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De 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
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Gera Berends, Gery Bruins (opmaak), Iemke Epema, Hans
Verheule en Heleen Grimmius (eindredactie)
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De volgende Bagijn verschijnt op 27 februari. Inleveren kopij
en foto's uiterlijk 15 januari
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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

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

 
 

Bij deze Bagijn
 
‘Na de zomer waren we voorzichtig weer begonnen met
beperkte groepen en het was heel fijn om elkaar weer te
kunnen ontmoeten rondom een thema.  In het najaar moest
helaas bijna alles worden afgezegd of on line worden ge-
organiseerd. We hopen dat er in het voorjaar wel weer
mogelijkheden zijn om elkaar in het wijkcentrum live te
ontmoeten, maar het is nog te vroeg om daar concrete
plannen voor te maken. In het begin van het nieuwe jaar is
er hopelijk meer duidelijk.’
Aldus een bericht van Vorming & Toerusting. In de vorige
Bagijn presenteerde V&T een mooi en gevarieerd program-
ma voor het nieuwe seizoen, maar daar kan op dit moment
dus geen nadere informatie over worden gegeven.
Ook de Kerstvieringen zijn dit jaar aan beperkende maat-
regelen onderworpen, maar er zijn al wel allerlei creatieve
invullingen in de maak. Zie pagina 9 en houd vooral de
website en de Kerkgroet in de gaten! Op de voorpagina (en
pagina 9) van deze Bagijn een terugblik op de prachtige
Kerstviering met de kinderen van vorig jaar. Jan van der
Meulen maakte de foto’s, waar we nu met heimwee naar
kijken.
Op de achterpagina teksten die herinneren aan de dienst
op Eeuwigheidszondag, 22 november. Deze viering,
waarin onze geliefde overledenen werden herdacht, was
ook anders dan anders. Op www.kerdienstgemist.nl blijft
de opname beschikbaar.
De volgende Bagijn verschijnt eind februari, als de Veertig-
dagentijd weer is begonnen en we op weg zijn naar Pasen.
Bijdragen aan dit nummer zijn tot 15 januari welkom op
debagijn@oosterkerk.nl
Onze wens voor de komende Kerstdagen is, dat ze ondanks
alles hoopvol en inspirerend zullen zijn, net als de afsluiting
van dit uitzonderlijke jaar. Zodat we met moed en geduld
aan het nieuwe jaar kunnen beginnen. Heb lief, ook in 2021!
 
Redactie De Bagijn
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Doe de lichten aan
 
Aan deze meditatie begin ik een week na de laatste persconferentie waarin de gedeeltelijke lockdown bekend werd
gemaakt. Net had ik overleg per mail over verschillende activiteiten die de komende weken waren gepland. Komende
maandag een bezinningsdag met alle predikanten van de PGZ, die oorspronkelijk al in mei gehouden zou worden. Het
was allemaal goed voorbereid, helemaal Coronaproof. Maar we stellen het toch maar opnieuw uit. Vanavond zou er in
het Dominicanenklooster een bijeenkomst zijn met verschillende sprekers met de titel Coronacredits, over de vraag wat
deze crisis heeft opgeleverd ten goede en ten kwade. Ik zou daar ook wat mogen vertellen. Ik liep daar allemaal diep
over na te denken toen het bericht kwam: we stellen deze avond uit, hopelijk tot komend voorjaar.
 
Bij zulke beslissingen gaat het er niet alleen om wat er strikt volgens de regels zou mogen. Het gaat ook om keuzes die
je daar zelf in maakt als kerkgemeenschap en het signaal dat je daarmee wilt afgeven. Daar kun je heel verschillend
over denken. Zelf vind ik dat we als kerk nu zoveel mogelijk solidair dienen te zijn met anderen in de samenleving die
ook met lastige beperkingen te maken hebben en geen uitzonderingspositie moeten opeisen.
Maar ja, betekent dat dan dat we straks ook Kerst met maar 30 kerkgangers mogen vieren? Of zelfs met nog minder?
Stijn Fens schreef in een mooie column dat Jozef en Maria dit jaar het bezoek aan hun stal moeten beperken; drie ko-
ningen is echt het maximum.
 
We kunnen niet al te ver vooruit kijken. En tegelijkertijd moeten we wel plannen maken. Eerst maar eens Eeuwigheids-
zondag. We hebben daar met een groepje samen goed over nagedacht. En we denken daar echt een mooie vorm voor
te hebben gevonden. We zijn benieuwd hoe u dit zult ervaren. En ook Kerst zal gevierd worden, al weten we nu nog niet
precies hoe. Er zijn op dit moment mooie ideeën voor een gefilmde Kerstmusical uitgevoerd door de kinderen. Het zal
allemaal zijn weg wel vinden, daar moet je op durven vertrouwen.
Hoop en vertrouwen, is dat niet de boodschap van Advent? Wat we in elk geval kunnen doen, ieder op onze eigen
manier, is ons daarvoor openstellen en zelf hoop en vertrouwen uitdragen. Ruimte geven aan het Licht, tegen alle angst
en beklemming in. Zoals het gedicht van pastor Marinus van den Berg zegt: 'Doe de lichten aan'. 
 
Ds. Iemke Epema

Doe de lichten aan
Doe de lichten aan
tegen alle duister in
 
Zet de lichten voor het raam
ga niet in het donker zitten
 
Wees zelf een lichtpunt
straal licht en interesse uit
Geef het licht de ruimte
tegen alle angst in
 
Verspreid het licht van de aandacht
breng hoop aan het licht ondanks alles.
 
Sluit de gordijnen niet
Open je voor elkaar.
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VAN DE DIACONIE
 

Laaggeletterdheid
en armoede 
 
 
Op 6 november organiseerde de Gemeente Zwolle
opnieuw de Stadsdialoog Zwolle Armoedevrij! Deze
keer was het thema de relatie tussen laaggeletterdheid
en armoede in tijden van corona. Een belangrijk thema,
waar de diaconie u in dit artikel graag meer over wil
vertellen. Wij zijn tenslotte allemaal ‘ogen en oren’ van
de diaconie. Misschien kent u iemand in uw omgeving
die niet goed kan lezen of schrijven, of wilt u zelf helpen
door taalvrijwilliger te worden?
 
 
Zo’n 2,5 miljoen volwassenen zijn laaggeletterd. Laagge-
letterdheid houdt in dat mensen moeite hebben met
de taalvaardigheden lezen, schrijven en/of rekenen. Laag-
geletterdheid gaat dus minder ver dan volledige ongelet-
terdheid of analfabetisme, waarbij mensen helemaal niet
kunnen lezen en schrijven. Geletterdheid en gecijferd-
heid hangen nauw samen met het de capaciteiten van
mensen om problemen op te lossen. Beide vaardigheden
zijn onmisbaar voor het zelfstandig kunnen functioneren in
de moderne maatschappij. 
 
Relatie laaggeletterdheid en armoede
Doordat mensen teksten niet begrijpen, missen ze kansen
en kunnen ze niet op eigen kracht de juiste weg vinden.
Schulden ontstaan juist vaak doordat de overheid te hoge
verwachtingen heeft van de zelfredzaamheid van burgers.
Laaggeletterdheid en armoede hangen onderling sterk
samen en sturen het gedrag van mensen, zoals leefstijlkeu-
zes, sociale participatie, opvoeding etc. Oorzaak en gevolg
zijn vaak lastig te duiden. Daar komt bij dat deze problemen
vaak van generatie op generatie worden doorgegeven.
Door de coronacrisis wordt de kloof tussen laaggeletterd-
heid en armoede groter. Dit komt door het thuisonderwijs,
doordat buurthuizen en bibliotheken gesloten zijn en
doordat het contact met hulpverleners of vrijwilligers is
weggevallen.
 
Taalpunt Zwolle
Het is belangrijk dat laaggeletterdheid wordt herkend en
bespreekbaar gemaakt. En dat mensen die laaggeletterd
zijn, worden geïnformeerd over de mogelijkheden en kan-
sen om hier iets aan te doen. Taal is een middel om verder

te komen en maakt dat je zelfstandig wordt. Denk aan het
vinden van werk, het helpen van je kinderen op school, een
gesprek bij een arts, het sturen van een mailtje aan familie
en het werken met de computer, maar ook lezen voor je
plezier.
Een goede beheersing van taal is voor iedereen belangrijk.
Daarom zijn er op vele plekken organisaties die volwasse-
nen helpen om beter te lezen en schrijven, spreken, rekenen
en werken met een computer. In de Stadkamer in Zwolle is
het Taalpunt gevestigd. Het Taalpunt is er voor iedereen
met vragen over de Nederlandse taal. Voor meer informa-
tie, kijk op: www.stadkamer.nl/taalpunt
 
Taalvrijwilliger worden?
Het Taalpunt traint mensen om een goede taalvrijwilliger te
worden en goed met de deelnemers te kunnen werken. Wil
jij vrijwilligerswerk doen en vind je het belangrijk dat ieder-
een kan meedoen in de maatschappij? Als taalvrijwilliger
kan je hier een belangrijke bijdrage aan leveren door ande-
ren te helpen met het verbeteren van een of meerdere
basisvaardigheden als lezen en schrijven. Je leert bijvoor-
beeld aan een deelnemer hoe je e-mails schrijft, een bijslui-
ter leest of een sollicitatiegesprek voert. Dit kan op verschil-
lende manieren. Als taalvrijwilliger heb je een grote rol in
de aanpak van laaggeletterdheid. Dankzij jouw inzet krijgen
deelnemers extra begeleiding op het gebied van lezen,
schrijven, rekenen en andere vaardigheden. Deelnemers
profiteren het meest als ze op de juiste manier worden
begeleid en met geschikt lesmateriaal werken. De taalvrij-
willigers volgen hiervoor een training, waarin ze leren hoe
je dit doet.
 
Starten als taalvrijwilliger in Zwolle? Kijk op https://stadka-
mer.nl/taalpunt/vrijwilliger-worden
 
Door: Petra Schep
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‘Eerlijk, sociaal bewogen en een
bijzonder mens’, noemden kerken-
raadsleden hem bij zijn afscheid als
voorzitter. Zelf ziet hij de afgelopen
vier jaar waarin hij de wijkkerken-
raad van de Oosterkerk voorzat
vooral als ‘een rijke ervaring’. En als
een manier om snel veel mensen te
leren kennen.
 
Vijf jaar geleden verhuisden Dik en zijn
vrouw Mineke van Nieuwleusen naar
Zwolle. Beiden hadden zij de pensi-
oengerechtigde leeftijd bereikt, Dik na
een loopbaan in opbouwwerk en
jeugdhulpverlening, Mineke als kerke-
lijk werker in Apeldoorn. ‘We kozen
voor Zwolle, omdat deze stad wel alle
voorzieningen heeft, maar nog niet zo
druk is. Bovendien woont hier een deel
van onze familie’, legt Dik uit. Via hen
hadden ze ook de Oosterkerkgemeen-
te al leren kennen en die werd hun
kerkelijk onderdak, hoewel ze in Zwol-
le Zuid een huis vonden. ‘De Ooster-
kerk is een gemeenschap van mensen
die verder kijken dan alleen hun eigen
wereldje. Ze trekken met elkaar op, zijn
ruimzinnig, maar niet vrijblijvend. Zo
was de Oosterkerk een van de kerken
die actief met asielzoekers aan de
gang gingen’, motiveert Dik hun keus.
Mineke en hij kwamen in de Ooster-
kerk ook oude bekenden tegen: men-
sen die betrokken waren bij de dien-
sten van Kerk & Samenleving in De
Hoeksteen. De Kremers vonden deze
vieringen zo inspirerend dat ze ervoor
naar Zwolle kwamen.
 
Vergadermens
Je thuis voelen in een nieuwe kerkelij-
ke omgeving gaat het snelst als je
actief meedoet, vonden de Kremers bij
aankomst in de Oosterkerk. En daar-
voor meldden ze zich aan, met hun
eigen talenten. ‘Mineke maakt muziek
en doet de organisatie van ouderen-
pastoraat en ik ben wel een vergader-

mens’, zegt Dik. Hoewel hij eigenlijk
geen vaste functie wilde, rolde hij toch
de kerkenraad in en nam hij ook nog
de voorzittershamer over van Henk
Bosma. ‘Als de termijn van vier jaar
voorbij was zou ik zeventig zijn en dat
kon dus nog net voor mij.’
Als een belangrijke taak van de ker-
kenraadsvoorzitter ziet hij ‘het oog en
oor hebben voor mensen’. Hij begon
de vergaderingen altijd met het aan-
steken van een kaars, teken van licht
en warmte, en een korte meditatie.
‘Om duidelijk te maken dat je in de
kerkenraad bezig bent met geloven in
deze wereld. Ik wilde een sfeer creëren
waarin het voor iedereen prettig is om
méé te praten. In de vergaderingen
moeten niet altijd dezelfde mensen
aan het woord zijn, maar krijgt ieder-
een de kans om iets te zeggen.’ Het
mooiste deel van zijn functie waren
voor Dik de sociale contacten, ook met
mensen buiten de kerkenraad. Lastig
vond hij de vele organisatorische
zaken die geregeld moesten worden,
met name als gevolg van bezuinigin-
gen die van hoger hand werden opge-
legd. Zo was er volgens de Algemene
Kerkenraad (AK) van de Protestantse
Gemeente Zwolle (PGZ) geen geld
meer voor een koster/beheerder en
een organist.
 
Samenwerking
Inmiddels is Dik sinds een jaar namens
de Oosterkerkgemeente afgevaardigd
naar de AK en heeft hij een bredere
kijk gekregen op het reilen en zeilen
binnen de PGZ. ‘Je zit daar voor het
algemeen belang, maar geeft wel input
vanuit je eigen wijkgemeente’, licht hij
toe. ‘Zo breng ik onder neer rapport uit
over de stand van zaken rond de sa-
menwerking met de Adventskerkge-
meente.’ Ook de noodzaak om die
samenwerking tot stand te brengen,
was gebaseerd op angst voor finan-
ciële tekorten. ‘Vier jaar geleden leken

die nog dramatisch te worden en
moest er haast worden gemaakt met
het sluiten van kerkgebouwen’, kijkt
Dik terug. Hij ziet nu een zekere stabi-
lisering ontstaan, die het mogelijk
maakt langer na te denken over de
toekomst van beide wijkgemeenten.
 
Predikanten
‘Het is goed als die elkaar leren ken-
nen, tot uitwisselingen komen en gaan
samenwerken’, verklaart Dik. ‘Dat de
predikanten nu een team vormen, is
wel belangrijk. Zij kunnen op elkaar
terugvallen en ervaringen uitwisselen.
Zo kunnen ook de twee wijkkerkenra-
den en moderamina, die nu al vaak
samen vergaderen, een bestuurlijke
eenheid vormen. De wijken kunnen
samenwerken op gebieden als Vor-
ming en Toerusting, de diaconie, het
jeugdwerk en de communicatie, de
uitwisseling van voorgangers en het
elkaar versterken. Het streven is ook
om naar een kerkenraad toe te werken,
zodat er minder vrijwilligers nodig zijn.
Daar  kan het voorlopig bij blijven. Ik
zou het heel erg vinden als er in Zwol-
le Zuid, een wijk met 35.000 inwoners,
geen vertrouwd gebouw meer is voor
vieringen en andere activiteiten.’
Door: Gery Bruins

Dik Kremer bij afscheid als voorzitter wijkkerkenraad:

'Iedereen moet kans krijgen mee te praten'

5



Ontmoetingsgroepen nu online
In onze gemeente zijn er ontmoetingsgroepen met geloofsgesprek (GGG) op zondag, maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag, veelal één avond of middag per maand. Gewoonlijk in een huiskamer, maar nu door corona veelal via vi-
deoverbinding. Ook langs die weg kun je elkaar vertellen wat je bezighoudt, wat het leven zinvol maakt en ervaringen
delen. Een groep kan bijvoorbeeld de Bijbeltekst van de zondag bespreken, zelf onderwerpen kiezen of gebruikmaken
van gespreksmateriaal bij een bijbel(s)boek of -persoon.
Wil jij / u eens zo’n huiskamergroep(je) meemaken of een nieuwe groep opzetten? Informatie bij: Jelle Zijlstra, tel. 038-4542
562, jellezijlstra@telfort.nl of HarryPrins70@gmail.com tel. (038) 453 1068. Of ga naar de website www.oosterkerk.nl en
kijk bij Activiteiten: Bijbelkring en Groeigroepen. Bij die informatie is ook een overzicht te vinden met van elke groep de
contactpersoon die meer kan vertellen.

Digitaal meedoen aan Kerkbalans
In januari vraagt de PGZ tijdens de Actie Kerkbalans aan al haar leden van 21 jaar en ouder (en jongere leden die al
belijdenis hebben gedaan) of zij een kerkelijke bijdrage willen toezeggen om de kerk financieel draaiende te kunnen
houden. U ontvangt hiervoor een formulier waarop u uw toezegging van de kerkelijke bijdrage in 2021 aan ons kenbaar
kunt maken. Het ingevulde toezeggingsformulier halen we bij u op en op het Kerkelijk Bureau registreren wij uw toezeg-
ging. Al meer dan 1.000 gemeenteleden verzorgen zelf digitaal de toezegging bij de Aktie Kerkbalans. Zij ontvangen
rond de jaarwisseling een e-mail met een simpele instructie om zelf de gegevens aan te reiken. Doe ook mee en registreer
zelf digitaal uw toezegging kerkelijke bijdrage
Dat scheelt de PGZ brieven te printen en te bezorgen en weer op te halen en de gegevens in te voeren. Wilt u ook
meewerken aan het verlagen van de administratieve lasten? Stuur vandaag nog een mail met ‘AKB 2021 digitaal’ naar
administratie@pknzwolle.nl. U ontvangt dan een mail van het kerkelijk bureau om vervolgens zelf uw toezegging door
te geven van uw kerkelijke bijdrage 2021.

Aandachtsboek op afstand
Toen er nog geen beperkende maatregelen waren ingevoerd, lag elke zondag
het Aandachtsboek bij de ingang van de kerkzaal. Kerkgangers schreven er
gebedsintenties in: de namen van mensen en situaties waarvoor in de dienst
een lichtje werd aangestoken. Nu de meeste gemeenteleden de dienst thuis
volgen en op afstand bij de vieringen betrokken zijn, ligt het Aandachtsboek al
maanden in de kast. Het invullen zou vertraging in de toeloop van kerkgangers
veroorzaken en bovendien zou de pen elke keer ontsmet moeten worden.
Er is wel een andere, veilige manier bedacht om door te geven waarvoor u graag
een lichtje willen aansteken. Dat kan via de mail of telefoon en zelfs ter plekke
in de viering. Als u een verzoek heeft kunt u dat van te voren mailen: dsiemkee-
pema@oosterkerk.nl. Een appje sturen kan ook nog tijdens de dienst, naar het
telefoonnummer dat op het scherm staat. Als het appje maar binnenkomt
voordat het tijd is voor de gebeden. Uw tekst wordt dan voorgelezen, alsof die
in het Aandachtsboek geschreven stond en er wordt een lichtje aangestoken.
Doet u mee?

Zoveel mensen kijken
Wist u dat de livestream van de kerkdiensten vanuit de Oosterkerk via kerkdienstgemist.nl zo’n 150 keer live bekeken
wordt? En ook nog eens 130 keer bekijkt iemand de viering achteraf.
Veel mensen voelen zich op deze manier betrokken en beleven de dienst mee. Mooi om te weten als u op zondag naar
het beeldscherm kijkt.
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In een tijd waarin we slechts beperkt naar de kerk
kunnen, is communicatie belangrijker dan ooit. Binnen
de Oosterkerk houdt de Taakgroep Communicatie zich
met dit onderwerp in alle facetten bezig. Theo Brand,
voorzitter van deze taakgroep, legt uit waar zij mee
bezig zijn.
 
‘In deze coronatijd verloopt communicatie heel anders dan
anders’, vertelt hij. ‘Zo hebben kerkleden in korte tijd een
livestream gerealiseerd waarmee mensen thuis de dienst
kunnen volgen. Daar waren we al langere tijd mee bezig,
maar corona heeft dat in een stroomversnelling gebracht.
Dat had natuurlijk grote consequenties voor de mensen van
het beamerteam, maar die hebben dat heel goed opgepakt.
’
 
Kerk voor iedereen
Het is een goed voorbeeld van hoe de Taakgroep Commu-
nicatie werkt. ‘Verreweg het meeste werk wordt gedaan
door de mensen in de werkgroepen’, legt Theo uit. ‘Die doen
dat heel goed, denk aan kerkgroetmakers, de webredactie,
het beamerteam en de redactie van De Bagijn. De Taak-
groep houdt meer de grote lijnen in de gaten. Zelf ben ik
voorzitter: ik ben ambtsdrager met communicatie in mijn
portefeuille. In die hoedanigheid koppel ik ook de resultaten
terug aan de Kerkenraad.’ Zoals de activiteiten die de
Taakgroep verricht op facebook en twitter. Theo: ‘Hier doe
ik zelf een stukje van de uitvoering. We zien dat veel
mensen niet vanzelf op onze website komen, maar wel
actief zijn op sociale media. We willen nu vaker via deze
kanalen mensen wijzen op een komende activiteit. Als kerk
willen we zichtbaar zijn in de samenleving, niet alleen voor
onze actieve leden, maar ook voor de mensen aan de rand
van de kerk of mensen die helemaal geen lid zijn. Wij zijn
er voor iedereen.’
 
Geen drempels
Dat die aanpak succesvol was, bleek onder meer bij de
lezing over Bonhoeffer. ‘Het was tussen de twee corona-
golven in’, blikt Theo terug. ‘Er mochten 130 mensen tege-
lijk in de kerk zijn. Via sociale media hadden we actief ge-
worven voor deze activiteit en het resultaat was een bijna
volle kerk. Het publiek bestond bovendien voor een deel uit
heel andere mensen dan normaal gesproken. Sommigen
waren helemaal geen lid van de Oosterkerk. Voor mij draait
het daar juist om, om verbinding te leggen met de ander.
We willen een open kerk zijn, zonder drempels. En als
mensen positieve ervaringen met ons opdoen, melden zij
zich wellicht ook eens aan voor een van de andere activi-

teiten van Vorming en Toerusting.’ Om diezelfde reden is
Theo ook blij met de Bagijn: ‘Het is een mooi blad en het
gaat naar alle leden van de Oosterkerk, dus ook naar
mensen die niet actief zijn. Je bereikt zo een veelvoud van
de 20% die geregeld in de kerk komt. Zo houd je als kerk
je lijntje met de samenleving.’
 
Communicatie PGZ
Voor Theo stopt zijn missie niet bij de Oosterkerk. Samen
met Karlijne Brouwer kreeg hij de opdracht van de Algeme-
ne Kerkenraad van de PGZ om de communicatie van de
PGZ te professionaliseren. ‘De PGZ is een bundeling van
wijkkerken’, licht Theo toe. ‘In die wijkkerken gebeurt van
alles, maar dat weet niet altijd even goed zijn weg naar
buiten toe te vinden. Wij gaan de hele PGZ ondersteunen,
bijvoorbeeld door ons netwerk van lokale pers in te zetten,
maar ook hier door gebruik te maken van sociale media.
Zo zijn we net met instagram gestart. Dat zal vanaf januari
2021 verder vorm krijgen. We willen hier regelmatig inte-
ressante artikelen van de eigen websites plaatsen, zodat
geïnteresseerden naar de site van een kerk gaan. Dus ben
je actief op twitter, facebook of instagram? Beperk je dan
niet tot de Oosterkerk, maar zoek de PGZ ook eens op.’
Door: Heleen Grimmius
   

Taakgroep Communicatie:
‘Kerk wil zichtbaar zijn in samenleving'

Ook de jongerendienst op 8 november is online te volgen.
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Rondom de Oosterkerk
Stop niet met honger hebben naar elkaar
 
De redactie van De Bagijn verzocht mij een artikel te schrijven voor de rubriek ‘Rondom de Oosterkerk’. Als nieuwbakken
voorzitter blijkt dit ook tot mijn taak te behoren. Mijn eerste gedachte hierover was: Rondom de Oosterkerk? Hoe is het
IN de Oosterkerk? Nu ik dit schrijf zitten we midden in de tweede golf van coronabesmettingen en is kerkbezoek met
slechts maximaal 30 mensen toegestaan. De activiteiten in het kerkgebouw zijn minimaal en de groepsgrootte van bij-
eenkomsten is beperkt.
Ik moet denken aan vervlogen tijden toen onze, toen 4-jarige dochter, ‘geen tijd’ had om te eten. Ze wilde niet aan tafel
blijven zitten want, zo zei ze, ‘ik heb alleen maar honger naar Michiel’, (haar vriendje).
Ik begin ook honger te krijgen naar een gevulde kerk en naar zingen uit volle borst. Laten we niet stoppen met honger
te hebben naar elkaar.
 
Gelukkig hebben we de streaming van de zondagse dienst goed voor elkaar en we zijn blij dat dit ons verbindt, ook al is
‘t met een dun draadje. Via ditzelfde draadje kunnen we elkaar ook eens uitnodigen voor een kopje koffie of misschien
eens iemand te eten vragen. Het komt erop aan dat we elkaar niet uit het oog verliezen. We zijn blij met een geweldige
groep vrijwilligers die hun best doen om onze kerk gaande te houden. De taakgroepen doen er alles aan om hun missie
uit te voeren, ze bruisen van energie om straks, als deze plaag voorbij is, de kerk weer te laten stralen.
 
Er wordt ook weer gewerkt aan de voorbereiding van de Aktie Kerkbalans. Dit gaan we aanpassen aan deze tijd door
waar mogelijk de betaalverzoeken via internet aan u te verzenden.
 
Het traject dat we zijn ingegaan om met de Adventskerk naar elkaar toe te groeien lijkt te vertragen doordat de ontmoe-
ting in vergaderingen wordt bemoeilijkt. Toch proberen we dit samengaan verder voor te bereiden en zoeken we naar
manieren om ieder daarover te horen en te informeren.
 
En nu, als u dit leest zijn we op weg naar Kerst. Wordt het een kerst als eerder met veel gezelligheid, een boom, kaarsen
en een rijk gevulde tafel? Kerst op anderhalve meter van elkaar. Deze Kerst maar liever overslaan? Of misschien toch
Kerst. Juist Kerst. Misschien hebben we juist nog meer honger naar elkaar, naar die engel en naar het Kind in de kribbe.
Een gezegende Kerst toegewenst.
 
Piet Kuiper
 

Rembrandt: De engel spoort Jozef aan met Maria en het kind een veilig heenkomen te zoeken.
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Advent en Kerst met de kinderen
Toch een Kerstmusical
 
Een volle kerk met kinderen en hun ouders op Eerste Kerstdag, zoals op bovenstaande foto en op de voorkant van deze
Bagijn, zit er dit jaar helaas niet in. Maar wat wel doorgaat  is de Kerstmusical!  Ook dit jaar gaan de kinderen die samen
instuderen. De titel van de musical is ‘Het beste nieuws’. Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Op welk nieuws
hoop je voor jezelf of voor anderen in de wereld?  Ook het Adventsproject gaat daarover. In de vier weken voor Kerst
leven we er in de kerk samen met de kinderen naar toe. Elke dienst begint met het aansteken van de Adventskaarsen
door een kind, gevolgd door een kort kindermoment. De kinderen kijken daarnaar in hun eigen ruimte en daarna gaan
ze samen oefenen voor de musical. Dit jaar wordt de Kerstmusical niet live uitgevoerd op Kerstochtend, maar wordt er
een film van gemaakt. En het oefenen vindt nu steeds plaats tijdens de dienst in plaats van na afloop.
Op maandag 21 december wordt van 13 tot 16 uur de film in elkaar gezet, met alle kinderen die een rol hebben en
meezingen. Van 16 tot 17 uur  gaan de kerkdeuren open en worden alle kinderen van de basisschoolleeftijd uitgenodigd
in de kerk voor een Kinderkerstviering.  Dan worden ook de kerstattenties aan de kinderen uitgedeeld. De viering
binnen is zonder ouders. Het is dit jaar vanwege de coronamaatregelen helaas niet mogelijk is om ook alle ouders te
ontvangen en we willen niet graag selecteren. Om 17 uur gaan de kinderen naar het plein buiten om te zingen bij het
kerstvuur. Hun ouders kunnen dat vanaf de parkeerplaats (op veilige afstand van elkaar!)  meemaken en misschien
daar de liedjes in zichzelf zachtjes meeneuriën. Het is uiterlijk om 17.30 uur weer afgelopen. 
Op Kerstavond, 24 december om 19 uur gaat de film in première! Op dat moment (of later) kunnen de kinderen samen
met hun ouders - en misschien ook wel hun opa en oma's - thuis de Kerstmusical bekijken via een link op de website.
Ook tijdens de viering voor volwassenen de volgende dag om 10 uur zal er even iets van de Kinderkerstmusical te
zien zijn.
 
Kerstochtend
Op 25 december om 10 uur is er een kerstviering voor iedereen in de Oosterkerk, met een beperkt aantal kerkgangers.
Hoeveel mensen er dan mogen komen weten we nu nog niet. Ook dat wordt via Kerkgroet en website bekend gemaakt
zodra er meer duidelijk is. Let op, de aanvangstijd is dus niet om half 11, omdat we dit keer niet aansluiten op de kinder-
viering van  9 uur, maar een half uur eerder.
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BAGEINTJE: zoek de
tien verschillen
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Tien vragen aan…
Susan Elgersma 
 
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?
Ik ben Susan Elgersma en ik ben 22 jaar. Ik woon nu drie
jaar in Zwolle en kom oorspronkelijk uit Almelo. Mijn ouders
wonen in Aalsmeer en ik heb twee jongere broertjes.
 
Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden/bezigheden en
hobby’s?
In mijn dagelijks leven studeer ik Theologie aan Hogeschool
Windesheim. Daarnaast werk ik sinds september als kin-
derwerker in een kerk in Amsterdam-Oost.
In mijn vrije tijd geef ik leiding op scouting aan de padvind-
sters (meisjes in de leeftijd 11 tot en met 15). Dankzij mijn
achtergrond in scouting ben ik graag buiten en actief bezig.
En als ik dan nog tijd over heb, lees ik graag en heb ik samen
met vrienden een kookclubje. 
 
Wat zijn je activiteiten binnen de Oosterkerkgemeente?
Je kunt me zien als lector tijdens een kerkdienst. Dat is
soms best wel spannend, lezen voor zoveel mensen. Maar
vaak zit ik in de kerkbank.
 
Is de kerk belangrijk voor je?
De kerk is voor mij een plek waar een ontmoeting plaats-
vindt. Met de mensen in de gemeente en met God. De
zondag is dan een rustpunt in de week. Maar kerk ben je
ook door de week heen. Hoe we met elkaar omgaan en het
geloof uitdragen is belangrijk. Daarin mis ik wel eens het
contact met leeftijdsgenoten. Ik zoek het zelf niet actief op,
maar er zijn niet veel leeftijdsgenoten voor mij in de kerk.
In het begin maakte dat de drempel weleens hoog om te
gaan op zondagochtend.
 
Welk onderdeel van een kerkdienst spreekt je door-
gaans het meeste aan?
Vroeger vond ik het zingen altijd het mooist. En dat mis ik
nu ook wel erg. Maar ik merk nu ik wat ouder word, dat ik
het ook wel heel erg fijn vind om te luisteren naar de
schriftlezing en wat de voorganger vertelt. Ik ben het er niet
altijd mee eens, maar het geeft altijd stof tot nadenken.
 
Welke nieuwsberichten in de afgelopen periode hebben
je het meest geraakt?
De Coronamaatregelen en hoe kerken hier zo verschillend
mee omgaan. Het is frustrerend om te zien hoe verschillen-

de kerken zich buiten de samenleving plaatsen door meer
dan 30 mensen te ontvangen in hun gebouw. Ze verheffen
zichzelf tot een positie die ze (mede daardoor) niet verdie-
nen.
 
Waar word je blij van?
Op scouting krijg ik vaak te horen van de padvindsters dat
zij zich thuis voelen en blij worden van de activiteiten en de
groep. Het geeft voldoening om een veilige omgeving en
een extra thuis te creëren voor jongeren.
 
Wat is je grootste wens voor de toekomst?
Dat kinderen en jongeren allemaal een veilig thuis hebben
en mensen hebben door wie ze geliefd zijn. Zodat ze zich
optimaal kunnen ontwikkelen en met plezier kunnen spelen.
 
Hoe zou je de Oosterkerkgemeente willen omschrijven?
De Oosterkerkgemeente is voor mij vrijzinnig in een tradi-
tionele vorm. Iedereen is welkom en dat vind ik heel tof.
Maar soms vind ik het wel wat hoog qua niveau. Dan denk
ik, zijn deze activiteiten, lezingen en preken voor iedereen
te volgen en toegankelijk? Maar verder zijn de mensen
vriendelijk en nieuwsgierig.
 
Hoe zie jij de toekomst van de kerk voor je?
Heel anders dan we nu gewend zijn. Ik voel me thuis in de
huidige vorm van kerk zijn, maar tegelijkertijd ben ik bang
dat we dit niet lang vol kunnen houden. Ik zie dan een
flexibeler manier van kerk zijn voor me waarbij er wordt
ingespeeld op de behoeftes van jonge mensen. Korter, op
een ander moment of verspreid over de alledaagse momen-
ten van het leven. Ook hoop ik dat de kerk meer naar buiten
treedt richting mensen die nu nog niet altijd worden bereikt
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Herinner de Namen
 
Ik noem de namen
Van mijn geliefden,
Ze zijn als bloemen die nooit vergaan.
Hun stem, de klanken,
De kleuren en de geuren
Muziek die mij herinnert
Aan jouw geliefde naam.
 
Ik hoor de echo’s
Van al hun stemmen.
Soms zijn ze helder,
 Soms klinkt het zacht.
Door ’t hele leven hoor Ik als gefluister:
“Bewaar de namen, bewaar de namen
Noem onze namen”.
 
De vogels vliegen
In grote zwermen.
Het wordt weer lente,
De winter wijkt.
En in hun vlucht zie ik
Zomaar weer de beelden
Van wat we samen deelden,
En noem heel stil je naam.
 
De sneeuw verdwijnt,
Het water stroomt weer,
De vogel zingt  opnieuw zijn lied.
We moeten door. Herinneringen blijven.
En alle namen, die stille namen,
Noemen we samen.
Ik noem de namen, ik noem de namen,
Ik noem de namen.
 
Vrije interpretatie door Nel vd Zouwen van de tekst van
John Rutter voor de film Herinner de namen
Eeuwigheidsszondag 2020, Oosterkerk, 2020

A Flower
Remembered
 
A flower remembered
Can never wither;
Forever blooming as bright as day,
Its fragrance lingering
Like music softly playing,
A Gentle voice that’s saying,
‘I’ll never fade away.’
 
I hear the echoes of many voices;
Sometimes they’re distant,
Sometimes so clear;
Through all the sounds of life
They seem to whisper,
‘Will you remember, will you remember,
Will you remember?’
 
The birds fly homeward
Across my valley
Toward the mountains
All white with snow;
The birds are gone now,
The mountain snows have melted,
But still I see their beauty,
These scenes of long ago.
 
The birds still fly
In other valleys;
The mountain snows
have turned to streams;
All things must pass,
but memories are lasting:
We will remember,we will remember,
We will remember.
 
Ter nagedachtenis ,aan de slachtoffers van de ramp in
Fukushima in 2011, waarbij bijna 16.000 mensen om het
leven kwamen.
Tekst en muziek John Rutter


