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Contact met de kerk
Onze wijkgemeente telt ongeveer 3100 leden. Voor het
contact met hen is naast de predikanten een team van
bezoekmedewerkers beschikbaar. Wie graag bezoek wil
ontvangen, wordt verzocht contact op te nemen met het
secretariaat van de Taakgroep Pastoraat: Margrieta de
Boer, tel. (038) 4546229, e-mail: margrieta.de.boer@ho-
me.nl
Desgewenst kunt u ook rechtstreeks contact opnemen
met uw eigen wijkpredikant. Kijk voor de wijkindeling op
www.oosterkerk.nl

Bij deze Bagijn
 
Op weg naar Pasen, bij het begin van de Stille Week, viert
de Oosterkerkgemeente een kleurrijk feest: Palmpasen. De
foto op de voorpagina is gemaakt door Tim Krooneman,
alweer een paar jaar geleden. Maar ook dit jaar, op zondag
14 april, zullen de kinderen weer met hun mooi versierde
palmpaasstokken de kerk binnenkomen. Tenzij anders
aangegeven zijn de meeste foto's in dit nummer van Jan
van der Meulen en ook te vinden in de fotoalbums op www.
oosterkerk.nl
Net als bij het vorige nummer is de achterpagina van deze
Bagijn weer gevuld door een van de redactieleden: Gery
Bruins maakte het schilderij, geïnspireerd door het gedicht.
Ook dat is van haar hand, ze schreef het in 2004 voor het
Veertigdagenboekje van De Hoeksteen. Ook dit jaar ver-
schijnt er weer zo’n dagboekje, samengesteld uit bijdragen
van leden van drie wijkgemeenten.
 
Het zou mooi zijn, vinden wij als redactie, als ook andere
gemeenteleden de achterpagina kunnen en willen vullen.
Hebt u of heb jij een gedicht, een citaat of andere korte tekst
die je wilt delen en kun je daar ook een (staande) foto bij
aanleveren, mail dan naar debagijn@oosterkerk.nl
Wij bekijken of je bijdrage geschikt is voor de achterpagina.
 
De volgende Bagijn is het zomernummer en moet uiterlijk
zaterdag 25 mei bij alle lezers in de bus liggen, of digitaal
in de mailbox. Bijdragen voor dit nummer dienen uiterlijk
vrijdag 12 april bij de redactie te zijn.
 
Een goede Veertigdagentijd gewenst, op weg naar Pasen!
Redactie De Bagijn
 

Colofon
De Bagijn
De Bagijn is een uitgave van de Oosterkerkgemeente,
wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle
(PGZ). Dit contactblad, met een oplage van 1900 exempla-
ren, wordt vier keer per jaar bezorgd bij alle leden. De Bagijn
per e-mail ontvangen? Ga naar www.oosterkerk.nl

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

Drukwerk
Editoo

Adressen Oosterkerk
Predikanten:
Ds. I.P. Epema – tel. 454 2366
dsiemkeEpema@oosterkerk.nl
Ds. N. Eygenraam – tel. 452 5223
dominel@hetnet.nl
Ds. H. Tissink – tel. 337 4406
Jtisssink@hetnet.nl
Ds. E. Urban – tel. 06 2699 9594
dsEllyUrban@oosterkerk.nl
Kerkelijk werker D.J. Steenbergen
steenburger@kpnmail.nl
Scriba:
Lies Gerrits, Zwanenbloem 60, 8043 NG Zwolle
tel. 422 7480
Website: www.oosterkerk.nl
Facebook: www.facebook.com/OosterkerkZwolle
Twitter: @Oosterkerk038
Wijkbankrekening: NL23INGB 00011 58 271
t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk

Kerkelijk Bureau PGZ
Molenweg 241, 8012 WG, Zwolle
tel. 421 7596 – administratie@pknzwolle.nl
website: www.pknzwolle.nl

Kerkdiensten
Kijk voor een overzicht van de kerkdiensten in Gaandeweg
of op www.oosterkerk.nl
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Zo stil in mij
 
 
Stilte lijkt soms een schaars goed te zijn geworden. We leven in een drukke wereld, vol lawaai. Het is moeilijk geworden
om stilte te vinden, voornamelijk de stilte in onszelf. En dat laatste kan soms ook best lastig zijn. Stilte kan verschillende
dingen oproepen: rust, maar ook gevoelens en gedachten waar we niet mee geconfronteerd willen worden. Misschien
is dat ook wel waarom we de stilte soms vermijden. Omdat stilte stil – zet: bij wat er in je te vinden is.
 
Toch werkt stilte vaak helend. Het geeft rust en ruimte. Er kan nieuwe energie vrijkomen. Fysiek gebeurt er dan ook van
alles. We gaan rustiger ademhalen, spieren ontspannen zich en stresshormonen nemen af. Het kan soms voorkomen
dat je onder je gedachten de antwoorden vindt waar je anders niet bij gekomen was. En je kan gaan inzien dat je ge-
dachten maar gedachten zijn en dat er even niets hoeft. Dat er voorbij die gedachten een vrijheid te vinden is: de
ruimte om gewoon te zijn. In verbinding met jezelf en in verbinding met dat wat er om je heen is. Met je volle aandacht
ben je in het hier en nu.
 
Persoonlijk geloof ik ook dat in die stilte, en in die ruimte die die stilte geeft, iets van God te vinden is. Ik ben er in ieder
geval altijd naar op zoek wanneer ik de verstilling in mijzelf probeer te vinden. God laat niet alleen van zich horen in
bazuingeschal en dondergeluid, maar ook in pure stilte. 1 Koningen 19 schrijft hierover op een prachtige manier. Elia
verschuilt zich in een rots omdat hij bang is gevonden te worden door de dienaren van koningin Izebel. Hij schreeuwt
het uit naar God: ‘’Ik heb mij met volle overgave voor u ingezet! En nu hebben ze het op mijn leven gemunt!’’ En dan
komt er een krachtige windvlaag voorbij, die de bergen deed splijten en de rotsen in stukken sloeg. Maar God was daar
niet in. Vervolgens komt er een aardbeving, maar ook daarin was God niet. Dan komt er een vuur voorbij, maar ook
daarin bevond God zich niet. En dan hoort Elia het gefluister van een zachte bries. En dat was de plaats waar God te
vinden was. Het is het zachte ruisen van een briesje waarin hij tot Elia komt. 
 
Ook Jezus zocht regelmatig de stilte op, om daar te spreken met zijn hemelse Vader. En dan wordt stilte méér. Stil zijn
is dan niet alleen een houding waarin je luistert naar jezelf, maar ook naar wat God je te zeggen heeft. Want soms horen
we zijn stem niet meer te midden van al het lawaai. Stil worden is dan ook ruimte scheppen voor de stem van God en
ontvangen wat hij je te zeggen heeft.
 
Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in die stilte
hoorde ik de stem van God. – Soren Kierkegaard
 
                                                                                                                     
Zwaan Hazelhorst (stagiaire)                   
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Ontmoetingsgroepen
Gewoon in een huiskamer op een avond of ander dagdeel:
elkaar vertellen wat je bezighoudt en verder in gesprek
gaan, bijv. via een bijbeltekst of een (stuk) film of muziek.
Het kan gaan over wat je belangrijk vindt in deze tijd, wat
het leven zinvol maakt, wat je misschien van God ervaart
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 en 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 bijv. kerk-
dienst en/of bijbeltekst van de zondag bespreken, zelf on-
derwerpen kiezen of gebruikmaken van een boekje met
gespreksmateriaal.
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, arieremine@gmail.com  of HarryPrins70@gmail.
com tel. 4531068.

Passion op Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag brengt Koorbizniz Oosterwind voor de vierde keer een geheel nieuwe versie van de Passion in de
Oosterkerk. Het koor wil daarin een verbinding maken tussen het lijdensverhaal van Jezus en de Nederlandstalige
popmuziek. Door het gebruik van hedendaagse popliederen wordt het lijdensverhaal dichterbij de actualiteit gebracht en
het voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Bij deze Passion worden lezingen uit het Evangelie afgewisseld met
eigentijdse teksten, geschreven door Ds. Elly Urban. De teksten vormen een brug tussen het evangelie en datgene waar
we dagelijks mee geconfronteerd (kunnen) worden. De viering is op Goede Vrijdag 19 april om 19.30 uur.
 

 

Beheercommissie
Wist je dat…
►de beheercommissie de praktische zaken regelt in en om
de Oosterkerk en de Bagijnehof? Van kerstboom tot nieuwe
lampen tot EHBO-avonden voor vrijwillige gastheren en
gastvrouwen;

►Jannetta Schoemaker als koster nauw betrokken is bij de
beheercommissie?
 
►daarnaast Arie Berkeveld, Henk Gerrits, Henk Selhorst,
Henk ter Steeg, Wim de Ruiter en Bina Schouwstra deel
uitmaken van de beheercommissie?
 
►ieder zijn of haar inbreng heeft in het praktisch laten
functioneren van ons gebouw als een gastvrije ruimte voor
kerkgangers en niet-kerkgangers?
 
►er veel zaalverhuur plaatsvindt, waaronder de kerkzaal,
waarbij Sjanne Schoemaker, een dochter van Jannetta,
zoals de meesten wel weten, maandelijks zorgt voor ver-
zending van de facturen?
 
►de opbrengst van de zaalverhuur van steeds groter be-
lang wordt voor onze wijkgemeente en bijdraagt aan onze
zelfstandigheid in het kader van de clustervorming in het
project Heilige Huisjes?
 
►de zondagse koffie ook wordt betaald uit de opbrengsten
van de zaalverhuur?

►je voor contact kunt mailen naar: beheercommis-
sie@oosterkerk.nl (beheercommissie) of bagijnehof@oos-
terkerk.nl (verhuur)
                             Bina Schouwstra, ouderling-kerkrentmeester
 

Spannende vragen
Op donderdag 4 april is ds. Jaap Jonkmans gespreksleider tijdens een avond in de Oosterkerk.
Er komen spannende vragen aan de orde: Moest Jezus sterven? Van wie? Voor wie?
De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er koffie en thee, kosten €1,-.
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Overeenkomsten en verschillen
Wie de Eritrese jongeren beter wil leren kennen, krijgt
daarvoor binnenkort de kans. ‘In maart werken ze mee aan
één van onze diensten, waarin ds. Elly Urban zal voorgaan’,
vertelt Jan. ‘Ze komen dan zingen en iets vertellen over hun
geloof. Ik vind het erg goed dat ze onze gemeente willen
laten delen in wat het geloof voor hen betekent. Zelf vind ik
het altijd boeiend om te zien hoe migrantenkerken omgaan
met hun geloof in een nieuw land. Het laat voor mij zien dat
onze manier van het geloof belijden niet de enige manier
hoeft te zijn waarop je moet geloven. Het kan allemaal
anders zijn, maar wat we met elkaar delen is het geloof in
die ene God. Het is veel belangrijker om de overeenkomsten
te zien dan de verschillen.’
 
Tekst: Heleen Grimmius
Foto: Arie van der Zwan

Wie op zaterdag toevallig langs de Oosterkerk komt, is het
misschien weleens opgevallen: de lange stoet Eritrese
jongeren die de kerk op dat moment bezoekt. Jan Scholten
is nauw betrokken bij deze samenkomsten: ‘Van heinde en
verre komt de groep samen in de Oosterkerk om meer te
leren over het geloof.’
 
Jan heeft naar eigen zeggen wel wat met migrantenkerken.
‘Ik ben bestuurslid van de vereniging van Nederlandse
migrantenkerken’, vertelt hij. ‘En op die manier kwamen ook
deze Eritrese jongeren op mijn pad. Maar ik ben niet de
enige in de Oosterkerk die betrokken is bij de Eritrese
jongeren; ook Arie van der Zwan en Jaap van Slageren zijn
heel actief met deze groep.’ De Eritrese jongeren maken
normaal gesproken op zaterdag gebruik van de Jozefkerk,
maar daar is niet elke zaterdag plaats. Op de zaterdagen
dat het niet uitkomt in de Jozefkerk, wijkt de groep daarom
uit naar de Oosterkerk. Dat gebeurt nu sinds het afgelopen
najaar.
‘Het gaat per keer om zo’n 25 tot 30 jongeren’, vertelt Jan.
‘Ze komen vanuit verschillende steden naar Zwolle: som-
migen komen uit Lelystad en anderen uit Enschede. En dan
heb je nog alles wat daar tussenin zit.’
 
Catechese
De jongeren zijn lid van de Eritrese orthodoxe kerk. ‘Daar-
in gaat het er wel anders aan toe dan bij ons’, zegt Jan. ‘Ze
hebben een heel eigen liturgie, die totaal niet lijkt op wat wij
gewend zijn. Deze liturgische vorm is kenmerkend voor
orthodoxe kerken en dateert maar liefst uit het jaar 400. De
jongeren in de Oosterkerk zijn overigens nog geen volwas-
sen deelgenoot van de orthodoxe kerk. In deze bijeenkom-
sten volgen ze een soort catechese. Hun diensten vinden
plaats in een speciale taal, het Ge’ez. Niemand beheerst
die taal, het is geen spreektaal in Eritrea. Maar wel alle
liederen, teksten en hun bijbel is in het Ge’ez, dus dat moet
allemaal uitgelegd worden. Die uitleg krijgen ze bij ons op
zaterdag in de Oosterkerk. In de diensten komt dat goed
van pas.’
 
Niet eten en drinken
Tijdens de bijeenkomsten gaat het er serieus aan toe. Jan:
‘Ze dragen speciale kerkkleding; helemaal in het wit. Dat
ziet er erg mooi uit. Vervolgens zijn ze van 13.00 tot 17.00
uur met hun catechese bezig, een flinke tijd dus. Laatst
kwamen er twee meisjes vanuit de kerkzaal naar de
Bagijnehof om wat water te vragen, ze hadden zo’n dorst.
Neem de kan maar mee naar de zaal, zei ik, maar dat mocht
niet. ‘Wij mogen niet eten of drinken als we bezig zijn’,
zeiden ze.’
 

Eritrese jongeren in de Oosterkerk
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we bijvoorbeeld duidelijk door theelepeltjes uit te delen op
de Startzondag. Maatschappelijkheid en spiritualiteit zijn
wat ons betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als dat
mensen aanspreekt is dat mooi, maar ouderwets zieltjes
winnen doen we niet!”
Wat ze wel doen? Henk en Wil sommen geestdriftig op wat
de werkgroep tot nu toe al heeft georganiseerd. Mooie
voorbeelden van ‘present zijn’ komen aan de orde, zoals
de deelname aan het kerkasiel in Den Haag op 21 januari,
de succesvolle dekenactie voor daklozen, samen met het
Leger des Heils. En zoals bedienen bij het kerstdiner in het
buurtcentrum van de Zeeheldenbuurt. “Dan raak je al snel
met mensen aan de praat.” Voor de speeltuin van Bestevaer
heeft de werkgroep een speeltoestel gegeven, maar hen is
ook verzocht, in dit wijkcentrum in gesprek te gaan met
mensen met levensvragen.
 
Mooie contacten
En zo zijn er meer mooie contacten. Met onderwijscentrum
Deltion bijvoorbeeld, over het gebruik van de brugwachters-
huisjes door studenten drama. Een aantal studenten heeft
in en om het huisje bij de Schoenkuipenburg, vijftig meter
van de Oosterkerk, Peer Gynt opgevoerd. De kerk fungeer-
de daarbij als centrale post. Omgekeerd vormde het brug-
wachtershuisje een halte in de lichtjeswandeling die de
werkgroep samen met het verpleeghuis, de school en Artez
organiseerde. Henk was een van de gastheren; hij zag veel
mensen die anders nooit in de kerk komen, nu wel de
drempel nemen. “In de kerkzaal bleven ze luisteren naar
een verhaal van Wil.”
Plannen voor het komende jaar zijn er ook genoeg. Op
zondag 24 maart komen Eritrese jongeren die in de Oos-
terkerk catechese volgen, in de dienst zingen en vertellen
over hun leven. Na de dienst is er een lunch en kunnen we
elkaar ontmoeten. Op Goede Vrijdag, 19 april, voert Koor-
bizniz weer de Passion op, die elk jaar nogal wat jongeren
trekt.  Evangelisatie sponsort het koor. Ook zijn er plannen
in het voorjaar iets met de Dominicanen te doen.
“De werkgroep bruist en borrelt van de ideeën”, zegt Henk,
“en dankzij het legaat is er veel mogelijk.” Wil, als scriba
afgetreden en nu zelfbenoemd evangelisatieouderling,
omschrijft de werkgroep als ‘de pioniers van de Oosterkerk’.
“Wij vinden dat we een leuke gemeente hebben en we
willen graag laten zien wat onze kracht is. Aan iedereen,
binnen en buiten de kerk."
 
Door: Gery Bruins
 
 

Het is even stil als ik Wil van de Meeberg en Henk Bosma
vraag wat zij verstaan onder evangelisatie. Maar het ant-
woord dat de beide leden van de werkgroep Evangelisatie
formuleren is helder: “Vanuit onze roeping als kerk verbin-
dingen leggen tussen mensen. Evangelisatie is present zijn,
ook buiten de kerkmuren. Wat je binnen hoort krijgt buiten
handen en voeten.”
Directe aanleiding voor de oprichting van de werkgroep
Evangelisatie van de Oosterkerk was het legaat dat de
wijkgemeente een paar jaar geleden ontving: duizenden
euro’s die besteed moesten worden aan evangelisatie. Wat
kunnen we daarmee, vroeg de wijkkerkenraad zich af. Is
hiermee bedoeld dat we weer op de ouderwetse manier
zieltjes moeten gaan winnen?
Wil van de Meeberg, op dat moment scriba van de kerken-
raad: “Eigenlijk leek het mij wel leuk om ermee aan de slag
te gaan. Ik hou van opbouwwerk en van wat reuring in de
kerk.” Ze vond in de kerkenraad van toen al snel vier en-
thousiaste geestverwanten: Hans van Berkum, Henk
Bosma, Marlien Poll en Jan Scholten. “Wij wilden ook wel
naar buiten de kerk, even weg van alle heilige huisjes”, lacht
Henk. Hij memoreert dat Wil een plan opstelde, dat het
eerste concept werd voor de doelstellingen en activiteiten
van de nieuwe werkgroep Evangelisatie.
 
Raakvlakken
Jullie activiteiten hebben vast raakvlakken met die van de
diaconie. “Zeker”, klinkt het eenstemmig, “daar werken we
dan ook mee samen als we ons op kwetsbare mensen
richten. Maar we hebben eveneens contacten met de
werkgroep Waarderende Gemeente Opbouw, omdat we
ook de gemeente in beweging willen brengen. Dat maakten

Werkgroep Evangelisatie bruist
                                                en borrelt van ideeën 
 

Henk Bosma en Wil van de Meeberg.
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Kerkasiel
 
Op initiatief van de werkgroep Evangelisatie waren tien
mensen uit de Oosterkerk op 21 januari in de Bethelkerk in
Den Haag. Ds. Iemke Epema en anderen leverden een
bijdrage aan de doorlopende viering die daar plaatsvond,
gericht op bescherming van een Armeens gezin dat met
uitzetting werd bedreigd en de invoering van een ruimhartig
Kinderpardon. Zoals bekend kwam er heel snel daarna een
eind aan het kerkasiel: politici veranderden van inzicht,
mede dankzij wat er gebeurde in de Bethelkerk.
Wil van den Meeberg schreef een verslag van het bezoek
aan Den Haag, waar Roelof Klem bovenstaande foto
maakte.
Wil vertelt: ‘We vertrokken met tien leden van de Oosterkerk
naar de Bethelkapel in Den Haag om ondersteuning te
geven aan het gezin dat in deze kerk asiel wordt verleend.
Al vanaf half oktober leeft dit gezin, ouders en twee kinde-
ren, in de kosterswoning boven de kerk. Zolang er een
kerkdienst wordt gehouden, kan er niet worden ingegrepen.
Veel gemeenten en hun predikanten hebben een inbreng
en dag en nacht wordt het Licht doorgegeven, wordt er
gebeden en gezongen en soms het Heilig Avondmaal ge-
vierd. Op deze maandag was het de beurt aan leden van
de Oosterkerk om een twee uur durende kerkdienst te
verzorgen. Als thema kozen we: vieren, delen en mijmeren.
Vrijwel allen hadden we een inbreng: een Bijbellezing, een
lied, een verhaal. We luisterden naar muziek en waren stil.
Allen waren we onder de indruk van de eenvoud en het
kostbare van deze dienst. In de kerk werd het steeds
drukker: we hadden zelfs geen liturgieën genoeg om te
delen! Door de recente politieke ontwikkelingen rond het
kinderpardon was er veel media-aandacht, onder andere
van de NOS en RTL4 en kwamen er mensen het heugelij-
ke feit meevieren en te delen met de familie! Bijzonder was
dat er ook predikanten uit Ohio waren die gelezen hadden
over het kerkasiel in Den Haag. Zij namen het Licht van ons
over om samen met anderen de viering voort te zetten. En
wij reisden weer richting Zwolle, dankbaar dat we dit
mochten beleven.’

Woordenschat in boekje
Veertigdagentijd
Ook dit voorjaar brengen de Adventskerk, de Oosterkerk
en de Open Kring samen een dagboekje uit voor de Veer-
tigdagentijd,van Aswoensdag 6 maart tot Pasen. Het
boekje is  geheel gevuld met bijdragen van gemeenteleden.
Het thema is deze keer Woordenschat. Iedere dag staat er
een bekende spreuk uit de Bijbel centraal, variërend van
de vraag ‘Adam, waar ben je’ tot de aansporing ‘Zoekt en
gij zult vinden’. In de Stille Week komen de zeven kruis-
woorden van Jezus aan bod.
Het boekje kost €4,50 en is vanaf half februari te koop op
het kerkelijk bureau, bij Klazien Oosting aan de PC Hooft-
straat 27, tel. (038) 4536586 en bij Lies Westendorp aan
de Tjariet 40, tel. (038) 4541730.
 
Opbrengst
De opbrengst van het Veertigdagenboekje is dit jaar, na
aftrek van de kosten, bestemd voor het pastoraat in en om
de Redeemer church in Jeruzalem. Deze kerk staat slechts
vijftig meter van de Heilige Grafkerk in de oude stad. Het is
een belangrijke plaats voor tal van christenen uit de hele
wereld die de stad bezoeken of er wonen. Daaronder zijn
ook veel Nederlanders. Ilja en Marleen Anthonissen werden
in 2013 met hun kinderen Marieke en Niels uitgezonden
door Kerk in Actie om te werken on de vleugels van de
Redeemer Church. Tot grote ontsteltenis overleed Ilja in
oktober 2017, geheel onverwachts. Ilja was voorheen
werkzaam als onderwijsadviseur op het Bethlehem Bible
college. Marleen zet nu haar werk in Israël voort als lid van
het pastorale team. Ze geeft geestelijke ondersteuning aan
Nederlanders in en om Jeruzalem, onderhoudt pastorale
contacten met zowel Joden als Palestijnse christenen en is
betrokken bij diverse lokale projecten.
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Rondom de Oosterkerk
Veranderen?
Een gelukkig nieuwjaar, de beste wensen, vrede voor jou… Aan het begin van het nieuwe jaar wensen we dit elkaar en
de kerk was daarvoor weer een mooie plek. Dit werd overschaduwd met grote artikelen in de krant en de media over de
Nashville-brief. Er worden hierin oordelen uitgesproken over mensen die anders zijn; respect en liefde is ver te zoeken.
Ik voel weer een grote polarisatie binnen de christelijke religie. Er ontstaat een beeld van een deel van de kerk wat niet
de onze is. Welkom zijn in de kerk, vind ik een voorwaarde om onze pastorale taak te realiseren, we zien naar elkaar
om. Je mag zijn wie je bent, voel dat je aanvaard wordt.  Ons geloof staat nogal eens ter discussie, mensen keren de
kerk de rug toe om verschillende redenen, maar door deze ongenuanceerde verklaring stralen we geen blijde meele-
vende kerk uit. Prachtig symbool van solidariteit hangt nu aan de kerk: de regenboogvlag. We dragen uit dat mensen,
“die anders zijn” zich welkom mogen voelen.   
In mijn jeugd, ca. 60 jaar geleden was er een beeld van een strenge, straffende God. We moesten regels uit ons hoofd
leren en kregen schuldgevoelens als we deze niet (konden) volgen. Voor mij kwam er een bevrijding met een ander
Godsbeeld in het Nieuwe Testament. In de Bergrede komt een humaner godsbeeld naar ons: God liefhebben boven
alles en uw naaste als uzelf. Er veranderde veel in onze beleving.Hoe gaan we als Oosterkerk het nieuwe jaar in? We
willen ons inzetten voor onze naasten, dichtbij en veraf.
In de Kerkenraad spraken we veel over de toekomst van de kerk. Het traject “Heilige huisjes, het hart van de kerk”,
startte met bezuinigen, versoberen en vernieuwen. Wijkkerken gaan meer samenwerken en krijgen meer zelfstandigheid
en financiële verantwoordelijkheid. We proberen in de gemeenteberaden en rondetafelgesprekken de wensen van ge-
meenteleden te volgen om eenieder te betrekken bij kerkvernieuwing. De Protestantse Gemeente Zwolle en de wijken
onderzoeken nu hoe de financiën in de toekomst moeten worden gevonden voor met name het pastoraat door de pre-
dikanten. Er komt meer werk voor vrijwilligers bij het beheren van ruimtes en het verzorgen van consumpties. Toch blijft
de essentie van ons kerkenwerk: inspirerende vieringen houden, omzien naar elkaar, pastorale bezoeken, jeugdwerk,
vergaderen en besturen.
Meer samenwerken met de Adventskerk is gestart. We zijn nu al een “combinatie van gemeentes” en dit jaar zal er
helderheid komen in verdere samenwerking, het cluster. Naast deze organisatieverandering komt een training “waarde-
rende gemeenteopbouw”, die een gemeentebrede stimulans gaat worden voor de inhoud en toekomst van onze kerk,
onder leiding van kerkadviseurs. Ook is er extra geld beschikbaar vanuit legaten voor evangelisatie, waarvoor een
werkgroep is gevormd.
Met steeds weer nieuwe vrijwilligers kunnen we veel werk aan. Wat wilt u bijdragen en welke klus staat te wachten?
Vraag vrijblijvend een predikant of een kerkenraadslid wat u kunt doen in de kerk.
Wij veranderen en blijven hopen op veel heil en zegen voor dit nieuwe jaar.          
                                                                                                                        Dik Kremer, voorzitter.

Gezocht: scriba en jeugdouderling
De kerkenraad is op zoek naar twee mensen die zich willen inzetten voor het kerkenraadswerk.
Het gaat om een scriba en een jeugdouderling. Dit met ingang van september.
De scriba is lid van de kerkenraad en moderamen. De taken zijn o.a. de kerkenraad- en moderamenvergaderingen
voorbereiden samen met de voorzitter, contactpersoon, het verzorgen van alle e-mail en post en het regelen van allerlei
zaken. Notuleren zal incidenteel voorkomen, aangezien er een notulist bij de vergaderingen aanwezig is. Kortom, we
zoeken iemand die zich bezig wil houden met het beleid en de administratieve taken daar omheen. De taak is ook geschikt
om met twee mensen te doen.
De jeugdouderling houdt zich bezig met het jeugd- en jongerenwerk binnen onze gemeente en is betrokken bij alles wat
er speelt op dit gebied.
Is het iets voor u, of kent u iemand die geschikt zou zijn voor één van de taken? Laat het ons weten. Voor meer infor-
matie: scriba@oosterkerk.nl.
Ook zijn er gastheren en gastvrouwen nodig voor het zalencentrum. Hiervoor kunt u contact opnemen met de koster,
Jannetta Schoemaker: bagijnehof@oosterkerk.nl.
Wilt u ook iets doen voor de kerk, maar weet u niet wat de mogelijkheden zijn? Kijk eens op de website of meldt u aan
bij de Talentenbank van de Oosterkerk. Dit kan via de website of via Marlien Poll: janenmarlien@home.nl.
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Vakanties met
aandacht
 
Gezellige uitstapjes, nieuwe mensen ontmoeten, genieten
van heerlijke maaltijden en de prachtige omgeving van uw
hotel. Bij Hetvakantiebureau.nl kunt u echt vakantie vieren!
Want de vrijwilligers nemen de tijd voor u en geven u alle
aandacht tijdens de vakantieweek. U zult ervaren dat een
Vakantie met Aandacht u goed zal doen!
Voor 2019 zijn er weer diverse vakantiemogelijkheden.
Wat kunt u verwachten tijdens uw vakantie?
Op zaterdagmiddag start uw vakantie met een gastvrije
ontvangst. Het vrijwilligersteam nodigt u iedere dag graag
uit deel te nemen aan de diverse activiteiten. De omgeving
van de hotels leent zich uitstekend voor een prachtige
(rolstoel/duo)fiets- of (rolstoel)wandeltocht. Uiteraard kunt
u er ook zelf op uit gaan.
Niets moet, alles mag!
Er zijn altijd voldoende vrijwilligers aanwezig, waaronder
gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden. Indien
u zorg nodig heeft, wordt deze gecontinueerd door de
zorgvrijwilligers.
De vakanties hebben een open protestants-christelijke
identiteit waarbinnen iedereen welkom is. Tijdens de gehe-
le week is een pastor aanwezig.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Hetvakantiebureau.nl, tel. 0343 745890
email info@hetvakantiebureau.nl
of: Marga de Bruin, diaken Oosterkerk, tel. 038 4534398 of
06 20900290
email margadebruin@planet.nl
De vakantiegids kan ook worden ingekeken op www.het-
vakantiebureau.nl.
 
Meedraaien als vrijwilliger?  
Kijk voor meer informatie op www./hetvakantiebureau.nl.
Mailen of bellen kan via info@hetvakantiebureau.nl en/of
0343 745890. 
 

Een achterbank vol cyclamen.

Diaconie is omzien
naar elkaar
 
Vlak voor de kerst kregen de gemeenteleden die 80 jaar of
ouder waren een cyclaam. Een fleurig geschenk waar men
heel blij mee was. Deze actie werd gecoördineerd door de
diaconie en vele vrijwilligers hielpen mee. Niet alleen het
bloemetje brengen is belangrijk, ook werden vele gesprek-
ken gevoerd en waren mensen weer blij wat van of over
onze Oosterkerk te horen. Veel ouderen zijn alleen en soms
ook eenzaam. Elkaar opzoeken kan daar wat aan doen.
Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem, want
niet alleen ouderen zijn eenzaam.
 
Op de laatste avond van het Diaconaal Platform Zwolle,
een gezamenlijk diaconaal overleg van vele Zwolse kerken,
ging het ook over eenzaamheid. Een jonge vrouw vertelde
dat ze zich erg eenzaam had gevoeld ondanks een com-
pleet gevulde agenda vol sociale activiteiten. Je kunt van
alles doen, maar zonder echt contact met anderen kun je
je toch erg eenzaam voelen. De diaconieën kregen min of
meer de opdracht om te bedenken wat we hieraan zouden
kunnen doen. Dit blijkt toch wel een lastige opdracht. Een
bloemetje brengen is natuurlijk een contactmoment. Maar
hoe bereik je de overige mensen die zich eenzaam voelen?
Met eenzaamheid loop je niet te koop. Ook kan het zo zijn
dat er financiële problemen meespelen waardoor je niet
mee kunt doen aan de activiteiten die je zou willen. Geluk-
kig merken we als diaconie dat veel gemeenteleden echt
betrokken zijn bij elkaar. We zijn daar heel erg blij mee, en
(een beetje) diaken zijn we toch allemaal? Mocht u dingen
horen waarvan u denkt: daar kan de diaconie helpen, laat
het ons dan alsjeblieft weten. We kunnen vast niet alles
oplossen, maar misschien wel een beetje helpen.
 
Door: Hans Hop
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Doe je mee aan het Limonadeconcert?
Op zondag 31 maart is er weer een Limonadeconcert in de Oosterkerk.Kinderen en jongeren laten zich horen op hun
muziekinstrumenten of als zanger. Dat doen ze als solist of met anderen samen. Het is altijd een vrolijke, spannende en
feestelijke happening, waaraan sinds vorige jaar ook muzikanten uit de Adventskerk meedoen. Toegang is gratis, maar
we gaan 'met de pet rond'voor een goed doel. Het concert begint na de dienst en de koffie met iets lekkers erbij en duurt
een klein uur. Het eindigt met een swingend stuk door alle jonge muzikanten samen, dat op de drie zondagen voor het
concert, 10, 17 en 24 maart, in de kerk na de dienst wordt  ingestudeerd.
Heb je zin om weer of voor de eerste keer mee te doen, als solist of met anderen samen, geef je dan op bij Geeske of Nel.
Muzikale leiding en organisatie:
Geeske Koopman,koopman-ridderbos@hetnet.nl en Nel van der Maden, muziek@oosterkerk.nl
 
 
 
 
 

BAGEINTJE: om te kleuren
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Waarom is de kerk belangrijk voor je?
Tja, dat is eerlijk gezegd een beetje een pijnlijke vraag. Ik
ben eigenlijk niet zo gelukkig met de kerk. Ik probeer elke
zondag te komen, maar meestal lukt het mij niet om mijn
gedachten erbij te houden, om na afloop te zeggen waar
het over ging.
Aan de andere kant is de kerk er ook niet alleen voor om
te ontvangen, maar ook om te brengen. Wat kan ik doen?
Wat heb ik te bieden aan anderen? En dat is het mooie van
kerk-zijn. Samen met anderen zijn, op zoek naar wat God
met ons wil doen.
Hoe zie je de toekomst van de kerk voor je?
Er zullen altijd mensen blijven die samen met anderen
willen geloven. Hoe meer mensen tegenwoordig ook op
zichzelf gericht zijn, geloven kun je naar mijn idee niet in je
eentje. Daar heb je elkaar voor nodig, om samen te zoeken
en keuzes te maken.
Maar het mag van mij wel wat uitgesprokener, zonder
mensen buiten te sluiten. En dat mis ik wel eens binnen
onze kerk.
Waar kun je je heel kwaad om maken en/of waar word
je juist heel blij van?
Verdrietig word ik vaak van zwerfvuil of mensen die schel-
dend over straat gaan. Liefde en betrokkenheid, mensen
die om elkaar geven, daar krijg ik juist soms een brok van
in mijn keel.
Wat is je grootste wens voor de toekomst?
Ik ken veel gezinnen die het zwaar hebben, door bijvoor-
beeld ziekte. Daar wens ik beterschap voor, en zo ook
misschien wel voor mijzelf.
 

Zeven vragen aan…
Hans Gerritsen
 
 
Kun je je aan de lezer voorstellen?
Hans Gerritsen is mijn naam en ik ben 20 jaar getrouwd
met Inge. Samen hebben we een dochter, Naomi en een
zoon, Mattanja.
Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden en hobby’s?
Mijn dagelijks leven wordt nogal beïnvloed door chronische
hoofdpijn. Daardoor heb ik geen betaald werk. Maar ik kan
gelukkig wel op een basisschool in de buurt vrijwilligerswerk
doen. Ondersteuning met computers (alles met een
draadje) maar ook op z’n tijd een pleister plakken of de wc
ontstoppen. Het is ontzettend fijn om dat werk te doen en
samen met de leerkrachten een team te vormen. En kinde-
ren zijn (meestal) zo leuk en eerlijk! Verder zing ik graag
met anderen.
Wat zijn je activiteiten binnen de Oosterkerkgemeente?
Binnen onze Oosterkerk zing ik mee in de cantorij en help
ik bij het technisch draaiend houden van de beamerinstal-
latie. Een paar keer per jaar zoek ik het kinderlied uit wat
we een paar weken achter elkaar zingen in de dienst. Maar
het leukste wat ik doe, is Provider op Zondag. Samen met
jongeren van het voortgezet onderwijs zijn we tijdens de
kerkdienst op de zolder bezig met een bijbelverhaal. Praten,
een spel, creatief bezig zijn. Proberen met elkaar te ontdek-
ken wat dat bijzondere boek ons te zeggen heeft!

Pinksteren 2018: Hans Gerritsen draagt het vuur aan.
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Belofte
 
Aarde die woest en leeg is.
Met enkel nog wat rottend zwart
van bloemen
die pas kort geleden pronkten
in geuren en kleuren.
De takken van de bomen wijzen als koude vingers:
kale skeletten, waar eens bloesem was en vrucht.
 
Dood lijkt de grond.
Toch weet ik zeker
dat in de diepte de belofte huist
van leven…
Straks scheurt de aarde
onder levenskracht
niet te bedwingen.
 
De steen is van het lege graf,
de dood is uit de tijd.
 
De levenslust mag eeuwig zijn.
 


