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In deze eerste Bagijn van het nieuwe jaar is veel te lezen
over inspirerende nieuwe ideeën, plannen en ontwikkelingen in en om de Oosterkerk. Op pagina 9 bijvoorbeeld, waar
verslag wordt gedaan van de WGO-bijeenkomst op 12 januari. WGO is de afkorting van Waarderende Gemeente
Opbouw en opbouwend is dat project zeker! De werkgroep
Evangelisatie geeft op pagina 7 een overzicht van zijn activiteiten en kerkenraadsvoorzitter Dik Kremer vertelt op
pagina 8 over de vele zaken die de wijkkerkenraad bezig
houden. Zoals de voortzetting van de verbondenheid van
ds. Elly Urban aan de gemeente. Boeiend, net als de rest
van dit nummer, hopen wij als redactie.

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)
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:
Klarieke Hop, Verhoefbelt 36, 8014 NZ Zwolle tel. 4531674
e-mail: scriba@oosterkerk.nl
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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Op de voorpagina van deze Bagijn een foto die is gemaakt
door Jan van der Meulen. Het is een terugblik op Pasen
2019: de nieuwe Paaskaars wordt de kerk ingedragen, als
symbool van het hernieuwde Licht van Christus. Een
feestelijke gebeurtenis, waar we ook voor dit jaar weer naar
uitkijken. Maar eerst maken we samen de Veertigdagentijd
door, te beginnen met Aswoensdag. Daarover gaat het
gedicht op de achterpagina, aangeleverd door ds. Nelleke
Eygenraam. Deze foto komt uit het archief van Gery Bruins.
De andere foto’s in dit nummer zijn van Jan van der Meulen
een Jan Stellingwerff, of komen uit privécollecties.
De volgende Bagijn verschijnt in mei en is tevens de laatste
uitgave van het wijkblad in deze vorm. Er komt een nieuw
contactblad, bestemd voor Oosterkerk- en de Adventskerkgemeente samen. Maar daarover meer in het volgende
nummer, waarvoor kopij en/of foto’s uiterlijk 3 april bij de
redactie moeten zijn, via het mailadres debagijn@oosterkerk.nl
Wij wensen alle lezers een goede Veertigdagentijd op weg
naar Pasen.
Redactie De Bagijn

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

Veertig
Ooit droeg ik voor een vriendin op haar veertigste verjaardag een lang gedicht voor, waarin ik op ironische wijze berijmd
had dat nu toch echt de tijd gekomen was om zich te bekeren tot een volwassen en vroom leven, zonder allerlei uitspattingen. Omdat die vriendin niet alleen jeugdouderling was maar bovendien domineesdochter, had ik er allerlei bijbelse
verhalen over veertig dagen, nachten en jaren in verwerkt. Het was een speelse catechese geworden, die heel wat
verjaardagsgasten met elkaar in gesprek bracht. Samen probeerden zij het spoor terug te volgen: hoe zat het ook weer
met het getal veertig?
In de bijbelse geschiedenis van het volk Israël hoor ik verhalen over veertig dagen en nachten bij Noach en de grote
vloed, bij Mozes op de berg van God, bij Elia die na veertig dagen in de woestijn eindelijk op de berg God ontmoette, bij
Jona met het zicht op Nineve, bij de verzoekingen van Jezus in de woestijn, direct na zijn doop in de Jordaan en als
begin van zijn messiaanse weg.
‘Veertig’ slaat op een bewuste voorbereidingstijd. Niet voor niets is het door de vroege kerk overgenomen als een tijd
voor bezinning en inkeer. Aanvankelijk was het de tijd waarin geloofsleerlingen zich voorbereidden op hun doop en
waarin zij zich oefenden om deel te nemen aan de gemeente van Christus en haar dienst in de wereld. In de Paasnacht
bevestigden zij waar zij afstand van hadden genomen en tot wie en waartoe zij zich wilden (be)keren.
Later werd deze voorbereidingstijd toegepast op de hele gemeente van Christus.
Ooit ben ik, net als vele anderen, ook in die stroom gestapt. Al voor de veertigste verjaardag van de vriendin.
Deze veertigdagentijd hoop ik opnieuw, vanaf Aswoensdag en samen met vele anderen, mij te bezinnen op waar ik mee
bezig ben, waar ik spijt van heb, wat ik anders wil doen, hoe ik open word voor een nieuw begin. En dat volhoud.
En ook: hoe wij, als plaatselijke, veelkleurige en ook wereldwijde gemeente van Christus ons voorbereiden op leven in
Gods licht.
Veertig dagen om een andere weg in te slaan. Op weg naar leven, een leefbare toekomst voor de hele wereld.
Ds. Nelleke Eygenraam
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Diaconale gelden,
het hoe en wat…
Diakenen krijgen vaak de vraag: waar wordt het diaconale
geld aan besteed? Met deze bijdrage hoop ik wat meer
duidelijkheid te verschaffen.
Van de collectes met een speciaal doel is het natuurlijk
duidelijk, bovendien staat de bestemming bijna altijd op de
kerkgroet. De overige diaconale uitgaven worden verdeeld
over 4 hoofdposten:
► Diaconaal werk plaatselijk en landelijk,
► Diaconaal werk wereldwijd,
► Door te zenden collecten en giften,
► Kosten voor beheer, administratie en diverse bijdragen.
In de begroting 2020 van het College van Diakenen van de
PGZ is hiervoor een totaalbedrag van ruim € 200.000,opgenomen.
Diaconaal werk, plaatselijk
De grootste post, ruim € 100.000, is bestemd voor het
plaatselijke diaconale werk. Hieruit wordt onder meer betaald: bijdragen aan een aantal maatschappelijke organisaties met diaconale doelen zoals inloophuis de Bres,
Stichting Exodus (begeleiding en opvang (ex)-gedetineerden), koffieochtenden in de Pierik, de zondagmiddagopvang voor dak- en thuislozen, SchuldHulpmaatje, Present,
Hart van Zwolle en de werkgroep ‘Prettige Vakantie!’. Een
gedeelte van het salaris van diaconaal consulent Wim van
Ree valt ook onder diaconaal werk. Tevens is er circa
€ 20.000,- beschikbaar voor mensen met acute financiële
nood. De diaconaal consulent helpt diegene die lid zijn van
de PGZ. Er zijn ook mensen die geen lid van een kerk zijn,
maar toch diaconale hulp nodig hebben. Dergelijke aanvragen voor m.n. leefgeld worden afgehandeld door de Commissie Gezamenlijke Kerken, een kerkelijk noodfonds van
vijf Zwolse kerken.
Diaconaal werk wereldwijd
De post ‘Diaconaat wereldwijd’ is begroot op ruim € 20.000.
Hier gaat het o.a. om projecten in Oost-Europa of sponsoring van buitenlandse projecten van gemeenteleden en de
aanvulling van avondmaalscollecten voor wereldwijde
projecten.
Door te zenden collecten en giften
De post de ‘door te zenden collecten en giften’ staat voor
ruim € 37.000 in de begroting.
Dit zijn collecten als voor het Werelddiaconaat, Kledingbank
Zwolle, spaardoosjes Kerk in Actie, de bestemming van
huwelijks-of avondmaalscollecten, etc.
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Beheer, administratie en overige bijdragen
De kosten voor overige kerkelijke activiteiten, beheer en
administratie bedragen circa € 50.000. Dit zijn kosten voor
de verplichte afdracht aan de landelijke kerk, de controle
van administratie, 25% salaris diaconaal consulent en
kleinere posten zoals website, abonnementen en kosten
voor kerkdiensten e.d.
Inkomsten diaconie
Bij de inkomsten staat o.a. de post collectes met speciale
doeleinden. Deze is op circa € 45.000 begroot. Dit zijn bijvoorbeeld collecten voor stille armoede, jeugddiaconaat of
de vakantieweken voor gehandicapten.
De wijkdiaconieën hebben een klein eigen budget voor
diaconaal werk in de wijk en acute hulp. Hogere aanvragen
voor individuele financiële ondersteuning lopen via het
moderamen (het dagelijks bestuur) van het College van
Diakenen of de diaconaal consulent.
Sommige diaconieën beschikken over kleine legaten die
men inzet voor speciale projecten of doelen.
De diaconie krijgt haar inkomsten voor een belangrijk gedeelte uit de opbrengsten van de collecten. Dit blijft verreweg de belangrijkste inkomstenbron. De Diaconie van de
PGZ heeft ook een redelijk vermogen. Met de opbrengst uit
dit vermogen zoals rente en dividend wordt de begroting
jaarlijks aangevuld. Alle inkomsten van de diaconie worden
dus aangewend voor het diaconale werk. Er wordt dus niet
‘gespaard’ of opgepot.
Begroting
Om de begroting “rond” te krijgen wordt de laatste jaren
steeds geld aan het “diaconaal vermogen” onttrokken. Voor
de begroting van 2020 is dat ruim € 55.000. Dit is een
zorgelijke ontwikkeling, omdat de jaarlijkse opbrengst
hierdoor steeds kleiner wordt en er dus structureel minder
geld beschikbaar komt voor diaconale hulpverlening. Een
buffer achter de hand is niet alleen prettig, maar ook
noodzakelijk. Mede omdat de verwachting is dat vanwege
de vergrijzing er minder kerkbezoekers zullen zijn en dat
daarmee de collecteopbrengsten mogelijk zullen dalen,
juist in een tijd waarin blijkt dat het aantal aanvragen om
financiële bijstand toeneemt. Voor de diaconieën blijft het
zoeken tussen de wensen om mensen te helpen en de financiële mogelijkheden daartoe.
Hans Hop, lid van het College van Diakenen voor de
Oosterkerk, m.m.v. Wim van Ree

Ontmoeting met…
Piet Kuiper
Al 46 jaar is hij een bekend gezicht in de Oosterkerk:
Piet Kuiper. En uit het feit dat hij er al zo lang komt,
blijkt wel dat hij het daar naar zijn zin heeft. Als kerkrentmeester, lid van de kerkenraad en moderamen en
actief betrokken bij de clustervorming met de Adventskerk, is hij er bovendien maar druk mee. In deze editie
van de Bagijn maken we nader kennis met Piet.
In de 46 jaar dat Piet de Oosterkerk bezoekt, zag hij van
alles voorbij komen. ‘Natuurlijk verandert er van alles’,
vertelt Piet. ‘Maar ik voel me nog steeds prettig in de
Oosterkerk. Vooral de ruimdenkendheid spreekt mij aan.
Toen ik nog werkte, had ik een eigen zaak. Ik had toen nooit
tijd om wat voor de kerk te doen. Maar nu wel. In eerste
instantie ben ik lid van de Algemene Kerkenraad geworden
en hoewel ik dat met veel plezier gedaan heb, ben ik toch
meer een doener. Ik raakte betrokken bij het project Heilige
Huisjes, waaruit de clustervorming met de Adventskerk
voortvloeit. Dat vind ik fascinerend. Natuurlijk, de financiële
kant en het toekomstperspectief van de kerk nopen ons
hiertoe, maar een dergelijke samenwerking biedt ook volop
kansen. Je ontmoet weer veel nieuwe mensen, met nieuwe
talenten om zo samen vorm te geven aan een kerk die klaar
is voor de toekomst. Daar zet ik mij graag voor in. En als
kerkrentmeester moet ik natuurlijk wel nadenken over de
financiën van de kerk; dan zie je vanzelf dat samengaan
de enige oplossing is als we de kerk voor de toekomst
willen behouden.’

’
Lessen geleerd
Belangrijk is dat beide gemeenten nauw betrokken worden
bij de clustervorming. ‘Ik zou het heel erg vinden als mensen
zouden afhaken’, zegt Piet. ‘Dat is het ergste wat er kan
gebeuren. Praktische problemen, bijvoorbeeld als het lastig
wordt om een langere reisafstand te overbruggen, kunnen
we met elkaar oplossen. Lastiger is het als mensen niet
willen omdat er misschien angst is voor vernieuwing. Gelukkig hebben we geleerd van het samengaan met andere
kerken in onze recente geschiedenis, die lessen nemen we
hierin mee. Ik hoop dat het ruimzinnige in onze clusterkerk
niet zal veranderen. Hooguit verandert het Heilig Huis
waarin we samenkomen. Maar het gebouw is toch niet het
belangrijkste? Het gaat uiteindelijk om de mensen, om wat
ons samen bindt.’
Door: Heleen Grimmius

Schouder aan schouder
Op dit moment wordt de samenwerking al actief opgezocht,
zo vergaderen de kerkrentmeesters van beide kerken al
samen. Veel werkgroepen beginnen gezamenlijke activiteiten. Ook het uitbrengen van een gezamenlijk magazine
krijgt dit jaar al vorm. Piet: ‘Dit jaar moeten we echt schouder aan schouder komen te staan. Vanuit Heilige Huisjes
hebben we nog wel even de tijd om echt samen te gaan,
maar je kunt beter nu actief elkaar opzoeken, dan dat je
afwacht tot het moment dat je feitelijk geen keus meer hebt.

Kerkgroet per e-mail?

Wil je de wekelijkse Kerkgroet van de Oosterkerk per
e-mail ontvangen? Dat kan! Stuur een mailtje naar redactie@oosterkerk.nl en vermeld dat je de kerkgroet wilt
ontvangen. Zo blijf je frequent op de hoogte van nieuws
en activiteiten.
Eventueel weer opzeggen kan uiteraard ook.
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Rommelmarkt voor
Oost-Europa
Op zaterdag 14 maart houden we weer de jaarlijkse grote
rommelmarkt in de Oosterkerk en de zalen van de Bagijnehof. De rommelmarkt duurt van 10.00 uur tot 14.00 uur. De
opbrengst van de rommelmarkt is bestemd voor de activiteiten van de Werkgroep Carei (Roemenië) en de Stichting
Kinderhulp Beregszasz (Oekraïne). Dit zijn organisaties uit ► De concrete plannen voor de samenwerking met de
Zwolle en omgeving.
Adventskerk, die op 9 februari zijn gepresenteerd op het
gemeenteberaad, zijn na te lezen op de website: www.
Je vindt er veel typische rommelmarktspullen, maar ook oosterkerk.nl?
huishoudelijke artikelen, speelgoed, puzzels en boeken. En ► Klarieke Hop Lies Gerrits als scriba is opgevolgd?
er is ook weer veel mooie kleding. Veel mensen weten het ► Er nog geen vervanging is van Jeroen van Vilsteren als
al: het wordt een gelegenheid met veel reuring en gezellig- jeugdouderling? Meld je dus aan als je interesse hebt!
heid. Met koffie, broodjes worst, een kibbelingkraam en een ► Elly Urban nog twee jaar langer aan onze gemeente
rad van avontuur.
verbonden blijft als predikant?
Spaar alvast overtollige spullen op die u graag voor dit doel ► Jannet Loode de nieuwe cantrix is voor de Oosterkerkwilt bestemmen. Die kunt u brengen naar de Oosterkerk op cantorij?
donderdag 12 en vrijdag 13 maart. De uren voor inlevering ► Henk en Nan Michel de coördinatie van de verhuur van
worden nog bekend gemaakt.
de Bagijnehof hebben overgenomen van Jannetta Schoemaker per 1 januari en te bereiken zijn via bagijnehof@oosWerkgroep Carei laat een paar keer per jaar kleding, terkerk.nl?
speelgoed, incontinentiematerialen en matrassen naar een ► Jannetta Schoemaker in januari weer is geopereerd aan
drietal gezondheidsinstellingen brengen. Ook worden er haar elleboog en aan het revalideren is?
materialen voor de dagbesteding geleverd en is er onder- ► Goos de Vries inmiddels de facturering van de zaalversteuning van grote projecten, zoals de renovatie van bad- huur heeft overgenomen van Sjanne Schoemaker?
kamers en een keuken. Hiermee wil de werkgroep de ► Anton Kuiper en Piet Kuiper de coördinatoren zijn voor
omstandigheden voor bewoners en personeel verbeteren. de rouw- en trouwdiensten?
Stichting Kinderhulp Beregszasz organiseert elk jaar een ► Wim de Ruiter de inkopen verzorgt voor de Bagijnehof
vakantie voor zo’n vijftig kinderen uit Beregszasz. Zij komen en dus ook voor het zondagse kopje koffie?
hier met een bus voor een paar weken bij gastgezinnen in ► Wim Aalbers de contactpersoon is geworden voor allerZwolle en omgeving. De ervaring is dat kinderen die hier lei zaken op het gebied van onderhoud?
van een zorgeloze vakantie kunnen genieten, een positieve ► We met de tijd meegaan en je in de Bagijnehof sinds kort
impuls krijgen voor hun verdere leven.
ook digitaal kunt betalen voor de koffie en thee?

Wist je dat…

Willem Boerman, Werkgroep Carei, tel. 038-4534181 en Bina Schouwstra,
Karst Mulder, SKB, tel. 038-4547960
ouderling kerkrentmeester

Gospelviering 19 april
Een avond zingen en luisteren naar inspirerende verhalen?
Op 19 april wordt in de Oosterkerk een themadienst gehouden met het (black)gospelkoor Grace&Glory.
De dienst begint om 19.00 uur.
Voor de echte liefhebbers is er die middag ook al een
blackgospel workshop. Daar worden liederen ingestudeerd
en 's avonds met het koor uitgevoerd.
Van harte welkom, de toegang (voor workshop en viering)
is gratis. Meer informatie over onder meer tijden van de
workshop volgt nog.
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2019 een goed jaar

voor Werkgroep Evangelisatie
Ook in 2019 waren de acties van de Werkgroep Evangelisatie vooral gericht op mensen buiten de Oosterkerk, maar niet uitsluitend. Een greep uit wat we gedaan
hebben in weer een bewogen jaar.
We dragen bij aan de kosten die Koorbizness moet maken.
Van deze groep kunnen zowel binnen als buiten de Oosterkerk mensen genieten.
We hebben aandacht voor toeristen in Zwolle. Samen met
Henk Olde kijken we naar publicaties in dat kader. Een
project dat komend jaar vorm moet krijgen.
De kledingactie voor Lesbos en het Leger des Heils was
een succes! Helpers ook vanuit de diaconie. En toen we
alles afleverden in Heerde, stonden daar al even enthousiaste mensen klaar om ons van al die dozen af te helpen.
Dat werkt stimulerend.
We dragen bij aan de kosten van het Theologencafé,
waarover op gezette tijden mededelingen worden gedaan
via de Kerkgroet.
Facebook
Theo Brand, van de taakgroep Communicatie, stelde voor
om via Facebook vaker en breder berichten te verspreiden
over de activiteiten binnen de Oosterkerk. We zijn van
mening dat dit al gewerkt heeft, onder meer bij de Kerstbijeenkomsten. Dit project wordt voortgezet.
In contact met ds. Martin Jans, studentenpastor van Windesheim, hebben we bijgedragen aan een mooie brochure
waarin studenten, die soms toch ook zeer kwetsbaar blijken,
worden bereikt. Dit contact wordt voortgezet.
Het idee om mee te doen aan de Kerkennacht is afgeblazen.
We zaten principieel tussen de vraag ‘is dat nu kerk?’ of
gaat het er alleen om de nacht door te komen, waarbij enig
lawaai niet vermeden kan worden.

Kerstliederen zingen tijdens de Lichtjeswandeling.

Lichtjeswandeling
De lichtjeswandeling, ook georganiseerd in 2018, hebben
we in 2019 herhaald. Was wederom een groot succes. Als
werkgroep hebben we een nazit georganiseerd voor de
trouwe medewerkers. We spraken een man die ruim twee
uur gezongen had. Hij kende de tekst van de liederen nu
uit zijn hoofd, zei hij.
In samenspraak met de diaconie hebben we actie gevoerd
bij de Coöp voor fruit voor de Voedselbank. Geweldig hoe
vele klanten ons hebben voorzien van niet alleen fruit maar
ook van koffie, thee, pasta en eigenlijk alles wat de Voedselbank goed kan gebruiken.
We hebben contact met Bestevaer, het wijkcentrum in de
Zeeheldenbuurt. Met anderen uit de Oosterkerk zijn we als
werkgroepleden in Den Haag geweest, om het kerksasiel
te ondersteunen. We ontvangen Eritreeërs in onze Oosterkerk en we dragen bij het het werk van de Waarderende
Gemeente Opbouw. Ook de oliebollenactie van OK in de
Wijk is geadopteerd, die keus was niet zo moeilijk: de motor
achter deze actie is lid van onze werkgroep. Gasten van
het Leger des Heils aten mee bij Wat de Pot schaft. Kees
van der Zwaard heeft een optreden verzorgd.
Wensboom
En dan was er tijdens de Lichtjeswandeling en op eerste
Kerstdag en wensboom. de wensen uit de Kerstboom, van
de lichtjeswandeling en de Eerste Kerstdag. Veel meer
wensen dan de twee die we hadden toegezegd, zijn inmiddels vervuld en dat voorlopig nog even door. Er zijn bloemetjes bezorgd, onder andere naar de overgrootmoeder
van een klein meisje, er is speelgoed overhandigd, op een
ijsje getrakteerd, met mensen gewandeld en er zijn plannen
die in het voorjaar worden uitgevoerd, zoals een lichtjeswandeling bij Bergklooster met Pasen. Ook zal de toren
worden beklommen en wordt er een middag gezongen in
huize Wilhelmina van Sonsbeek. En veel wensen voor onze
gemeente worden ingebracht in het proces van WGO.
2020 staat inmiddels in de steigers.
We gaan wederom aan de slag!
Marlien Poll, Wil van de Meeberg, Hans van Berkum,
Jan Scholten, Henk Bosma
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Rondom de Oosterkerk
Actieve start van 2020

“Dat moet je aan de voorzitter vragen”, hoor ik wel eens, alsof de voorzitter van de kerkenraad een soort directeur is.
Dat is nou net niet mijn insteek, maar ik geef graag door wat er plaats vindt tijdens de kerkenraad. En ik hoor graag wat
er leeft bij de gemeenteleden. Op de agenda van de vergadering staan veel onderwerpen waarover we gezamenlijk
praten en beslissen, of dit delegeren aan taakgroepen of commissies. Besluiten willen we samen nemen, waarbij minderheden niet in het gedrang mogen komen. Dit artikel is een informatiebron naast de digitale Beleidsbrief van de
Oosterkerk, waarvan al de vierde uitgave is verschenen.
De clustervorming Oosterkerk-Adventskerk is veel besproken. Besloten is, dat we samen één wijkgemeente gaan
worden. Het proces heeft ook een inhoudelijke kant: we spreken over missies en visies, die zullen leiden tot één beleid
en één kerkenraad. Ook komt het financiële verhaal, wat leidt tot één begroting voor de komende drie tot vijf jaar. Of
daarna de huisvesting, de vieringen in twee gebouwen, al dan niet betaalbaar blijft, komt dan weer aan de orde. Op het
gemeenteberaad is een presentatie geweest en opmerkingen van de gemeente komen in de kerkenraad aan de orde.
Een hoopvolle toekomst wordt nagestreefd.
Samen kerk-zijn komt deze zomer in beeld met vier gezamenlijke vieringen, waar bij toerbeurt een van de kerken gesloten blijft. Voor extra vervoer wordt gezorgd. Ook aan de totstandkoming van een gezamenlijk contactblad wordt gewerkt.
Om de papierstroom te verminderen wordt overwogen de Kerkgroet en orde van dienst op de beamer te zetten, naast
de digitale versie.
De wijkgemeente is dit jaar heel actief gestart met initiatieven. Het project Waarderende Gemeente Opbouw (WGO)
heeft de gemeente aan het werk gezet. Dat heeft geleid met plannen voor de toekomst, pastoraal, met name voor ouderen, extra inzet voor de jeugd, creatief voor de ruimtes in het gebouw, muzikaal in de vieringen, duurzaam en praktisch
en met veel inzet van de gemeente. WGO zal ook leiden tot inhoudelijk beleid voor de komende jaren, samen met de
Adventskerk.
Blij zijn we, dat de vacature van scriba is opgevuld door Klarieke Hop! Aan het vinden van een jeugdouderling wordt
gewerkt. Het koster-beheervraagstuk is nog niet opgelost. Jannetta Schoemaker is nog deels ziek, maar er zijn veel
vrijwilligers gevonden voor het draaiend houden van de kerk. Wat pastoraat betreft is er ziektevervanging geregeld voor
ds. Nelleke Eygenraam. Dirk Jan Steenbergen is gestopt met ouderenpastoraat, maar blijft wel jeugdwerk doen. De
voortzetting van het werk van ds. Elly Urban is voor twee jaar geregeld. Vanwege steeds minder vrijwilligers, is besloten
te stoppen met de verjaardagskaarten; wel wordt geprobeerd het geld wat daardoor niet meer binnenkomt toch te ontvangen voor de wijkkas. Digitaal collecteren komt in beeld, maar is nog niet klaar.
Veel dank aan al die vrijwilligers die zich inzetten, pastoraal, diaconaal of dienstverlenend in het gebouw en bij de vieringen. Wij mogen elkaar een gezegend 2020 toewensen, of we nu al langer bij de wijkgemeente horen of nog maar kort.
Wekelijks zie ik wel iemand die voor het eerst bij ons in de viering is. Voor al deze mensen wil de Oosterkerk een welkome kerk zijn.
Vriendelijk groetend namens de kerkenraad, Dik Kremer, voorzitter, tel. 06 52811032

De WGO-bijeenkomst op 12 januari leverde heel veel mooie ideeën op.
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Waarderende Gemeente Opbouw:
de stand van zaken
Sinds de zomer van 2019 loopt het traject Waarderende Gemeente Opbouw. Hierin onderzoeken we wat we
waarderen binnen onze gemeente en wat we willen versterken en uitbreiden. Omdat we ondanks bezuinigingen
en krimp geloven dat we elkaar, de stad en de wereld wat te bieden hebben. Door onze aandacht te richten op
wat er al is, waar we energie van krijgen en wat ons inspireert, maken we plannen voor de toekomst.

Voor meer informatie: alle hier genoemde pitches en
andere ideeën zijn te vinden op www.oosterkerk.nl

Lekker concreet
Sommige plannen waren al lekker concreet en makkelijk
uit te voeren. Hier hebben we dan ook direct werk van
gemaakt. Bijvoorbeeld het dragen van een button “luisterend oor” door een paar gemeenteleden tijdens het koffiedrinken. Mensen die tijdens het koffiedrinken zichtbaar
beschikbaar zijn voor gesprek, bij wie je even je verhaal
kwijt kunt. Andere ideeën vergen meer denkwerk, onderzoek, afstemming met de Adventskerk en besluitvorming
binnen de Kerkenraad. Zeker honderd gemeenteleden
hebben laten zien waar ze warm voor lopen en deels ook
waarvoor ze benaderd mogen worden. Ontzettend mooi om
te zien hoe aanstekelijk het werkt als je vanuit enthousiasme aan de slag wilt en kunt met elkaar! Op naar de laatste
fase: verwezenlijken, doen, actie!
Door: Mintje Groot Nibbelink

Nadat we op startzondag hebben gezocht naar waar we
sterk in zijn, is er in november in groepen gebrainstormd
over waartoe we in staat zijn als we al onze talenten en
kwaliteiten inzetten. Dit heeft geleid tot een aantal concrete (en nog verder uit te werken) plannen. In de dienst van
12 januari zijn een aantal van deze ideeën gepitched. Zeven
gemeenteleden kregen elk één minuut om een idee toe te
lichten. Ook de jongeren van Provider kwamen met hun
wensen. Eten en praten is een betere combinatie voor hun
samenzijn bij Vier de Zondag, dan stilzitten en praten.
Geweldig idee en makkelijk uit te voeren.
Meest aansprekend
Na de dienst konden er stickers geplakt worden bij de meest
aansprekende plannen. Een kleine greep uit wat er voorbij
kwam: meer eigentijdse vormen en muziek in de dienst, de
focus op gezinnen en jeugd, oog voor het pastoraat aan
85-plussers. Maar ook: een app waarin we alle informatie
rond de gemeente kwijt kunnen, maar elkaar ook snel en
makkelijk kunnen bereiken. Dingen samen doen. De wens
om als kerk een (dagelijks!) open en aansprekende plek te
zijn in de brede zin, een cultureel religieus centrum, met
aansprekende activiteiten. Goede voorzieningen voor een
hapje en een drankje en een warme en moderne uitstraling
in het gebouw.
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BAGEINTJE: een rebus en een zoekfoto
Deze keer mag je proberen een rebus
op te lossen: als je de plaatjes combineert met de letters die erbij staan, krijg
je een mooie belofte.

De foto is gemaakt bij het kinderkerstfeest in de Oosterkerk. Wat was de
musical 'Operatie Kerstpost' gaaf!
Dominee Iemke las het Bijbelverhaal
over de geboorte van Jezus voor, met
heel veel kinderen op het podium van
de kerk en met ouders, opa's en oma's
in de banken. Het is een zoekfoto: kijk
maar eens of je jezelf, je familie en
vriendjes kunt vinden.

Geen 40-dagentijdboekje meer

In de zomer hebben we al bekend gemaakt dat de redactie
van het 40-dagentijdboekje besloten heeft om te stoppen
met het uitbrengen hiervan. Dit besluit is genomen ondanks
de grote waardering van lezers. Ook in 2019 waren er weer
heel wat boekjes verkocht, al waren dat er wel minder dan
in 2018. Het vinden van schrijvers, met name in de Adventskerk en de Open Kring, werd steeds moeizamer.
Daarbij kwam dat de meerderheid van de redactieleden
graag wilde stoppen. Sommige van hen deden dit werk al
meer dan tien jaar. In samenspraak met de verschillende
kerkenraden is besloten te stoppen op een moment dat het
nog wel goed loopt. Alle schrijvers hebben in het afgelopen
jaar een brief gekregen waarin ze bedankt zijn voor hun
soms jarenlange inzet.
We weten dat velen van u het jammer vinden dat er dit jaar
geen boekje verschijnt. Dat vinden we zelf ook. Wie weet
wordt het zo gemist dat er een nieuw initiatief ontstaat;
opnieuw een boekje, of een heel andere vorm om bewust
met de 40-dagentijd bezig zijn. Voelt u zich vooral uitgedaagd om iets te verzinnen!
Ds. Iemke Epema,
namens de redactie van het 40-dagentijdboekje
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Welkom bij
Hetvakantiebureau.nl

Of u nu wilt wandelen over de Veluwse hei, uitwaaien aan
dek van de Prins Willem Alexander, wilt genieten van een
Limburgse vlaai, erop uit wilt met de (duo)fiets of wilt luisteren naar mooie muziek: in de vakantieweken van Het
vakantiebureau.nl kan het allemaal. Dankzij de onvermoeibare inzet van vele vrijwilligers kunnen veel vakantieweken
worden gerealiseerd. Hierdoor zijn deze weken met recht
“vakanties met aandacht”.
U kunt een keuze maken uit verschillende hotels verspreid
over Nederland of meegaan met een vaarvakantie.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Hetvakantiebureau.nl
telefoon 0343 745890, email info@hetvakantiebureau.nl
of Marga de Bruin, diaken Oosterkerk
telefoon 038 4534398 of 06 20900290,
email margadebruin@planet.nl
De vakantiegids kan ook worden ingekeken op
www.hetvakantiebureau.nl
Meedraaien als vrijwilliger?
Kijk voor meer informatie op www.hetvakantiebureau.nl.
Mailen of bellen kan via info@hetvakantiebureau.nl
en/of 0343 745890

Tien vragen aan…
Nienke la Roi
Met de antwoorden op deze tien vragen laat telkens iemand
uit onze gemeente zien wat hem of haar bezighoudt.
Kun je je aan de lezer voorstellen?
Mijn naam is Nienke la Roi en ik ben 18 jaar oud.
Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden?
Op dit moment zit ik in mijn tweede jaar van Teachers
College op Windesheim in Zwolle. Daar studeer ik voor
leraar basisonderwijs. Naast mijn lessen en stagedagen,
werk ik bij de Lidl in Holtenbroek. Ook heb ik éen keer in de
week orkestrepetitie en daarnaast wil ik natuurlijk ook mijn
vriendinnen en vriend zien ;)
Wat zijn je hobby’s?
Ik speel al elf jaar viool en ik speel in Jeugd Symfonie Orkest
de Vuurvogel. Ik vind het fijn om naar muziek te luisteren
en ik doe dit ook de hele dag. De muziek die ik luister, kan
alle kanten op gaan. Ik kan het ene moment naar harde
rockmuziek luisteren, terwijl ik het andere moment ontzettend kan genieten van klassieke muziek.
Wat zijn je activiteiten binnen de Oosterkerkgemeente?
Eens in de zoveel tijd ben ik lector en daarnaast speel ik af
en toe in de dienst mee met mijn viool.
Waarom is de kerk belangrijk voor je?
Eén keer in de maand komen we met een groep jongeren
bij elkaar en hebben we het over van alles en nog wat. Soms
hebben we het over wat we doen in ons dagelijks leven en
leren we elkaar beter kennen en soms hebben we hele
diepgaande gesprekken. Dit kan over het geloof gaan, maar
ook over hele andere dingen. Ik hecht veel waarde aan deze
momenten.
Welk onderdeel van een kerkdienst spreekt je doorgaans het meeste aan?
Het mooiste moment van de dienst vind ik het meditatief
moment. Een preek kan mij soms helemaal vol maken en
dan vind ik het heerlijk om daarna te luisteren naar muziek.
Zo kunnen de woorden een beetje landen.
Welke nieuwsberichten in de afgelopen periode hebben
je het meest geraakt?
Op dit moment kijk ik een serie die gaat over de onterechte vervolging van vijf jongens in 1989, voor het verkrachten
van een vrouw in Central Park in New York. Hun veroorde-

ling werd in 2002 opgeheven, maar in 2019 is er een serie
van uitgekomen. Door deze serie is er weer veel aandacht
gekomen voor deze gebeurtenis en komen er steeds meer
waarheden naar boven. Ik had er een keer vaag van gehoord, maar nu ik de serie aan het kijken ben kan ik mij er
zo over verbazen dat dit heeft kunnen gebeuren. Het raakt
mij echt dat mensen onterecht 12 jaar lang vastzitten. Dat
vind ik hartverscheurend om te zien.
Waar kun je je heel kwaad om maken en/of waar word
je juist heel blij van?
Ik kan heel blij worden van een klein gebaar. Of dat nou
voor mijzelf is of dat ik dit voor een ander doe. Iets kleins
kan een dag van iemand soms al een stuk beter maken.
Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?
Maak mij alsjeblieft niet wakker! Je zegt het de volgende
ochtend maar tegen me.
Hoe zou je de Oosterkerkgemeente willen omschrijven?
Ik zou de kerk omschrijven met het woord ‘variatie’. Niemand in de kerk denkt hetzelfde en die ruimte is er ook.
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Aswoensdag
Dat wij weer weten,
dat wij gemaakt zijn,
genomen, gevormd,
uit stof van de aarde.
Dat wij weer weten,
dat Gij uw adem
ons hebt geschonken;
adem in ons.
Adem in ons,
breekbaar en broos,
kruiken van aarde,
dat wij weer weten,
dat Gij ons vormt.
Dat wij weer weten
dat wij gemaakt zijn.
Dat wij weer weten,
dat wij verwant zijn:
rotsen en gras,
mensen en lucht,
sterren en zaad,
nijlpaard en musje.
Dat wij weer weten,
dat wij gemaakt zijn.
Dat wij weer weten,
dat wij weer keren,
terug in het stof.
Dat wij weer weten,
dat wij gemaakt zijn.
Dat wij ons voegen
in het werk van uw handen.
Andries Govaert
in: Continuo, december 2000

