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De voorpagina van deze Bagijn is een bloemengroet: met
deze indrukwekkende schikking werd vorig jaar het feest
van Pinksteren verbeeld. “Een vreugdevol gebeuren,
veelbelovend en hoopgevend. Om blij van te worden. De
schikking is omgeven door een rood kleed: rood als de kleur
van de Geest die mensen in beweging zet. Met daarop
klimop als symbool van trouw. De verschillende tinten rood van de rode bloemen in het liturgische bloemstuk
verbeelden de verscheidenheid van mensen en hun geloof.”
Aldus de uitleg van Gery Woltinge, die samen met Coby
van Buiten vijftien keer per jaar een liturgische bloemschikking maakt. Zeven keer rond Kerst, zeven keer in de
veertigdagentijd en één keer met Pinksteren. Met vijf andere dames verzorgen zij ook de wekelijkse bloemengroet die
als blijk van verbondenheid naar gemeenteleden gaat. De
ideeën voor de liturgische schikkingen ontwikkelde de
groep aanvankelijk zelf, nu wordt gebruik gemaakt van
landelijk PKN-materiaal. De informatie over de schikking
verschijnt in de kerkdienst op de beamer en ligt als tekst op
de bloementafel. De schikking blijft de hele week in de kerk
staan met het infopapier erbij.
De foto is gemaakt door Jan van der Meulen. Hij is eveneens
de man achter veel van de andere foto’s van kerkelijke
activiteiten in dit nummer.
Op de achterpagina een gedicht dat is ingebracht door Gré
Lagerwey. Zij reageerde direct op onze oproep in de vorige
Bagijn om gedichten, citaten of andere korte teksten aan te
leveren, eventueel met een bijpassende illustratie. Die
oproep geldt nog steeds: mail naar debagijn@oosterkerk.
nl Bij het gedicht David de foto van een herdersjongen,
zoals je die in deze tijd in een vakantieland nog kunt tegenkomen.
Of je nu wel of niet op stap gaat de komende maanden,
wij wensen iedereen een goede zomer!

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

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@home.nl
Desgewenst kunt u ook rechtstreeks contact opnemen
met uw eigen wijkpredikant. Kijk voor de wijkindeling op
www.oosterkerk.nl

Overtuiging
Voordat ik aan deze meditatie begon, luisterde ik naar de overwinningsspeech van Thierry Baudet. Ik had me er nog niet
eerder aan gewaagd, alleen citaten gelezen en flarden gehoord. Ik had nu al zo vaak gelezen dat, wat je inhoudelijk ook
van zijn verhaal kunt vinden, hier eindelijk weer iemand spreekt die een Groot Verhaal durft te houden en dat mensen
hier ook naar verlangen. Dat hier eindelijk iemand is opgestaan die bezield is door iets en daarvan getuigt.
Waardoor precies? Waarvan precies? En wat is het verschil tussen datgene waardoor hij bezield is en dat waardoor de
eerste leerlingen bezield raakten en waar zij ook andere mensen van wisten te overtuigen?
Het verhaal van Baudet laat zich gemakkelijk samenvatten. Er is iets kostbaars dat bedreigd wordt; onze westerse beschaving. En nu is hij gekomen om dat kostbare te beschermen tegen boosdoeners die het dreigen te vernietigen. Hij
weet precies wie dat zijn. In feite een hele simpele formule die je kunt passen op van alles en nog wat. Het is maar net
wat jij ziet als bedreiging. Wat opvalt, is dat er zoveel religieuze taal wordt gebruikt. Zo klinken er woorden als afgoden
en wederopstanding. Het lijkt beangstigend veel op de taal van ons christelijke verhaal.
Ik heb het altijd lastig gevonden, dat in de loop van de geschiedenis het christelijke verhaal op zoveel manieren bleek te
kunnen worden uitgelegd en ingezet. Om kruistochten te houden, apartheid te rechtvaardigen en mensen te onderdrukken. En om kruistochten tegen te gaan, apartheid af te schaffen en mensen te bevrijden. Ik ben er heilig van overtuigd
dat het geloof bedoeld is voor dat laatste. Maar wie zegt dat ik gelijk heb? En sta ik zelf aan de goede kant? Waar werk
ik zelf aan mee, misschien zonder het te willen of te weten?
Het bijzondere van het Pinksterverhaal is voor mij dat hier mensen het woord nemen die heel goed weten dat ze niet
zomaar aan de goede kant staan. De leerlingen hadden Jezus willen volgen tot het einde. Maar het liep allemaal anders.
Dit zijn mensen die zichzelf zijn tegengekomen. Pas als ze daar doorheen zijn gegaan durven ze het woord te nemen.
Zij weten maar al te goed dat het niet aangaat om naar anderen te wijzen als de oorzaak van al jouw problemen. Wat
hun verhaal voor mij overtuigend maakt, is het zelfkritische vermogen waarvan het blijk geeft. Dat vermogen, dat ik zie
als een vrucht van het christelijk geloof, heeft onze westerse beschaving diep gevormd. Waar dat bedreigd wordt, maak
ik me zorgen.
Waarin de apostelen de verbinding met anderen zochten en vonden, is het besef dat wij mensen allemaal zijn aangewezen op dezelfde vergeving en liefde. En blijkbaar hebben ze niet alleen met dat verhaal van liefde en vergeving, maar
ook door hun eigen opstelling anderen weten te overtuigen. Dat is reden tot hoop. Ik ben ervan overtuigd dat onze wereld
dit verhaal en deze opstelling nog steeds nodig heeft. Misschien wel meer dan ooit.
Ds. Iemke Epema
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Diaken in Libanon
Op mijn mededeling dat ik naar Libanon zou reizen, kwamen
uiteenlopende reacties. Sommigen positief, maar de
meesten verbaasd, bezorgd: ‘Libanon? Waarom Libanon?
Is het wel veilig? Wat heb je daar te zoeken?’ Ik kan zeggen:
Libanon is een prachtig land, een veilig land ook, maar wel
een land met grote moeilijkheden.
Ik reisde naar Libanon met een groep van Kerk in Actie. Wij
gingen ter gelegenheid van de Internationale Oecumenische Jongeren Ontmoeting die Taizé (een Franse kloostergemeenschap) er organiseerde en zouden aansluitend
projecten bezoeken die Kerk in Actie er steunt. Libanon is
een land dat het moeilijk heeft: qua oppervlakte slechts een
vierde van Nederland, telt het 4,5 miljoen Libanezen en
maar liefst 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen. Eén op de
vier huidige inwoners van Libanon is dus een vluchteling.
Dit legt een enorme belasting op het land: er is nauwelijks
genoeg eten, drinkwater, woonruimtes zijn bijna onbetaalbaar en de werkloosheid is enorm.
In dit land kwamen van 22 tot 26 maart zestienhonderd
christelijke jongeren bij elkaar, voornamelijk uit het MiddenOosten (Libanon, Syrië, Irak, Egypte, Jordanië, Israël en
Palestina) om samen het geloof te delen en erover te praten.
Het is fantastisch om met zoveel jongeren samen een dienst
te vieren en te weten dat je allemaal op zoek bent naar hoe
je God en het geloof een goede plaats kunt geven in je
leven. Het is ook schitterend om te zien hoe ook het christelijk geloof in het Midden-Oosten een levend geloof is, dat
er zoveel jongeren zijn die betrokken zijn bij hun kerk.
Na de schitterende momenten van samen ons geloof delen,
gingen we op pad. Sightseeing in Libanon. We reisden naar
verschillende toeristische plekken in Libanon. Maar wat
wordt je dan met je neus op de feiten gedrukt, als je onderweg naar de toeristische spots ook de tentenkampen ziet
waar de Syriërs wonen. Ineens een tent ziet staan met

UNHCR erop. Hoe stom ook: ik weet dat het echt is, maar
tot nu toe heb ik dat alleen maar op tv gezien. Het in het
echt zien raakt toch veel meer.
De dag na deze toeristische uitstapjes reisden we met onze
groep van Kerk in Actie opnieuw naar de Bekaavallei, waar
de meeste kampen zijn, op weg naar twee schooltjes die
de protestantse kerk van Libanon daar heeft opgericht. Wij
bezochten de schooltjes, spraken met de directrices en
maakten contact met de kinderen. Het is schrijnend om de
verhalen te horen: kinderen die niet beter weten dan leven
in oorlog of in vluchtelingenkampen. Wanneer de kinderen
voor het eerst op school komen, zijn de docenten een
maand bezig om de kinderen te leren zich te gedragen: niet
schoppen en slaan, maar met elkaar praten. De inzet van
docenten is mooi om te zien. Bijzonder is het dat zij ons
bedanken voor ons bezoek. Hun eerste vraag is niet om
geld of materialen, maar om gebed. Dat wij voor hen zullen
bidden, voor de scholen, de kinderen, een terugkeer naar
een vredig Syrië. Zij geloven in een betere toekomst en
werken er hard aan die mogelijk te maken. Wij reizen terug
naar huis, vol indrukken, dankbaar dat we dit mochten zien,
maar vooral daarna weer veilig naar huis kunnen.
Tekst en foto’s: Carline Meijster
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Ontmoeten centraal bij Jonge Gezinnen

De kerk iets voor oude mensen? Nee hoor, wie een van de
Jonge Gezinnen-middagen bezoekt, weet wel beter. Drie
keer per jaar komt een groep jonge gezinnen uit de Oosterkerk bij elkaar om een activiteit te ondernemen en elkaar
beter te leren kennen. Coördinator Arjette van der Wal: “Het
doel is verbinden en ontmoeten.”
Het idee ontstond een aantal jaar geleden: een groep ouders van jonge kinderen had behoefte aan eigen activiteiten, waarin er een rol was voor de beleving van het geloof
binnen een gezin met kinderen. Arjette: “Na de kerkdienst
willen veel kinderen gelijk naar huis. Ze hebben lang genoeg
stilgezeten en moeten luisteren, de koek is dan wel op. Voor
ouders betekent dit dat zij niet zoveel tijd hebben om na de
dienst met anderen in gesprek te gaan, terwijl die behoefte
er wel is. Tijdens een Jonge Gezinnen-middag is er ruimte
om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen, terwijl je
tegelijkertijd bezig bent met een leuke activiteit en de kinderen het naar hun zin hebben.”
Happen en stappen
In de afgelopen jaren hebben de jonge gezinnen gezamenlijk al heel wat activiteiten ondernomen. “Er is een spelletjesmiddag geweest, samen met het Dominicanenklooster
hebben we een kliederklooster georganiseerd, we zijn naar
de speeltuin geweest, hebben bij de Agnietenplas gepicknickt, filmavonden gehouden en hebben in het Jubalgebouw outdoorspelen gedaan”, somt Arjette op. “Ook hebben we twee keer een ‘happen en stappen-tocht georganiseerd. Daarbij maak je gezamenlijk een wandeling langs
adressen van gemeenteleden die hapjes hebben gemaakt.
Dat was heel erg leuk, omdat je daarbij ook mensen ontmoet
die je anders niet zo snel zou leren kennen. Bij de tocht
door de AA-landen hadden ook twee wat oudere gemeenteleden zich opgegeven om hapjes te maken. Zo kom je
onverwacht met elkaar in gesprek.”

De opzet van een Jonge Gezinnenmiddag is elke keer weer
anders. “Wie het organiseert, bepaalt het programma”, legt
Arjette uit. “Soms betekent dit dat er aparte activiteiten zijn
voor kinderen en hun ouders, waarbij er voor de volwassenen een gesprek rond een geloofsthema is. Maar op andere middagen gaat het puur om het samenzijn en de verbinding. Zelf gaat het mij vooral om de ontmoeting met anderen, het geloof hoeft voor mij daarin niet perse een gespreksonderwerp te zijn. Maar anderen vinden juist die
verdieping heel waardevol, zo is er voor elk wat wils.”
Blij gevoel
Na vier jaar is de groep ouders nog niet uitgepraat. “De
samenstelling is ook steeds weer anders”, zegt Arjette. “Er
is een harde kern van ouders die elke keer komen, maar
sommigen komen maar één keer per jaar. En dan is er nog
een groep die we missen. Met name gezinnen met echt
jonge kinderen, die nog bij de oppasdienst zitten, missen
we. Zij zijn ook van harte welkom! Met elkaar vormen we
een gemeente, daar kunnen we allemaal in investeren.
Misschien denk je: ‘ik heb het al zo druk, moet dat er ook
nog bij’, maar uiteindelijk gaat iedereen er altijd met een blij
gevoel vandaan. Het zijn echt waardevolle middagen.”
Door: Heleen Grimmius
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Waarderende Gemeente Opbouw:
"Soort tegenbeweging met positieve insteek"
“Ik heb de indruk dat er tegen alle krimp in een soort tegenbeweging ontstaat, die borrelt en bruist van energie om het
goede te behouden, te vernieuwen en dóór te gaan.” Aldus
een hoopvolle uitspraak van Mintje Groot Nibbelink, over
de Waarderende Gemeente Opbouw (WGO), die in de
Oosterkerkgemeente is opgezet. De Bagijn vroeg Mintje
meer te vertellen over wat WGO is, de bedoeling en de
manier van werken.
Mintje: “Waarderende gemeente opbouw bestaat al langere tijd. Het is een vorm van bouwen aan je kerkelijke gemeente vanuit de positieve verandervisie ‘waarderend
onderzoeken (appreciative inquiry)’. Het doel is om vraagstukken aan te pakken vanuit een focus op dat wat goed
gaat en energie geeft. De gedachte erachter is dat je niet
alleen van fouten, maar juist ook van je successen leert en
dat deze manier van kijken meer voldoening geeft. ‘Alles
wat aandacht krijgt, groeit’, is een uitspraak die hierbij hoort.
Omdat we in een proces zitten van visievormen rond de
gemeente die we willen zijn, is dit een mooie vorm die inspiratie en energie geeft. We willen uit de somberheid van
kerksluitingen en leegloop wegblijven. Ons geloof heeft
eeuwigheidswaarde. De vorm waarin we dit met elkaar
ervaren en beleven is door de eeuwen heen altijd aan
verandering onderhevig geweest. Daar moeten we niet
bang voor zijn. We willen juist zoeken naar wat inspireert.
Dat kan in kleine en grote dingen zitten.
Hoe is de WGO in de Oosterkerk begonnen?
MIntje: “Wil van de Meeberg (kerkenraad) kwam hiermee
in aanraking via de landelijke PKN. Zelf kende ik de methode al vanuit mijn eigen bedrijf. Ik was zelf direct positief
omdat ik graag meedenk over de visie en de concrete invulling van ‘kerkzijn’ in de toekomst. Ook de andere
groepsleden hebben zich spontaan aangemeld. De groep
bestaat nu uit Ria van der Meulen, Hans Bijzet, Wil van de
Meeberg, Elly Urban en ik (Mintje Groot Nibbelink) Toen
een lid moest stoppen, hebben we iemand benaderd die
ook direct enthousiast was. Ik denk dat het meehelpt dat
het een traject een positieve insteek heeft. Professionele
begeleiding maakt dat je er zelf wat van opsteekt en gericht
aan het werk kunt.”

6

Paasontbijt: "Wat inspireert kan in kleine dingen zitten."

Hoe gaat de groep te werk en op welke termijn denkt
zij met aanbevelingen te kunnen komen?
Mintje: “Als groep worden we op een aantal zaterdagen
begeleid door gemeente-opbouwwerker Els Deenen. Zij
bereidt met ons de stappen voor. Doordat we het zelf al
‘doen’, krijgen we de manier van doen snel in de vingers.
We willen gemeenteleden op meerdere momenten actief
betrekken. De methode is opgebouwd aan de hand van vijf
stappen: verkennen, vertellen, verbeelden, vormgeven en
verankeren.
►Bij verkennen gaat het om het verkennen van wat onze
gemeente als waardevol ervaart. Een korte blik door de
geschiedenis van de Oosterkerkgemeente. Er is ruimte voor
het vertellen wat goed en waardevol is of was. Er mag ook
stilgestaan worden bij wat pijn deed of niet goed ging. Dit
hoeft niet vermeden of ontkend te worden. We kiezen er
alleen voor in te zoomen op wat wel lukt en waarde heeft.
Hier komen één of meerdere thema’s uit die we verder gaan
uitdiepen. Deze ronde willen we voor de zomer hebben
afgerond. De eerste uitnodigingen om de gemeente hierbij
te betrekken zijn de deur al uit.
►Bij de stap vertellen gaat het om het verder uitdiepen van
de thema’s die uit de vertelronde naar boven komen; ‘wat
is het geheim van dit succes’, waarom gaat het goed, waar
willen we meer van?

►Bij verbeelden gaat het om de vraag: Hoe gaat onze
gemeente er in het ideale plaatje uitzien, gebaseerd op de
beste ervaringen uit het verleden. Dit vraagt om een creatieve houding! Deze fases – vertellen en verbeelden - willen we gebruiken op Startzondag. Omdat ook de Adventskerk deelneemt in dit traject met hun eigen gemeente,
denken we hier een mooie combinatie van te maken.
►In de fase van het vormgeven wordt concreet wat we
gaan doen. Hoe gaan we onze dromen waarmaken? Wat
is er nodig om de wensen uit te voeren en wat hebben we
al aan kwaliteiten in huis? Deze fase hopen we eind dit jaar
afgerond te hebben. Maar het echte werk begint dan pas!
►De laatste stap is verwezenlijken; concrete (kleine) acties uitvoeren, stappen zetten en DOEN. Op basis van
mensen die zin hebben om bij te dragen. Omdat ze daadwerkelijk enthousiast zijn over de plannen, iets willen bereiken en hun energie en kwaliteiten hiervoor willen inzetten.”
Zijn er al voorbeelden te noemen van gewenste vernieuwingen en hoe denkt de werkgroep die in te voeren?
Mintje: “We hebben nog geen concrete voorbeelden. De
bedoeling is juist dat dit in samenspraak met de gemeente
ontstaat in de komende periode. Wat wel een bekend thema
uit eerdere ronde tafel gesprekken etc. is, is vernieuwing in
de kerkdienst. Hier zijn inmiddels ook wat kleine stappen in
gezet. Tegelijkertijd zijn de gedachten over wat van waarde
is in de eredienst nogal divers. Ik verwacht dat dit een thema
zal worden. Maar het traject gaat nadrukkelijk over meer
dan alleen de kerkdienst. Het gaat om kerkzijn in de volle
breedte gericht op de toekomst! Ook hoe we kerk in deze
maatschappij willen en kunnen zijn.”

Solidariteit
Wist je dat…
►Solidariteit een sleutelwoord is binnen de kerk?
►Solidariteit en verbondenheid zowel in praktische zin als
financieel van belang is?
we voor het project Waarderende Gemeente Opbouw, dat
we samen met de Adventskerk doen, een subsidie krijgen
van € 2.500?
►we deze subsidie krijgen uit de Solidariteitskas van
de PKN?
►het fonds bedoeld is voor solidariteit tussen de verschillende gemeenten van de PKN?
►wij deze bijdrage krijgen op basis van ons initiatief tot
gemeentevernieuwing?
►je jaarlijks in juni een enveloppe in de brievenbus krijgt
waarin je gevraagd wordt om te geven voor de Solidariteitskas? Geef dus uit solidariteit!
►veel mensen niet weten waar deze bijdrage voor
bedoeld is?
►je voor meer informatie kunt kijken op: https://www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas?
►we jouw hulp ook in praktische zin op vele terreinen
vragen?
►je hulp noodzakelijk is voor het voortbestaan van onze
kerkelijke gemeenschap?
►we graag je aanmelding tegemoet zien: vele handen
maken licht werk èn een solidaire gemeenschap! Kijk op
www.oosterkerk.nl/vacatures.

"WGO gaat over meer dan alleen de kerkdienst."

Bina Schouwstra, ouderling-kerkrentmeester
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Jubileumdienst ds. Iemke Epema op 16 juni
Op 11 juni van dit jaar is het 25 jaar geleden dat ds. Iemke
Epema predikante werd. Ze werd bevestigd op 11 juni 1994
in de hervormde gemeente Halfambt in Noord Groningen.
Van 1999 tot 2005 was ze predikante van de Vredeskerk
te Enschede, eveneens een hervormde wijkgemeente.
Op 2 juli 2005 deed ze intrede in de Jeruzalemkerk hier in
Zwolle, net nadat de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk samen waren gegaan in de PGZ. In 2012, met
Pinksteren, verhuisde ze met de Jeruzalemkerkgemeente
mee naar de Oosterkerk.
In de dienst op 16 juni wordt stilgestaan bij dit 25-jarig jubileum. Het zal een ‘gewone’ ochtenddienst zijn die niet
langer duurt dan anders, met een feestelijk en muzikaal
karakter. Voor de kinderen is er een kleine verrassing. Na
de dienst is er een gezellig samenzijn in de Bagijnehof.

Ds Iemke Epema mocht in 25 jaar honderden kinderen
dopen. De voorlopig laatste was Lize Maria Kroes op
zondag 27 april.

Rondom de Oosterkerk
Hoe willen we samen kerk zijn?
Vanuit het traject ‘Heilige Huisjes, ruimte voor het hart van de kerk’ van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) is een
cluster ontstaan van de wijkgemeenten Oosterkerk en Adventskerk. Dit betekent samenwerken en elkaar versterken. Er
was al een ‘combinatie van gemeenten’ met een team van predikanten en de jongerenwerker en gezamenlijk pastoraat.
Beide kerkenraden en sommige taakgroepen hebben al contact. Jeugdwerk gaat al samen, diaconieën leren van elkaar
en de startzondag doen we samen. Komende tijd worden begrotingen samengevoegd en wordt helder hoeveel uren er
voor pastoraat beschikbaar blijven. Het cluster heeft veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
De kosten en opbrengsten van de kerkgebouwen komen in beeld, mogelijke bezuinigingen worden ingevoerd en de
haalbaarheid van het in standhouden van de gebouwen wordt bezien. Vanuit de PGZ geldt het beleid dat er geen betaalde kosters meer kunnen functioneren in de kerken. Omdat de Oosterkerk een bijzondere functie heeft voor tal van
gebruikers de hele week door, kerkelijk en extern, wordt nu uitgezocht of er toch een betaalde functie kan blijven bestaan.
Het blijkt dat vanuit de huuropbrengst een (voorlopige) functie kan blijven.
Kerkvernieuwing kwam als een van de wensen uit de Rondetafelgesprekken met gemeenteleden. Ook uit het Gemeenteberaad kwamen suggesties. Wat ons kerk-zijn betreft is een project ‘Waarderende Gemeente Opbouw’ gestart, met
een kerngroep uit beide wijkgemeenten onder begeleiding van een kerkadviseur. Er komen gesprekken met groepen,
koren, jongeren, geloofsgroepen, nieuw ingekomen leden, koffiezetters en buurtgroepen. Hoe willen we samen kerk zijn?
De startzondag op 8 september wordt opgezet vanuit de kerngroep Waarderende Gemeenteopbouw.
Vanuit de taakgroep evangelisatie (‘kerk naar buiten’) zijn er veel nieuwe initiatieven. Vanuit een ontvangen legaat
kunnen extra activiteiten worden gestart. De maandelijkse maaltijd is met ruim 35 deelnemers telkens vol. En er is veel
meer te noemen.
Vanuit Kerkvernieuwing start een project voor 25-40-jarigen: ‘Kerk laat je zien’. Iedereen betrekken bij het evangelie is
het doel, omdat aansluiten bij deze generatie cruciaal is. We willen generaties van gelovigen met elkaar verbinden.
Erediensten in stand houden, maar ook kiezen voor andere vormen, zowel op zondag als met doordeweekse activiteiten.
Vanuit de wijkkerkenraad is sinds kort ook een digitale nieuwsbrief. Kijk hiervoor op www.oosterkerk.nl/beleidsnieuwsbrief/. Via deze nieuwsbrief kunt u volgen hoe we beleid vorm willen geven. Kerkenwerk is boeiend werk! U of jij bent
van harte welkom om mee te werken of in een groep mee te draaien. Gastvrijheid is het uitgangspunt. Veel vrijwilligers
vinden in de kerk zo’n welkom of bieden een welkom aan anderen.
Vanaf deze zomer is er een vacature van scriba. Lies Gerrits stopt na vijf jaar en we zoeken een opvolger; het kan ook
samen met iemand. Wie voelt er voor deze boeiende taak?
Dik Kremer, voorzitter kerkenraad
Reageren? E-mail: dikkremer@hotmail.com
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Zijn ze niet om in een lijstje te zetten?
We tellen nu zeven organisten voor de begeleiding van onze diensten in de Oosterkerk. De pensionering van onze vaste
organist tot dan, Rudie Altelaar, heeft gevolgen gehad. De PGZ vond het niet verantwoord om in tijden van bezuiniging
een organist in vaste dienst aan te nemen. Dat betekende wel wat. Er moest voortaan met vrijwilligers worden gewerkt.
De “orgelgroep”, bestaand uit Iemke Epema, Piet Kuiper en ondergetekende heeft veel overlegd, geworven, gezocht en
uiteindelijk ook gevonden. Sinds oktober vorig jaar bemannen zeven organisten het orgel bij toerbeurt, en dat gaat goed.
Van links naar rechts op de foto Rudie Altelaar, Jeroen vd Scheer, Robert Helder, Leo vd Boomgaard, Jan Willem Altelaar, Jan Post en Willem Mak. Zij zijn bij de eerste keer dat zij als lid van het team een dienst begeleidden, kort aan u
voorgesteld via de kerkgroet. De foto(collage) is gemaakt door Tim Krooneman.
Wat drijft hen? In elk geval de liefde voor muziek. Als je van je instrument houdt, wil je graag spelen, en orgelspel is nauw
verbonden met kerkmuziek. Ook vindt elke organist het mooi om samenzang te begeleiden. Hoe doe je dat nu als team?
Dat was één van de onderwerpen bij het overleg dat we onlangs hielden. Eenheid in benadering van de muziek is tot op
zekere hoogte wel gewenst, anders weet u als kerkganger niet waar u aan toe bent. Anderzijds heeft elke muzikant nu
eenmaal een eigen gevoel bij de muziek, een eigen benadering, en de afwisseling geeft wel eens verrassingen. Dat mag
je ook als iets positiefs zien.
In de Oosterkerk is best veel aandacht voor muziek, naast het orgel wordt de vleugel regelmatig bespeeld, o.a. bij het
kinderlied, dat een vaste plaats heeft. Het meditatief moment wordt gevarieerd ingevuld, soms ook met andere instrumenten, jongeren krijgen daarin ook ruimte, we proberen een mix te maken van traditie en onze eigen tijd, ook in de
muziek.
Ik wil stellen dat we een bevoorrechte gemeente zijn met zoveel mensen met diverse muzikale achtergronden, die met
hart en ziel vorm willen geven aan onze diensten.
En wat de organisten betreft, misschien kunnen we een keer een “blinde” proef doen: alle organisten laten spelen zonder
naamsvermelding en u mag raden wie er speelt? Wat ook de uitkomst zou zijn, organisten, we zijn blij met het hele team!
Vanuit de Taakgroep Eredienst:
Nel van der Maden
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BAGEINTJE kijkt terug op mooie feesten
In de Oosterkerk worden kinderen altijd serieus genomen,
maar ze krijgen nog veel meer aandacht als het feest is.
Met Palmpasen bijvoorbeeld, was er weer een vrolijke
optocht door de kerk van heel veel kinderen met versierde
Palmpaasstokken. Op Paasmorgen mochten kinderen
meehelpen de Paaskaars binnen te brengen en deden ze
allemaal actief mee aan de speciale kinderviering.
Een paar van de foto's die Jan van der Meulen op deze
twee zondagen maakte, laten zien hoe bijzonder het was.
Nog veel meer foto's zijn te vinden op de website www.
oosterkerk.nl. Kijk maar eens of je jezelf, je vriendjes en je
ouders kunt vinden!
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Acht vragen aan...
Annie Hasker
Ds. Annie Hasker, lid van de Oosterkerkgemeente, viert
deze maand dat ze 25 jaar geleden predikant werd. Vanaf
het begin heeft ze als geestelijk verzorger in zorginstellingen gewerkt, eerst in Hoogeveen en sinds 2004 in het
Zwolse ziekenhuis Isala. Zij beantwoordt deze keer de
vragen van De Bagijn.
Kun je je kort aan de lezer voorstellen?
Annie Hasker is mijn naam. Ik ben de moeder van Wouter
en Eline. Wouter heeft inmiddels een baan en een vriendin
in Eindhoven en Eline woont op kamers in Enschede.
Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden?
Ik werk in Isala als geestelijk verzorger. Een belangrijk deel
van mijn werk is het ondersteunen van patiënten die door
hun ziekte worstelen met allerlei vragen. Samen zoeken we
naar betekenis. Soms gebeurt dat vanuit het geloof, soms
gaan we op zoek naar andere bronnen. Een ander deel van
mijn werk is het geven van onderwijs en ondersteuning aan
medewerkers.Tevens organiseer ik bijeenkomsten met
medewerkers over de vraag wat goede zorg is. Artsen en
verpleegkundigen brengen daar hun dilemma’s in. Samen
gaan we dan in gesprek over de vraag wat het beste is voor
de patiënt.
Wat zijn de mooie en de moeilijke kanten aan jouw werk
als ziekenhuispredikant?
Wat ik heel kostbaar vind, is dat mensen zoveel van zichzelf
laten zien. En dat ik met zulke uiteenlopende mensen in
gesprek kom. Zo leer ik zelf ook dat je op heel veel verschillende manieren met vragen rond leven en dood kunt omgaan. Het blijkt dat er vele bronnen zijn waaruit je kunt
putten als alles donker is. Wat ik moeilijk vind, is de tragiek
van het leven: als de dood veel te vroeg of wreed toeslaat.
Of patiënten die niemand hebben als contactpersoon. In
die situaties vraagt het de nodige kracht om nabij te zijn en
te proberen het uit te houden. Tegelijk zijn die situaties soms
heel ontroerend en ontstaan er bijzondere gesprekken met
de andere medewerkers die bij dezelfde patiënt betrokken
zijn.
Wat zijn je hobby’s?
Zwemmen doe ik wekelijks en vogels spot ik zodra ik ze
zie of hoor.

Ds. Annie Hasker in het Stiltecentrum van Isala.

Ben je ook nog actief binnen de Oosterkerkgemeente?
Incidenteel. Ik vind het leuk om lezingen te houden over
mijn werk en te vertellen over de ethiekgesprekken die ik
voer met medewerkers.
Waarom is de kerk belangrijk voor je?
Het is voor mij een plaats om bij te komen en op te laden.
Waar ik gedragen word door een gemeenschap. Een plaats
van verbondenheid met mensen die dromen van Gods
liefde, die het uiteindelijk zal winnen. En daar zelf samen
vast mee beginnen.
Hoe zie jij de toekomst van de kerk voor je?
Ik zie nieuwe vormen van verbondenheid ontstaan rond
bijvoorbeeld kerkmuziek en kleine huiskamergroepen. Ik
geloof dat de kracht van het evangelie stand zal houden!
Zelfs als er in Zwolle nog meer gebouwen gesloten moeten
worden. Het draait niet om gebouwen, maar om Gods
Woord dat ons in liefde wil verbinden.
Welk onderdeel van een kerkdienst spreekt je doorgaans het meeste aan?
Ik geniet van het samen zingen als gemeente. Tijdens de
dienst word ik regelmatig geraakt door een kleine regel uit
een gebed of de preek. En ik kijk graag naar een afbeelding
op de beamer tijdens de preek.
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David
Ik was een jongeling
Nog teder en gering,
Bij broeders laag geacht.
Men had mij in het veld
Tot herder aangesteld.
Daar hield ik steeds de wacht.
En weidde ’t wollig vee.
Toen maakte ik wel tevree
Een harp met eigen handen.
Ik greep het snarentuig
‘k Zong psalmen, van ’t gejuich
Weergalmden onze landen…
Wat blijdschap, welk een eer
Dat zelfs de hemelheer
Wil luist’ren naar ’t geklank
Van mijne harp en stem.
Mijn lied behaagde Hem.
En ‘k zei zijn goedheid dank!

