan bijvoorbeeld
kerkdienst en/of bijbeltekst van de zondag bespreken, zelf
onderwerpen kiezen of gebruikmaken van het landelijke
gespreksmateriaal van het Evangelisch Werkverband; het
nieuwe thema daarvan is ‘Sterk en moedig als Jozua’.
Wil jij / u eens zo’n huiskamergroep meemaken of
meedoen met een nieuw te starten groep? Informatie
bij: Jelle Zijlstra, tel. 4542 562, jellezijlstra@telfort.nl ,
Arie van der Zwan, tel. 4533177
of HarryPrins70@gmail.com tel. 4531068.

Agenda
Vorming en Toerusting 
* do 13 dec 19:30 uur Dominicanenklooster documentaire
Doof kind, kosten € 6,00.
* do 10 jan, 14 febr , 14 maart en 11 april 20:00 uur af-
wisselend in Oosterkerk en Adventskerk leeskring 'Verge-
ven. Omgaan met onrecht' van Svenja Flasspöhler, olv ds.
Nelleke Eygenraam en ds. Iemke Epema. Kosten € 2,00
per avond.
* do 10 en 17 jan 20:00 uur Adventskerk Geef je buren
een gezicht. Teksten over Bijbel en Koran olv Jan Post
Hospers. Kosten € 2,00 per avond.
* wo 16 jan en 27 maart 20 uur Oosterkerk Contekstueel
Bijbellezen olv ds. Elly Urban.
* do 17 jan 20:00 uur Adventskerk Symbolisch bloemschik-
ken olv Anneke Scholten. Kosten € 12,50.
* do 17 jan 13:30 tot 15:30 uur Adventskerk Het Onze
Vader in beeld en muziek  olv Peter den Hengst en Kees
Meijer. Kosten € 2,00.
* dinsdag 22 jan 20:00 uur Oosterkerk Start Brieven
schrijven aan elkaar olv ds. Iemke Epema.
* donderdag 24 jan 19:30 uur Dominicanenklooster film
The Apostle. Kosten € 6,00.
* do 7 febr 20:00 uur Oosterkerk Meditatief schilderen olv
ds. Hans Tissink.
* ma 11 febr 20:00 uur Oosterkerk Liturgie, waarom doen
we het zo? olv studentenpastor Martin Jans en ds. Iemke
Epema.
* di 12 febr en 5 maart 20:00 uur Oosterkerk Gedichten
lezen olv Emmie Brederveld en Christa van Stappen.
* wo 6 en 20 maart 9:30-11:00 uur Adventskerk Waarom
bidden olv ds. Jaap van Slageren. Kosten € 2,00 per och-
tend.
* wo 13 en 20 maart 20:00 uur Dominicanenklooster Oe-
cumenische ontmoetingen De reis van je leven olv pastor
Hans Schoorlemmer en ds. Nelleke Eygenraam. Kosten
€ 5,00 per avond.
*do 21 maart 19:30 uur Dominicanenklooster film  Danish
girl. Kosten € 6,00.
* 22-24 maart Kloosterweekend in Sint-Adelbertabdij te
Egmond olv ds. Hans Tissink. Kosten € 160,00.
* di 14 mei 20:00 uur Oosterkerk 25 jaar geestelijke ver-
zorging door geestelijk verzorger Annie Hasker.
* za 25 mei excursie naar Groninger kerken olv kerkhisto-
ricus Gert van Klinken.
 
 
 
 
Zie voor een volledige omschrijving en opgave
www.oosterkerk.nl onder het kopje vorming.© Kerkinterieurs          Interieur Dominicanenkerk Zwolle
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Zoals op de laatste gemeenteochtend al is uitgelegd, zal
het gedenken van de overledenen op de laatste zondag
van het kerkelijk jaar anders gaan dan we tot nu toe gewend
waren. Tot dusver werden er niet alleen voor overleden
gemeenteleden, maar ook voor andere dierbare overlede-
nen lichtjes aangestoken op verschillende tafels beneden
en boven in de kerk. Met het branden van zoveel waxine-
lichtjes, vrij dicht bij elkaar, terwijl er ondertussen veel ge-
lopen wordt, handelden we al in strijd met de voorschriften
van de brandweer. Die voorschriften zijn onlangs bovendien
aangescherpt. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we
troffen, is spontane ontbranding niet denkbeeldig. In een
volle kerk wil je dat niet laten gebeuren. Reden om het ri-
tueel te herzien.
 
Bij het eerste gedeelte, de herdenking van gemeenteleden
die het afgelopen jaar zijn overleden, worden de namen
voorgelezen en wordt voor ieder een lichtje ontstoken aan
de paaskaars. We gebruiken alleen iets grotere kaarsen
dan de gebruikelijke waxinelichtjes in een ‘cupje’ met op-
druk, zogenaamde devotielichtjes. Na afloop van de dienst
kunnen deze als herinnering mee naar huis worden geno-
men.
 
Bij het tweede gedeelte, het herdenken van andere overle-
denen door iedereen, waarbij er naar zes verschillende
punten in de kerk wordt gelopen, worden er vanwege het
brandgevaar geen lichtjes meer aangestoken. Als taak-
groep eredienst hebben we gezocht naar een alternatieve
vorm. Allerlei mogelijkheden zijn bedacht. Ledkaarsjes in

een doorschijnend tasje, met in gedachten de vraag: wie
draag je met je mee… Zoveel batterijtjes voor eenmalig
gebruik vonden we echter niet verantwoord. Bovendien is
het schijnsel heel zwak en alleen zichtbaar in het donker,
en de dienst is in de ochtend. Uiteindelijk zijn we uitgekomen
op kaartjes in plaats van kaarsjes. Kaartjes waarop mensen
de naam van degene schrijven die ze willen gedenken en
die ze naar voren brengen en plaatsen op tafels waarop
eenvoudige blankhouten standaardjes staan, standaardjes
met een gleuf waar de kaartjes in passen.
 
Op elke tafel komt een windlicht te staan, aangestoken aan
de paaskaars. Vóór dat licht worden de kaartjes geplaatst,
kaartjes met een afbeelding van de gedachtenishoek. Door
een kaartje met de naam van degene die iemand wil ge-
denken naar voren te brengen en op één van die tafels te
plaatsen, wordt deze dierbare als het ware naar het licht
gedragen. Tijdens het naar voren komen klinkt er, zoals
altijd, mooie muziek. De kaartjes worden aan het begin van
de dienst uitgereikt. Ieder mag schrijven wat hij of zij wil en
een extra kaartje mag ook. Pennen komen op de banken
te liggen. De kaartjes kunnen mee naar huis worden geno-
men als aandenken, ze mogen ook blijven staan. Wij
denken als taakgroep eredienst op deze manier een stijl-
volle vervanging te hebben voor de waxinelichtjes, zonder
brandgevaar.
 
namens de taakgroep eredienst,
 
Iemke Epema en Nel v.d. Maden

Verandering in het gedenken op Eeuwigheidszondag
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Elders in deze Bagijn was het al te lezen: er komt weer
een rommelmarkt aan ten behoeve van Oost Europa.
De Werkgroep Carei doet ook mee met de organisatie!
Voor veel Oosterkerkleden een vertrouwde actie. Maar
wat doet de Werkgroep Carei nou eigenlijk precies? We
vroegen het voorzitter Willem Boerman.
 
‘Twee keer per jaar vertrekt er vanuit Zwolle een transport
naar de plaats Carei in Roemenië’, vertelt Willem. ‘Dan gaat
alles mee wat we in de loop van maanden verzameld
hebben: kleding, schoenen, speelgoed, matrassen en an-
dere nuttige zaken. In Carei ondersteunen we drie instel-
lingen: psychiatrisch ziekenhuis Sint Ana dat 60 bewoners
telt; verpleeghuis Casa Alexandru met 120 bewoners en
weeshuis Lacramioara waarin 20 kinderen verblijven. Een
keer per jaar gaan er drie werkgroepleden naar Carei toe
om de organisaties te bezoeken en te zien hoe het gaat.’ 
 

Doorgestuurd
De banden met de Roemeense plaats gaan ver terug. ‘Al
zo’n 35 jaar’, memoreert Willem. ‘De familie Kluvers, die
ook jarenlang voorzitter waren, was er toen ook al bij be-
trokken. De hulp richtte zich destijds op Hongarije, waar het
ook erg arm was. Maar de mensen daar zeiden: als je écht
iets wil betekenen, ga dan naar Roemenië, daar is het nog
veel erger. Zo werden ze doorgestuurd en kwamen ze in
Carei terecht, een plaats met 25.000 inwoners net over de
grens met Hongarije.’

Bewoners en personeel
Hoewel de leefomstandigheden in Carei de afgelopen jaren
verbeterd zijn, blijft het voor veel mensen lastig om de
eindjes aan elkaar te knopen. Dat geldt ook voor de instel-
lingen waarmee contacten zijn. Willem: ‘We ondersteunen
niet alleen de bewoners, maar ook het personeel. De
meegebrachte goederen worden verdeeld onder beide
groepen, want ook het personeel wil graag kleding ontvan-
gen.’ Maar de hulp gaat verder dan alleen deze goederen;
de afgelopen jaren werden dankzij de Werkgroep Carei
negen badkamers gerenoveerd, tegels gelegd en matras-
sen geleverd. Ook ondersteunen ze het weeshuis financieel
en met goederen. Willem: ‘Alles wat daar goed bruikbaar
is, is bijzonder welkom.’

Lange adem
Het volgende project is de renovatie van de keuken van
ziekenhuis Sint Ana. ‘We kregen een inrichtingskeuken van
de landbouwschool in Dronten’, vertelt Willem. ‘Die staat
inmiddels in Carei, maar moet nog geïnstalleerd worden.
Daar moet nu eerst de elektriciteitsvoorziening opgeknapt
worden, zodat de keuken ook echt in gebruik genomen kan
worden. Helaas gaat het allemaal niet zo snel als in Neder-
land en ook zijn we afhankelijk van de regionale overheid,
die verantwoordelijk is voor het ziekenhuis en een deel van
de kosten zal moeten dragen. We zijn met hen in gesprek,
maar het vraagt een lange adem.’ 

Terugvallen op Oosterkerk
Tot die tijd richt de Werkgroep zich op het inzamelen van
goederen en het organiseren van de rommelmarkt. Willem:
‘De Werkgroep Carei bestaat niet alleen uit “Oosterkerkers”.
Het is mooi dat we altijd weer kunnen terugvallen op hulp
van leden van de Oosterkerk. Maar ook anderen steunen
onze activiteiten. Voor de mensen in Carei is het fijn om te
weten dat ze er niet alleen voor staan, maar dat er mensen
in Nederland zijn die aan hen denken.’

'De mensen in Carei staan er niet alleen voor'
door: Heleen Grimmius
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Rondom de OK
 
Wie kent mij en wie ken ik? 
 
Uit gesprekken na de zondagse viering blijkt dat men het
moment van iemand ontmoeten (bijna) net zo belangrijk
vindt als de inhoud. Natuurlijk zegt men “bijna”, anders doen
we de inhoud van de viering, de voorgangers en andere
medewerkers te kort. We ontmoeten God en we ontmoeten
anderen; velen zijn op zoek naar beide. Een praatje vooraf
of tijdens de koffie/thee, is soms het eerste woord met ie-
mand op de zondag. De ontmoeting bij Gods woord staat
centraal. De Oosterkerk zou Ontmoetingskerk kunnen
heten.
Elke dag zijn er groepsactiviteiten in de Oosterkerk. In de
kerkenraad is veel nagedacht over de rondetafelgesprek-
ken met gemeenteleden en daaruit komen vernieuwingen
met hulp van stimuleringsgelden van de PGZ. Vernieuwing
van liturgie komt aan de orde, maar ook activiteiten buiten
de (zondagse) kerk. Het in stand houden van de pastoraats-
uren heeft prioriteit. De kerk en met name het pastoraat
moet beschikbaar zijn voor iedereen op vele momenten,
ook door de week. Zo zijn we kerk in de stad, kerk voor de
stad, er is plaats voor velen.
Pijnpunten kunnen zijn de vermindering in kerkbezoek, de
vergrijzing of het moeite hebben met vernieuwing of juist
met teveel traditie. De focus zou vooral moeten liggen op
het zoeken en ontdekken van wat werkelijk als waardevol
wordt ervaren in onze geloofsgemeenschap. De kern van
onze gemeente is de ontmoeting met God, de dienst aan
elkaar en aan de wereld om ons heen en ver weg. Ieder die
dat wil, wordt betrokken bij dit proces. Vertel elkaar en ons
wat je als waardevol ervaart. Met vele doelgroepen, met de
jongeren, maar ook met randgroep-gelovigen, vormen we
zo een visie voor de toekomst. Doe mee aan de themabij-
eenkomsten of laat je mening horen aan een lid van de
kerkenraad.
Vrijwilliger worden? Ze zijn nodig voor velerlei functies, van
praters en vergadermensen tot doeners en bezoekers.
Omdat het boeiend is, omdat het gezellig is. Je leert mensen
kennen en ze kennen jou. Ontmoeten komt dan vanzelf,
want wat is er leuker dan dat iemand je herkent en ook nog
eens weet dat je je vrijwillig inzet voor de kerk, voor God en
voor de ander. Welkom.
Als mijn geloofsgemeenschap niet een plaats is waar men
naar mij luistert, waar ik kan proberen te geloven, te leren
en te groeien, waar kan ik dan terecht?
 
Dik Kremer, voorzitter Kerkenraad Oosterkerk.

Kerkbalansweetjes 2018
Wist je dat:
•          De Oosterkerkgemeente 1.172 leden heeft?
•          Je bijdrage aan kerkbalans noodzakelijk is zodat we
           dominees en pastoraal medewerkers hebben om
           kerk te kunnen zijn?
•          Een lidmaatschap van een sportclub of koor al snel
           € 20 per maand kost?
•          Het voor bijna 50% van de leden gewoon is om
           minder dan € 10 per maand aan de ker te geven? 
•          De totale bijdrage aan kerkbalans door leden van de
           Oosterkerk over 2018 € 303.695 bedraagt?
•          Dat nu meer dan 70% daarvan wordt bijgedragen
           door mensen ouder dan 65 jaar (649 mensen)?
           Dus dat de andere groep slechts 30% bijdraagt?
•          Mensen jonger dan 40 jaar slechts 3% van het totaal
           bijdragen?
•          Soms niemand zich aanmeldt als een oproep voor
           vrijwilligers wordt gedaan?
•          De kerk van ons allemaal is?
•          Dus dat iedereen zijn steentje moet bijdragen, als
           vrijwilliger en binnen de financiële mogelijkheden
           als de kerk je wat waard is?
Anders heeft de Oosterkerkgemeente geen toekomst.

Bina Schouwstra, ouderling-kerkrentmeester

                                                                          Dik Kremer
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Kerst voor iedereen
Al jaren worden op de ochtend van Eerste Kerstdag in
de Oosterkerk twee feestelijke kerstvieringen gehouden.
Ook dit jaar komen bij de voorbereiding en uitvoering
daarvan weer tal van jonge en oudere gemeenteleden
in actie.
 
Om 9.00 uur begint het kerstfeest voor gezinnen met de
door de kinderen uitgevoerde kerstmusical 'Bureau
Knetter'. Ds. Iemke Epema gaat voor in deze viering.
 
Om 10.30 uur begint de tweede dienst, waarin ds. Elly
Urban voorgaat. Ook dit belooft een sfeervolle kerstvie-
ring te worden met veel muzikale inbreng.
 
Op de foto staat naast de paaskaars de kerstboom, die
ook dit jaar niet zal ontbreken.
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Bageintje Zoek de 10 verschillen. De antwoorden staan op blz. 4.
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Tien vragen aan…
... Gerard Bielderman 
 
1. Kun je je aan de lezers voorstellen?
Mijn naam is Gerard Bielderman, kortgeleden 80 jaar ge-
worden. Van 1962 tot 1995 heb ik in het basisonderwijs
gewerkt. Ik ben getrouwd met Anneke, heb een zoon en
een dochter en vier kleinkinderen.
 
2. Wat zijn je dagelijkse bezigheden en hobby's?
Mijn hobby is muziek en speciaal jazzmuziek, al sinds het
midden van de jaren 50. Ik heb veel platen en later cd's
verzameld, hoeveel weet ik niet eens… Omdat ik altijd
geïnteresseerd was in wie er speelden en waar en wanneer
de opnamen werden gemaakt, ben ik die gegevens van
muzikanten en orkesten in chronologische volgorde gaan
verwerken en zo ontstonden zogeheten discografieën. Die
heb ik sinds 1970 aan liefhebbers ter beschikking gesteld,
inmiddels zo'n 275 deeltjes. Bovendien maak ik wekelijks
een jazzprogramma, eerst bijna 20 jaar voor Radio Zwolle
en inmiddels alweer zo'n 9 jaar voor RTV Hattem.
 
3. Wat zijn/waren je activiteiten binnen de
Oosterkerkgemeente?
Bij de Oosterkerkgemeente ben ik verder gegaan met wat
ik in De Hoeksteen al deed: bejaarden rijden (na 40 jaar
gestopt), drie ambtsperiodes volgemaakt als ouderling,
kerkgroet tikken, de opmaak van "Rondom De Hoeksteen"
en daarna van "De Bagijn" en ook ben ik regelmatig collec-
tant.
 
4. Waarom is de kerk belangrijk voor je?
Als kind ben ik ermee opgegroeid en je zou kunnen zeggen:
"Ik weet niet anders". De ontmoeting met andere kerkgan-
gers vind ik heel prettig.
 
5. Welk onderdeel van de kerk spreekt je doorgaans het
meest aan?
Soms is dat de preek, soms bepaalde liederen, vooral om
de melodie. Veel nieuwe melodieën liggen mij niet en omdat
ik dan teveel op de noten moet letten wordt de tekst soms
ondergeschikt.
 
6. Hoe zie je de toekomst van de kerk voor je?
Er is al veel veranderd en dat zal zich wel voortzetten, denk
ik. Om te kunnen geloven hebben de mensen de kerk (het
gebouw) niet meer nodig. Bovendien zorgt de moderne
wetenschap voor veel twijfel over de inhoud van de bijbel.

 
7. Hoe zou je de Oosterkerkgemeente willen
omschrijven?
Een prettige groep mensen. De overstap vanuit De Hoek-
steen is vrij gemakkelijk gegaan, al waren er weleens dingen
die wat conservatief overkwamen. In de loop der jaren heb
ik toch al heel wat mensen leren kennen en dat is heel
plezierig. Het begrip "privacy" wordt wel eens wat te ver
doorgevoerd.
 
8. Wat is je grootste wens voor de toekomst?
Dat de mensheid gaat inzien dat we ons gedrag moeten
veranderen om de wereld leefbaar te houden, zodat ook de
jeugd een toekomst heeft.
 
9. Welke nieuwsberichten in de afgelopen periode
hebben je het meest geraakt?
De veelheid aan natuurrampen en het besef dat we in
Nederland toch wel ontzettend boffen.
 
10. Wat vind je van de nieuwe vormgeving van De
Bagijn?
Nu het blad in kleur is, ziet het er veel frisser uit. Maar dat
we voor de opmaak geheel afhankelijk zijn van de uitgever
vond/vind ik toch wel bezwaarlijk. Vandaar dat ik afgehaakt
ben als opmaker. Het is tijd voor een opvolger!
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Simeon ziet Jezus
(Melodie: Stille nacht, heilige nacht)
(Lucas 2: 32)
 
Hoor het verhaal over een held,
Dat elk jaar wordt verteld:
Dat de zoon van God, ons welgezind,
In ons leven wil komen als kind.
Ongelooflijk verhaal,
Ongelooflijk verhaal.
 
In een oud boek staat het vermeld,
’t Is al duizend keer verteld,
Dat Hij gids en geen heerser wil zijn,
Ook al zijn we bejaard of nog klein.
Onbegrijp’lijk, maar waar,
Onbegrijp’lijk, maar waar.
 
Hij is de held van Israël;
Simeon wist dat wel.
Hij aanvaardde het kind met zijn hart,
Helder licht in een wereld zo zwart:
Meester, medemens, vriend,
Meester, medemens, vriend.


