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De zomer loopt weer op zijn eind en de vakanties zijn
achter de rug. Een nieuw kerkelijk seizoen begint. Ondanks
alle beperkingen die de bestrijding van het coronavirus nog
steeds met zich meebrengt, heeft de taakgroep Vorming &
Toerusting een uitgebreid programma samengesteld,
waarin iedereen wel iets van zijn of haar gading kan vinden..
De acht pagina’s met aankondigingen in deze Bagijn, zijn
uitneembaar en apart te bewaren.
De coronacrisis heeft ook gevolgen gehad voor de uitgave
van dit wijkblad. In het voorjaar is geen nummer verschenen, met name omdat het stickeren en de verspreiding
problemen zou opleveren. Nu is daar een oplossing voor
gevonden. Ook het uitbrengen van een gezamenlijk wijkblad met de Adventskerk is even op de iets langere baan
geschoven. Voorlopig ontvangen de leden van de Oosterkerkgemeente nog de vertrouwde Bagijn.

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
De volgende Bagijn verschijnt op 17 november. Inleveren
kopij en foto's uiterlijk 9 oktober.

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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Corona speelt wel een belangrijke rol in dit septembernummer. Op de voorpagina en achterpagina foto’s die tijdens
de lock down gemaakt zijn door Paul de Vries. Het gedicht
op de achterpagina is een aangepaste versie van Lied 1003.
In dit nummer vertellen jonge en wat oudere gemeenteleden
hoe zij deze coronatijd ervaren.
De volgende Bagijn verschijnt eind november en is alweer
het laatste nummer van dit jaar. Het omvat de Eeuwigheidszondag, Advent en Kerst. We zoeken voor dat nummer weer
een gedicht en een (staande) foto die geschikt zijn voor de
achterpagina. Uiterlijk 9 oktober kunnen ze worden gemaild
naar debagijn@oosterkerk.
Geniet van deze Bagijn en van een mooi nieuw kerkelijk
seizoen. Juist in deze tijd is het heel goed om elkaar weer
te kunnen ontmoeten, al is het dan ook op gepaste afstand
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

Waar ben je?
‘Verantwoordelijk leven in tijden van crisis’, mijn oog viel ineens op deze ondertitel van een boek in mijn kast. ‘Een gebroken wereld heel maken’, door Jonathan Sacks. Dat advies kunnen we wel gebruiken nu. Ik vind ze spannend, de
komende maanden. Gaat het virus weer opvlammen? Kunnen de kerkdiensten doorgaan? Hoe gaat het met onze gemeente, als zoveel activiteiten die we gepland hadden, waar we aan gewend zijn, weggestreept worden? Hebben we
nog wel behoefte eigenlijk aan die kerkdiensten, aan die activiteiten?
Sacks staat stil bij de tekst uit Genesis 3, waar God aan Adam vraagt: ‘Waar ben je?’ God is op zoek naar deze mens,
die zich angstig en ontredderd verbergt. ‘Waar ben je’, die vraag wordt ons vandaag ook gesteld. In de crisis moeten we
onszelf verhouden tot ziekte, onzekerheid, dreiging. Tot lijden, fragiliteit. We moeten ons verhouden tot God.
Waar ben je? Waar ben ik, oog in oog met deze crisis? Waar zoek ik houvast, hoe houd ik me staande? Wat zoek ik,
wat is van belang? En welke verantwoordelijkheid draag ik?
Tegelijkertijd moet ik aan Mozes denken en de brandende braamstruik. God roept Mozes daar. Waar ben je? De vraag
kan confronterend overkomen, een beschuldiging bijna. Waar ben je eigenlijk? Verberg je je voor mij? Maar uit de
braamstruik noemt God zijn eigen naam: Ik ben er. Ik ben bij je, ik zal er voor je zijn. Ook in de crisis. Juist in de crisis.
Mens, waar ben je? Mens, hier ben Ik. Je staat er niet alleen voor. Je bent wel geroepen, bij je naam. Een uitnodiging,
om verantwoordelijk te leven, in tijden van crisis. Om opnieuw te kijken, op weg te gaan, misschien nieuwe mogelijkheden en kansen te zien. Want Gods woord gaat nooit in lock down en Gods geest waait waar ze wil. Juist in tijden van
crisis.
Ds. Elly Urban
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Van de diaconie
Hoe gaat het met Buurten met
Boodschappen?
Eind vorig jaar is de diaconie begonnen met het project
Buurten met Boodschappen. Het doel is om mensen
die het financieel erg zwaar hebben een jaar lang te
helpen met een boodschappenpakket en om bij het
brengen te gaan buurten. Het sociale aspect is hier net
zo belangrijk als het financiële. Na een voorlichting van
Stichting Present hebben ruim twintig vrijwilligers zich
aangemeld om te gaan “buurten”. De diaconie had, met
dank aan onze gemeenteleden, geld beschikbaar om
vijf huishoudens een jaar lang iedere maand van een
boodschappenpakket te voorzien.
Diaken Hans Hop: ‘Stichting Present selecteert de mensen
die hiervoor in aanmerking komen. Helaas kostte deze
selectie en screening de nodige tijd. Zo konden niet alle
teams van boodschappers direct aan een hulpvrager gekoppeld worden. Eind april is, in de coronatijd, het vijfde
traject gestart. Buurten is dan lastig en bestaat dan noodgedwongen uit het afleveren van een boodschappenpakket
bij de voordeur. Gelukkig komen er weer meer mogelijkheden om te buurten. De bezoekteams zijn zeer enthousiast
ontvangen en hadden ook het gevoel dat de boodschappen
bij de juiste mensen terecht kwamen. Zo is een mevrouw
met hoge ziektekosten erg blij dat ze een jaar met de
boodschappen kan overbruggen tot ze weer wat meer financiële armslag krijgt, omdat ze dan pensioen krijgt. Een
team heeft zelfs de hulpvrager geholpen met verhuizen en
van wat extra spullen voorzien. Als diaconie zijn we blij dat
we op deze manier mensen kunnen helpen en we willen
iedereen bedanken die dit project mogelijk maken.’
De boodschappers…
Leanne Kroes, Wietske Berkeveld en Klarieke Hop zijn
actief als bezorgers van boodschappenpakketten. Zij vertellen: ‘Na onze aanmelding als vrijwilliger voor het BMB
(buurten met boodschappen) project werden wij al direct
ingezet. Voor een half jaar werden wij gevraagd om te
buurten bij een 1-ouder gezin bestaande uit een moeder
met twee jonge kinderen. Natuurlijk eerst een kennismaking, samen met een vrijwilliger van Present en het gezin.
Er werden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld wanneer
de boodschappen gebracht zouden worden en natuurlijk
welke boodschappen we moesten halen. Dat is dus het
mooie aan dit project: het gezin levert zelf een boodschappenlijstje aan en wij haalden deze boodschappen, tot een
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max van 50 euro per keer. Voor ons betekende dat elke
keer met twee pakken luiers op pad, aangevuld met andere boodschappen.
Uurtje buurten
En natuurlijk heel belangrijk: even dat uurtje buurten. Het
buurten leverde mooie gesprekken op. Daarin merkten we
ook dat dit een heel belangrijk aspect van dit project is.
Helaas werd het buurten lastiger tijdens de coronacrisis,
dat werd dan buurten aan de deur. In juni zijn we voor de
laatste keer geweest, toen konden we gelukkig buiten in de
tuin zitten. We hebben gemerkt dat dit een heel waardevol
project is, vooral voor het gezin waar we kwamen, maar
ook voor ons om te merken en te weten dat zomaar je
boodschappentas vullen niet vanzelfsprekend is.’
Door: Hans Hop

Gevraagd
Wie wil steentje bijdragen aan
kerkenwerk in Het Zonnehuis?

In Het Zonnehuis wordt nog elke zondag een kerkdienst
gehouden in de aangrenzende kerk van de Open Kring.
Daarnaast is er tweemaal in de maand voor de katholieke bewoners een communieviering.
De Kerkenraadscommissie behartigt samen met de
geestelijke verzorging de gang van zaken. Het Zonnehuis faciliteert in praktische zin en een aantal Zwolse
kerken draagt samen de ambtelijke verantwoordelijkheid.
Daarmee zijn het volwaardige kerkdiensten, waarin ook
het Avondmaal wordt bediend, een enkele keer wordt
gedoopt en collecten en bloemen een goede bestemming krijgen. Organisten begeleiden de samenzang en
diverse kosters hebben hun eigen taak. Naast vaste
vrijwilligers helpt bij toerbeurt een tiental vrijwilligers uit
zes Zwolse kerken mee bewoners te halen en weer terug
te brengen.
In februari nam mevrouw Jane de Jager - na 18 jaar
trouwe dienst - afscheid;
zij vertegenwoordigde
achtereenvolgens de Hoeksteen- en de Oosterkerkgemeente.
In haar plaats zoeken wij naarstig
een opvolger (m/v) vanuit de Oosterkerk of een van de
andere (protestantse) wijkgemeenten.
Voor informatie: Gerhard Kruizinga of Gertine Prins, tel.
038-4574574,
e-mail: g.kruizinga@zgijv.nl en g.prins@zgijv.nl

Een schone kerk
dankzij vrijwilligers
Achteraf gezien is het op de tweede dinsdag van maart
de voorlopig laatste keer dat het kan: voor De Bagijn
een kijkje nemen bij het schoonmaken van de kerk. Nog
dezelfde week wordt de lock down afgekondigd en op
zondag 15 maart is er al geen dienst meer in de Oosterkerk.
Bovendien tref ik het niet op 10 maart, zegt Wim de Ruiter
een beetje spijtig. Naast hem en zijn vrouw Hettie zijn er De schoonmaakploeg op 10 maart. Van links naar rechts:
deze keer maar twee vrijwilligers komen opdagen en dat is Carianne van Harten, Hettie de Ruiter, Ria Atsma
voor de foto’s natuurlijk minder leuk. “Normaal zijn er altijd en Wim de Ruiter.
wel meer dan tien mensen”, aldus Wim. Samen met Hettie
coördineert hij de schoonmaakwerkzaamheden in de
Oosterkerk, waar hij als baby zelfs nog gedoopt is. Via de kerkgangers weer aanschuiven in een schone kerkzaal
oproepen in de kerkgroet probeert hij gemeenteleden aan en na afloop van de dienst bijpraten in een propere Bagijte moedigen mee te doen, zoals gezegd met wisselend nehof.
Dat pakt dus anders uit, deze tweede week van maart: net
resultaat.
De inzet van vrijwilligers begon ooit na een vraag van als heel veel andere kerkelijke activiteiten komt ook het
Jannetta Schoemaker. Er bleef werk liggen, volgens de schoonmaakwerk helemaal stil te liggen. Wim de Ruiter
voormalige koster, die zelf ook een groot deel van het denkt dat het schoonmaakwerk zoals dat voor de coronaschoonmaakwerk voor haar rekening nam. Nu komt er nog periode was, niet zo snel zal terugkomen. Als bekend wordt
maar één keer in de week een ploegje professionele dat op 5 juli weer de eerste dienst gehouden mag worden,
schoonmakers, die vooral de vloeren en toiletten een beurt plaatsen Hettie en hij een oproep om te komen helpen met
geven. Een keer in de maand komt daarnaast de ploeg van schoonmaken. “We hadden een ochtend- en een avondWim in actie. In de zomermaanden nemen de schoonma- sessie gepland, zodat mensen die overdag niet kunnen, ’s
kers ook de buitenboel mee, dan halen ze onder meer het avonds konden komen helpen. De respons op de oproep
was bedroevend: voor de ochtend meldden zich twee
gras en onkruid tussen de tegels vandaan.
personen en voor de avond slechts één. We hopen natuurlijk dat er weer meer mensen komen als de situatie weer
Met liefde
Op 10 maart tref ik Wim, Hettie, Carianne van Harten en wat normaler is. Voorlopig roeien we met de riemen die we
Ria Atsma met emmers, bezems en poetsdoeken in de hebben en kunnen daar altijd mensen bij gebruiken.”
kerkzaal. En die is best groot als je er maar met z’n vieren Voor meer informatie: wim.deruiter@home.nl
Door: Gery Bruins
voor moet zorgen dat alles weer spic en span is. Het viertal
doet het werk met liefde en geniet ook van de gezelligheid.
De koffie tussendoor is meer dan verdiend. Zondag kunnen
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Kerk in coronatijd
In een tijd waarin de behoefte aan
bemoediging groot was, moesten
de kerken dicht. Door corona kwam
de vertrouwde kerkgang weliswaar
stil te liggen, maar algauw werden
alternatieven bedacht en uitgevoerd. In deze Bagijn blikken we
terug met Nel van der Maden en
Henk Gerrits; beiden nauw betrokken bij het organiseren van de online diensten en livestreams.
‘De coronacrisis overviel iedereen’,
constateert Nel. ‘Ik zou die zondag het
meditatief moment verzorgen, maar
ineens gingen de kerken dicht. Hoe
moesten we dat oplossen? De eerste
zondag verzorgde de PKN een korte
dienst op de televisie, dat sprak mij
enorm aan: kort, met een mediatie en
muziek. Dat leek mij ook wel wat voor
de Oosterkerk. De online diensten
werden ook op die manier georganiseerd. De kerkenraad koos ervoor om
het klein te houden, ook in de muziek:
geen orgel, maar piano en solo-instrumenten. Daarbij verzorgden Geeske
Koopman-Ridderbos en ik vaak de
muzikale omlijsting. Ik filmde daarbij
vanuit huis, met een camera en een
iPad. Geeske en Ludwin Wieringa
namen in de Oosterkerk ook de meditaties en andere activiteiten op.'
Aan de kijker gedacht
'Bij het filmen heb ik steeds aan de
kijker gedacht: wat wil je overbrengen?
De kijker houdt van afwisseling, daarom werkte ik met verschillende camera’s, voor verschillende perspectieven.
’ Een keer hebben Geeske en Nel een
pianostuk voor vier handen gespeeld.
Nel: ‘Dat moest natuurlijk corona-proof. Dus speelde Geeske eerst haar
partij, daarna maakte ik de piano
schoon en speelde vervolgens mijn
partij. Op de camera wilden we natuurlijk dat samenspel laten zien. Dus heb
ik met lijmtangen een camera vastgemaakt aan de lamp die boven de piano
hing, om vier handen in beeld te kun6

nen brengen. Dat was wel een creatieve oplossing.’
Andere beleving
Al met al waren de online diensten af
en toe een flinke uitdaging. ‘Waar we
in het begin nog rekenden op drie
weken, werden het uiteindelijk drie
maanden’ zegt Nel. ‘Waarin we in afwisseling met de Adventskerk de opnames maakten. Dat was vooral intensief bij speciale diensten als met Pasen
en Pinksteren, waar we ook kinderen
bij betrokken hebben. Geeske, Ludwin
en ik hebben heel veel van elkaar geleerd. Mij spraken die korte diensten
persoonlijk erg aan. Thuis beleef je het
toch echt heel anders dan live in de
kerk, een uur achter een scherm is lang
hoor. Daar moet je rekening mee houden. Ik ben blij dat we deze technische
hulpmiddelen hebben, maar het is
lastig om een goede modus te vinden
om onze diensten, waar tot nu toe
maar weinig mensen komen, zodanig
vorm te geven dat het fijn is om in de
kerk te zijn, maar ook fijn om thuis
achter je computer of op je tv-scherm
de dienst bij te wonen. Daar moet je
rekening mee houden. Hoe houden we
elkaar vast, ook met al onze techniek?
Dat is een uitdaging.’
Beter beeld
Dat vindt ook Henk Gerrits, hoofd
techniek bij de Oosterkerk. Sinds juli
worden de zondagse kerkdiensten niet
meer van tevoren opgenomen, maar
live gestreamd via internet. Bezoekers
kunnen de dienst daardoor live meekijken, maar ook later online terugzien.
Henk: ‘We hebben nieuwe camera’s in
een veel hogere resolutie. Dat geeft
voor de kijker een veel beter beeld, dat
vind ik toch wel de grootste winst van
deze overgang.’ De eerste voorbereidingen voor de nieuwe installatie vonden al voor de coronacrisis plaats. ‘De
oude installatie was aan vervanging
toe’, vertelt Henk. ‘We hadden dus al
offertes opgevraagd en een opdracht

Vrijwilligers in rode hesjes heten de
kerkgangers welkom.
Rechts Henk ter Steeg, op de rug
gezien Geertje van Loo.
uitgezet. Daarin was echter de mogelijkheid van een livestream niet meegenomen. Toen de coronacrisis uitbrak en we beseften dat dit weleens
lang zou kunnen duren, hebben we
contact met de leverancier gelegd om
de optie van een livestream toe te
voegen aan de opdracht. En sinds juli
kunnen we hiervan gebruik maken.’
Verbinding houden
De bediening van de apparatuur is heel
anders dan eerst. ‘Wat vooral even
wennen is, is dat de kerkzaal en de
livestream apart te bedienen zijn’, legt
Henk uit. ‘De mensen thuis zien dus
wat anders dan de mensen in de kerk.
Bijvoorbeeld bij de liederen: als je
thuiszit, is het enkel in beeld hebben
van de liedteksten niet aantrekkelijk.
Om verbinding te houden met de
kerkzaal leggen we nu de liedtekst
over een beeld binnen de kerk. De
kijker ziet dan als het ware twee beelden en blijft zich betrokken voelen bij
de kerk.’ Inmiddels hebben alle leden
van het beamerteam een cursus gevolgd om te leren werken met de nieuwe apparatuur.
Henk: ‘Het is in het begin wel wat lastiger, maar hoe vaker je het doet, hoe
makkelijker het wordt.’
Door: Heleen Grimmius

OM TE BEWAREN

Programma V&T
2020-2021
Bij het programma-aanbod
De taakgroep Vorming &Toerusting heeft weer een uitgebreid en gevarieerd programma kunnen samenstellen.
Dit aanbod is ontstaan in overleg met de reeds bestaande oecumenische partners. De gegevens vindt u op de
volgende 7 pagina’s. Wanneer opgave vooraf vereist is,
staat dit er duidelijk bij vermeld.
Op dit moment beperkt het programma zich tot het najaar
en zijn nog niet alle data bekend. In het volgende nummer
van De Bagijn hoopt V&T meer informatie te kunnen
geven, ook over het programma voor het voorjaar.
Veel dank aan alle bedenkers en aanbieders van ideeën!
Als u suggesties heeft voor het komende seizoen kunt u
die vóór februari 2021 doorgeven aan een van de leden
van de gezamenlijke taakgroep: ds. Iemke Epema, ds.
Jaap Jonkmans, ds. Nelleke Eygenraam, Maartje van
Loo, Lies Westendorp, Wouter Geerling, Henk Ottevanger, Christa Westerhof en Hadewieg Louissen.
Let op:
Gezien de speciale omstandigheden dit V&T-seizoen, is het in verband met samenkomsten van groot
belang u als mogelijke deelnemer aan te melden via
de mail, zoals vermeld bij de activiteit.
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18+ gesprekskring
Adventskerk

VASTE KRINGEN
Ontmoetingsmomenten
ouders met kinderen
In de afgelopen jaren zijn er jaarlijks verschillende ontmoetingsmomenten geweest met ouders en kinderen in de
basisschoolleeftijd. De foto is vorig jaar gemaakt tijdens een
Jonge Gezinnen-middag in de Oosterkerk. Deze traditie
wordt voortgezet. Zie pagina 17 van deze Bagijn voor meer
informatie over de eerstkomende ontmoeting op zondag
27 september.
De activiteit zal steeds plaatsvinden 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

Ben jij tussen de 18 en 30 jaar en vind je het leuk om met
andere jongeren te praten over wat jou ten diepste raakt?
Dan is de 18+ gesprekskring iets voor jou. We maken gebruik van verschillende werkvormen zoals film, tekenen,
kaartspel, bibliodrama, etc. We komen één keer in de 5 à
6 weken op een zondagavond bij elkaar van 19.30-21.30
uur. Informatie ds. Hans Tissink, dstissink@adventskerk.nl
Aanmelden via raad.vent@adventskerk.nl

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+ groep Adventskerk
Eén keer per maand komt de 30+ op zondagavond van
20.00-21.30 uur bij elkaar. We gaan samen in gesprek over
thema’s rond het geloof, zingeving en levensvragen. Aan
het begin van het seizoen bespreken we met elkaar welke
onderwerpen we aan bod willen laten komen. De avond
wordt voorbereid door een groepslid. Regelmatig nodigen
we iemand uit om een onderwerp in te leiden en met ons
te bespreken. Contactpersoon Yvonne van de Barg, edwinenyvonne@planet.nl
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Ontmoetingsgroepen
met geloofsgesprek (GGG)
Gewoonlijk in een huiskamer, desnoods via videoverbinding. Elkaar vertellen wat je bezighoudt, wat het leven
zinvol maakt, etc. Een goede setting om mensen te leren
kennen of anderen uit te nodigen. Een groep kan bijv. de
Bijbeltekst van de zondag bespreken, zelf onderwerpen
kiezen of gebruikmaken van gespreksmateriaal bij een
Bijbel(s)boek of -persoon. Veelal één keer per maand een
avond of middag op zondag, maandag, woensdag of
donderdag bij een van de deelnemers thuis. Info bij: Jelle
Zijlstra, tel. 038-4542 562 of jellezijlstra@telfort.nl of Harry
Prins tel. 038-453 1068 of harryprins70@gmail.com en/of
www.oosterkerk.nl bij Activiteiten: namelijk Bijbelkring en
Groeigroepen.

30+ gesprekskring Oosterkerk
Iedere maand komt deze groep bij elkaar bij een van de
deelnemers thuis om gedachten met elkaar uit te wisselen
over wat geloven voor ieder persoonlijk is. We komen bij
elkaar op de eerste donderdag van de maand. Eerder
deden we dat altijd bij iemand thuis, maar vanwege de
maatregel van de 1,5 meter afstand beginnen we dit seizoen
in de kerk.
We lezen dit seizoen samen het boek Leegte achter de
dingen. ‘Mijn zoektocht naar een betekenisvol leven’ van
Claartje Kruijff (foto). Je bent van harte welkom bij deze
kring als je 30 bent of ouder (er is geen echte bovengrens).
De eerste avond is op donderdag 3 september om 20.00
uur in de Oosterkerk. Informatie en opgave bij ds. Iemke
Epema.

Levensthema’s voor
60-plussers

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 15 mensen. Iedereen is welkom! We oefenen ons in “leeg-maken”
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. Elke derde woensdag van
de maand om 20.00-21.15 uur in Wijkcentrum SIO. Gespreksleiding: ds. Siebren van der Zee en ds. Henk Ottevanger. Kosten: € 2,- voor koffie/thee. We weten nog niet
wanneer we kunnen starten in verband met corona, maar
heeft u interesse meldt u zich vast aan. Info: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave: raad.vent@adventskerk.nl Vacare
als landelijke beweging: www.pkn.nl/vacare

Mensen van 60 jaar en ouder zijn van harte welkom! We
kiezen voor het voorjaar van 2021 rond de Paastijd. We
komen één keer per maand bij elkaar. De data en tijden zijn
nu nog niet bekend. Begeleiding door ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg Louissen. Kosten: € 2,- per keer voor
koffie/thee. Opgave kan via het aanmeldingsformulier of
een e-mail naar raad.vent@adventskerk.nl
Max. 12 deelnemers
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GELOOFSVERDIEPING
ONTMOETING
EN SPIRITUALITEIT

Zwols Leerhuis
Vanaf september start het Zwols Leerhuis, voor wie op zoek
is naar theologische verdieping bij de zondagse lezingen.
Telkens wordt de lezing behandeld van de komende zondag, ingeleid door een predikant. Iedere keer staat op
zichzelf. U kunt dus één keer komen, of vaker. Data:
dinsdag 8, 15, 22 en 29 september, dinsdag 27 oktober,
dinsdag 10, 17 en 24 november. Het leerhuis duurt van
20.00-21.30 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in de
Oosterkerk. Vanaf 19.45 uur is er koffie/thee (€ 1,- per
kopje). Aanmelden en vragen: leerhuis@elkz.nl Meer data
en info op https://www.oosterkerk.nl

Vrouwen aan het woord

Deze beeltenis van Geert Groote is te vinden in het
museum Geert Groote Huis in Deventer.

Ontmoetingshuis
Moderne Devotie
De pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie bestaat
nu ruim drie jaar.
Op dinsdag 22 september om 19.30 uur starten we weer in
de Oosterkerk. Het thema is dan ‘Geduld in crisistijd’. Rond
21.15 uur wordt de avond afgesloten. Dit seizoen zijn de
ontmoetingen in de Oosterkerk. Vanwege de situatie
rondom het virus is er geen gezamenlijke maaltijd. De begeleiding van de avonden is in handen van ds. Hans Tissink
en Mink de Vries. Voor meer info en andere activiteiten: zie
de website. Aanmelding via website: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl
De andere avonden in het najaar vinden plaats op:
6 oktober: De zwakke mens (4.20)
20 oktober: Ware rust (4.21)
3 november: Herinneringen aan God (4.22)
17 november: Diepe vrede (4.23a)
1 december: Wat moet ik bidden? (4.23b)
15 december: Nieuwsgierig (4.24)
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Jaar op jaar wordt er een programma aangeboden voor
vrouwen die in oecumenisch perspectief met elkaar in gesprek willen gaan. In de afgelopen jaren kwamen we telkens
in de zaal bij de Lutherse kerk bij elkaar. Helaas lukt het
niet om daar met twaalf vrouwen of meer bijeen te komen.
Gelukkig hebben we zaalruimte in de Adventskerk/Wijkcentrum SIO weten te regelen. Met inachtneming van de 1,5
meter afstand, kunnen we daar zonder probleem met dertig
vrouwen bij elkaar komen.
Een voordeel is dat SIO voldoende parkeergelegenheid
heeft en een overdekte fietsenstalling. Het adres van SIO
is Thorbeckelaan 2, 8014 AZ.
Als thema voor het komende seizoen is gekozen voor ‘Met
zon en maan door de seizoenen gaan’. De eerste bijeenkomst hopen we te houden op 14 oktober vanaf 10.45 uur.
Evenals andere jaren houden we vast aan de tweede
woensdag van de maand. Informeer bij khouweling@xs4all.nl of er ruimte is voor nieuwe deelneemsters.

Droomduiding
Sinds augustus 2019 volg ik, Joke Gosker, een opleiding
voor droomduiding aan het Haden Institute in North Carolina. Deze opleiding is op christelijke grondslag gestoeld.
Zie: www.hadeninstitute.com Bij wijze van stage wordt mij
gevraagd een droomgroep te leiden voor een periode van
6 weken. Eén keer per week komen we als groep bij elkaar
om 2 uur lang elkaars dromen te helpen duiden. Het is
verrassend om te ontdekken wat dromen ons te vertellen
hebben. Data nog niet bekend. Tijd: 19.30-21.30 uur. Locatie Wijkcentrum SIO. Leiding: Joke Gosker. Info: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave: raad.vent@adventskerk.nl
Max. 5 deelnemers per groep. Mochten zich meer dan vijf
mensen melden, dan kan ik overwegen om twee droomgroepen te starten.

In gesprek met Eritreeërs
en de Eritrese kerk
In afgelopen jaren zijn veel vluchtelingen, o.a. veel
Eritreeërs die hun land ontvlucht waren, Nederland binnen
gekomen. Deze mensen zijn in meerderheid christenen die
hier in verschillende kerken, zoals ook in Zwolle, bijeenkomen. Hun christelijke godsdienst dateert uit de eerste
eeuwen en is mede ontstaan uit joodse wortels. Het is een
kerk die zeer rijk is aan prachtige melodieën, rituelen en
een intense beleving van de christelijke feestdagen en
godsdienstige feest- en heiligendagen. Het is zeer de
moeite waard met hun godsdienst nader kennis te maken
in de vorm van een gesprek en een levend contact met hoe
zij hun kerkzijn liturgisch ervaren. Datum nog niet bekend.
Tijdstip 20.00-22.00 uur. Locatie Wijkcentrum SIO. Leiding:
Jaap van Slageren en een lid van de Eritrese Kerk in Nederland. Info: h.ottevanger@hetnet.nl
Opgave:raad.vent@adventskerk.nl

Vier bijeenkomsten
over Simone Weil
In vier bijeenkomsten lezen we in het werk van de joodse
Simone Weil (1909-1943). Zij was filosoof, fabrieksarbeidster en politiek activist; in de oorlog nam ze deel aan het
Franse verzet. Velen kennen haar van haar mystieke teksten, na haar dood verzameld in ‘Wachten op God’. Op vier
avonden is er naast de inleidingen ruimte voor gedachtewisseling.
Van Weil zijn in het Nederlands verkrijgbaar: ‘Wachten op
God’(ISBN 9789061317197) en ‘Liefde is licht’ (ISBN
9789043533485). Jan Geurts leidde afgelopen jaar bijeenkomsten over Etty Hillesum. Data nog niet bekend. Tijdstip
20.00-22.00 uur (met koffiepauze). Locatie Wijkcentrum
SIO. Opgave noodzakelijk. Leiding: Jan Geurts. Info: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave: raad.vent@adventskerk.nl
Max. 18 deelnemers.
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Gedachten over gedichten
Een gedicht komt op een andere gevoelslaag binnen dan
een “gewone” tekst. Om te ontdekken hoe een gedicht je
raakt, is boeiend en inspirerend. Vooral als je dit samen met
anderen doet. Het thema is nog niet bekend, evenmin als
de data. Hierover volgt later de nodige informatie. Wel zal
het net als andere jaren gaan om 3 bijeenkomsten overdag.
Data nog niet bekend, maar waarschijnlijk voorjaar 2021.
Locatie Wijkcentrum SIO. Begeleiding door ds. Nelleke
Eygenraam en Hadewieg Louissen. Kosten: € 2,- per keer
voor koffie/thee. Opgave kan via het aanmeldingsformulier
of een e-mail naar raad.vent@adventskerk.nl
Max. 12 deelnemers.

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, betekenis toen
en nu of misschien zomaar wat verhalen horen, schroom
dan niet om je op te geven voor sowieso twee avonden.
Data nog niet bekend. Tijdstip 20.00-21.45 uur. Locatie
Wijkcentrum SIO. Begeleiding: Bert Letwory. Kosten: € 2,per keer voor koffie/thee. Info: h.ottevanger@hetnet.nl
Opgave: via aanmeldingsformulier of mail naar
raad_vent@adventskerk.nl

OECUMENISCHE
VERNIEUWING
Vieringen
De Oosterkerk kent al een lange traditie van oecumenische
ontmoetingen. Er zijn contacten met de Lutherse Gemeente, de Thomas a Kempis-parochie en de Dominicanen. De
eerstkomende oecumenische viering vindt plaats op zondag 20 september, aanvang 19.00 uur aan het begin van
de Vredesweek, in de Onze Lieve Vrouwe basiliek. Vanwege de huidige beperkingen in het aantal deelnemers hebben
we dit jaar gekozen voor een avonddienst, naast de ochtendvieringen die de deelnemende kerken zelf organiseren.
Tijdens het weekend van zaterdag 31 oktober en zondag
1 november vindt er kanselruil plaats met de Dominicanen.
Voorgangers in de Oosterkerk zijn dan pastor Hans
Schoorlemmer en ds. Iemke Epema. In de Dominicanenkerk gaat ds. Nelleke Eygenraam voor samen met een van
de voorgangers van die gemeenschap.

Het verhaal gaat
Elke tweede dinsdagmiddag in de maand (te beginnen op
dinsdag 13 oktober om 13.30 uur) is er in de Oosterkerk
een oecumenische gespreksgroep, die met elkaar de verhalen leest en overweegt 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.

12

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 Kempis-parochie en de
Oosterkerk organiseren. De ontvangst met koffie of thee is
telkens vanaf 19.15 uur in het Dominicanenklooster, in de
Refter, waarna om 19.30 uur de vertoning van de film begint.
De eerste avond met de film ‘The Darjeeling limited’ vindt
plaats op vrijdag 11 september bij mooi weer in de
kloostertuin. Op donderdag 29 oktober zal de film ‘Two
popes’ worden vertoond in het koor van de kerk (kleed u
warm aan!) en op donderdag 10 december ‘Hors Normes’. In 2021 zijn te zien op donderdag 28 januari: ‘Boven is
het stil’ en op donderdag 4 maart: ‘Into great silence’. De
entree bedraagt € 6,- inclusief de consumptie. Er is geen
pauze. Na iedere film is er voor wie wil een nagesprek.

Oecumenische leeskring Raak de wonden aan
Over niet zien en toch geloven luidt de ondertitel van dit laatste boek van Tomas Halik (foto). 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-dagentijd. Vorig seizoen waren we een avond bij elkaar geweest
toen de bijeenkomsten abrupt afgebroken moesten worden vanwege de coronacrisis. U wordt gevraagd zich opnieuw
op te geven als u vorig jaar deelnemer was. Ook voor nieuwe deelnemers wordt plek gemaakt. Van u wordt gevraagd
het boek zelf aan te schaffen (prijs € 19,90). De data in het voorjaar van 2021 worden later bekendgemaakt. De bijeenkomsten worden gehouden in de Dominicanenkerk. Begeleiders zijn pastor Anneke Grunder en ds. Iemke Epema.
Kosten zijn € 5,- per avond, inclusief koffie en thee.
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EENMALIGE ACTIVITEITEN EN KRINGEN
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 begrijpelijk waarom dit boek nu al anderhalf millennium wordt gelezen
en herlezen. We vervolgen de spannende ontdekkingstocht die in het vorig seizoen werd begonnen. In 2 jaar tijd, één
keer per maand op een dinsdag, lezen we de Belijdenissen van Aurelius Augustinus. Ook mensen die er vorig jaar niet
bij waren, kunnen aanhaken. De eerste avond is op dinsdag 6 oktober 20.00 uur in de Oosterkerk. Opgave uiterlijk 25
september bij Wilhelm Weitkamp: w.weitkamp@artez.nl

Ethische dilemma's in coronatijd

Op het moment dat we dit programma samenstellen (eind juni), schrijven de kranten over de vraag wie er naar de IC
mag als er te weinig bedden zijn. Een complexe vraag met een nog veel complexer antwoord. In Isala is geestelijk
verzorger en klinisch ethicus Annie Hasker, gemeentelid van de Oosterkerk, betrokken bij het opstellen van een nieuw
protocol daarover. Tijdens de avond in het najaar zal zij een kijkje geven in de keuken van de ethiek. Waarom mag de
geestelijk verzorger wel op bezoek, maar de eigen dominee nog niet? En als er te weinig beschermingsmiddelen zijn
binnen Isala, hoe worden die dan verdeeld? De avond vindt plaats op woensdag 28 oktober om 20.00 uur in de Oosterkerk. Dat geeft ons de kans om na de inleiding van Annie Hasker met elkaar in gesprek te gaan. Graag aanmelding
vooraf bij Maartje van Loo: vanloomaartje@gmail.com We zullen met een kleine groep zijn van max. 10 deelnemers.

Vredesweek 2020

Samen met duizenden mensen in heel Nederland komen we in actie voor vrede.
In 2020 vieren we de Vredesweek van 19 t/m 27 september! Doe je mee?
Vredesplatform Zwolle organiseert diverse activiteiten, waarvan twee in de
Oosterkerk.
Documentaire ‘Ik alleen in de klas’
Op dinsdag 22 september om 20.00 uur draaien we de documentaire ‘Ik alleen
in de klas’ (2016). In deze documentaire (74 minuten) gaat regisseur Karin
Junger, witte moeder van drie donkere kinderen, samen met haar familie de
confrontatie aan met het racisme dat zij in hun dagelijks leven ervaren. De Black
Lives Matter protesten dit jaar, maken dit tot een actueel thema.
Voorstelling ‘Bonhoeffer. Wie ben ik?
Op donderdag 24 september om 20.00 uur is de voorstelling Bonhoeffer. Wie
ben ik?. Dit jaar gedenken we dat het 75 jaar geleden is dat dat de Tweede
Wereldoorlog is afgelopen en we vrij zijn van oorlog en bezetting. Ook is het 75
jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer zijn leven gaf voor die vrijheid. Hij was een
predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler. Hij werd gepakt, veroordeeld
en op 9 april 1945 opgehangen. 39 jaar oud. In antwoord op de vraag ‘wie ben
ik?’ vocht hij tegen zichzelf, met God, voor vrijheid, in de gevangenis met de
dood voor ogen, om overgave, om liefde. In brieven en gedichten deed hij
daarvan verslag. In de muziektheatervoorstelling ‘Bonhoeffer – Wie ben ik?’
volgt Kees van der Zwaard hem op zijn zoektocht. Hij speelt samen met alt-violiste Roosmarijn Tuenter. Zij is als Maria von Wedemeyer, de geliefde van
Bonhoeffer, onbereikbaar nabij.
Zie www.vredesplatformzwolle.nl of www.oosterkerk.nl ook voor de andere
activiteiten in de Vredesweek, en voor de vraag of de activiteiten doorgaan.
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Ontmoeting met…
Roely en Wim Aalbers
Als je door de woonkamer van Roely en Wim Aalbers
loopt, struikel je, als je niet goed uitkijkt, over hun twee
kinderen. Dat wil zeggen, over de geboetseerde portretten, zoals Roely ze noemt, die nu in brons gegoten op
de grond staan. Als je de gezellige tuin inkijkt, zie je
een aantal door Roely gemaakte sculpturen. Achterin
de tuin staat een opvallend vormgegeven tuinhuisje,
dat Wim heeft ontworpen en gebouwd voor Roelie om
zich daar te kunnen wijden aan haar grote hobby.
Als je aan Wim vraagt om iets over zichzelf te vertellen, valt
op dat de kerk een heel belangrijke plaats inneemt in zijn
leven. Hij begint niet over zijn werk bij de provincie, waar
hij altijd met heel veel voldoening heeft gewerkt, maar over
de tijd van de fusie van De Hoeksteen en de Oosterkerk.
Ze hebben in die tijd bewust gekozen voor de Oosterkerk,
omdat die, als monument, vast wel zou blijven bestaan,
zeker nu er ook nog vleermuizen hun nesten hebben. Wim
was in die tijd voorzitter van de beheercommissie van De
Hoeksteen en hij heeft gemerkt dat doordat hij actief bij de
fusie betrokken was, hij als het ware werd meegezogen en
heel veel mensen uit de Oosterkerk heeft leren kennen.
Mede hierdoor voelden zij zich al snel thuis. Hun advies bij
een fusie: denk en doe mee zodat je je betrokken voelt.
Duif
Wim is opgegroeid in Bennekom en Roely in Diever, maar
ze hebben elkaar leren kennen in Wijk aan Zee op een
volksdansavond van de L.C.G.J (Landelijk Centrum voor
Gereformeerd Jeugdwerk). Toen ze in Zwolle kwamen
wonen was Roely in verwachting van hun eerste kind. In
die tijd stopte je dan met (betaald) werk. Ze heeft later nog
jaren gewerkt als invalkracht in het (kleuter)onderwijs. Het
viel haar toen op dat ze steeds creatiever werd. Zij gaat nu
al 40 jaar naar Beernink in Hattem om daar te werken met
natuursteen. Daar heeft ze ook de steen met de duif gemaakt die is ingemetseld in de muur van de helling naar de
ingang van de Bagijnehof. Zelf denkt ze dat ze zoveel
liefde voor natuursteen heeft doordat ze tussen hunebedden is opgegroeid.

Foto: Tonny Eenkhoorn

Wim was zelf waarschijnlijk de eerste wiens portemonnee
(en mooie leren jasje) daar is gestolen.
Kunstcommissie
Roely en Wim vormen nu samen de kunstcommissie van
de Oosterkerk. Na een zeer heftig ziekbed kreeg Wim weer
overal zin in. Toen ze in de kerkgroet een oproep zagen
met de vraag wie iets op het gebied van kunst wilde organiseren, keken ze elkaar aan en wisten dat dit precies was
wat ze wilden doen. Het moesten wisselexposities worden
in de Bagijnehof met schilderijen die door gemeenteleden
waren geschilderd (beelden zijn wat onhandig in deze
ruimte). Er is nu een kring van 30 kunstenaars met banden
met de Oosterkerk en de Adventskerk. Het heeft gemeenteleden gestimuleerd om weer te gaan schilderen. De reacties zijn heel positief en er zijn ook mensen die weer meer
betrokken zijn geraakt bij de kerk. Al hun bezigheden in en
rond de Oosterkerk, maar ook bij Scouting en natuurlijk hun
kinderen en kleinkinderen geven zin aan hun leven en
hierdoor hebben zij heel veel zin in het leven.
Door: Hans Verheule

Leren jasje
Wim is nog steeds blij met de schets die hij heeft gemaakt
voor de verbouwing van de ontmoetingsruimte. Zijn schets
is vrijwel geheel overgenomen door de architect. Het is nu
veel ruimer en lichter, vooral ook door de glazen garderobe.
Wel opletten dat je waardevolle spullen uit je jas meeneemt!
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BAGEINTJE: kinderen over corona
Niet naar school, sport of op bezoek bij opa en oma: ook kinderen hebben last van het coronavirus! Wij vroegen
vier kinderen uit de Oosterkerk hoe zij de coronaperiode beleefden.

Christo Grimmius, 12 jaar, zat tijdens de coronacrisis in groep 8 van de Jenapleinschool:
‘Dit jaar liep heel anders. Ook voor mij waren dingen anders dan anders. Ik zit in groep 8 en dat betekende dat de
eindtoets dit jaar niet doorging. Op sommige scholen hadden ze dit jaar helemaal geen eindmusical, maar op mijn school
wel. Hoewel we normaal een musical hebben, hadden we dit jaar een film. Ik vond dit eigenlijk nog leuker en bijzonderder, want een film kun je voor altijd bewaren en een musical niet. Maar er waren soms ook nadelen. Bijvoorbeeld het
thuiswerken. Het was vaak wel leuk, maar in de klas heb je al je vrienden en die heb je hier niet dus dat was niet zo heel
erg leuk. In het begin mocht ik met niemand spelen en later wel weer. In de tijd dat ik met niemand mocht spelen, hebben
we een piano app gekocht dus in die tijd heb ik een beetje piano leren spelen. Ik kon ook niet naar mijn opa en oma dus
schreef ik ze een kaart of belden of facetimeden we ze even. Dat vonden mijn opa’s en oma’s wel heel leuk.’

Daphne van der Wal, 8 jaar, zat tijdens de coronacrisis in groep 5 van basisschool Het Atelier:
‘Ik vond het niet leuk toen we thuis moesten blijven vanwege corona, in de klas is het veel gezelliger! Daardoor zag ik
m’n vriendinnen niet en ik kon ook niet overleggen met mijn schoudermaatje als ik iets niet wist. We hebben wel tafelbingo gedaan via videobellen.
Behalve dat de school dicht was, miste ik ook ballet. Balletles ging eerst niet door, maar later wel, buiten in de tuin van
het Dominicanenklooster. Ook pianoles ging via videobellen. Ik ga liever naar juf toe, want ik mag vaak aan het einde
van de les haar poes eten geven. En het is ook veel gezelliger met juf.
Ik mis vooral opoe. Die is al 96 en die heb ik nog steeds niet gezien. Ze kan nu ook videobellen! Opa en oma en andere
oma heb ik nu gelukkig al wel weer gezien. Maar we geven elkaar nog geen big hug.’

Welmoed Kampen, 13 jaar, zat tijdens de coronacrisis in Havo 2 van de Vrije School:
‘In de coronatijd ben ik niet de hele tijd thuis geweest. Ik ontmoette twee vriendinnen regelmatig. Dat vond ik wel fijn. Ik
heb school wel erg gemist. Het online onderwijs is niks voor mij, de hele dag achter een scherm is erg saai. Ik miste mijn
vrienden op school. Via Whatsapp, Snapchat, Instagram en Teams kon ik vanuit huis met de klas communiceren. Voor
de vakantie ben ik een paar dagen naar school geweest. Ik hoop dat na de vakantie de scholen weer open zijn en blijven.
Gelukkig is niemand in mijn omgeving ernstig ziek geworden. Het lijkt me heel erg om ziek te zijn en dat niemand bij je
op bezoek mag komen. In september ben ik jarig en ik hoop dat ik dan een feestje met familie en vrienden kan houden.

Sverre Bijzet, 7 jaar, zat tijdens de coronacrisis in groep 3 van basisschool De Aquarel:
‘Ik vond het jammer dat ik niet meer naar school kon en dat ik niet met mijn beste vrienden op school kon spelen. En ik
vond het moeilijk voor alle mensen die corona hadden. Maar ik vond het ook een beetje leuk dat ik heel veel met mijn
vrienden in de straat kon spelen. En ik vond het ook wel fijn dat ik iets minder werk kreeg van school.
Het was een beetje raar dat ik van mijn ouders les kreeg. Dat was ook weleens lastig, want soms moesten mijn ouders
werken en dan moest ik zelf uitpuzzelen hoe ik het moest doen.
Ik miste heel erg mijn juffen. Maar mijn papa en mama deden het wel een beetje goed.
Toen we weer naar school gingen vond ik dat heel leuk. Maar onze klas was verdeeld in 2 groepen dus ik zag niet alle
kinderen tegelijk.
Ik heb in de corona-tijd ook heel vaak door te videobellen met mijn opa's, oma's, tantes en ooms gesproken. Dat vond
ik raar, maar ook een beetje fijn dat dit wel door een schermpje kon.’
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Christo Grimmius

Zondag 27 september:
Jonge Gezinnen-middag
Beste ouders en kinderen,

Daphne van der Wal

Het is alweer even geleden dat er een Jonge Gezinnen-middag plaatsvond.
Toen zijn bijgaande foto's gemaakt. Wij, André, Heidi, Leanne en Gerran,
vonden het de hoogste tijd de koppen eens bij elkaar te steken om een nieuwe
activiteit te bedenken.
Hierbij houden wij natuurlijk rekening met de beperkingen die er momenteel zijn
vanwege het corornavirus en dus moeten we flexibel zijn in het maken van
plannen.
Hierbij alvast een save the date, voor zondag 27 september 2020. Na de
kerkdienst gaan we van start en met lunchtijd eindigen we.
Alle gezinnen met kinderen zijn welkom. We hopen op een gezellige en ontspannen sfeer, en zullen ook aan de gang gaan met een (bijbels) verhaal of
thema. Zo zoeken we naar een goede mix van gezelligheid en verdieping. We
zullen in de organisatie ook rekening houden met de verschillende leeftijden
van de kinderen.
De plannen worden verder uitgewerkt de komende tijd en t.z.t. volgt meer informatie over het programma, de tijden en de locatie. Houd daarvoor de Kerkgroet,
mail en Facebook in de gaten. Opgeven kan via Heidi Schröder: heidischroder433@hotmail.com.
Wij hopen jullie te zien op 27 september!
Groetjes, Andre, Heidi, Leanne en Gerran

Sverre Bijzet
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Rondom de Oosterkerk

Weer welkom
Welkom in de kerk waar de paaskaars wekelijks brandt als symbool van licht en van warmte in een soms kille wereld.
Het licht laat zich niet begrenzen. Gods licht kent geen afstand (1.5 meter). Dat het zo moge zijn, dat dit licht en deze
warmte ons bereiken en ons de goede weg wijzen in het leven, want zo wil God zijn voor mensen en zo mogen wij
mensen zijn voor elkaar.
Sinds een aantal zondagen kunnen we de vieringen houden in de Oosterkerk, veelal samen met de Adventskerk en
daarmee groeit de samenwerking. Met zo'n zestig tot tachtig mensen in de kerk is de voortgeschreven afstand goed te
handhaven, zoals de foto laat zien. De sfeer en het contact zijn wel anders en velen missen het meezingen en de koffie/thee na afloop. Er is een compleet team vrijwilligers die de protocollen heeft bestudeerd en daarmee de vieringen
realiseert. Ook het streamen is professioneel geregeld door het beamerteam. We kunnen nu overal in de wereld de
vieringen volgen. Uitvaarten of huwelijken kunnen we zien en meebeleven. Ook bij ziekte of op vakantie.
Het team van voorgangers overlegt voor het invullen van de blogs, de vespers en de vieringen en de aanpassingen in
deze coronatijd. Het moderamen heeft via de computer vergaderd, tot heden een onbekend fenomeen voor ons, maar
toch goed bruikbaar. De kerkenraadsvergaderingen hebben even stilgelegen, de leden zijn wel digitaal op de hoogte
gebleven en konden beslissingen nemen. Er is nu toch weer rond de tafel vergaderd. Bijzondere vieringen konden nog
niet plaatsvinden, zoals avondmaal en dopen. We hopen daar de komende maanden nader over te beslissen. Wel was
er een fraai afscheid van de kinderen van de Kinderkerk met welkom bij Provider in park De Weezenlanden. In de vakantieperiode ligt gewoonlijk veel werk stil, maar nu stopten helaas al veel activiteiten in maart. Hoe deze weer op te
starten is nog niet te zeggen. Er zullen veel aanpassingen nodig zijn om in september een deel van Vorming en Toerusting te realiseren. Verder viel er een groot deel van de inkomsten weg van huur, consumpties en door de teruggang van
de opbrengst van de collectes. Kunt u al digitaal collectegeld inbrengen? Kijk op de website van de Oosterkerk of vraag
iemand als het niet lukt.
Pastoraal is er bijzonder werk verzet: De voorgangers hadden vele telefonische contacten en nu ook tuinvisites. Er waren
uitvaarten in kleine kring, wat heel schrijnend was. Afscheid nemen was maar beperkt mogelijk. Nu kan dit weer met
meer bezoekers. Daarnaast hebben gemeenteleden elkaar gebeld, vooral ook met mensen in isolement, wat zeer gewaardeerd wordt. Eenzaamheid blijft een schrijnend probleem, zeker in deze coronatijd. We zijn blij dat er in deze
spannende tijd zo veel mensen extra werk verzetten!
Vriendelijk groetend, namens de kerkenraad,
Dik Kremer, voorzitter, tel. 06 52811032
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Negen vragen aan…
Fokke Ottens
Kun je je aan de lezers voorstellen?
Mijn naam is Folkert (Fokke) Ottens. Ik ben 88 jaar geleden
geboren in Friesland. Mijn vrouw Annie en ik zijn bijna 65
jaar getrouwd. We hebben 3 dochters, 1 zoon en 8 kleinkinderen. In diverse plaatsen in het land ben ik supermarktmanager geweest. We wonen nu ruim 50 jaar in Zwolle.
Wat zijn je dagelijkse bezigheden en hobby’s?
Annie heeft één op één zorg nodig. Ze heeft Alzheimer. Ik
zorg voor het huishouden en daardoor kom ik weinig aan
andere dingen toe. Gelukkig helpen onze dochters die in
de buurt wonen ons heel veel. Ik sta nog wel op het
rooster voor de boekenmarkt in de Grote Kerk en van mijn
werkzaamheden bij de PCOB, vooral bij de verspreiding
van Perspectief (nu KBO-PCOB Magazine) komt nu niet
veel meer. Ik ben hier vanaf 1991 met veel plezier bij betrokken geweest. Zo lang breng ik ook al de kerkelijke post
rond in de Aa-landen voor het kerkelijk bureau.
Kom je nog wel aan hobby’s toe?
Ik lees veel, vooral op maatschappelijk en cultureel gebied,
want ik ben heel erg nieuwsgierig. Ik heb altijd veel vrijwilligerswerk gedaan op allerlei gebied. Ik ben een tijd lang
penningmeester geweest bij het Bijbelgenootschap. Wat ik
heel prettig vond was het begeleiden van Vietnamese
bootvluchtelingen in de 90-er jaren. Met een aantal hebben
we nog steeds contact.
Wat doe je binnen de Oosterkerkgemeente?
Op het ogenblik eigenlijk alleen nog maar het gastheerschap. Tot voor kort liep ik voor het verjaardagsfonds.
Jammer dat het niet meer doorgaat. Weer een contact
minder met/van de kerk. Bracht altijd veel op. Ik heb het
zo’n 40 jaar gedaan.
Waarom is de kerk belangrijk voor je en welk onderdeel
van de kerkdienst spreekt je doorgaans het meeste
aan?
Het samenzijn en de binding die je voelt. Wegdromen bij
het orgelspel. Vroeger was ik zelf veel actiever in de kerk,
waardoor ik veel meer mensen kende. Door de omstandigheden komen we de laatste jaren niet meer in de kerk. Maar
we worden niet vergeten! Op zondagmorgen kijken we vaak
naar de eucharistieviering.

Waar kun je je boos om maken en waar word je juist
heel blij van?
Ik erger me aan veel mensen die hun zegje doen over corona. (Fokke beantwoordde deze vragen eind mei) En hoe
het er in Amerika aan toegaat. Hoe Trump het heeft aangepakt na de dood van George Floyd.
Blij word ik van de kinderen en kleinkinderen. Dat het hun,
ook maatschappelijk, goed gaat, zelfs beter dan ons. De
saamhorigheid onderling. Als er iets is, komen ze bij elkaar.
Toen ik het lintje kreeg wilde een kleinzoon speciaal uit
Engeland overkomen om alles mee te beleven.
Blij word ik vooral als ik mijn vrouw gelukkig zie. Dat ze toch
even kan lachen.
Hoe zie je de toekomst van de kerk?
Veel jongeren zeggen: “We kunnen het wel zonder kerk”.
Mensen willen wel bij een kerk horen, maar ze komen er
niet. We voelen geen verplichting meer om er naartoe te
gaan. Maar het Pinksterfeest en de kerk zullen altijd blijven
bestaan. De Geest blijft.
Wie vind je een inspirerend persoon?
Mark Rutte en onze koning doen het erg goed. Ze voelen
zich verantwoordelijk voor het hele volk.
Was je blij met je lintje?
In eerste instantie niet. Waarom moet dat nou? Och, vrijwilligerswerk, dat doe je gewoon, daar hoef je geen lintje
voor te krijgen. Achteraf heeft het me toch goed gedaan.
Vooral de vele reacties. Het huis stond vol bloemen. Daar
heb ik erg van genoten. Je weet dat je gekend wordt.
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Stil is de straat
Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene stil is de straat overal.
Refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.
Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.
Komt er, God, een nieuwe morgen…
Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen…
Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.
Komt er, God, een nieuwe morgen…
Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en ’s nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.
Komt er, God, een nieuwe morgen…
Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene stil is de straat overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen...
Oorspronkelijke tekst: Jan Jetse Bol
Aangepaste verzen: Gert Landman

