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

Bij deze Bagijn
 
Als deze Bagijn verschijnt is het alweer bijna Startzondag,
het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. Het is ook deze
keer een gezamenlijke Starzondag van de Oosterkerk en
de Adventskerk. Op pagina 11 meer over het programma
voor zondag 8 september en een paar terugblikken op de
ontmoeting in het park van vorig jaar. De jongeren van de
Oosterkerk konden toen onder meer suppen in de Zwolse
Stadsgracht en dat was super cool, vooral dankzij het mooie
weer. Maarten Matser maakte de foto op de voorpagina van
deze Bagijn en tekent ook voor de foto op de pagina 5.
 
Op de achterpagina het gedicht dat werd gelezen in de
dienst van zondag 16 juni, toen ds. Iemke Epema met de
gemeente haar 25-jarig jubileum als predikant vierde. Ook
de kinderen hadden een aandeel in deze dienst, zie de foto
op pagina 14, in de kinderrubriek Bageintje. In deze dienst
waren de drie fotografen van de gemeente actief: Jan
Stellingwerff, Jan van der Meulen en Tim Krooneman.
Gedichten en/of (staande) foto’s voor de achterpagina van
de Bagijn zijn nog steeds welkom; mail naar debagijn@oos-
terkerk.
 
Maar liefst zes pagina’s in deze Bagijn worden gevuld door
het Programma van Vorming en Toerusting voor het sei-
zoen 2019 – 2020. Wat is en wordt er weer veel energie
gestoken in dit programma; iedereen kan er wel iets in
vinden wat hem of haar interesseert. Bovendien zijn al die
activiteiten een fijne manier om je mede-gemeenteleden
beter te leren kennen en mee te werken aan de ontwikkeling
van de gemeente.
 
Wij wensen iedereen een mooi en boeiend nieuw seizoen!
 
Redactie De Bagijn

2



Een goed verhaal
 
Die momenten vroeger op school, als er tijd was voor een verhaal, verteld of voorgelezen. Jezelf helemaal verliezen in
een spannend of meeslepend boek. Verhalen rond het kampvuur. Je eigen kinderen voorlezen. Wat zijn de verhalen die
u zijn bijgebleven?
 
Een goed verhaal heeft iets in zich waardoor je geboeid raakt, meegenomen, waardoor je verbeeldingskracht wordt
aangesproken. Nieuwe werelden gaan open, en wat in het gewone alledaagse leven onmogelijk lijkt, wordt in het verhaal
toch mogelijk. Een goed verhaal reikt je iets aan, iets om van te leren, over na te denken, iets wat je optilt, je rijker maakt.
Verhalen vertellen is niet voor niets in veel culturen een hoog gewaardeerde kunst.
 
‘Een goed verhaal’ is het thema van de startzondag, het jaarthema in de PKN. Wat is voor u een goed verhaal? Zijn er
verhalen uit de Bijbel die voor u die betekenis hebben? Zelf vind ik bijvoorbeeld de verhalen van Jezus, de gelijkenissen,
goede verhalen, omdat ze prikkelen, de betekenis niet altijd voor het grijpen ligt, omdat ze inspiratie aanreiken voor je
eigen manier van leven. Het verhaal van Job laat me ook niet los. En al die verhalen over mensen die hun weg in het
leven zoeken met God, Mozes en Mirjam, Ruth en Naomi, Petrus. En zo zijn er meer, zoveel meer…. In de Bijbel maar
ook op andere plaatsen. Welk verhaal komt bij u als eerste bovendrijven? Het zou leuk zijn om daar eens een muur mee
vol te plakken, briefjes met al die goede verhalen die ons inspireren.
 
Voor de zomer zijn we in de Oosterkerk begonnen met het project Waarderende Gemeenteopbouw. Na het verkennen
van wat er zoal leeft in onze gemeente staat op de startzondag de stap ‘Vertellen’ centraal. We vertellen elkaar onze
verhalen, over hoe wij zelf onze weg in het leven zoeken met God, wat we daarin hebben ervaren, geleerd. Hoe we
gemeente zijn, wat dat voor ons betekent. Verhalen over hoe Gods Geest inspireert, ver over de kerkmuren heen, hoe
we gemeente zijn in de stad Zwolle. We vullen onze schatkistjes met al die verhalen, om ze met ons mee te dragen en
weer door te vertellen. Goede verhalen die ons goed doen, die ons rijker maken.
 
Ds. Elly Urban
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Van de Diaconie:
 

Oosterkerk wil Groene Kerk worden
De GroeneKerkenactie is een landelijk initiatief vanuit Kerk in Actie en Tear om te stimuleren dat kerken duurzamer en
groener worden. Daarbij is het belangrijk dat die kerken elkaar kunnen vinden en stimuleren. De Oosterkerk is nog geen
groene kerk, maar heeft wel de intentie om dit te worden. Wat houdt dit precies in?
 
De actie richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, soci-
ale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Via de website Groene kerken (www.groenekerken.
nl) wordt informatie geboden over allerlei gebieden waarop kerken duurzame stappen kunnen nemen. Ook zijn hier alle
groene kerken in Nederland te vinden en is te lezen wat zij doen. De website biedt dus ook een platform om ideeën met
elkaar uit te wisselen en om te laten zien hoe je duurzaamheid vorm kan geven in je eigen omgeving in het klein en in
het groot. De GroeneKerkenactie wil kerken enthousiast maken en motiveren om met duurzaamheid aan de slag te gaan.
 
Duurzame stappen zetten
De Oosterkerk is dus nog geen groene kerk, maar heeft wel de intentie om dit te worden. We kunnen meedoen met de
GroeneKerkenactie door ons aan te melden als groene kerk. Het is dan de bedoeling dat we met elkaar één duurzame
stap per jaar zetten. Het gaat hier om stappen op allerlei gebied: van omgaan met geld, inkopen, afvalbeheer, energie-
beheer tot onderhoud. Wanneer je als kerk een aantal duurzame stappen hebt genomen en samen hebt besloten elk
jaar één duurzame stap te zetten, ontvang je het GroeneKerkenbordje. Je hoeft als geloofsgemeenschap niet al volledig
duurzaam te zijn om je aan te kunnen sluiten, maar via GroeneKerkenactie laat je zien dat je op weg bent.
Wie wil meehelpen?
Om ons als Oosterkerk aan te sluiten bij de Groene kerken, zoeken we mensen die het leuk vinden om mee te denken
in een werkgroepje. Er hebben zich al een paar mensen aangemeld, maar we kunnen er nog meer gebruiken. We zullen
dan eerst inventariseren welke duurzame activiteiten er al lopen in de Oosterkerk en vervolgens bekijken welke nieuwe,
duurzame stappen we nog kunnen zetten.
Voor meer informatie, neem contact op met Petra Schep (petra_schep@hotmail.com of tel. 038-3379004).
Meer weten?
Elk jaar wordt er een GroeneKerkendag georganiseerd voor degenen die al op weg zijn op het gebied van duurzaamheid,
maar ook voor hen die nieuwsgierig zijn naar hoe te verduurzamen. Het thema van de GroeneKerkendag die dit jaar in
Zwolle georganiseerd wordt, is GROEN GELOVEN. Het evenement biedt een nieuw perspectief op de aarde als Gods
Schepping. Er zijn boeiende sprekers, presentaties van duurzame initiatieven uit de praktijk en er is gelegenheid ande-
re mensen te ontmoeten die ook op zoek zijn naar een levensstijl die recht doet aan mens en natuur. De dag vindt plaats
op zaterdag 5 oktober in het Dominicanenklooster, één van de groene kerken in Zwolle. Voor aanmelding: zie www.
groenekerken.nl.

Mannenkoor zoekt leden
Het Olde Zakk’n Toernooi is het voetbaltoernooi voor oud-spelers uit onze regio, dat de voetbalvereniging CSV’28  jaren
heeft georganiseerd.  Daar moeten we eerlijk gezegd wel eens aan denken als we Christelijk Zwols Mannenkoor bezig
zien. Want ja, de gemiddelde leeftijd van het koor ligt hoog. Daar willen we als koor graag wat aan doen. Niet dat oude-
re ‘spelers op het korenveld’ niet meer welkom zijn. Integendeel. Want zij leveren het bewijs dat zingen heel gezond is.
Nieuwe leden zijn, zoals u zult  begrijpen, gewoon nodig. Het sociale aspect staat bij het koor hoog in het vaandel. Er
wordt naar elkaar omgekeken en daardoor ontstaan er soms levenslange vriendschappen. Maar nog belangrijker is het
om samen de lof te zingen voor de Heer. Die lofzang mag niet stoppen. Daarom wordt u van harte uitgenodigd te komen
kennismaken met ons koor. Dat mag één keer. Dat mag vaker, zeker tot begin volgend jaar. Kom kijken, kom meedoen
op dinsdagavond in de Baptistenkerk De Samenhof, Burgemeester Drijbersingel 15 in Zwolle. 
We starten weer op 27 augustus. De repetities zijn van 19.45 tot 22.00 uur. Onze bestuursleden Gerrit Agterhuis, Dick
Algra, Simon van der Bas, Arie Borst, Jan Mol, Flip Teunissen en Jan Visscher geven graag meer informatie. Hun ge-
gevens  en nog veel meer, vindt u op www.cmkz.nl.
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PROGRAMMA VORMING EN TOERUSTING     
                          2019/2020
 
De taakgroep V&T van de Oosterkerk heeft weer een uitgebreid en gevarieerd programma kunnen samenstellen. Dit
aanbod is ontstaan in samenwerking met de Adventskerk en de reeds bestaande oecumenische partners. Wanneer
opgave vooraf vereist is, staat dit er duidelijk bij vermeld. Veel dank aan alle bedenkers en aanbieders van ideeën. Als
u suggesties heeft voor het komende seizoen, kunt u die vóór 1 maart 2020 doorgeven aan een van de leden van de
taakgroep: ds. Iemke Epema, ds. Jaap Jonkmans, Maartje van Loo, Lies Westendorp en Wouter Geerling.

VASTE KRINGEN
 

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, woensdag en donderdag, veelal één avond per
maand, soms vaker. Een groep kan bijv. kerkdienst en/of
bijbeltekst van de zondag bespreken, zelf onderwerpen
kiezen of gebruikmaken van een boekje met gespreksma-
teriaal.
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.

Ontmoetingsmomenten ouders met
kinderen
In de afgelopen jaren zijn er jaarlijks verschillende ontmoe-
tingsmomenten geweest met ouders en kinderen in de
basisschoolleeftijd. Deze traditie wordt voortgezet. Deze
activiteit zal steeds plaats vinden op zondagmiddagen en
wordt voorbereid door enkele mensen uit de doelgroep zelf.
Voor de kleinste kinderen is er oppas, voor de andere
kinderen een eigen programma. Contactpersoon voor deze
middagen is Arjette van der Wal: arjettevdw@hotmail.com
 

18+ oecumenische gesprekskring   
Al jaren draait er een oecumenische ontmoetingsgroep van
jongeren vanaf 18 tot ongeveer 28 jaar. Eens per maand
gaan jongeren met elkaar in gesprek over het leven en hoe
voor ons geloven daarin een rol speelt. Ze komen bij elkaar
in het Dominicanenklooster op een dag die ze in overleg
vaststellen. Begeleider van deze groep is Frans van Oosten
vanuit het Dominicanenklooster en bij hem is informatie en
opgave mogelijk: fransvanoosten@kloosterzwolle.nl
 

30+ gesprekskring
Iedere maand komt deze groep bij elkaar bij één van de
deelnemers thuis om gedachten met elkaar uit te wisselen
over wat geloven voor ieder persoonlijk is. Dit jaar buigen
we ons over de apostolische geloofsbelijdenis, de oudste
belijdenis die de kerk heeft. Hoe verstaan wij vandaag deze
woorden? Je kunt deze kring ook volgen als je overweegt
zelf belijdenis te doen. We komen bij elkaar op de eerste
donderdag van de maand. Je bent van harte welkom bij
deze kring als je 30 jaar bent of ouder (er is geen echte
bovengrens). De eerste avond is op do 3 okt, 20.00u, bij
Bina Schouwstra, de Keijzerstraat 43. Informatie en opga-
ve bij ds. Iemke Epema.

Bij de foto: Een goed gesprek was het thema van de
Startzondag 2018. Ook in het programma V&T voor het
komende seizoen kun je voor een zinvolle gadecahtenwis-
seling bij tal van kringen en groepen terecht.
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40+ gespreksgroep - Adventskerk
De 40+ groep bestaat uit een groep van rond de 10 mensen.
Eén keer per zes weken komen we op een dinsdagavond
bij elkaar. We diepen dan op verschillende manieren een
onderwerp uit en spiegelen onze meningen. Regelmatig
nodigen we gastsprekers uit om een onderwerp te behan-
delen. Onderwerpen waar we bij stil hebben gestaan zijn
onder andere: zoek de stilte, beelden van Jezus, laat de
Geest maar waaien, zaligsprekingen en bronnen van inspi-
ratie. Trefwoorden: bezinning, gezelligheid, betrokkenheid,
verdieping, openheid en informeel. Belangstelling? Neem
gerust contact op en kom eens langs. Datum: start di 10
sept 19.45-22.00u bij deelnemers thuis. Gespreksleiding:
wisselend. Kosten: af en toe een kleine bijdrage voor ge-
maakte kosten. Informatie/opgave: Marijke van der Meer
tel. 038-4661863 of e-mail: m.t.vandermeer@ziggo.nl
 

Levensthema’s voor 60-plussers
Mensen van 60 jaar en ouder zijn van harte welkom! In
verband met ziekteverlof van ds. Nelleke Eygenraam is hier
inhoudelijk nog niets over te zeggen. We willen het wel
graag door laten gaan. De eerste datum van deze bijeen-
komsten is wel vastgesteld. Op die middag meer medede-
lingen over de invulling en welke data (1x per maand).
Hadewieg Louissen heeft aangeboden dit mogelijk samen
met Nelleke te gaan doen. De startdatum is do 24 okt
14.00-16.00u in wijkcentrum SIO. Dit is onder leiding van
ds. Nelleke Eygenraam. Kosten: € 2,- per keer voor koffie/-
thee. Opgave kan via een e-mail naar raad.vent@advents-
kerk.nl Max. 12 deelnemers.

Vacare-groep Zwolle
Soms zie je dat boven de ingang van een klooster staat:
“Vacare Deo”, “leeg zijn voor God.” Vaak lukt dat niet. Toch
is er behoefte aan. Om leeg te worden van alle drukte in je
hoofd. Om beter te kunnen omgaan met de hectiek van
deze tijd. En vooral: om ruimte te maken voor de Geest van
God die met ons meegaat door de tijd. In Zwolle bestaat nu
al een aantal jaren een vaste Vacare-groep, zo’n vijftien
mensen. Iedereen is welkom! We oefenen ons in “leeg-ma-
ken” voor God, in christelijke meditatie. De meditatieve

houding: hoe zit je- hoe adem je. Een tekst uit de Bijbel of
van kerkvaders. Stilte en muziek. Vacare als landelijke
beweging: www.pkn.nl/vacare Datum: elke derde woe van
de maand. Start 18 sept 20.00-21.15u in wijkcentrum SIO.
Gespreksleiding: ds. Siebren van der Zee en ds. Henk
Ottevanger. Kosten: € 2,- voor koffie/thee Info: h.ottevan-
ger@hetnet.nl Opgave: raad.vent@adventskerk.nl
 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie
De pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie bestaat
nu ruim twee jaar. Het nieuwe seizoen starten we op een
nieuwe locatie: de Theodorakapel (Theodorahof 20, 8011
AA Zwolle). We hebben een afwisselend programma sa-
mengesteld met onder andere diverse gastsprekers en
activiteiten rondom het thema “de Navolging van Christus-
”. Op dinsdagavond 17 sept 18.30-21.00u starten we
weer. De begeleiding van de avonden is in handen van ds.
Hans Tissink en Mink de Vries. Kosten: € 7,50 per keer
inclusief maaltijd, koffie/thee. Voor verdere data en activi-
teiten zie de website. Aanmelding via website: www.ont-
moetingshuismodernedevotie.nl Betaling vooraf via een
bankoverschrijving op rekeningnummer NL71 INGB
0007852541

OECUMENISCHE
VERNIEUWING
 

Vieringen
De Oosterkerk kent een lange traditie van oecumenische
ontmoetingen. Er zijn contacten met de Lutherse Gemeen-
te, de Thomas a Kempisparochie en de Dominicanen. De
eerstkomende oecumenische viering vindt plaats op zo 22
sept aan het begin van de Vredesweek, in de Onze Lieve
Vrouwe basiliek. Aanvang: 9.30u. Tijdens het weekend van
za 12 en zo 13 okt vindt er kanselruil plaats met de Domi-
nicanen. Voorgangers in de Oosterkerk zijn dan pastor
Corinne van Nistelrooij en ds. Elly Urban. In de Domicanen-
kerk gaat ds. Iemke Epema voor, samen met pastor Hans
Schoorlemmer.
 

Het verhaal gaat...
Elke tweede dinsdagmiddag in de maand (te beginnen op
di 8 okt 13.30u) is er in de Lutherse Kerk een oecumenische
gespreksgroep, die met elkaar de verhalen leest en over-
weegt van ds. Nico ter Linden uit zijn serie ‘Het verhaal
gaat…’. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!
Opgave vooraf is niet nodig. Nadere informatie is te krijgen
bij ds. Iemke Epema.
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Als Vrouwen aan het Woord komen
Het komende seizoen zal weer een aantrekkelijk program-
ma worden klaargemaakt voor vrouwen die in oecumeni-
sche perspectief met elkaar in gesprek willen gaan. Daarin
zullen de zeven hoofdzonden aan de orde komen. Hieroni-
mus Bosch heeft daar een schilderij over gemaakt zo rond
1520. Deze zeven hoofdzonden staan aan de basis van
veel andere zonden, zo is de gedachte. Een thema over
een kant van het menselijk bestaan die niet vaak onder de
loep wordt genomen, maar die wel degelijk aanwezig is in
ieders leven. En natuurlijk zal het een en ander muzikaal
bespiegeld worden door Ensemble Drie. Dit seizoen ver-
zorgen de predikanten Lieke van Houte, Louisa Vos en
Margo Jonker de inhoudelijke bijdragen. Opgave: liesbeth.
schuring@kpnmail.nl Bijdrage per bijeenkomst is € 4,-. Het
geheel vindt plaats in de Lutherse Kerk te Zwolle, ingang
via de Potgietersingel. Steeds op de tweede woensdag van
de maand. Aanvang 9.45u. Om 9.30u staat de koffie/thee
klaar. Data zijn 9 okt, 13 nov, 11 dec, 8 jan, 12 feb, 11 mrt
en 15 apr (i.v.m. de Stille Week op de 3e woensdag).
 
 

 
 

 

Oecumenische Leeskring
Raak de wonden aan 
‘Over niet zien en toch geloven’ luidt de ondertitel van dit
laatste boek van Tomas Halik. Wie de pijn in de wereld niet
serieus neemt, kan God niet belijden, zo stelt de schrijver.
Het verhaal van Thomas die Jezus’ wonden aan wil raken
vormt zijn uitgangspunt. We lezen dit boek in de 40-dagen-
tijd. U wordt gevraagd het zelf aan te schaffen (€ 19,90).
De data zijn di 18 febr en di 3, 17 en 31 maart om 20.00u
in de Dominicanenkerk. Begeleiders zijn pastor Anneke
Grunder en ds. Iemke Epema. Kosten € 5,- per avond, in-
clusief koffie en thee. Opgave bij ds. Iemke Epema.

EENMALIGE ACTIVITEITEN
EN KRINGEN
 

Theologisch (eet)café
Op de eerste woensdag van de maand spreken Zwolse
predikanten en theologen zich uit over een actueel thema
dat hen na aan het hart ligt in studentencafé Het vliegend
paard. Iedereen, van binnen of buiten de kerk, is welkom.
De avond begint telkens om 17.30u met inloop en een
drankje. Van 18.00-18.10u wordt het thema kort, flitsend
en prikkelend neergezet, gevolgd door 20 minuten discus-
sie aan de hand van twee vragen. Om 18.30u gaan we aan
tafel en zetten daar het gesprek voort. Om 19.30u wordt de
maaltijd afgesloten en kan iedereen weer zijns of haars
weegs gaan. Kosten zijn € 7,50 pp. Graag opgave vooraf
bij an.vandermeulen@planet.nl, uiterlijk op de zondag-
avond.
► 2 oktober: studentenpastor Martin Jans over De kunst
van het ongelukkig zijn
► 6 november: ds. Iemke Epema (Oosterkerk) i.s.m.
ds. Hans Tissink (Adventskerk) over Groene Theologie  
► 8 januari: ds. Margo Jonker i.s.m. bioloog Eddy Weeda
(Lutherse gemeente) over Het Oerboek van de Mens    
► 5 februari: kerkelijk werker Erik Potjes (Jeruzalemkerk-
gemeente) over Vluchtelingencrisis?  
► 4 mraart: ds. Marijn Rohaan (de Hoofdhof, Berkum) over
Een nieuw christendom?!   
► 1 april: ds. Cor Baljeu (Open Kring, Stadshagen) over
Een helende gemeenschap

Zin in film
Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen
over na te praten: een activiteit die we opnieuw samen met
de Dominicanenkerk, de Thomas a Kempisparochie en de
Oosterkerk organiseren. In het Dominicanenklooster is de
ontvangst met koffie of thee in de Refter telkens vanaf
19.15u, waarna om 19.30u de vertoning van de film begint.
De entree bedraagt € 6,00, inclusief de consumptie. Er is
geen pauze. Na iedere film is er voor wie wil een nagesprek.
De eerste film If Beale Street Could Talk wordt vertoond op
do 31 okt, gevolgd door Cold War op do 12 dec. In 2020
zijn te zien op do 23 jan De dirigent en op do 5 maart 
Grâce à Dieu.
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Leeskring Confessiones van Augustinus
“God is licht en klank en geur en voedsel,
Hij is de omhelzing van mijn innerlijke mens,
Waar voor mijn ziel oplicht wat niet aan plaats gebonden is,
Waar klinkt wat de tijd je niet afneemt,
Waar een geur is die niet op de wind verwaait…”
 
Prachtige poëzie, krachtige theologie. En meteen begrijpe-
lijk waarom dit boek nu al anderhalf millennium wordt gele-
zen en herlezen. In twee jaar tijd, 1 keer per maand op een
di, lezen we de Belijdenissen van Aurelius Augustinus.
Eerste avond di 1 okt 20.00u aan de Hortensiastraat 118.
Opgave uiterlijk 25 sept bij Wilhelm Weitkamp:
w.weitkamp@artez.nl

Leeskring ‘Ongeneeslijk religieus’
De schrijver Gerko Tempelman is theoloog en filosoof. Hij
weet niet of hij wel of niet in God gelooft, maar de vraag
naar God blijft hem bezighouden. Hij schreef een helder en
prikkelend boek dat uitnodigt tot gesprek. De leeskring vindt
plaats op do, afwisselend in de Oosterkerk en de Advents-
kerk, telkens om 20.00u.
De data zijn: do 17 okt OK, do 7 nov AK, do 21 nov OK
en do 12 dec AK. De begeleiding is in handen van ds.
Iemke Epema en ds. Ale Pietersma (in de plaats van ds.
Nelleke Eygenraam). De kosten zijn € 2,- per keer en het
is de bedoeling dat u het boek (€ 17,99) zelf aanschaft.
Informatie en opgave (graag voor 11 okt.) bij
ds. Iemke Epema.
 
 

The Passion 2020
Ook in 2020 is er weer een Passion. Koorbizniz Oosterwind
voert de Passion uit met begeleiding van enkele muzikan-
ten. Door het gebruik van liedteksten van Nederlandstalige
popartiesten, verbindende teksten en het lijdensverhaal van
Christus ontstaat een bijzonder geheel. Deze benadering
spreekt veel mensen aan, omdat een link wordt gelegd met
de wereld van nu. Iedereen die mee wil zingen met de
Passion is van harte welkom. Vanaf sept repeteren we ie-
dere woensdag 20.00-22.00u in de Oosterkerk. De Passion
wordt uitgevoerd op Goede Vrijdag 10 april om 19.30u in
de Oosterkerk. Informatie en opgave: Geeske Koopman -
Ridderbos: koopman-ridderbos@hetnet.nl of Marinus
Corée: marinuscoree@hetnet

Bibliodrama
Zoek je naar verdieping van je leven, van je geloof? Doe
mee met bibliodrama. Het brengt je dichter bij jezelf, dichter
bij elkaar en dichter bij een Bijbelverhaal. Hoe gaat het in
zijn werk? We lezen een verhaal, delen wat ons raakt, doen
een belevingsspel (geen toneel) en bespreken dit. De data
zijn di 8 okt (in de Oosterkerk) en di 15 okt (in het audito-
rium van het Dominicanenklooster) 19.30-20.00u. De lei-
ding is in handen van Hans Schoorlemmer (Dominicanen-
kerk) en ds. Dirkjan Lagerweij (geestelijk verzorger zieken-
huis Almere); beide hebben een certificaat om bibliodrama
te kunnen geven. Kosten: de eerste keer is gratis, als men
een tweede keer meedoet, wordt een bijdrage van €5,-
gevraagd. Opgave kan bij Maartje van Loo: vanloom-
aartje@gmail.com
 

Wat doet die dominee de rest van de
week?
Twee dagen per week werk ik, Elly Urban, als predikant
voor de Oosterkerk. En de rest van de week? Dan werk ik
als programmamanager bij ICCO, een organisatie voor
ontwikkelingssamenwerking. Dan gaat het over armoede-
bestrijding, Duurzame Ontwikkelingsdoelen, beïnvloeding
van beleid, en soms ga ik op reis. Wilt u eens iets meer
horen over dit werk? En in gesprek raken over hoe dit mij
inspireert in mijn predikantschap? En hoe dat bij uzelf werkt,
de wisselwerking tussen geloven en werken en leven?
Wees dan welkom op woe 13 nov 20.00u in de Oosterkerk.
Opgave is niet nodig, maar wel handig: dsellyurban@oos-
terkerk.nl

Meditatief schilderen
Op deze avond lezen en verwerken we een gelijkenis op
een creatieve manier. Na het lezen en herlezen nodigt ds.
Hans Tissink de deelnemers uit om de gelijkenis meditatief
en creatief vorm te geven op het witte paneel. Je hoeft geen
schilder of kunstenaar te zijn om mee te doen. Gewoon over
de drempel heen stappen en maar doen… Dat levert vaak
verrassende ervaringen op. Mooi om onze creaties bij het
evangelieverhaal te delen en te bespreken met elkaar. En
welke gelijkenis het gaat worden… dat blijft nog even een
verrassing. De datum is do 13 februari om 20.00u in de
Oosterkerk. De begeleiding is in handen van ds. Hans
Tissink. Kosten: € 1,- voor koffie/thee. Opgave kan via een
e-mail naar dstissink@adventskerk.nl. Max. 15 personen.
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Symbolisch bloemschikken
Welkom, we gaan op do 16 jan een schikking maken met
als thema: de mantel van een Bijbels figuur. Tijd
19.30-21.30u in wijkcentrum SIO. Kosten € 12,50. Leiding:
Anneke Scholten. Opgave voor 10 jan via een e-mail naar
raad.vent@adventskerk.nl
 

Gedichten lezen
Door samen gedichten te lezen en te bespreken, kan een
gedicht meer te zeggen hebben dan je op het eerste gezicht
denkt. Dat te ontdekken is mooi en geeft verdieping. Het is
fijn om dat met een kleine groep te doen, waarbij het
vooral gaat om het leesplezier. Welkom om gedichten te
lezen op di 11 feb en 3 mrt 10.00u in de Oosterkerk o.l.v.
Emmie Brederveld en Christa van Stappen. Informatie en
opgave bij Christa van Stappen cvanstappen@kpnmail.nl
tel. 038-4543230
 

Sterke vrouwen in de Bijbel
De Bijbel lijkt een heel man-centraal boek. Toch is het zo
dat op belangrijke kruispunten, waar Gods werk bij mannen
vastloopt, er sterke vrouwen optreden die in dienst van God
een doorbraak ten goede openen! Bent u geïnteresseerd?
Dan bent u welkom op woe 4 mrt 20.00u in de Oosterkerk.
Vanaf 19.30u is er koffie of thee (€ 1,-). Opgave is niet nodig
en aan de avond zijn geen kosten verbonden. De inleider
is ds Jaap Jonkmans.

Vensters naar de hemel
Ikonen worden wel vensters naar de hemel genoemd. Het
zijn religieuze afbeeldingen die een belangrijke rol spelen
in de oosters-orthodoxe liturgie. Op deze avond zal ds. Hans
Tissink verschillende ikonen laten zien. Hij neemt ons aan
de hand van meditatieve oefeningen mee in de wereld van
deze heilige schilderijen. De datum is woe 20 nov 20.00u
in Wijkcentrum SIO. Kosten: € 2,- voor koffie/thee. Opgave
kan via e-mail naar raad.vent@adventskerk.nl Max. 15
personen.
 

Verder praten over
geestelijke verzorging 
Annie Hasker, gemeentelid van de Oosterkerk en geestelijk
verzorger in de Isala, vertelde vorig seizoen wat zij in een
kwart eeuw heeft zien veranderen in haar werk. Deze avond
is een vervolg waarin ze dieper zal ingaan op veranderingen
die ook in de kerk merkbaar zijn. Haar taak is steeds meer
verschoven naar ethiekondersteuning van patiënten en
medewerkers. Ze is gespecialiseerd in het voeren van
morele gesprekken en laat zien hoe zo’n gesprek verloopt.
Er is volop ruimte voor vragen van deelnemers. De avond
vindt plaats op di 12 mei om 20.00u in de Oosterkerk. Graag
aanmelding vooraf bij Maartje van Loo: vanloomaartje@g-
mail.com
 

Meditatief schilderen
Op deze avond lezen en verwerken we een gelijkenis op
een creatieve manier. Na het lezen en herlezen nodigt ds.
Hans Tissink de deelnemers uit om de gelijkenis meditatief
en creatief vorm te geven op het witte paneel. Je hoeft geen
schilder of kunstenaar te zijn om mee te doen. Gewoon over
de drempel heen stappen en maar doen… Dat levert vaak
verrassende ervaringen op. Mooi om onze creaties bij het
evangelieverhaal te delen en te bespreken met elkaar. En
welke gelijkenis het gaat worden… dat blijft nog even een
verrassing. De datum is do 13 februari om 20.00u in de
Oosterkerk. De begeleiding is in handen van ds. Hans
Tissink. Kosten: € 1,- voor koffie/thee. Opgave kan via een
e-mail naar dstissink@adventskerk.nl. Max. 15 personen.
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Etty Hillesum
'Kantelpunten' in haar geschriften 
Sinds de verschijning van 'Het verstoorde leven' (1981) zijn
overal ter wereld mensen onder de indruk gekomen van
Etty Hillesums dagboeken en brieven. Zij hield in een tur-
bulente tijd vast aan de schoonheid van het leven en de
goedheid van de mens, geholpen door haar onvoorwaar-
delijk vertrouwen in een God aan wie wij “onderdak moeten
verlenen”. Zó helpen wij onszelf. Momenten van verande-
ring in het rijpen van haar gedachten zullen in vier ontmoe-
tingen de aandacht krijgen. Als joodse werd Etty in 1943 in
Auschwitz vermoord. Graag gaan we met elkaar in gesprek
over de gedachten van deze bijzondere vrouw. De data zijn
24 okt, 14 nov, 6 feb, en 20 feb 20.00-22.00u (met koffie-
pauze) in Wijkcentrum SIO. Begeleiding: Jan Geurts. Infor-
matie: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave via e-mail naar
raad.vent@adventskerk.nl Max. 18 personen (opgave
noodzakelijk).

 

Geef je buren een gezicht
teksten over Bijbel en Koran 
Al een aantal jaren lezen we met elkaar een gedeelte uit
de Koran en de Bijbel. Elke keer is het weer een ontdek-
kingstocht vol verrassingen om te ontdekken dat het in de
Koran over dezelfde zaken gaat als in de Bijbel, maar er
toch ook altijd weer grote verschillen zijn. Dit jaar zal het
gaan over Mozes, het kalf en de koe en de relatie met de
joden. We lezen samen Soera 2:40-62 waarin het gaat over
de tocht door de woestijn, de Tien Geboden en het gouden
kalf. Daarna lezen we Soera 2:63-74, waarin het gaat om
het offer van de rode koe, vergelijk ook Numeri 19:1-10. De
data zijn do 16 en do 30 jan 20.00u in wijkcentrum SIO.
Gespreksleiding: ds. Jan Post Hospers. Informatie: ds.
Henk Ottevanger h.ottevanger@hetnet.nl Kosten: € 2,- per
keer voor koffie/thee. Opgave via e-mail naar raad.
vent@adventskerk.nl
 

Over de Apocalyps
Vanuit mijn kinderjaren heb ik het vermoeden bewaard dat
het eind van de wereld ineens zou kunnen aanbreken. En
die gevoelens hebben veel mensen. Wat zegt de Bijbel
daarover en hoe wordt dit gevoel beleefd in bijvoorbeeld de
oosterse en oriëntaalse Kerken en binnen de Islam? In de
Bijbel staat het Griekse woord ‘Apocalyps’ dat onthulling
betekent. Zie het evangelie van Marcus (4:22) en de
Openbaring van Johannes. Een ‘duizendjarig rijk’? In on-
derlinge gesprekken hopen we een weg te vinden hoe met
deze vragen om te gaan. De data zijn: woe 12 feb en woe
11 mrt 9.30-11.00u in wijkcentrum SIO. Inleiding: ds Jaap
van Slageren. Kosten: € 2,- per keer voor koffie/thee. Infor-
matie: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave: via e-mail naar
raad.vent@adventskerk.nl
 

 
De Molukse Kerk:achtergrond en betekenis 
Ontmoeting met verhalen en gesprekken. Hoezo? “De
Molukse Kerk in Nederland, in Zwolle?” Waar dan? Waarom
dan? Wie dan? Hoeveel richtingen? Zo kan ik nog wel even
doorgaan. Wil je iets meer weten over achtergronden, be-
tekenis toen en nu of misschien zomaar wat verhalen horen,
schroom dan niet om je op te geven voor sowieso twee
avonden. De data zijn do 14 en 28 mei 20.00-21.45u in
wijkcentrum SIO. Begeleiding: Bert Letwory. Kosten: € 2,-
per keer voor koffie/thee. Informatie: ds. Henk Ottevan-
ger@hetnet.nl Opgave via mail naar raad.vent@advents-

KORTLOPENDE
ACTIVITEITEN
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8 september 2019:  Gezamenlijke Startzondag
 
In de vorige editie van De Bagijn heeft u kunnen lezen over het project Waarderende gemeenteopbouw (WGO). Op 8
september, de gezamenlijke Startzondag van de Oosterkerk- en de Adventskerkgemeente, gaan we hiermee verder.
We komen na de dienst in de ‘eigen’ kerk samen in park de Wezenlanden. We verzamelen ons in het park tussen 11.30
en 12.00 uur.  U wordt verzocht zelf iets mee te nemen voor de lunch om te delen. Voor fruit  en drinken wordt gezorgd.
Met behulp van diverse activiteiten krijgt u de mogelijkheid om input te leveren aan de toekomst van uw kerk! Hoe het
programma er precies uit zal zien is nog een verrassing. De voorbereidingen zijn nog in volle gang. Meer informatie wordt
later bekend gemaakt. Houd ook de website in de gaten. Voor de jeugd is er een apart programma en voor de kinderen
oppas.
 
We nodigen u en jullie van harte uit om aanwezig te zijn en een bijdrage te leveren!
Met een hartelijke groet:
het team WGO van de Oosterkerk en Adventskerk. 
 

ZIN IN MUZIEK!!
Vorig jaar konden we in de Oosterkerk voor het eerst genieten van het ‘5-minutenfestival’ voor muzikanten. Verrassen-
de optredens waren er te horen. Deze volwassen tegenhanger van het inmiddels traditionele limonadeconcert door de
jeugd krijgt een vervolg.
Op zondag 3 november, na de ochtenddienst en de koffie, om ± 11.30 uur is het weer zover: optredens van muzikaal
talent van ongeveer 15 tot 85 jaar in ons tweede 5-minutenfestival, onder het motto: ZIN IN MUZIEK.
Zing of speel op jouw eigen instrument, solo of samen. Alle muziekstijlen zijn welkom, maar... niet langer dan 5 minuten
per optreden.
Het  wordt vast weer een heel gezellig en inspirerend koffieconcert, een waardige opvolger van het succesvolle 5-minu-
tenfestival van vorig jaar.
Aanmelden kan bij Geeske Koopman of bij Nel van der Maden.
Wij hebben er zin in!
Geeske Koopman    koopman-ridderbos@hetnet.nl
Nel van der Maden  muziek@oosterkerk.nl
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Rondom de Oosterkerk
 

Waarachtige Liefde
Midden in de zomer is er niet veel nieuws te vertellen over het werk van de kerkenraad. Wel wordt er achter de schermen
gewerkt aan beleidszaken rond het kosterswerk, het cluster met de Adventskerk, het traject Waarderende Gemeente
Opbouw, de startzondag en financiële zaken omtrent lange termijn  plannen. Voorbereidingen voor het seizoen 2019-2020
zijn weer in de maak.
 
Daarom eens een verhelderend boek gekozen van Dirk van de Glind: “HET LEF OM OP TE STAAN, de bijbel, zonder
vrome praatjes”. De schrijver is opgegroeid in een streng christelijke traditie, met gevoelens van schuld en angst, maar
hanteert nu als leraar een bevrijdende opvatting over het geloof en de bijbel in het lesgeven aan studenten. Zo vult hij
voor het woord ‘God’, het woord ‘Liefde’ of ‘Waarachtige Liefde’ in, waardoor veel teksten uit het Oude Boek in een
verrassend nieuw licht komen te staan.
 
Lezen we het Oude Boek nu om aanwijzingen te vinden voor ons leven van vandaag en om ons te verwonderen, dan
komt er een uitleg van Dirk van de Glind, hoe die wonderen gezien kunnen worden. Een bekend verhaal gaat over de
uittocht uit Egypte, uit Angstland. Jarenlang ging het volk Israël gebukt onder de slavernij. Met de tien plagen wordt
vooral de onmacht van de Egyptische goden onderstreept. De vertellers hebben gebruik gemaakt van oude mythen en
verhalen. Bovendien worden de feiten op Oosterse vertelwijze overdreven. Ook vandaag kan de rivier de Nijl roodachtig
kleuren, door stof uit de woestijn, een natuurverschijnsel. Kikkers zoeken het dan hogerop en poelen van troebel water
worden een bron van muggen en steekvliegen. Hagelbuien en sprinkhanen kunnen in korte tijd de oogst vernielen. De
tiende plaag is verpletterend: midden in de nacht doodde Waarachtige Liefde alle eerstgeborenen in Egypte. Daarmee
was de toekomst weg, de troonopvolger was weg en alle Egyptenaren schrokken, er was geen huis waarin geen dode
was. De huizen met de met bloed ingesmeerde deurposten bleven gespaard, de eerste stap naar de vrijheid. Dan trekt
het volk Israël door de zee. Mozes weet hier de weg na jarenlang gewerkt te hebben als herder. Regelmatig komen er
grote stormen die de zee droog maken, zodat de Israëlieten er doorheen kunnen. Achter hen aan komen de soldaten
van de Farao, maar het water keert terug. De paarden en wagens met de strijders van de farao vinden de dood. Het gaat
in deze verhalen niet direct om de wonderen, maar om de liefde van God voor Zijn volk. En dit verhaal krijgt diepte en
betekenis wanneer het gelezen wordt als een verhaal over bevrijding uit angst.
Laten wij de oude verhalen uit het Oude Boek op een nieuwe manier aan elkaar doorvertellen.
 
Vriendelijk groetend,
Dik Kremer, voorzitter
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Ontmoeting met... Wouter Geerling
 

'Kerk is spirituele én sociale activiteit'
 
Heeft u het Programma van Vorming en Toerusting in deze
Bagijn al gelezen? Het is een prachtig vol programma, waar
weer veel mensen druk mee zijn geweest. Eén van hen is
Wouter Geerling, die er achter de schermen voor zorgt dat
u een prettig leesbare bijlage ontvangt. In deze editie van
de Bagijn maken we nader kennis met hem.
 
Samenwerking
Wie denkt dat samenstellen van het Vorming en Toerus-
tingsprogramma een kwestie is van een paar lijntjes uitwer-
pen, komt bedrogen uit. Maanden van vergaderen, dagen
van vormgeving en uren van correcties doorvoeren, gaan
eraan vooraf. Wouter: ‘De Oosterkerk en de Adventskerk
werken hierin samen, doordat ze een gezamenlijk program-
ma opleveren. Maar er verschijnen wel twee boekjes, omdat
elke kerk zijn eigen communicatiemiddelen heeft. Vooraf-
gaand aan het programma vergader ik mee. Dan volgt er
een periode dat contactpersonen stukjes kunnen aanleve-
ren. Ik bundel al die stukjes en zorg ervoor dat ze op the-
matische volgorde in de bijlage komen zoals die in deze
Bagijn te vinden is.’ Daar gaat nog aardig wat werk inzitten.
‘Iedereen leverde altijd een stukje tekst naar eigen inzicht
aan’, vertelt Wouter. ‘Maar voor de eenduidigheid is het wel
zo mooi als iedereen hetzelfde lettertype en dezelfde
schrijfwijze hanteert van bijvoorbeeld maanden en tijdstip-
pen. Ik heb daarom dit jaar een format gemaakt en instruc-
ties opgesteld. Dat scheelt veel tijd. Maar dan nog pas ik
veel handmatig aan tot een uniforme stijl. Al met al ben ik
daar wel een paar dagen mee bezig. Het is het einde van
een proces waar we dan al lang mee bezig zijn geweest.’
 
Taizé
Behalve met het samenstellen van het programma Vorming
en Toerusting, is Wouter druk met de organisatie van Tai-
zévieringen in de Grote Kerk. ‘Ik zit in de organisatie, ik ben
aanspreekpunt en ik zing in het koortje’, vertelt Wouter. ‘Ik
denk mee over welke liederen we gaan zingen, de voorbe-
den en de liturgie. Ik ga graag naar Taizé en ondanks dat
ik qua leeftijd niet meer in de primaire doelgroep val, ga ik
er binnenkort toch weer naartoe. In de Taizévieringen in de
Grote Kerk zetten we een bescheiden versie neer van de
vieringen zoals ze die in Taizé houden. Voor mij heel
waardevol.’
 
Aanspraak
En dan zijn er nog de vieringen in de Oosterkerk. Wouter:
‘Ik kom tegenwoordig vaker in de kerk dan vroeger. Ik hikte

er altijd een beetje tegenaan dat ik zo weinig aanspraak in
de kerk had. Een paar jaar geleden nam ik me daarom voor
om meer werk te maken van mijn spiritualiteit. Om de daad
bij het woord te voegen, heb ik me toen aangemeld bij de
30+ gespreksgroep, om zo meer mensen te leren kennen
en ik na de dienst in de kerk ook wat aanspraak zou hebben
bij het koffiedrinken. Ik heb me vorig jaar aangesloten bij
Koorbizniz Oosterwind om een keer The Passion te zingen.
Bijkomend voordeel was dat ik veel kerkgangers leerde
kennen. Hoe meer mensen ik leer kennen, hoe beter. Zo
wordt de kerk voor mij naast een spirituele, ook een socia-
le activiteit.’
 
Trouwen
Inmiddels heeft Wouter flink wat mensen leren kennen in
de Oosterkerk. ‘Het is een betrokken gemeente met vrien-
delijke mensen’, vertelt hij. ‘Het vooruitstrevende karakter
van deze gemeente vind ik ook heel prettig. Op 6 septem-
ber trouw ik met mijn vriendin Irena – ook in de Oosterkerk.
Het is fijn dat we dat met elkaar op deze plek mogen bele-
ven.’
 
Door: Heleen Grimmius
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De Kinderkring maakte een prachtig schilderij voor dominee Iemke, die op 16 juni vierde dat ze 25 jaar predikant was.

BAGEINTJE: kleurrijk feest voor ds. Iemke
                      en herfstige kleurplaat voor jou
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Tien vragen aan…
Hans Bijzet 
 
Kun je je aan de lezers voorstellen?
Mijn naam is Hans Bijzet, 37 jaar oud. Ik ben getrouwd met
Jorien de Haan en vader van Joanan, Elma en Sverre. Met
veel plezier wonen wij in de Aa-landen en zijn al jaren lid
van de Oosterkerk.
 
Wat zijn je dagelijkse bezigheden en hobby's?
Na jaren als kinderfysiotherapeut te hebben gewerkt, ben
ik onlangs gestart als hogeschooldocent op de opleiding
verpleegkunde op Windesheim. Als hobby’s heb ik muziek
maken en luisteren. Daarnaast lees ik graag en probeer ik
een beetje fit te blijven.
 
Wat zijn/waren je activiteiten binnen de Oosterkerkgemeente?
De meeste mensen zullen mij kennen als één van de twee
gitaristen bij het kinderlied. Daarnaast ben ik momenteel
betrokken bij het project ‘waarderend gemeenteopbouw’.
In het verleden ben ik samen met mijn vrouw actief geweest
binnen de GGG en waren wij beide lid van de ‘taakgroep
eredienst’.
 
Waarom is de kerk belangrijk voor je?
Momenteel heeft de kerk voor mij vooral een sociale
functie. Ik vind het, rondom de diensten, vooral heel gezellig!
 
Welk onderdeel van de kerkdienst spreekt je doorgaans
het meest aan?
Ik vind het zingen van het kinderlied altijd erg leuk. Voor mij
staat dat ook symbool voor de plek die de jeugd mijns in-
ziens hoort te hebben in de Oosterkerk. Het is belangrijk
om jeugd het gevoel te geven dat ze welkom zijn en ertoe
doen. Vanuit dit gevoel zullen zij wellicht later in hun per-
soonlijke zoektocht ook weer de kerk opzoeken.
 
Hoe zie je de toekomst van de kerk voor je?
Voor de toekomst van de kerk zie ik zowel kansen als be-
dreigingen. Vanuit het ‘waarderend gemeenteopbouw’ leer
ik dat veel mensen verschillende aspecten van kerk zijn
waarderen en zo hun eigen redenen hebben om lid te willen
zijn van onze gemeente. Deze aspecten een plek geven in
de Oosterkerk biedt kansen voor de toekomst.
Als bedreiging zie ik het wankele beleid waarmee veel
kerkgemeenschappen de toekomst tegemoet treden.
Langzamerhand groeit het besef dat wanneer je de kerk
een toekomst wilt geven, je dit ook professioneel en be-
drijfsmatig aan moet pakken. Mijn wens voor de Oosterkerk
is dat ze een zekere mate van professionalisering van het
beleid omarmen, zonder de inhoud los te laten.

 
Hoe zou je de Oosterkerkgemeente willen omschrijven?
Wat ons vanaf het begin heeft aangesproken in de Ooster-
kerk is de ruimdenkendheid. Ruimte geven aan religieuze
diversiteit vind ik een groot goed.              
 
Welke nieuwsberichten in de afgelopen periode hebben
je het meest geraakt? 
Berichten die mij altijd raken, zijn wanneer mensen hun
verantwoordelijkheid oppakken in het zorg dragen voor
onze aarde. Neem het bericht waarin een jongen zijn hond
heeft geleerd plastic flesjes te zoeken, om ze vervolgens
netjes weg te gooien. Fantastisch!
 
Wat is je grootste wens voor de toekomst?
Mijn wens voor de toekomst is dat wij allemaal onze ver-
antwoordelijkheid nemen, zowel in het groot als in het klein.
         
Wie vind jij een inspirerend persoon?
Er zijn veel personen, uit verschillende religies, die mij in-
spireren. Daarom sluit ik af met een kleine quiz. Verbind de
juiste persoon/boek met de bijbehorende uitspraak:
 
Confucius
Uit de Bijbel – Jezus
Uit de Koran – Mohammed
Uit de Mahabbharata
‘Alles wat gij wilt dat de mensen voor ú doen, doet dit ook
voor hen’
‘Doe een ander niet wat gij niet wilt dat u wordt gedaan’
‘Laat niemand zijn broer behandelen op een wijze waarop
hij zelf niet behandeld wil worden’
‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet’
 
Antwoord: Het juiste antwoord is mijns inziens niet relevant.
In de basis kennen alle grote religies hetzelfde uitgangspunt
 

Een zonnige foto van Hans Bijzet en zijn gezin.
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Onze godsdienst
 
Onze godsdienst putten we
   uit ons erbarmen met de mensen.
Ze zijn te zwak om te leven
   zonder goddelijk ontfermen.
Te zwak om het knarsend draaien
   van de helse wielen aan te horen.
Wie van ons kan zich verzoenen met een heelal
   zonder één stem van mededogen,
   erbarmen of begrip?
 
Mens-zijn wil zeggen:
  volkomen vreemdheid te midden van de sterren.
Dat is voldoende reden om samen met anderen
   heiligdommen op te richten
   van onvoorstelbare barmhartigheid.
 
Czeslaw Milosz (1911-2004)


