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Het kalenderjaar 2019 is bijna om en dat betekent ook de
wisseling van het kerkelijk jaar. Eeuwigheidszondag, dit jaar
op 24 november, is de laatste zondag van het kerkelijk jaar
en herdenken we onze overledenen. Dan is het jaar rond
en volgt de Eerste Advent. Van het donker naar het licht.
Dat is ook de gedachte achter de Lichtjeswandeling, die op
donderdag 19 december wordt gehouden. Vorig jaar
maakte Roelof Klem foto’s van het evenement, zie pagina
7. In 2017 kwamen de fotografen Jan Stellingwerff en Tim
Krooneman in actie; een van hun opnamen siert de voorpagina van deze Bagijn. Ds. Iemke Epema komt daar in
haar meditatie op terug.
Op de achterpagina deze keer een lied dat werd gemaakt
op Startzondag 2019, tijdens een van de workshops in Park
de Wezenlanden. Jan van der Meulen en Theo Brand
maakten foto’s op deze zonnige dag. Een daarvan vult de
achterpagina, een andere is te vinden als Bageintje op
pagina 10. Maar dan wel in tweevoud en met tien verschillen, aangebracht door Pieter Apotheker. Hieronder de
zangers van het lied.
De volgende Bagijn verschijnt aan het begin van de Veertigdagentijd en loopt tot na Pasen. Gedichten en/of (staande) foto’s die geschikt zijn voor de achterpagina van dat
nummer, kunnen tot 10 januari worden gemaild naar
debagijn@oosterkerk
De redactie van De Bagijn wenst alle lezers een goede
kerkelijk-jaarwisseling en inspirerende feestdagen!

De Bagijn is een uitgave van de Oosterkerkgemeente,
wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle. 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

Redactie

Gera Berends, Gery Bruins (opmaak), Iemke Epema, Hans
Verheule en Heleen Grimmius (eindredactie)
Kopij voor de volgende Bagijn dient uiterlijk vrijdag 10 januari te zijn ingeleverd.
Mailadres redactie: debagijn@oosterkerk.nl

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
Jttissink@hetnet.nl
Ds. E. Urban – tel. 06 2699 9594
dsEllyUrban@oosterkerk.nl
Kerkelijk werker D.J. Steenbergen
steenburger@kpnmail.nl
Scriba:
Vacature
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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Contact met de kerk
Onze wijkgemeente telt ongeveer 3000 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

Winterbos
Onderstaand een van mijn lievelingsgedichten. Een heel beeldend gedicht, gemaakt bij een een ets van Willem Witsen.
Ik zie het winterbos meteen voor me. De diepzwarte stammen en het wit van de sneeuw. Donker en licht staan hier tegenover elkaar. Ze verwijzen naar elkaar en roepen elkaar op. Door het donker wordt het licht intenser en meer nodig.
Wonderlijk hoe soms juist de duisternis van leed en rouw, het donker van verdriet en pijn de werkelijkheid van het Licht
op kan roepen. Hoe juist mensen die door hele moeilijke dingen heengaan ook kunnen vertellen over intense ervaringen
van die andere werkelijkheid, die ergens door al dat donker heen schemert. De werkelijkheid van liefde en trouw en
tederheid die mensen niet loslaat. Hoe die twee uitersten samen kunnen gaan, dat is een diep geheim.
Het is het geheim waar wij als gelovigen van leven. Het geheim van een Licht dat niet te doven is. Dat ons vasthoudt
door alles heen. En dat ons steeds weer verrast.
In deze donkere dagen van de overgang van de laatste dagen van het kerkelijk jaar, die tijd van de Voleinding genoemd
wordt, naar de tijd van Advent, de tijd van hoop en verwachting, zijn onze ogen meer dan ooit gericht op tekenen van
dat Licht.
De foto van de lichtjestocht op de voorkant van deze Bagijn laat hetzelfde sterke contrast tussen donker en licht zien.
We zien een stroom van warm licht, dat door de geopende kerkdeur zichtbaar wordt. Middenin de lichtgloed staat een
gestalte, die zich in de richting van het donker daarbuiten beweegt. Het licht achter hem lijkt hem de kracht geven om
vastberaden die duisternis in te stappen. En het lijkt wel alsof hij het licht meeneemt, alsof hij dat het gebouw uit wil laten
stromen, de duisternis in, om voor ons onzichtbare mensen daarbuiten erin te laten delen.
Ds. Iemke Epema
God laat de mensen niet meer los.
Hij houdt ze vast van eeuw tot eeuw.
Het is als in een winterbos
de zwarte stammen van de sneeuw
als tekens van Gods grote trouw:
het duister heeft een witte grond
en in het land van leed en rouw
glanst het geheim van Gods verbond.
Want alles wat God ooit begon
dat rondt Hij af als een gedicht.
Kijk, in de donkre horizon
achter de bomen wordt het licht.
Jan Willem Schulte Nordholt
Uit: Een wankel evenwicht (1986)

De ets van Willem Witsen die de dichter
Jan Wilem Schulte Nordholt inspireerde.
Uit de collectie van het Dordrechts Museum.
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Van de Diaconie:

Word maatje bij
Stichting Voor Elkaar
Zwolle
Stichting Voor Elkaar Zwolle is er voor en door Zwollenaren.
Stichting Voor Elkaar Zwolle staat naast kwetsbare stadsgenoten en ondersteunt hen in het zetten van een duurzame stap in een menswaardig bestaan. Dat doet de stichting
vanuit respect en naastenliefde, geïnspireerd door Bijbelse
motivatie.
Door middel van vrijwilligers die ‘maatjes’ worden, kunnen
Zwollenaren concreet worden bijgestaan bij problemen
zoals schulden, het zoeken naar werk of het integreren in
onze samenleving. Hiermee kan je voor hen een bijdrage
leveren aan een nieuwe, hoopvolle toekomst!

Er zijn drie thema’s waarop
je ‘maatje’ kunt worden:
1.
Helpen bij schulden
Door verschillende gebeurtenissen (bijvoorbeeld baanverlies of echtscheiding) kan het moeilijk worden om rond te
komen en soms ontstaan er schulden. Dat hakt er vaak diep
in. Als ‘SchuldHulpMaatje‘ help je de ander om zijn of haar
financiën op orde te krijgen. Samen breng je overzicht in
de inkomsten en uitgaven en onbetaalde rekeningen.
Vervolgens maak je samen een plan voor een oplossing.
Daarnaast is het belangrijk dat je er voor de ander ‘bent’;
je helpt hem of haar als ‘maatje’ door de moeilijke periode
heen.
Als maatje kun je alle stadsgenoten helpen. Als je specifiek
met jongeren wilt werken kun je ook ‘jongerenmaatje
‘ worden. Je wordt daarvoor toegerust met een aanvullende
training.
2.
Helpen bij werk zoeken
Het verliezen van een baan valt vaak zwaar, zowel financieel als emotioneel. Ook komt het veel voor dat mensen wel
een baan hebben, maar niet op hun plek zitten. Jij kunt hen
als ‘JobHulpMaatje’ of ‘Jobgroupleider’ helpen om een stap
dichter bij een (passende) baan te komen.
Als ‘Jobgroupleider‘ ga je samen met een groep werkzoekenden 7 weken aan de slag. Je helpt hen ontdekken wat
hun kwaliteiten en valkuilen zijn. Ook geef je ze training
over hoe ze zichzelf kunnen presenteren tijdens een sollicitatie.
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Als ‘JobHulpMaatje‘ ga je aan de slag met dezelfde vraagstukken, maar begeleid je iemand individueel. Sommige
werkzoekenden vinden het lastig om mee te draaien in een
groep of hebben na de Jobgroup behoefte aan extra begeleiding. Als JobHulpMaatje word jij gekoppeld aan een
werkzoekende, die je één op één coacht.
3.
Helpen bij integreren
Als je in een nieuw land komt, loop je tegen verschillende
uitdagingen aan. Als ‘ParticipatieMaatje‘ help je nieuwe
Nederlanders op weg in de Zwolse samenleving. Je gaat
een vertrouwensband aan en loopt een langere tijd met
iemand op, om ze meer zelfredzaam te maken in de
Zwolse samenleving en aansluiting te laten vinden in de
stad. Je ondersteunt ze bij het opbouwen van een sociaal
netwerk, het vinden van een goede daginvulling (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, werk, sport, cursussen of activiteiten) en je ondersteunt bij praktische vragen (bijvoorbeeld
rond formulieren, brieven en relevante organisaties/instanties).
Als ParticipatieMaatje krijg je een driedaagse training
waarin je inhoudelijk wordt toegerust. Ook krijg je bij je
vrijwilligerswerk ondersteuning en begeleiding van een
projectcoördinator.

Nieuw perspectief

Ook jij kunt Zwollenaren concreet bijstaan door SchuldHulpMaatje, ParticipatieMaatje of JobHulpMaatje te worden.
Daarmee kun je je talenten inzetten om Zwollenaren die
zijn vastgelopen weer nieuw perspectief te bieden!
Voor meer informatie en het aanmelden als vrijwilliger: kijk
op de website van Stichting Voor Elkaar Zwolle: www.
voorelkaarzwolle.nl.

lijk dat het de Oosterkerk zou worden. Het gebouw kende
Henk al, want als lid van wat toen de commissie van beheer
heette, had hij veel bemoeienis met het gebouw. Het fundament staat op houten palen en die stonden door de lage
waterstand niet meer onder water. Dit maakte een restauratie noodzakelijk. Een zeer kostbare restauratie waar
niemand iets van kon zien omdat het geld letterlijk in de
grond verdween.

Ontmoeting met...
Henk en Nan Michel
Na 30 jaar zijn Nan en Henk Michel vorig jaar teruggekeerd
in de Aa-landen. Zij hebben een lange omweg gemaakt van
de Hoeksteen naar de Oosterkerk.
Nan en Henk begonnen hun kerkelijk leven in de Verrijzeniskerk in Holtenbroek, waar hun beide kinderen gedoopt
zijn. Deze toen nog rooms-katholieke kerk werd gehuurd
totdat De Hoeksteen gebouwd was. Zij vonden de Hoeksteen een heel mooie kerk. Beiden waren actief betrokken
bij de kindernevendiensten en de jeugdcatechese.
Veel geleerd
Na 12 jaar Aa-landen vertrok het gezin naar Berkum. Zij
kerkten daar in De Hoofdhof. Ook hier weer meegedaan
met jeugdcatechese, waar ze zelf van de voorbereidende
gesprekken heel veel hebben geleerd. Henk was lid van de
kerkenraad, Nan contactpersoon.
Omdat het werk in Zwolle niet meer zo goed beviel, ging
Henk op een scholengemeenschap in Almelo werken, waar
zij ook gingen wonen. Nan bleef een tijd in Hattem werken,
omdat ze het idee hadden ooit nog eens naar Zwolle terug
te gaan. Ook in Almelo waren ze weer nauw betrokken bij
de kerk. Nan zong in de cantorij en deed daar wat administratieve dingen voor. Henk was tien jaar scriba. Ze waren
aangesloten bij De Bleek, een fusiegemeente van een
vrijzinnig hervormde en een gereformeerde wijkgemeente.
Een prachtige combinatie van uiterst vrijzinnig tot redelijk
behoudend gereformeerd. Maar het ging heel goed samen.

Ontspannen sfeer
Zij voelen zich na een jaar zeer thuis in de Oosterkerk. Ze
herkenden nog aardig wat oud-Hoeksteners. Wat hen opvalt is het grote aantal kinderen dat naar de kinderdiensten
gaat. Ook de ontspannen sfeer en de afwisseling van de
muziek spreekt hen aan en ze vinden de afwisseling van
predikanten prettig. Allemaal met een heel eigen stijl, maar
zeer betrokken en heel goed naar te luisteren.
Wat wel tegenviel was dat, nadat ze zich bij hun inschrijving
op het kerkelijk bureau te horen hadden gekregen dat er
snel contact zou worden opgenomen, zij maandenlang niets
hoorden (behalve de envelop van Kerkbalans). Later werd
hen door Margrieta de Boer verteld waardoor het fout was
gegaan. Gelukkig spraken de kerkdiensten hen zo aan dat
het geen invloed heeft gehad op hun uiteindelijke keuze.
Doe mee!
Om zich meer betrokken te voelen bij de Oosterkerk hebben
zij zich opgegeven als gastheer/-vrouw voor de woensdagochtenden. Ze leren hierdoor meer mensen kennen en ze
beseffen dat het nuttig is. Ook doen ze mee in enkele gespreksgroepen, waaronder ‘Ongeneeslijk Religieus’. Hun
advies als (op)nieuw ingekomenen: doe mee met dingen
die worden georganiseerd. Blijf niet afwachten. Stel jezelf
actief op.
Door: Hans Verheule

Terug naar Zwolle
En dan toch weer terug naar de Aa-landen. Bij het bekijken
van de websites van verschillende kerken werd snel duide-
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Het PKN-gespreksmateriaal heeft als thema 'Verhalen van hoop'.

Ontmoetingsgroepen met geloofsgesprek
Bij de Ontmoetingsgroepen met geloofsgesprek die in de avonduren worden gehouden, is plaats voor nieuwe deelnemers.
Het doe is: gewoon in een huiskamer elkaar vertellen wat je bezighoudt, eventueel via een video verder in gesprek gaan,
bijvoorbeeld 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. Er kan groei zijn in aantal of door
wat je samen beleeft; we spreken daarom ook wel van gemeente)groeigroepen.
Bij onze gemeente zijn er zulke groepen op zondag, maandag, woensdag en donderdag, veelal één avond per maand,
soms vaker. Een groep kan de Bijbeltekst van de zondag bespreken, zelf een film of onderwerp kiezen of gebruikmaken
van het landelijke gespreksmateriaal van de PKN. Dat heeft als thema ‘Verhalen van hoop’.
Wil jij of wilt u eens zo’n huiskamergroep meemaken of meedoen met een nieuw te starten groep? Informatie bij: Jelle
Zijlstra, tel. 038 4542 562, jellezijlstra@telfort.nl, of bij: Arie van der Zwan, tel. 038 4533177 of HarryPrins70@gmail.com
tel. 038 4531068.

Bijbelkring in Arcadia
Elke maand wordt er in Arcadia een Bijbelkring gehouden
in het appartement van Henny Visser-van Lenthe: Hogenkampseweg 276. Deze kring wordt gehouden op de derde
of vierde woensdag van de maand. De leiding berust
beurtelings bij ds. Jaap Jonkmans en dr. Arie van der Zwan.
Als hulpmiddel wordt gebruikt het boekje ‘Tien waarden’
van Bernhard Luttikhuis, uitgave Boekencentrum. Als u mee
wilt doen, bent u van harte welkom.
Inlichtingen bij: ds. Jonkmans, tel. 2301819, e-mail: jaapjonkmans48@gmail.com, of na de kerkdienst. En bij dr. Van
der Zwan, tel. 4533177, e-mail: arieremine@gmail.com, of
na de kerkdienst.
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Op 19 december is er weer een

Lichtjeswandeling

Jampotjes. Gevuld met waxinelichtjes. En daar veel van. Langs een traject gezet zodat je, hoewel het erg donker is – u
weet wel: de donkere dagen voor Kerstmis – de route kunt volgen: de lichtjeswandeling. Nou, zo'n parcours zie je niet vaak!
Vanuit de werkgroep Evangelisatie hebben we contacten binnen en buiten onze Oosterkerk. In dit geval met Wilhelmina
van Sonsbeeck en de Aquamarijn. De deelnemende kinderen gaan met ouders, verzorgers en leerkrachten de hele
wandeling maken. Ze komen dan onder meer bij de Oosterkerk, die open is. Iedereen wordt via de bekende schuine
opgang naar binnen geleid en komt dan een wensboom tegen. Daar kan iedereen die dat wil een goede wens op een
kaartje schrijven en in de dan opgestelde wensboom hangen.
Vervolgens: de kerkzaal in. Daar worden verhalen verteld en zingen koren. Dat is meestal een opeenhoping van mensen
omdat iedereen daar wel graag wat langer wil blijven.
Als het dan zover is gaan ze via de hoofdingang de kerk weer uit en vervolgen hun route, aangegeven door die kaarsjes.
Deltion werkt ook mee. Zij zijn 'eigenaar' van de zogenaamde brugwachtershuisjes. En ook daar wordt gezongen. Nu
zijn die huisjes wat aan de krappe kant voor een koor zodat we het idee hadden hen te vragen een tent buiten de
huisjes op te stellen om een koor, van welke omvang dan ook, te kunnen herbergen.
Vindt u dat leuk? Wij wel.
Voel u uitgenodigd om die wandeling mee te komen maken. Hij wordt gehouden op donderdag 19 december en begint
zo tussen 15. 30 en 16.00 uur.Met een uurtje is het dan ook weer voorbij.
Namens de werkgroep Evangelisatie:
Wil van de Meeberg, Marlien Poll, Hans van Berkum, Jan Scholten, Henk Bosma
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Rondom de Oosterkerk

Mensen die zich gedragen weten

De Oosterkerkgemeente heeft een nieuwe jeugdouderling nodig en een nieuwe scriba (kerkelijk jargon voor secretaris,
een centrale rol in de kerk. Die taak kan ook door twee mensen worden vervuld, zoals Lies Gerrits en Wil v.d. Meeberg
dat vijf jaar samen deden. Met hun verhalen en de ervaringen van jeugdouderling Jeroen van Vilsteren, wil kerkenraadsvoorzitter Dik Kremer gemeenteleden motiveren om voor de komende periode een van deze taken op zich te nemen.
Een notulist voor de kerkenraadsvergadering is er: Jenny Sibma.
Meer weten? Bel Dik Kremer, tel. 06 52811031.

Lies Gerrits:

"Blijf naar elkaar omzien"
“Ik heb als scriba veel mensen leren kennen, mijzelf ontwikkeld, inzicht gekregen in de kerkelijke organisatie en het
beleid. Dingen gedaan waarvan ik niet verwacht had dat ik ze kon, ontdekt dat er heel veel mensen zijn die iets bijdragen
aan de gemeente. In de afgelopen jaren zijn de Ronde Tafel Gesprekken geweest en is er een werkgroep Evangelisatie
gestart. Ook Waarderende Gemeente Opbouw ging van start. Goede herinneringen heb ik aan de tijd dat ik samen met
Wil van de Meeberg het scribaat deed. We voerden veel overleg over de agenda voor de kerkenraadsvergaderingen en
we hebben samen veel gelachen! Er zijn diverse problemen geweest, onder andere na het vertrek van ds. Hortensius
en ds. Den Besten. Vanwege een vacaturestop mocht er geen predikant meer van buiten aangetrokken worden. En ook
het teruglopend kerkbezoek en geldtekorten, brachten zorgen met zich mee, met als gevolg het project Heilige Huisjes.
De geloofsgemeenschap Oosterkerk is een warme plek, waar ik me thuis voel. Er is ruimte voor diversiteit, verschillende meningen en het is prachtig om te zien en te horen dat er veel activiteiten zijn waar mensen zich voor in willen zetten.
Welke leuke klus ik al heb gevonden om mijn tijd zinvol in de vullen bij de kerk? Gastvrouw, koffie schenken, bloemen
bezorgen, ouderen bezoeken en ik zing in Koorbizniz voor de Passion. Mijn wens: dat de Oosterkerk een plek is en blijft
waar iedereen zich thuis voelt. Met een gemeente die betrokken is bij de kerk en alle leden. Naar elkaar om blijven zien,
dat is toch de essentie van kerk zijn.”

Wil van de Meeberg:

"Ik geloof in de kracht van de Oosterkerk"
“Vanaf de eerste dag waren er veel veranderingen. Er waren financiële perikelen, het was een enerverende periode die
eigenlijk niet meer ophield. Ik vond het boeiend om als een 'spin in het web' te zitten, meer achter de schermen van het
kerkenwerk te kijken en waar mogelijk invloed te hebben. Bijzonder vond ik het ook om samen een klus te klaren in het
Klein Comité. De Oosterkerk heeft een club mensen die in een goede sfeer vergaderen en spijkers met koppen slaan.
Die open staan voor veranderingen en bouwen aan de toekomst. Ik houd ervan om mensen te motiveren mee te doen,
om nieuwe dingen op te bouwen zonder het verleden te verliezen, bijvoorbeeld de Ronde Tafel Gesprekken. Het Project
Waarderende Gemeente Opbouw geeft hier een vervolg aan.
Waar ik veel energie van kreeg en krijg is de werkgroep Evangelisatie, die buiten de grenzen van de kerk gaat om voor
de wijk, de stad en verder weg het voorbeeld van Jezus gestalte te geven. Door te luisteren naar kwetsbare mensen,
met hen en anderen na te denken over de zingevingsvragen, over twijfel en geloof. Om te laten zien dat de kerk betrokken is bij maatschappelijke vraagstukken en vooral ook zichtbaar te zijn in de wereld. Ik heb het moeilijk gevonden dat
het gebrek aan financiën zo de agenda van de kerkenraad ging bepalen. Anderzijds wordt juist de creativiteit om nieuwe
dingen uit te proberen weer aangeboord. Maar toch… alle geldzorgen en het pessimistische beeld, soms verpakt in
mooie woorden, de soms onduidelijke cijfers… Ze doofden soms mijn enthousiasme en betrokkenheid.
Ik geloof in de kracht van de Oosterkerk. Ook al gaan er dingen mis of gaan ze minder snel dan ik zou wensen. Tja…
Het is een stevige gemeente waar plek is voor veel verschillende mensen. Voorlopig blijf ik bij de werkgroep Evangelisatie, blijf ik koken bij Wat de Pot schaft en werk ik mee aan de Waarderende Gemeente Opbouw. Ik hoop dat de
Oosterkerk een open gemeenschap blijft en meer maatschappelijk wordt: meer de wijk in, de kerk open en wijzelf een
hechte groep, die ergens voor staat!"
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Jeroen van Vilsteren:

“Leer van het
verleden”
“De begeleiders van het jeugdwerk
vormen een stabiele groep waar kinderen en ouders op kunnen vertrouwen. Door de samenwerking met de
Adventskerk kunnen wij ook genieten
van de ervaring van jeugdwerker Dirk
Jan Steenbergen. Een grote groep
kinderen in onze kerk groeit samen op.
Bij mijn aantreden puilden de jongste
groepen in de kinderkring uit. Deze
kinderen zie je nu terug in de bovenbouw van de kinderkring en op zolder
bij Vier de Zondag. In het begin speelde er wat onrust rondom de oppasdienst voor onze allerkleinsten. Doordat Arjette van der Wal de coördinatie
op zich nam is er een mooi team ontstaan, dat is echt haar verdienste. Een
andere uitdaging is de behoefte aan
begeleiding voor Provider. Behalve de
jeugd worden ook begeleiders ouder.
Voor de volgende generatie is vervanging van mensen en aanvulling van het
team zeer gewenst.
Denkend aan de Oosterkerk komen bij
mij woorden op die we in het traject
Waarderende Gemeenteopbouw tegenkomen: open, warm, inclusief, vrij
in het denken. Maar ook conservatief
in de vorm waarin wij de dingen organiseren zoals de eredienst en kerkenraadsvergadering. Je ziet ook andere
vormen van samenkomen ontstaan.
Zo is er net weer een groep ‘Ouders
van…’ gestart om elke zes weken bij
elkaar te komen. We moeten allerlei
vormen blijven stimuleren. Naast de
vervoersdienst, houd ik op dit moment
even mijn tijd vrij voor incidentele
hand- en spandiensten in de gemeente. Ik wens dat we blijven leren van het
verleden. Leven, genieten en om ons
heen kijken in het hier en nu, vertrouwen uitstralen en ons gedragen weten,
dan komt het goed. In welke vorm dan
ook!"

Kerstvieringen op dinsdag 25 december

Musical Operatie Kerstpost

Op Eerste Kerstdag om 9.00 uur begint het kerstfeest voor gezinnen met de
door de kinderen uitgevoerde kerstmusical Operatie Kerstpost. Voorganger is
ds. Iemke Epema
Om 10.30 uur begint de tweede dienst waarin eveneens ds. Iemke Epema
voorgaat. Ook dit belooft een sfeervolle kerstviering te worden met veel muzikale inbreng.

Vorig jaar werd de kerstmusical 'Bureau Knetter' opgevoerd. Veel
Oosterkerkkinderen werkten er aan mee. Maarten Matser maakte foto's.

Interreligieuze viering op
5 januari in Oosterkerk

Het is inmiddels een mooie en zinvolle traditie dat in Zwolle het jaar geopend
wordt met een interreligieuze viering in een van de gebedshuizen van de stad.
Deze vredesviering wordt georganiseerd door SLAG (Samen Leven Anders
Geloven) in samenwerking met de Synagoge, de ULU moskee en de Oosterkerk
en vindt plaats op de eerste zondagavond van het nieuwe jaar. Joden, moslims
en christenen uit onze stad en regio komen bij elkaar om vanuit elkaars religies
inspiratie op te doen, elkaar te ontmoeten en vrede toe te wensen.
Het belooft een afwisselende viering te worden, met als thema:
Geroepen om te leven. Wij mogen leven uit onze bronnen: Uit de Tenach, de
Bijbel en de Koran worden daarom teksten gelezen die betrekking hebben op
dit thema. Er zal gezongen worden en muziek gemaakt.
Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten bij de koffie/ thee met wat lekkers.
Van harte welkom op 5 januari om 19.00 uur in de Oosterkerk !
Namens SLAG Zwolle: Hanneke Buurman
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BAGEINTJE was erbij op de zonnige Startzondag!
Zoek de tien verschillen in de twee foto's.
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Tien vragen aan...
Lies Westendorp
Kun je je kort aan de lezer voorstellen?
Mijn naam is Lies Westendorp, ik ben 65 jaar en woon sinds
1987 in de wijk Aalanden.
Vanuit mijn huis heb ik een heerlijk uitzicht over de weilanden en naar het Zwarte Water.
Wat zijn je hobby’s?
Ik fotografeer en lees graag, handwerk en luister naar
muziek. Ik ga met vakantie naar Zwitserland om hoog in de
bergen te genieten. Ook maakte ik twee reizen naar Australië.
In 2010 bezocht met ik met een groep mensen van De
Hoeksteen het eiland Iona. Dat inspireerde mij zo, dat ik
actief ben geworden in de regiogroep Zwolle en meehelp
bij de organisatie van het landelijk Iona-weekend in Schoorl.
Wat waren/zijn je activiteiten binnen de Oosterkerkgemeente?
Die begonnen al in De Hoeksteen, waar ik diaken werd. Ze
liepen door na de fusie van De Hoeksteen met de Oosterkerk, toen ik voor de tweede periode diaken was geworden.
Na afloop van die periode als diaken bleef ik in de Oosterkerk hand- en spandiensten verrichten.
Met Kerst verzorgde ik de attenties voor ouderen, daar
stopte ik mee toen er een goede opvolger kwam. Ik deed
het Ouderenpastoraat, dat is o.a. overleg met de predikant
over wie voor extra bezoek in aanmerking komt.
Nog steeds verzorg ik wekelijks de bloemen die na de dienst
op zondag naar iemand gebracht worden en ik zorg dat er
in de ontvangstruimte kaarten liggen, die naar mensen
gestuurd worden, die een extra groet van gemeenteleden
krijgen. Zelf bezoek ik ook regelmatig mensen uit de gemeente.
Ik zit in de commissie Vorming en Toerusting en zat vanaf
1987 tot vorig jaar op de Cantorij.
O ja, ik was ook nog vrijwilliger op de Hezenberg in Hattem.

Hoe zie je de toekomst van de kerk voor je?
Zorgelijk, maar dat er veel jonge gezinnen in de kerk zijn
en meedoen, maakt mij blij. Hans Bijzet heeft dat in de
vorige Bagijn mooi verwoord, daar sluit ik mij bij aan.
Hoe zou je de Oosterkerkgemeente willen omschrijven?
Net een bijenkorf, waar iedereen kan in- en uitvliegen en
waar veel te doen is, ook buiten de kerkdiensten om: lezingen, zang, kloosterweekenden, creatieve cursussen,
maaltijden, koffie-ochtenden etc. Voor elk wat wils!
Twee voorbeelden die mij aanspraken waren: de regenboogvlag die buiten wapperde na de Nashville Verklaring
en dat we met tien gemeenteleden naar Den Haag gingen
voor het kerkasiel en daar twee diensten deden als Oosterkerk.
Welke nieuwsberichten in de afgelopen periode hebben
je het meest geraakt?
Natuurrampen, berichten over de opwarming van de aarde,
de criminaliteit en alle onrust in de wereld.

Waarom is de kerk belangrijk voor je?
De kerk is rustpunt in mijn leven, een plaats waar ik door
God geïnspireerd word, een veilige plek waar je mag zijn Wat is je grootste wens voor de toekomst?
Ik hoop zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven. Ik
wie je bent. Fijn om daar andere mensen te ontmoeten.
wil graag zien, hoe mijn kinderen een weg vinden in deze
Welk onderdeel van een kerkdienst spreekt je door- drukke maatschappij.
gaans het meeste aan?
Ik laat mij inspireren door de preek, de lezingen, de liederen Wie vind jij een inspirerend persoon?
die we zingen. De ene keer spreekt het ene onderdeel mij Anselm Grün, een Benedictijnse monnik, hij schreef veel
aan, dan weer het andere. Daarbij horen ook muzikale boeken. Uit zijn ‘ Boek van Levenskunst ’ put ik veel inspiratie en kracht.
meditaties, koorzang en het kerkorgel
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In alle kleuren
Op de wijs van lied 216 (Dit is een morgen)
Laten we één zijn, in alle kleuren
Ieder zijn inbreng, elk zijn talent
We doen het samen, zien steeds de ander
Samen gemeente, wie je ook bent
Licht in het duister, voor alle mensen
Geloven, hopen, liefde geeft kracht
Laten we zingen, bidden en danken
Dragend de zegen, bij dag en nacht

