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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

Redactie
Gera Berends, Gery Bruins (opmaak), Iemke Epema, Hans
Verheule en Heleen Grimmius (eindredactie)
Mailadres redactie: debagijn@oosterkerk.nl
De volgende Bagijn verschijnt rond 22 mei. Inlveren kopij
en foto's uiterlijk 9 april.
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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
 
Op de voorpagina deze keer een foto van Jan van der
Meulen. De lege banken van de Oosterkerk, in een troost-
rijk licht. Een lege kerk… het is maar één van de vele dingen
die anders zijn in deze tijd. Natuurlijk… er zijn omstandig-
heden die meer leed veroorzaken, maar je kunt om die
leegte wel verdrietig zijn. Wanneer mogen we weer met
elkaar aanschuiven in die banken? Vooral de onzekerheid
en het gebrek aan houvast beginnen ons parten te spelen:
het duurt nu wel heel lang allemaal.
 
Hoe mooi is het dan om toch verbonden te kunnen blijven
met elkaar, om online samen te kunnen blijven vieren, ook
in deze weken op weg naar Pasen. En terwijl zingen nu
even niet mag, kan er wel gedanst worden. Geniet nog maar
eens van het filmpje van Fleur en Annemijn op www.oos-
terkerk.nl
 
Ook De Bagijn is al jaren een manier om contact te houden
met elkaar, om elkaar te vertellen waar we mee bezig zijn.
Zoals Pieter Apotheker, die net als in vorige nummers ook
nu weer de tien verschillen bedacht voor het Bageintje. Op
de pagina daarnaast beantwoordt hij deze keer de Tien
vragen. Verder is onder meer te lezen hoe het beamerteam
de kerkdiensten registreert en hoe Renske Bakker stage
loopt in de gemeente. En tenslotte is op de achterpagina
een lied te vinden van Marijke de Bruijne, uit haar Paasora-
torium Als de graankorrel sterft.
Veel leesplezier, zeg je dan als redactie.
 
Maar we wensen jullie ook veel uithoudingsvermoegen en
geduld toe in deze bijzondere Veertigdagentijd. In de ze-
kerheid en het vertrouwen dat het goed komt:
ook dit jaar wordt het Pasen!
 
Redactie De Bagijn
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Veertigdagentijd of langer?
 
We bevinden ons qua liturgie weer in de Veertigdagentijd. Het is de tijd van voorbereiding op Pasen. Tijd van inkeer en
soberheid. De Veertigdagentijd van 2020 zijn we eigenlijk nog niet te boven gekomen. Want we waren koud begonnen
of Nederland moest in lockdown wegens de uitbraak van het coronavirus. Noodgedwongen belandden we in quarantai-
ne. Laat dat Franse woord nou ook te maken hebben met het getal 40!
 
Misschien dachten we aanvankelijk nog aan een korte periode waarin we onszelf moesten opsluiten in onze huizen.
Inmiddels zitten we in een tweede verlengde lockdown. De coronacrisis duurt al een jaar en we houden ons hart vast.
Een veelvoud van 40 dagen dus…
 
Wat betekent in deze spannende, langdurige quarantaine dan nog de kerkelijke Veertigdagentijd? Vermoedelijk zal ook
na Pasen het virus (of een mutatie van Covid-19) nog niet de wereld uit zijn.
We lopen in deze quarantaine dus vast met onze cijfers en tellingen. En in deze ontregelende tijd proberen we met
vallen en opstaan kerk te zijn en ons geloof te voeden. Dat valt wis en waarachtig niet mee. We missen zoveel: onze
normale kerkdiensten, onze kerkelijke ontmoetingen en activiteiten. Hoelang zal de crisis nog duren? En wanneer zijn
we met de vaccinaties deze ramp de baas?
 
Traditiegetrouw lezen we aan het begin van de liturgische Veertigdagentijd het verhaal over de verzoeking van Jezus in
de woestijn. De evangelist Marcus (1:12-13) schrijft in vergelijking met Matteüs en Lucas daar heel beknopt over:
“Meteen stuurde de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen lang was Jezus in de woestijn. Satan probeerde hem
te laten zondigen. Jezus leefde daar tussen de wilde dieren. Maar de engelen zorgden voor hem.”
 
Wat kan dit Bijbelse startschot nou vandaag voor ons betekenen in de huidige crisis?
Ik hoor er dit in: wij bevinden ons in de woestijn. We ervaren onze leegte en gemis als een beproeving. Virus, angst en
wanhoop kunnen ons aanvallen als ‘wilde dieren’.  Die woestijn staat voor onze huidige periode en situatie van isolement
en pijn.
 
Zelf haal ik hoop uit dat laatste zinnetje van Marcus: “En de engelen zorgden voor Jezus.” Misschien kan dat ons helpen.
Zoek in deze woestijntijd naar engelen die voor je zorgen. Als je goed kijkt, kun je ze vast en zeker zien, al zijn ze vaak
verstopt achter een mondkapje.
Dat neem ik me in deze veertig dagen voor: laat ik elke dag een zorg-engel tellen. Doe jij mee?
 
Ds. Hans Tissink
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Protestants Zwolle nog beter op de kaart!
 
We hebben als Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) veel moois te delen. Hoe zorgen we samen – als Advents-
kerk, Jeruzalemkerk, Oosterkerk, Open Kring, Sionskerk en Stinskerk – dat we beter zichtbaar zijn in Zwolle?
 
Juist nu is communicatie belangrijk. De PGZ staat op een keerpunt. Het ledenaantal loopt terug. Tegelijk is er enthousi-
asme en vitaliteit vanuit wijkgemeenten zoals de Oosterkerk, waar mensen zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn.
Bij deze ontwikkeling past dat de Protestantse Gemeente Zwolle midden in de Zwolse samenleving staat en eigentijdse
vormen van communicatie inzet.
 
Volgt u ons al?
Onlangs is de website van de PGZ, die in 2018 werd opgeleverd, verder vernieuwd met een prominentere plek voor
nieuwsberichten. Zie https://pknzwolle.nl/. Op Facebook, Twitter en Facebook zijn accounts geopend en is het aantal
volgers groeiende. Volgt u ons al hier?
Hier delen we de links:
Facebook: https://www.facebook.com/ProtestantsZwolle
Twitter: https://twitter.com/protestants038
Instagram: https://www.instagram.com/protestantszwolle/
 
Mocht u niet op deze sociale media actief zijn, dan hoeft u niets te missen door gewoon regelmatig www.pknzwolle.nl te
raadplegen en uiteraard www.oosterkerk.nl. En op papier houden Gaandeweg en de wijkbladen natuurlijk hun blijvende
functie!
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Ontmoeting met... leden van het beamerteam
Alsof ze een tv-programma regisseren
Tijdens elke kerkdienst in de Oosterkerk zitten er
linksachter in de kerkzaal twee personen achter een
grote tafel met veel knopjes, schakelaars en scherm-
pjes. Dit zijn leden van het beamerteam. Normaal ge-
sproken zorgen zij ervoor dat het geluid in orde is, de
liedteksten geprojecteerd worden en dat de mensen die
boven zitten via de tv-schermen kunnen volgen wat er
op het podium gebeurt. De laatste maanden, door de
lockdown, maken zij het vooral mogelijk dat de diensten
gestreamd worden. In dit nummer van De Bagijn maken
we kennis met drie van de twaalf leden van dit team:
Henk Gerrits en Martijn en Christo Grimmius. 
 
Henk Gerrits moet heel goed nadenken als hem wordt
gevraagd hoelang hij al meedraait. Hij is meteen ingestapt
toen Jelle Zijlstra de zaak aan het opbouwen was en dat
was zo’n tien jaar geleden. Nu is hij naast beameraar ook
verantwoordelijk voor de techniek. Hij vormt samen met zijn
dochter Ilse een team.  Henk zit aan de knoppen en Ilse
houdt het schema goed in de gaten. Martijn Grimmius kwam
zo’n zeven jaar geleden bij het beamerteam. Toen hij ge-
vraagd werd heeft hij meteen ja gezegd, want hij wilde graag
iets doen voor de kerk.
Christo Grimmius vond het heel interessant om zijn vader
bezig te zien achter die grote tafel. Hij heeft een paar keer
meegekeken en zo kwam hij erbij. Nu is hij lekker bezig
tijdens de dienst als maatje van zijn vader. Martijn vindt het
erg leuk om het samen te doen, vooral als hij ziet hoe vin-
gervlug Christo is met overgangetjes.                                -
                                                                        
Stroomversnelling
Er is in al die jaren aardig wat veranderd en verbeterd. Het
was al enige tijd duidelijk dat er nieuwe apparatuur moest
komen. Door corona is alles in een stroomversnelling ge-
komen, vooral omdat al snel bleek dat er niet veel of zelfs
helemaal geen kerkleden bij de dienst aanwezig mochten
zijn. Toen is heel snel besloten dat het mogelijk moest zijn
om met het nieuwe systeem de kerkdiensten  uit te kunnen
zenden via kerkdienstgemist.nl (meer informatie hierover
kunt u vinden op de site van de Oosterkerk). De kerkenraad
gaf heel snel toestemming.
 
Veel waardering
Door de lockdown is het in sommige opzichten makkelijker
geworden. De leden van het beamerteam hoeven zich al-
leen maar te richten op de uitzending. Het is nu alsof ze
een tv-programma aan het regisseren zijn. Ze moeten zich
wel de hele dienst goed concentreren. Soms staat de mi-

crofoon van de voorganger iets te hard, of wordt hij net te
laat uitgezet als de predikant meezingt met het zanggroep-
je. Zo nu en dan gaat het opeens anders en moeten ze snel
schakelen. Over het algemeen krijgen ze alleen maar op-
bouwende kritiek en daar doen ze dan hun voordeel mee.
Dat het zin heeft wat ze doen, blijkt uit de aantallen indivi-
duele streams per kerkdienst: die wordt 125 keer recht-
streeks bekeken en 175 keer op een later tijdstip. Als je
ervan uitgaat dat er gemiddeld twee personen kijken, zijn
dat 600 personen die de dienst volgen.
 
Ze doen het alle drie met heel veel plezier, al gaat er in de
voorbereiding soms veel tijd zitten. Hun conclusie aan het
eind van het gesprek is dan ook: Leuk om te doen!
 
Door Hans Verheule

Martijn Grimmius, Hans Gerrits en Christo Grimmius (vlnr)

Veel knopjes, schakelaars en schermpjes.
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Stagiaire Renske Bakker:
‘Ik ben een mensenmens, geen boekenwurm’ 

Stagelopen in de Oosterkerk tijdens de coronacrisis:
dan kom je wel voor uitdagingen te staan. Toch doet
stagiaire Renske Bakker dat enthousiast. Als tweede-
jaarsstudent Theologie aan de VIAA startte ze afgelo-
pen september met haar stage in de Oosterkerk. Daar
blijft ze nog tot juni van dit jaar. In deze Bagijn vertelt
ze over haar ervaringen bij de Oosterkerk en wat coro-
na hierin betekent.
 
‘Mijn stage startte middenin de coronatijd’, vertelt Renske.
‘Dat had natuurlijk wel impact. Omdat de kerkdiensten
vooral online zijn, ontmoet je geen mensen in de kerk en
ontstaat er geen spontaan contact. Dat is heel jammer. Maar
ik kan niet anders zeggen dan dat ik warm onthaald ben in
de Oosterkerk. En dat contact met anderen zoek ik nu
online of via de telefoon. Dat kan gelukkig nog wel.’
 
Ruimzinnig
Zelf is Renske lid van de Plantagekerk, waar ze ook ouder-
ling was. ‘Ik was helemaal niet van plan om theologie te
gaan studeren’, vertelt ze. ‘Maar in mijn vrijwilligerswerk als
ouderling zocht ik meer toerusting. In mijn zoektocht hoe ik
daar invulling aan kon geven, stuitte ik op de opleiding aan
de VIAA. Dat ik bij de Oosterkerk terechtkwam voor mijn
stage, was een bewuste keuze. Ik woon in Assendorp en
kwam tien jaar geleden eens terecht in de Jeruzalemkerk.
Dat sprak mij aan. De Jeruzalemkerk ging op in de Ooster-
kerk, die bekend staat als ruimzinnig. Daar was ik wel

nieuwsgierig naar: wat houdt die ruimzinnigheid dan in? Dat
wilde ik ontdekken. Ik merk dat er binnen de Oosterkerk
veel verschillende beelden en ideeën naast elkaar kunnen
bestaan. Er is ruimte voor ieders eigen beleving en dat vind
ik mooi om te zien. In het begin dacht ik: als er zoveel
verschillende opvattingen zijn, waaarin ontmoet je elkaar
dan? Maar er is veel ruimte om van elkaar te leren. Ik zie
dat als een geschenk van de Heilige Geest.’
 
Leeftijdsgroepen
Renske ziet nog wel wat verschillen tussen de Oosterkerk
en de Plantagekerk. ‘In de Plantagekerk is de gemiddelde
leeftijd van kerkgangers 28 jaar. Die leeftijd ligt bij de
Oosterkerk een stuk hoger! Ik vind het jammer dat de groep
tussen de 20 en 35 jaar er niet is. En dat zie je ook terug in
het jongerenwerk. Bij Provider is er één jongerengroep van
12 t/m 17 jaar, in de Plantagekerk hebben we die leeftijden
opgesplitst in meerdere groepen, zodat je iedere groep een
eigen benadering kunt geven.’ Voor haar stage loopt
Renske nu één keer per maand mee met Provider: ‘Online,
of als het kan op zolder. Ik probeer dat te doen aan de hand
van een actueel thema, bijvoorbeeld corona, en dat te
koppelen aan een Bijbelverhaal. Het geeft me energie om
met jongeren te werken, ik ben echt een mensenmens en
geen boekenwurm.’
 
Opdrachten
Daarnaast heeft Renske nog drie andere opdrachten:
pastoraat, het uitvoeren van een diaconale missionaire
opdracht en een liturgische opdracht in woonzorgcentrum
Arcadia. Renske: ‘Ik doe al de pastorale gesprekken in
Arcadia, hoewel dat nu helaas niet meer fysiek kan. Wegens
corona gebeurt alles telefonisch of online. Op termijn ga ik
waarschijnlijk ook een bijdrage leveren aan een vesper-
dienst. Maar ook hier zijn we door corona afhankelijk van
wat er kan. Voor de diaconale missionaire opdracht ben ik
nog aan het kijken wat we gaan doen. Ik doe dit onder
begeleiding van ds. Elly Urban en heb al contact met de
diaconie en de werkgroep Evangelisatie.’
 
Genieten van elk moment
Op welke manier Renske op termijn aan de slag wil, weet
ze nog niet. ‘Ik sta er open in’, zegt ze, ‘maar ga zeker geen
voorganger worden. Ik kan ook gaan werken in de jeugd-
zorg, het ziekenhuis of een Sociaal Wijkteam. Het is tot nu
toe een grote zoektocht voor mijzelf en ik geniet van elk
moment en elke stap. Ik ga zien waar deze reis mij brengt.
’ 
Door: Heleen Grimmius
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Twee dagen voor de ‘officiële’ eer-
ste coronacrisis moesten we de
rommelmarkt voor Oost-Europa af-
blazen. Dat was een lastig verhaal
voor iedereen die daaraan mee-
deed. De spullen die in een tijdelijke
opslag waren gestald, moesten
worden opgepakt en naar onze op-
slag in Nieuwleusen worden ge-
bracht. Een deel van de spullen
staat daar tot nader orde.
 
Onze activiteiten zijn afgeschaald,
omdat we geen activiteiten kunnen
ontplooien voor fondsenwerving. Maar
toch konden wij vlak voor Kerst nog
zo’n 15m3 kleding en andere bruikba-
re spullen naar Carei sturen. Hoewel
we geen voedsel meer opsturen, kon-
den wij onverwacht een groot aantal
voedselpakketten krijgen. Daar heb-
ben we dit keer - zo vlak voor Kerst -
geen nee tegen gezegd. Ook hebben
we voor alle medewerkers van de drie
zorginstellingen een attentie meege-
stuurd. Met ondersteuning van de al-
gemene diaconie, konden ook vijfdui-
zend mondmaskers mee. Zeer nood-
zakelijk. De spullen en de mondmas-
kers zijn in Carei in dank aanvaard.

 
Breien voor Carei
De gezondheidsinstellingen kunnen
nog steeds goede kleding, schoenen
en incontinentiematerialen gebruiken.
En we krijgen ook graag wol, waarmee
een groep in Veenendaal voor Carei
mutsen en sokken breit. Wilt u ook een
trui voor Carei breien? Dan houden wij
ons van harte aanbevolen!
We hebben onder andere een ingrij-
pende renovatie van de grote tuin van
het psychiatrisch ziekenhuis St. Ana
op ons lijstje staan. Een tuin waar de
bewoners heel veel tijd doorbrengen.
Maar deze is versleten. Met behulp van
een professionele tuinontwerper heb-
ben we al wat leuke ideeën om de tuin
veel aantrekkelijker te maken voor de
doelgroep.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe is het nu met de Werkgroep Carei?

De renovatie zouden we graag doen
met behulp van jongeren van Provider
en de Adventskerk. We moeten nog
wel een tijdje afwachten wanneer het
zinvol is het contact over de voorberei-
ding weer op te pakken. Helaas kon-
den we vorig jaar niet op bezoek naar
Carei. Misschien biedt deze zomer
weer een kans.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over de Werk-
groep Carei kunt u kijken op de web-
site van de Oosterkerk, onder het kopje
Diaconaat. Voor meer informatie e--
mail: famboerman@hotmail.com,  tel.
(038) 4534181.
 
Willem Boerman, voorzitter
  

Ontmoetingsgroepen met geloofsgesprek (GGG) nu anders
 
In onze gemeente zijn er diverse ontmoetingsgroepen met een geloofsgesprek. Bijvoorbeeld op zondag, maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag, één avond of vaker in de maand. Vorige jaren gebeurde dat veelal in een huiskamer
bij een deelnemer thuis, maar nu met corona op andere manieren, zoals door middel van een wandeling met gesprekken
in kleine groepjes of duo’s, of een groepsontmoeting via videoverbinding. Zo kun je elkaar vertellen wat je bezighoudt,
wat het leven zinvol maakt, et cetera.
Een groep kan ook een (online) viering en/of preek van de zondag bespreken, zelf onderwerpen kiezen of gebruikmaken
van gespreksmateriaal bij een bijbel(s)boek of -persoon.
 
Informatie
Wilt u of jij eens zo’n (huiskamer)groep meemaken of een nieuwe groep starten? Informatie bij: Jelle Zijlstra, e-mail:
jellezijlstra@telfort.nl, tel. (038) 4542 562 of HarryPrins70@gmail.com tel. (038) 453 1068.
Of ga naar de website www.oosterkerk.nl en kijk bij Activiteiten onder Bijbelkring of Groeigroepen. Bij die informatie is
ook een overzicht te vinden van de contactpersonen van elke groep, die meer kunnen vertellen.
 

7



Rondom de Oosterkerk
Op zoek naar tekenen van hoop
 
Heeft u de laatste tijd ook het gevoel dat het lezen van de krant niet meer leuk is? De berichten gaan veel over hetzelf-
de. Het zijn vaak berichten die de beroerde omstandigheden van nu nog eens onderstrepen. Het positieve en blijde
nieuws lijkt niet interessant genoeg. Ik ben er naar gaan zoeken. Naar mooie en positieve uitspraken. Naar tekenen van
hoop. Woorden met een boodschap. Hieronder leest u een paar van mijn verzamelde krantenknipsels.
 
En hoe gaat het in de Oosterkerk?
Het is stil in de Oosterkerk. Gelukkig gebeurt er wel wat, veelal achter de schermen. Veel vrijwilligers en onze predikan-
ten doen wat ze kunnen om mensen op een andere manier te ‘ontmoeten’. Ook is  de Actie Kerkbalans gestart. Hopelijk
ziet u dat niet over het hoofd.
Er werden weer stappen gezet in het traject samen op weg met de Adventskerk. Op de website www.oosterkerk.nl kunt
u onder de rubriek ‘Beleidsnieuwsbrief’ hierover lezen. Hier vindt u het nieuw opgestelde document met betrekking tot
onze Missie en Visie. Ook het verslag van de voortgang ‘Op weg naar een wijkgemeente Oosterkerk – Adventskerk’ is
er te lezen. Wij zien ernaar uit om dit in een gemeenteberaad met u te bespreken.
En nu zijn we op weg door de Veertigdagentijd naar Pasen. Helaas zonder gezamenlijke vieringen en fysieke ontmoe-
tingen;  we zullen het in onze huizen moeten vieren, de diensten zijn nog steeds op afstand via het scherm. Het is niet
anders. We moeten de moed erin houden, dat doen we allemaal op onze eigen manier. Sytze de Vries schreef voor de
Gedichtendag het volgende gedicht, ik deel het graag met u:
 
Con Moto (met beweging)
 
Ik droom de kerk weer vol
gezang
mijn strottenhoofd
in eer hersteld
stemt dankbaar in
nu aerosolen enkel weer
vervoerders zijn van lof en prijs
Mijn stembanden
rekken zich vol behagen uit
als na een lange winterslaap
het lied in mij is niet gestorven
 
maar herrijst in rondgezongen
nieuw vertrouwen
Onze stemmen
omhelzen elkaar als zielsverwante
thuisgekomen zwervers
en voegen zich met liefde
in de maat
Dat zingen zo ontroeren
zo vervoeren kan
registers opentrekt
verheven boven elke twijfel.
 
Goede bezinningstijd voor op weg naar Pasen
en dat eens de tonen weer mogen juichen.
 
Piet Kuiper, voorzitter kerkenraad Oosterkerk
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Nieuw gezamenlijk contactblad voor Oosterkerk en Adventskerk
Bedenk een naam voor opvolger Bagijn
 

Het is alweer bijna tien jaar geleden
dat het eerste nummer van De Bagijn
verscheen. Het blad was de voortzet-
ting van twee kerkbladen: Rondom de
Hoeksteen en Samenspraak, het con-
tactblad van de Oosterkerkgemeente.
Op de mooie Pinksterdag van 2011
gingen deze twee wijkgemeenten
samen verder, dat ook de twee bladen
fuseerden was logisch. Een jaar later
sloten ook de leden van de Jeruzalem-
kerk zich bij de fusiegemeente aan en
ging de Koerier, het blad van de As-
sendorper wijkgemeente, eveneens
op in De Bagijn.
 
Ontwikkelingen
Het nieuwe wijkblad weerspiegelde de
ontwikkelingen binnen de gemeente.
Over en weer konden de leden kennis-
maken met activiteiten en mensen van
‘de andere kant’, die langzamerhand
goede bekenden werden. Was er in het
begin nog sprake van heimwee naar
het eigene van de oude wijkgemeente
en het vertrouwde kerkgebouw, gelei-
delijk aan voelden ook de nieuwko-
mers zich in het gebouw aan de Bagij-
nesingel steeds meer op hun plaats.
Terwijl de leden van de ‘oude’ Ooster-
kerkgemeente inschikten en ruimte
maakten voor de mede-gelovigen uit
de twee andere wijken.
 
Alle gemeenteleden
Via De Bagijn hebben ook gemeente-
leden die zich minder regelmatig in het
kerkgebouw laten zien, deze ontwik-
kelingen kunnen meebeleven. De
kerkenraad koos er bewust voor het
contactblad bij alle leden te bezorgen,
dankzij een groep trouwe bezorgers
krijgt iedereen het blad elke drie maan-
den ‘op naam’ in de brievenbus. De
kosten van het blad worden betaald uit
de wijkkas.

 
Traject van samenwerking
We zijn inmiddels tien jaar verder en
opnieuw in een traject van samenwer-
king beland. Nu is het de Adventskerk-
gemeente in Zwolle-Zuid, waarmee
steeds nauwere banden ontstaan. Om
te beginnen vormden de predikanten
een team, de kerkenraden volgen-
spoedig.
 
Meerwaarde
Hoewel het vooralsnog nog niet nood-
zakelijk  is tot één kerkgebouw te
komen, is wel het voornemen om  dit
jaar één wijkgemeente te vormen.
Daarom is het van meerwaarde om de
wijkbladen samen te voegen. De leden
van de twee wijkgemeenten krijgen
daardoor op hetzelfde moment dezelf-
de informatie over de stappen die
worden gezet in het samenwer-
kingstraject. Bovendien kunnen ge-
meenteleden via het blad ook kennis-
maken met elkaar en elkaars activitei-
ten.
 
In september
Op verzoek van de beide wijkkerken-
raden denken de redacties van De
Bagijn en het Kerknieuws van de Ad-
ventskerkgemeente al geruime tijd na
over een nieuw, gezamenlijk blad. De
coronacrisis heeft de uitvoering van de
ideeën wat vertraagd, maar het ziet er
nu naar uit dat we het nieuwe blad in
september aan de beide wijkgemeen-
ten kunnen presenteren.

 
Vraag aan lezers
Een van de dingen die voorafgaand
aan dat moment vastgesteld moeten
worden, is de naam van het nieuwe
blad. Werd de naam De Bagijn destijds
nog door de redactieleden zelf be-
dacht, nu willen wij daar heel graag de
gemeente bij betrekken. Hoe moet het
nieuwe contactblad van de Advents-
kerk- en de Oosterkerkgemeente
straks gaan heten? Moet dat een naam
zijn die de inhoud weergeeft, of de plek
van de gemeente in Zwolle? Die vraag
leggen we bij deze aan al onze lezers
voor.
 
Laatste Bagijn
Eind mei, in de week voor Pinksteren,
verschijnt het laatste nummer van De
Bagijn. In dat nummer, waarin we uit-
voerig terugblikken op tien jaar fusie-
gemeente Oosterkerk en tien jaar
Bagijn, willen we heel graag de naam
van het nieuwe kerkblad bekend kun-
nen maken. Daarom vragen we ideeën
voor de naam uiterlijk vrijdag 9 april
door te geven via het mailadres
debagijn@oosterkerk.nl, of per post
naar Oude Deventerstraatweg 41,
8017 BA Zwolle.
Als redacties van beide contactbladen,
die straks samen de redactie van het
nieuwe blad vormen, zullen we de in-
zendingen beoordelen en daaruit de
beste, mooiste, creatiefste naam kie-
zen. Wij zijn ontzettend benieuwd wat
er allemaal bij onze lezers opborrelt!
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Tien vragen aan...
Pieter Apotheker 
 
Kun je je aan de lezer voorstellen?Ik ben Pieter Apothe-
ker en 80 jaar oud, in Amsterdam geboren en opgegroeid.
Sinds september 1986 wonen mijn lieve vrouw Corrie en ik
in Zwolle, waar we het zeer naar onze zin hebben. Wij
hebben één dochter, zij is autistisch en woont nu in Olst op
de instelling Overkempe.
 
Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden/bezigheden en
hobby’s?
Ik help mee in het huishouden en kook twee dagen in de
week. Voor onze dochter hebben wij een stichting opgericht
die later, als wij er niet meer zijn, onze taken gaat overne-
men. Tot op heden regel ik met plezier alle zaken voor deze
stichting en dat zijn er nogal wat. Hobby’s zijn fitness,
zeevissen, lezen, fietsen met een leuk fietsclubje, tennissen
en fotografie.
 
Wat zijn je activiteiten binnen de Oosterkerkgemeente?
Omdat ik sinds jaar en dag veel tijd kwijt ben met zaken
rond onze dochter en jarenlang voorzitter van de Cliënten-
raad en de Oudervereniging ben geweest, bleef er niet veel
tijd over voor activiteiten binnen de kerk. Wel gingen wij
graag naar de oecumenische gespreksgroep van de kerk.
Verder ben ik een tijd lid geweest van het beamerteam en
heb ik Jelle Zijlstra in de beginfase veel geholpen met het
opzetten van het beamergebeuren en het maken van een
Nederlandse  handleiding. Heel veel plezier beleef ik aan
het af en toe maken van een fotomanipulatie voor De Bagijn,
zoals ook in dit nummer. Het zijn twee foto’s die hetzelfde
lijken maar op tien punten verschillen van elkaar. 
 
Is de kerk belangrijk voor je?
Naast geloofsgemeenschap is de kerkelijke gemeenschap
ook een sociale gemeenschap. Beide kan je niet missen
zonder te verdwalen. Het omgaan en de communicatie met
gelijkgestemden is belangrijk voor je vorming en houding
in het maatschappelijk leven. Want de maatschappij veran-
dert en jij verandert mee als het goed is. Samenvattend: je
vindt geborgenheid in de kerk en die wil ik niet missen.
 
Welk onderdeel van een kerkdienst spreekt je door-
gaans het meeste aan?
Dat blijft voor mij toch de overdenking. Daar haal ik mijn
voeding uit.
 
Welke nieuwsberichten in de afgelopen periode hebben
je het meest geraakt?
De verslaggeving rond Trump. Hoewel dit  vaker in onze
geschiedenis is voorgekomen, blijft het onbegrijpelijk dat
iemand zoveel mensen op het verkeerde been weet te

zetten en maatschappelijke onrust weet te creëren. Als
tweede natuurlijk de coronaellende waarin we zitten. Het
heeft een grote impact op onze dochter en onszelf. Deze
pandemie is voor velen een ramp, je zal maar zonder inko-
men komen te zitten omdat je ontslagen bent, je zaak moest
sluiten of iemand verloren hebt hierdoor.
 
.Waar word je blij van?
Als het goed met onze dochter gaat en natuurlijk van Corrie,
onze liefde voor elkaar en het samen op vakantie gaan.
 
Wat is je grootste wens voor de toekomst?
Dat we er nog lang mogen zijn voor onze dochter en haar
kunnen ondersteunen.
 
Hoe zou je de Oosterkerkgemeente willen omschrijven?
Een ruimzinnige gemeente waarin een ieder, hoe zij of hij
ook denkt of gelooft, een plekje kan vinden. Voor mij is dat
kerk zijn in navolging van Christus. Bij hem kon immers ook
iedereen terecht?
 
Hoe zie jij de toekomst van de kerk voor je?
Een erg moeilijke vraag waar je in dit korte bestek eigenlijk
geen goed antwoord op kan geven. Zelf vind ik de belang-
rijkste taak van de kerk het onderhouden van onze waarden,
normen en christelijke mystiek. Waarden en normen zijn
gevoelscriteria. Je kan ze wel proberen te vatten in wetge-
ving, echter de geschiedenis heeft uitgewezen dat interpre-
tatie en toepassing hiervan zeer uiteenlopen. Uitsluiting van
elkaar en zelfs oorlogen ontstaan hierdoor. Onze menselij-
ke gemeenschap heeft een institutie nodig die bij voortdu-
ring deze waarden onderwijst, praktiseert en verbindt met
mystiek. Ik versta onder mystiek: wanneer er een bewustzijn
ontstaat van Gods aanwezigheid in ons. Zonder dit ontstaat
een losgeslagen, stuurloze maatschappij. Iets daarvan zien
we nu reeds om ons heen. Voor mij heeft de kerk toekomst
als zij zich ontwikkelt tot een universeel instituut, voorna-
melijk gericht op het ontwikkelen, onderhouden en uitdra-
gen van waarden en normen, verbonden met christelijke
ethiek. Eigenlijk deed Christus in essentie niet anders.
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Veertig
Veertig dagen nog tot Pasen,
tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen
kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan
Veertig dagen, weken, jaren,
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugd en moeite samenging.

Veertig weken duurt het groeien
van het ongeboren kind
in de warme schoot van moeder
tot het klaar is om te komen,
volheid is en nieuw begin.
Veertig dagen, weken, jaren......

Veertig jaren van een leven
zijn naar mensenmaat een tijd
om te leren en te delen
wat met moeite werd verkregen,
daardoor worden mensen vrij.
Veertig dagen, weken, jaren......

Veertig dagen nog tot Pasen,
soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen
hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn.
Veertig dagen, weken, jaren......
 
Uit: Paasoratorium Als de graankorrel sterft 
Marijke de Bruijne


