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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 uitgave is het nieuwe, gezamenlijke wijkblad.
Dit verschijnt in de eerste week van september.
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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
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Bij deze Bagijn
Op de voorpagina van deze Bagijn een beeld van negen
jaar geleden. Wim van der Stouwe draagt de paaskaars
van de Jeruzalemkerk over de brug naar de Oosterkerk. Op
Pinksterzondag 2012 voegen de leden van de Jeruzalemkerkgemeente zich bij de Oosterkerkgemeente. Net zoals
de leden van de Hoeksteengemeente dat een jaar eerder
hebben gedaan. Maarten Matser maakte destijds een
mooie serie foto’s van dit nieuwe begin. Hij is een van de
vele fotografen die aan dit nummer een bijdrage leverden.
Zo maakte Jan van der Meulen de prachtige foto die de
achterpagina siert, samen met het Pinksterlied van Hanna
Lam.
Er wordt in deze Bagijn door veel meer mensen teruggekeken op de afgelopen tien jaar. Ouderen en jongeren en de
zes pastores die bij de samenvoeging van de wijkgemeenten betrokken waren, halen herinneringen op. Maar ook op
de toekomst zijn de ogen gericht, op de groeiende samenwerking met de Adventskerkgemeente. Een voorbeeld van
die samenwerking is het nieuwe contactblad, dat bestemd
is voor alle leden van Oosterkerk- en Adventskerk. Begin
september verschijnt het eerste nummer, met een nieuwe
naam en een nieuwe vormgeving.
Daarmee is het wijkblad dat u nu in handen houdt, de allerlaatste Bagijn. Een afscheid na tien jaar, ook dat is een
terugblik waard. Zie pagina 6.
Wij hopen dat u en jij als lezers dit blad hebben gewaardeerd, dat we als redactie op een goede manier de verbinding legden tussen de Oosterkerk en haar leden. Geregeld
kregen we te horen dat er weer een mooi nummer was
verschenen, complimenten die ons motiveerden om door
te gaan.
Alsnog bedankt en graag tot ziens, in het nieuwe
contactblad!
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

Paul Klee: Ships in the dark

Op vleugels van vuur en licht
Wanneer ik aan deze laatste meditatie in De Bagijn begin is Pinksteren in
aantocht. Het feest van de Geest, van vuur, van enthousiasme. Als ik inspiratie
zoek, dan helpen de gedichten van Schulte Nordholt me vaak. Soms is er iemand
die precies die woorden, die toon gevonden heeft die jou raken. Iemand die van
hetzelfde onder de indruk is als jij en je daarmee in contact brengt. Voor mij is
dat nu toevallig deze bescheiden dichter en zijn taal. Voor u of jou zal dat weer
heel iets anders zijn. Het maakt niet uit wie of wat het is, als er maar zoiets is.
De vleugels van de Heilige Geest
ruisen op goddelijk gezag
in de naam van
Johann Sebastiaan Bach,
de streling van hun schaduw geneest
de pijn van Mozart tot geluid
en de apostel Paulus Klee
tekent de schepen op de zee
boven hun eigen zwaarte uit.
Alleen wat uit aarde geboren is
kan zich boven de duisternis
zo hoog verheffen.
De hemel omlijnend
maakt men haar helder en doorschijnend
vliegt men op vleugels van vuur en licht
op tot voor Gods aangezicht.

Ooit las ik een mooie omschrijving van wat gelovigen zijn: mensen die geïmponeerd zijn. Alleen mensen die zelf geïmponeerd zijn kunnen anderen imponeren.
Zoals Bach, Mozart en de schilder Paul Klee, die hier een apostel wordt genoemd. Van deze schilder is de uitspraak dat kunst niet het zichtbare weergeeft,
maar zichtbaar maakt. Wie iets zichtbaar weet te maken, -in beelden, in woorden,
in muziek-, van het Geheim dat in onze werkelijkheid schuilgaat, is een apostel.
Een apostel weet iets van zijn eigen geïmponeerd zijn, geïnspireerd zijn, over
te dragen op anderen. Zodat zij het herkennen en erin kunnen delen.
De kerk is begonnen met twaalf apostelen. Twaalf heel verschillende mensen,
die iets van hun eigen geïmponeerd en geïnspireerd zijn over hebben weten te
dragen. Hele gewone mensen, die uit aarde geboren zijn maar boven hun eigen
zwaarte werden uitgetild. De beweging die met dit twaalftal begonnen is bestaat
nu, bijna 2000 later, nog steeds. In verschillende tijden en culturen heeft deze
beweging heel veel verschillende gezichten laten zien. Maar wat toen begonnen
is gaat nog steeds door.
We vieren in dit laatste nummer het alweer tienjarig bestaan van de nieuwe
Oosterkerkgemeente. Er is met heel veel enthousiasme gewerkt aan het blad
dat toen werd opgericht. En nu zal De Bagijn alweer plaats maken voor een
nieuw blad, samen met de gemeente van de Adventskerk.
Want wij zullen doorgaan!
Ds. Iemke Epema
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Het vakantiebureau

Vakanties met
zorg en
aandacht

Diaconie Oosterkerk helpt bij bouw
school en kerk in Toradja
Sinds 2015 steunt de diaconie van de Oosterkerkgemeente het project van
de Nafiri Sion Kerk in Toradja op het eiland Sulawesi in Indonesië. Deze
gemeente wil graag een kerk en een school bouwen, maar heeft daar zelf
niet genoeg financiële middelen voor. De Oosterkerk steunt hen al een
aantal jaren met collecte-opbrengsten en giften en helpt hen daarmee om
hun eigen kerk- en schoolgebouw te realiseren.
Toradja ligt in het midden van het eiland Sulawesi, één van de vier grote eilanden van Indonesië. Te midden van de moslimgemeenschap bestaan er ook
bloeiende christelijke gemeenten. Het dorp Lipungan Kurra is één van de
armste dorpen van het land en telt veel kinderen. In het dorpsleven wordt er
veel aandacht besteed aan de kerkelijke activiteiten, zoals catechese en bijbelstudie. Om dit goed te mogelijk te maken, heeft dominee Nelson, de voorganger
van de Nafiri Sion kerk, het initiatief genomen om een multifunctioneel gebouw
te bouwen. Een gebouw met drie verdiepingen: een school en vergaderruimten
op de eerste en tweede verdieping en een kerkzaal op de derde verdieping.
In mei 2014 werd de eerste steen van het gebouw gelegd. Het hele dorp hielp
vervolgens mee met de bouw. Helaas stond de bouw na enige tijd weer stil
omdat het geld op was. Het motto van de gemeente is: als er geld is, bouwen
we en als het geld op is, bidden we.
Inmiddels zijn we zeven jaar verder en er zijn in totaal acht klaslokalen gebouwd,
waarvan er nu vier in gebruik zijn. Op dit moment wordt gewerkt aan de laatste
werkzaamheden voor de vier overige klaslokalen, die nu nog uit één grote
ruimte bestaat, omdat deze voor de kerkdienst wordt gebruikt. De wens is om
op korte termijn weer vier klaslokalen te bouwen. Dan is de begane grond klaar
en kan begonnen worden met de tweede verdieping. Zo realiseert deze gemeente stukje bij beetje haar eigen kerk- en schoolgebouw.
De diaconie zal de komende tijd weer regelmatig aandacht vragen voor dit
project. De gemeente in Toradja heeft ons laten weten dat zij heel erg blij en
dankbaar zijn voor alle hulp die zij de afgelopen jaren hebben gekregen vanuit
de Oosterkerkgemeente!
Extra giften vanuit de Oosterkerk zijn zeer welkom!
Wijkdiaconie Oosterkerk, NL50 RABO 01581 66 191, t.n.v. project Toradja
Door: Cinta Haryati
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Na een moeilijk jaar, waarin het Het
vakantiebureau veel vakanties heeft
moeten annuleren, hoopt het per 29
mei weer te kunnen starten met de
eerste vakantieweken. Dit jaar kunt u
vakantie vieren in Doorn, Ermelo,
Wezep, Mechelen en u kunt genieten
van een vaarvakantie op de
Prins Willem Alexander.
Er zijn verschillende mogelijkheden
voor (begeleide) vakanties. Gediplomeerde verpleegkundigen, verzorgenden en andere vrijwilligers staan klaar
voor zorg, een helpende hand of een
luisterend oor. Ook verzorgen zij het
programma van uitstapjes en andere
activiteiten.
De vakanties staan bekend om hun
goede sfeer, de ruimte die men als
individu krijgt binnen de groep en het
bijzondere contact tussen gast en
vrijwilliger. Men viert vakanties in één
van de vier eigen (aangepaste) of enkele gehuurde (aangepaste) accommodaties in Nederland.
Sinds 2018 heeft Het vakantiebureau.
nl de Bijzondere Vakanties van het
Rode Kruis overgenomen en voortgezet. Per 2021 zijn beide vakantie-labels samen verdergegaan onder de
naam Het vakantiebureau.
Het vakantiebureau werkt samen met
en krijgt steun van de Protestantse
Kerk Nederland. De vakanties hebben
een open-christelijk karakter en zijn
toegankelijk voor iedereen, ongeacht
zijn of haar achtergrond.

10 jaar De Bagijn

10 jaar
Oosterkerkgemeente
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De redactie. Van links naar rechts Hans Verheule, Gera Berends, Gery Bruins, Iemke Epema en Heleen Grimmius.

Terugkijken op
tien jaar De Bagijn
Samenspraak heette het contactblad van de Oosterkerkgemeente dat met Pinksteren 2011 plaats maakte voor De
Bagijn. Dat er werd gekozen voor een nieuwe naam, had
een duidelijke bedoeling. Want hoewel er voor de leden van
de bestaande Oosterkerkgemeente op het eerste gezicht
niet veel veranderde, betekende de fusie met de Hoeksteengemeente ook voor hen een nieuw begin. Als rubriek
bleef Samenspraak nog wel bestaan: in die rubriek gingen
‘collega’s’ van de fuserende gemeenten met elkaar in gesprek. De scriba’s Jan Scholten en Sytze de Boer beten in
de allereerste Bagijn het spits af.
Redactie
De redactie bestond ook uit leden van beide gemeenten.
Theo Brand, Marjo Reijlink en Bert van de Venis kregen
gezelschap van Gerard Bielderman en Gery Bruins. Karlijne Hullegie-Brouwer nam de eindredactie op zich. Vanuit
de kerkenraad voegde aanvankelijk ds. Margo Jonker zich
bij de redactie, later opgevolgd door kerkelijk werker
Christa van Stappen-Ormel. Zeven jaar geleden nam ds.
Iemke Epema deze taak over. Zij was met Pinksteren 2012
met de leden van de Jeruzalemkerkgemeente bij de fusiegemeente in de Oosterkerk gekomen. Ook Gera Berends,
eveneens voormalig Jeruzalemkerker, kwam de redactie
versterken. Marjo Reijlink, Theo Brand en Bert van de Venis
legden hun redactionele taken neer; de laatste werd helaas
ernstig ziek en overleed niet veel later. Begin 2015 nam
Heleen Grimmius de eindredactie over, Hans Verheule
voegde zich begin 2017 bij de redactie.
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De opmaak van De Bagijn was jarenlang in goede handen
bij Gerard Bielderman. Hij nam drie jaar geleden afscheid
van de redactie, toen het wijkblad in kleur werd gedrukt en
op een compleet andere manier moest worden opgemaakt.
Dat werd aanvankelijk de taak van Maarten Matser, die
wegens vertrek uit Zwolle al snel werd opgevolgd door Gery
Bruins. Zij is als enige al vanaf de start verbonden aan de
redactie van De Bagijn.
Stickeren en bezorgen
Niet alleen de redactie spande zich in om elke drie maanden
een kersverse Bagijn bij de leden van de Oosterkerkgemeente te krijgen. Als het blad gedrukt was, kwam de
stickerploeg in actie, om alle bladen van een naam- en
adressticker te voorzien. Dit ten behoeve van de bezorgersploeg, die de bladen rondbracht. De redactie had daar geen
omkijken naar en heeft deze ‘ontzorging’ altijd zeer gewaardeerd. De oplage bedroeg circa 1800, daarnaast ontvingen
enkele honderden lezers De Bagijn digitaal.

Het nieuwe blad
Begin september, bij het begin van een nieuwe kerkelijk
seizoen, verschijnt een nieuw, gezamenlijk contactblad
voor de Oosterkerk- en de Adventskerkgemeente. De
oproep om een naam te bedenken voor dit blad, heeft
een ruime respons opgeleverd: de redactie kreeg meer
dan veertig namen toegestuurd. De acht redactieleden
uit beide wijkgemeenten die het blad samen gaan maken,
hadden dus echt iets te kiezen. Alle inzenders: heel
hartelijk bedankt!
Wat het geworden is? Dat blijft nog een verrassing tot
begin september, bij de nieuwe start.

Sytze de Boer en Henk Zomer:

'De mantra was: De Hoeksteen kan
zelfstandig niet overleven'
Een van de consequenties was dat er in Zwolle Noord een
kerkgebouw afgestoten moest worden. Onderzoek door het
stedelijk College van Kerkrentmeesters leverde op dat het
beter zou zijn De Hoeksteen af te stoten dan de Sionskerk.
Emotioneel was dit voor veel mensen zeer moeilijk: ze
waren er getrouwd, hun kinderen waren er gedoopt,
naasten waren vanuit deze kerk begraven. Er was zelfs een
klein groepje dat het gebouw financieel wilde overnemen.

Sytze de Boer (links) en Henk Zomer bij De Hoeksteen.

Toen het in 2009 duidelijk werd dat de Hoeksteengemeente vooral om financiële redenen niet meer zelfstandig kon blijven bestaan, moest er worden gekeken
hoe het verder moest. Het waren vooral ds. Margo
Jonker, Sytze de Boer en Henk Zomer die als een soort
verkenners de juiste oplossing probeerden te vinden.
Hieronder kunt u lezen hoe Henk en Sytze terugkijken
op deze periode.
Het begon allemaal met een vanuit de Algemene Kerkenraad georganiseerde brainstorm in een bijeenkomst van
ambtsdragers vlak voor de zomervakantie in 2009. Hierin
werd duidelijk gemaakt dat er ingrijpende bezuinigingen
moesten komen. Er werden voorstellen in de week gezet
welke gemeenten er mogelijk samen konden gaan. Verschillende opties liepen op niets uit, tot Margo, Henk en
Sytze voorstelden om samen te gaan met de Oosterkerk
en de Jeruzalemkerk. Dat kon een stadsgemeente worden
met toekomst.
Stuurgroep
In de Algemene Kerkenraad was men verbaasd dat de
Hoeksteengemeente met zo’n onverwacht en positief
voorstel kwam. Er werd een stuurgroep ingesteld van de
drie kerken die maandelijks bij elkaar kwam. Het was zeer
prettig dat Margo een heel sterke inbreng had en die op
een heel open en ontwapenende manier kon brengen. Toen
bekend was welke richting het op zou gaan, was de opdracht: ‘Hoe overtuigen we de gemeenteleden ervan dat
De Hoeksteen als zelfstandige gemeente niet kan
overleven?’

Emoties
Er moest aandacht en respect zijn voor de emoties. Als
tijdens het koffiedrinken na de dienst mensen hen aanspraken en het duidelijk was dat het heel diep zat, verdeelden
Margo, Sytze en Henk met z’n drieën wie er bij wie op bezoek zou gaan om er verder over te praten. Na de kerkdiensten werden er gemeentebijeenkomsten gehouden om de
gemeenteleden op de hoogte te houden en iedereen z’n
zegje te laten doen.
Opnieuw begonnen
Mooi was dat bij de eerste gezamenlijke dienst in de Oosterkerk, met Pinksteren 2011, iedereen tegelijk naar binnen
ging om te benadrukken dat beide gemeenten opnieuw
begonnen. Het werd als prettig ervaren dat de Hoeksteners
dingen herkenden uit De Hoeksteen, zoals de gedachtenishoek en het doopvont.
Henk en Sytze houden er een goed gevoel aan over. Ze
hebben de indruk dat de afstand tussen de twee en later
drie gemeenten is overbrugd.
Door: Hans Verheule

Pinksteren 2011: nieuw begin met regenboog.
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Olga Dijkstra:

Jorien de Haan:

'Fuseren gaat
niet
geruisloos'

‘Ruimte
maken voor
de ander’

Hoe kijkt een ouder iemand die
vanuit de Jeruzalemkerk kwam,
terug op de fusie en voelt zij zich
inmiddels thuis in de Oosterkerk?
Als ik haar die vraag stel, gaat voor
Olga Dijkstra een heel leven met die
Jeruzalemkerk weer open.

In de afgelopen jaren maakte de
Oosterkerk vele fusies mee. Toch
bleef het open, ruimdenkende karakter behouden. Gelukkig, vindt
Oosterkerkganger Jorien de Haan:
‘Er is ruimte voor ieders eigen geloofsbeleving. Het homohuwelijk,
kinderen aan het Avondmaal; overal kan over gesproken worden.’

Door het werk van haar man Wâtter
kwamen zij in Zwolle terecht, waar zij
als gereformeerden lid werden van de
Zuiderkerk. Toen dat gebouw verkocht
werd, weken zij met de gemeente uit
naar de Nederlands Hervormde Jeruzalemkerk, waar zij om negen uur en
vijf uur een kerkdienst hielden en de
hervormden om half elf.
Drie dochters werden in Zwolle geboren, zij werden gedoopt in de Jeruzalemkerk. Veel later werden er ook vijf
kleinkinderen gedoopt en eentje in de
Adventskerk. Zestien jaar geleden
overleed Wâtter en was zijn uitvaart
vanuit diezelfde kerk.
Zwart jurkje
Olga was de eerste vrouwelijke diaken: om niet al te zeer uit de toon te
vallen in een zwart jurkje in de kerkbank, te midden van de mannen in
zwarte pakken.
Na zijn pensionering was Wâtter op
veel manieren jarenlang actief voor de
Jeruzalemkerk en in breder kerkelijk
verband, ook op bestuurlijk niveau.
Inmiddels was de eerste ‘fusie ‘ achter
de rug: het samen-op-weg-proces van
hervormden en gereformeerden.
Positief blijven
Fuseren, zo heeft Olga ervaren, gaat
niet geruisloos. Op zulke momenten
probeert ze positief te blijven, te blijven
zoeken naar wat goed gaat. Dat gold
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ook voor het besluit dat de Jeruzalemkerk zou opgaan in de Oosterkerk. Al
was ze verdrietig omdat nogal wat
mensen afhaakten. Ook zij moest afscheid nemen van een kerk waar ze
hoogte- en dieptepunten meemaakte.
De Oosterkerk was haar al bekend,
omdat haar drie dochters als bijbaantje
na elkaar de koster hielpen met
schoonmaken.
Ouderwetse kerkdienst
Hoe bevalt het haar nu in de Oosterkerk? Olga antwoordt dat ze het meest
geniet van een ‘ouderwetse’ kerkdienst, waar schriftlezing en uitleg haar
‘teerkost voor onderweg’ voor de hele
week bieden. Dat mag van haar wat
meer aan de orde komen.
Zij vindt het belangrijk om te ervaren,
dat je met elkaar een gemeenschap
vormt. Dat is momenteel niet zo goed
mogelijk, al volgt ze op haar scherm
wel de kerkdiensten.
Als straks alles weer ‘normaal’ is, zal
zij weer dankbaar gebruik maken van
de mensen met een auto, die haar
ophalen voor een kerkdienst en weer
thuisbrengen. Het koffiedrinken na de
dienst vindt zij ook een belangrijk moment, ze stapt zelf op onbekenden af,
maakt een praatje, kent ook veel mensen. Niet te veel in je ‘eigen bubbel’
blijven, is haar parool.
Mocht de Adventskerk erbij komen,
dan wil ze graag ruimte maken voor
nieuwe mensen, zodat ook zij zich
welkom voelen.
Door: Gera Berends

Jorien komt sinds 2002 in de Oosterkerk. ‘Direct na mijn verhuizing naar
Zwolle’, vertelt ze. ‘Ik studeerde in
Amsterdam en zat daar op kamers,
samen met een vriendin. Na ons afstuderen vertrokken we allebei terug naar
Zwolle. Zij maakte kennis met de Oosterkerk en was daar enthousiast over.
Ze haalde mij over om ook eens te
gaan en tja… ik ben altijd gebleven.’
Bijzonder
Aanvankelijk hoorde Jorien, die eerst
in Assendorp woonde, bij de Jeruzalemkerk. ‘Daar ben ik, samen met mijn
man Hans Bijzet, ook een paar keer
geweest, maar het sprak ons toch wat
minder aan dan de Oosterkerk. Later
ging de Jeruzalemkerk samen met de
Oosterkerk en verhuisden wij naar de
Aa-landen. Daar hoorden we officieel
bij de Hoeksteengemeente. We zijn
een paar keer naar een dienst geweest, maar opnieuw constateerden
we dat we toch liever bij de Oosterkerk
bleven. Ik blijf het heel bijzonder vinden
dat beide kerken inmiddels gefuseerd
zijn met de Oosterkerk.’
Ruimte maken
De fusies heeft Jorien als geruisloos
ervaren, hoewel ze beseft dat het voor
veel mensen een grote verandering
betekende.

Yvonne van der Ploeg:

‘Door Provider betrokken
bij de kerk’

'Naar mijn beleving ging dat heel natuurlijk', vertelt ze.‘Toen de leden van
De Hoeksteen bij ons kwamen, is er
wat veranderd aan de inrichting van
het liturgisch centrum en namen zij hun
doopvont mee. Ook de gedachtenishoek, met de stenen van het Schotse
eiland Iona, kreeg een mooie plek in
de Oosterkerk. Ik vond dat goed, ik
snap best dat de mensen van de
Hoeksteen ook graag iets van hun
eigen gemeente wilden terugzien in de
Oosterkerk. Ik denk dat de zittende
gemeente daar ruimte voor moet
maken.'
Samen verder
Na de fusies van de afgelopen jaren
ziet Jorien de fusie met de Adventskerk
dan ook met vertrouwen tegemoet.
‘Natuurlijk is het heel lastig als je je
vertrouwde kerkgebouw moet opgeven om financiële of andere redenen’,
zegt ze. ‘Mensen zijn er getrouwd,
hebben er kinderen laten dopen en
dierbaren uitgeleide gedaan. Dat is
niet eenvoudig. Maar aan de andere
kant: je gaat ook weer verder, je vormt
samen een nieuwe gemeente. Dat
vraagt van beide partijen om hun beste
beentje voor te zetten. Mijn advies is
om niet teveel randzaken te willen
vastleggen. Het gaat erom dat we met
elkaar een mystieke beleving kunnen
ervaren.’
Door: Heleen Grimmius

Het is al heel lang geleden, vindt
Yvonne van der Ploeg, dat ze van De
Hoeksteen naar de Oosterkerk
moest. Toen zat ze in groep drie van
de basisschool, nu is ze zestien en
zit ze in het eindexamenjaar van
TalentStad Beroepscollege. Als ze
haar diploma heeft wil ze naar Landstede, het liefst voor de opleiding
evenementenbegeleiding.
Yvonne weet nog dat ze het jammer
vond dat ze naar een andere kerk
gingen. Ze heeft nog best veel herinneringen aan De Hoeksteen. ‘Het was
een leuke tijd’, zegt ze. ‘We gingen
altijd naar de kelder. Daar kon je spelen en er was soms kindernevendienst.
Bij de oppas was iemand die ook
Yvonne heette. Die zie ik nu wel eens
in de Oosterkerk. Er was in De Hoeksteen ook een man met het syndroom
van Down. Die zat vooraan in de kerk
en ging bij het zingen staan dirigeren.
Dat vond ik toen een beetje raar. Pas
vorig jaar kwam ik erachter dat dat een
broer was van Tooske Ragas. Helaas
is Jan-Pieter vorig jaar overleden.’
Inmiddels heeft Yvonne ook in de
Oosterkerk haar draai gevonden. Er
waren veel kinderen van haar leeftijd,
die ze leerde kennen bij de kindernevendienst en bijvoorbeeld tijdens de
middagen voor jonge gezinnen. En bij
de Kerstmusicals, waar ze graag aan
meedeed. ‘Ik kan best goed teksten
onthouden en vind het leuk om te acteren.’

dag op zolder bij elkaar komt. ‘Als iedereen er is, zijn we met 37’, vertelt ze.
‘Er zijn verschillende mensen die de
leiding hebben en we praten dan over
God enzo. We doen ook leuke dingen.
Zo zijn we naar het klimcentrum in
Zwolle-Zuid geweest en konden we
ook een keer suppen in de Stadsgracht. Door corona komen we nu al
heel lang niet op zolder bij elkaar, maar
we zien elkaar wel om de twee weken
via Teams. Soms krijg je opdrachten,
zoals een filmpje maken op plekken in
Zwolle waar mensen iets voor anderen
doen. Dat heb ik samen met Kirsten
Hop gedaan. En we zitten allemaal in
een Whatsappgroep, ook met jongeren van de Adventskerk.’
En vooral het kamp is heel leuk. 'Je
doet allemaal leuke dingen met elkaar,
zoals weerwolven zwemmen en
koken. Vorig jaar kon het door corona
niet doorgaan en dit jaar weer niet,
denk ik. Hopelijk volgend jaar wel. Het
is maar een weekend, zo"n kamp,
maar het voelt echt als vakantie!'
Heel indrukwekkend
De gewone zondagse dienst is bij haar
niet favoriet, de preek vindt ze ronduit
verschrikkelijk. ‘Het gaat vaak over
moeilijke onderwerpen, waar ik niks
van snap.’ Wel mooi vindt ze het om
mee te helpen in een bijzondere viering: met matses staan bij het Avondmaal, of kaarsen neerzetten bij de
herdenking van overledenen. Die
kerkdienst noemt Yvonne ‘heel indrukwekkend’.
Door: Gery Bruins

Jongerenprogramma
Dat ze zich betrokken voelt bij de kerk
is volgens Yvonne vooral te danken
aan het jongerenprogramma Provider.
Ze zit bij de groep middelbare scholieren die om de veertien dagen op zon9

Ds. Iemke Epema

‘Terugdenken met verwondering’

In het najaar van 2009 startte wat ik maar de vorige ronde Heilige Huisjes zal noemen. Oosterkerk, Hoeksteen en Jeruzalemkerk overlegden samen over het vormen van één gemeente. Als Jeruzalemkerkers moesten we daarvoor ons
gebouw verlaten. Dat was ingrijpend. Dat wilde ook niet iedereen. Pinksteren 2011 nam de Hoeksteengemeente afscheid
van haar gebouw. Wij waren toen nog niet zover. We hadden meer tijd nodig. Dat was best ingewikkeld, dat verschillende tempo. We moesten heel veel met elkaar praten, ook als collega’s, om elkaar niet kwijt te raken. Dat waren soms
heftige gesprekken.
Als ik eraan terugdenk, is dat met verwondering. Hoe is het ons toch gelukt samen deze stap te zetten? Ik herinner me
nog heel goed het moment van overgang. Hoe we afscheid namen van de Jeruzalemkerk, met een gemeentedag met
een prachtig programma voor jong en oud. Ik heb nog een grote foto buiten bij de trappen van de kerk van alle mensen
die erbij waren. En ik herinner me Pinksterzondag 2012, hoe we ’s ochtends vroeg in een stoet van de Jeruzalemkerk
naar de Oosterkerk liepen, achter de Paaskaars aan, dwars door het Weezenlandenpark. Zie de voorkant van deze
Bagijn. We werden onderweg gepasseerd door vrolijk zwaaiende ouderen van De Molenhof en Achter de Hoven, die in
fietstaxi’s werden vervoerd. Het was prachtig weer. Ergens halverwege kwamen Oosterkerkers ons tegemoet, met
bloemen. We werden binnengehaald. Zo voelde het. Even later stonden we met wel zes predikanten op het liturgisch
centrum. We deden allemaal wat in de dienst. Ik herinner me dat ik samen met Margo Jonker bovenop de preekstoel
stond, dat paste net. Van die zes ben ik nu de enige die nog in de Oosterkerk predikant is.
En nu maken we ons op voor een volgende stap met de Adventskerk en beginnen we met een nieuw wijkblad. Ik heb
daar alle vertrouwen in.

Pinksteren 2012.
Tegen de achtergrond van de cantorij
van links naar rechts de predikanten
Andries des Besten, Christa van Stappen, Harm Bousema, Margo Jonker,
Iemke Epema en Wim Hortensius.

Ds. Margo Jonker

‘Een kerk met een toren was nieuw voor mij’

Als ik de stad in fiets, glijden mijn ogen eigenlijk als vanzelf naar het torentje van de Ooster met het gouden haantje, en
herinner ik mij de trap en het uitzicht en het afdalen. Net buiten de stadsrand staat die fiere kerk daar. Een kerk die
onderdak biedt aan mensen uit de hele stad. Een kerk die een thuis is geworden van verschillende kerkelijke gemeenten.
Ik ben trots op die gemeenschap. Zij is doorgegaan, met het moeilijke van fuseren in de genen, en met de veerkracht
richting toekomst.
Als ik op zondag in de viering was, dan vond ik de Oosterkerk altijd een heel grote kerk. Zoveel mensen, zoveel klank
van zang en orgel, zoveel gebeurde er in en om de vieringen. En er werd altijd zolang nagepraat na de vieringen. Maar
als ik door de week in de Ooster was, dan vond ik de kerkzaal helemaal niet groot. Dan kon je de banken zo tellen. Dan
liep je zo door het geheel heen. Ik kan niet anders dan concluderen dat de Ooster groot wordt door de mensen die bij
de gemeenschap horen.
Fuseren is natuurlijk niet gemakkelijk. Maar dat we samen het toch aangedurfd hebben en een vernieuwde kerk hebben
durven vormen, daar ben ik nog altijd blij mee.
Nieuw was voor mij ook, dat het een kerk met een toren, en een klok was. En dat je soms naar boven kon klimmen. En
vanaf de kerk ver kon kijken. En dat dat een heel bijzondere onderneming was. Ik hoop van harte dat dat vaak gebeurt
in de Ooster: hoog klimmen en ver kijken. En dan weer afdalen naar beneden, waar de kerk groot wordt vanwege de
mensen. En dat dat allemaal bij elkaar hoort.
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Ds. Harm Bousema:

‘Een huis met vele woningen’

In oktober 2004 begon ik in de Oosterkerk. Omdat ik nog niet in Zwolle woonde,
kreeg ik een werkplek in het complex de Oosterkerk, dat huis met vele woningen:
kerk, ontmoetingsuimte, kerkelijk bureau en (voormalige) pastorie. Ja, de dominee woonde ooit boven de zaak. Wat ik zo grappig vond, was dat verscheidene voorgangers van mij vereeuwigd waren op een deur. Groot eerbetoon!
Natuurlijk dacht ik direct: zou er nog een deur voor mij over zijn als ik straks met
emeritaat ga? Een toiletdeur misschien? Niets van dat alles. Alle namen zijn
intussen gewist. Alleen beneden draagt nog een deur een naam, die van de
kinderoppaskamer. Wat was ik opgetogen dat een gemeentelid zei dat zij de
kerkbank die in de Bagijnehof staat de Bousema-bank noemde, want ik had
gezegd dat er tenminste een verwijderde bank hier moest komen te staan.
Helaas, bijna niemand weet dat die bank mijn naam draagt. Misschien staat hij
op de onderkant. ’t Is duidelijk: vereeuwigen duurt slechts een ogenblik.
Maar Ik herinner mij meer. Zoals de boeiende, inspirerende gesprekken in dat
fusieproces van de Oosterkerk, De Hoeksteen en de Jeruzalemkerk. Wat waren
dat open gesprekken en wat waren we gedreven om de fusie tot een goed einde
te brengen. Hoewel dit hele gebeuren noodgedwongen in gang was gezet, heb
ik het als buitengewoon verrijkend ervaren. Want naast het regelen van allerlei
organisatorische zaken was er het (geloofs)gesprek over het profiel van de
nieuwe gemeente. In dat profiel staat dat wij een ruimzinnige gemeente (willen)
zijn. Die gedachte verwijst naar psalm 68 (berijmd) waar staat: ‘…die ons in
ruimte heeft gezet…’ God schenkt leefruimte, speelruimte. Meer dan ooit ben
ik ervan doordrongen dat wij in onze tijd geloofsgesprekken moeten voeren,
antwoord moeten (willen) geven op de vraag wat we bedoelen met ‘kerk’ en
waarom zij moet blijven.

Wie weet nog dat deze bank in de
Bagijnehof naar Harm Bousema is
genoemd?

Ds. Andries den Besten:

'Warm welkom in ruimzinnige gemeenschap'

Als ik aan de Oosterkerk denk, kijk ik altijd met een positief gevoel terug op de zondag waarop de gemeente van de
Oosterkerk de gemeente van de Jeruzalemkerk (waar ik in 2009 predikant werd) tegemoet liep om hen in de armen te
sluiten en op die manier vorm te geven aan het fusiebesluit.
Dat was een onvergetelijk moment op een feestelijke Pinksterdag, daar was goed over nagedacht en het was indrukwekkend om mee te maken! In de begintijd zag je de leden van de voormalige Jeruzalemkerk wel altijd bij elkaar zitten
in de koffieruimte, maar in de loop der jaren zag ik ook steeds meer gemengde gezelschappen aan die koffietafels.
Dankzij kwinkslagen, geduld en verbindende krachten werd toch een eenheid gecreëerd naar mijn gevoel. Ik heb de
geloofsgemeenschap van de Jeruzalemkerk en de Oosterkerk altijd ervaren als een geestelijk thuis, waarin ruimte is
voor verschillen in geloofsbeleving. Het etiket ruimzinnig vond ik destijds een vondst om de Oosterkerk te typeren, in
mijn herinnering is deze term als eerste gebruikt door collega Harm Bousema. Ik denk met genoegen terug aan de
Oosterkerk als ik denk aan de kerkdiensten, het doordachte programma vorming en toerusting, de betrokkenheid van
velen en niet in het minst ook aan mijn afscheidsdienst in januari 2016. Warm welkom, waarderend afscheid. Als ik aan
de Oosterkerk denk, dan is voor mij ook onvergetelijk de steun die wij ontvingen van collega`s en gemeenteleden na het
overlijden van onze lieve dochter Renske, die haar laatste kerkdienst in de Oosterkerk beleefde. Enkele weken later
moesten wij afscheid van haar nemen. Wij ontvingen een paar maanden later de oude Paaskaars uit de Oosterkerk als
blijvende herinnering in de moeilijkste tijd van ons leven. Het weerzien in 2020 tijdens een dienst in een veelbewogen
jaar was hartverwarmend.
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Kerkelijk werker Christa van Stappen-Ormel:

‘De hartelijkheid waarmee ik werd ontvangen’

Ontmoeting met… was een vaste rubriek in De Bagijn.
Het is het eerste wat in me opkomt als ik denk aan de Oosterkerk.
De eerste ontmoeting was in 1995. Na mijn studie theologie aan de Christelijke Hogeschool Windesheim begon ik 16
januari 1995 aan mijn eerste baan als kerkelijk werker voor een termijn van twee jaar in de gereformeerde Oosterkerk.
Het Samen op Weg-proces was volop gaande, met alles wat dat met zich meebracht.
Ik herinner mij de hartelijkheid waarmee ik werd ontvangen. De ruimte die ik kreeg om mijn weg te vinden en hoe
spannend ik het vond om als nieuweling aan de slag te gaan. Hoe bijzonder ook, de keren dat ik voorgegaan ben in de
diensten.
Na een uitstapje naar Deventer en tijdelijk Zwolle-Zuid, kwam de Oosterkerk opnieuw op mijn pad. Vanaf februari 2002
bleef ik er tot aan mijn pensioen in 2013. Inmiddels was de Oosterkerk deel van de Protestantse Gemeente Zwolle en
waren Oosterkerk, De Hoeksteen en Jeruzalemkerk samengevoegd tot een geheel.
Aan het gebouw moest ik wennen, het is me vertrouwd geworden.
Ik zie vooral mensen. De openhartigheid in gesprekken: verdriet, verbittering soms, opluchting en het tere, het kostbare
van leven. De vreugde waarvan ik deelgenoot gemaakt werd, geloofsvragen, uitgesproken twijfel. Momenten waarin
meer gebeurde dan het gewone.
De Oosterkerk. Samenwerken in een team van collega’s en veel vrijwilligers. Koffiedrinken na de dienst, de ouderenkring
op maandagochtend: ontmoeting. Het veertigdagen project, een startzondag in Blokzijl. Naar het klooster of naar Iona,
ontmoeting met mensen overal vandaan.
Er waren veranderingen: de verbouwing van de ontmoetingsruimte, het liturgisch centrum, geen tweede dienst meer,
andere accenten in de vieringen.
De Oosterkerk, waar het voor het begin van de kerkdienst wel erg gezellig is. Waar ik de stilte mis.
Denk ik terug aan de tijd dat ik werkte in de Oosterkerk, dan is er het beeld van Ontmoeting met … met wie dan ook,
met ‘zien… soms even.’
Ds. Wim Hortensius

‘Voor mij is de Oosterkerk: beweging’

Heel leuk om weer eens te schrijven in De Bagijn! Als ik aan de Oosterkerk denk, komt het woord ‘beweging’ bij mij
boven. In 2004 kwamen wij met ons gezin vanuit Diemen naar Zwolle, waar ik predikant werd van de Oosterkerkgemeente en Anke docent wiskunde op het CCC. De levendigheid en de veelzijdigheid van de Oosterkerkgemeente en de stad
Zwolle trokken ons aan. Wij kwamen te wonen in de pastorie aan de Brederostraat.
Samen met Harm Bousema en Christa van Stappen vormden wij toen het pastorale team. Er was veel moois te beleven
in de Oosterkerkgemeente, maar scherpe kantjes schuurden ook wel eens, vooral toe te schrijven aan het samen
groeien als gemeente van gereformeerden en hervormden. Ook in de Protestantse Gemeente Zwolle gingen de ontwikkelingen snel. Tijdens mijn werkzame jaren in de Oosterkerkgemeente vond een vereniging plaats eerst met de
Hoeksteengemeente en later met de Jeruzalemkerkgemeente.
Wat mij vooral bijblijft van de Oosterkerkgemeente, zijn de vele goede en intensieve contacten met heel veel mensen.
Bijzonder, het vertrouwen te krijgen om mee te mogen leven op hoogtepunten en dieptepunten. De vele doopdiensten,
huwelijken en uitvaarten. Het vieren van het 125-jarig bestaan van de Oosterkerkgemeente. En de beweging naar de
toekomst maken, vernieuwingen in liturgie en gemeente-zijn: oecumenische vieringen, de Nacht van Waken, spelen in
de Musicalgroep en bij Bibliodrama, met jongeren diaconale reizen naar de Oekraïne en spirituele reizen naar Taizé,
bijzondere excursies naar tentoonstellingen van Marc Chagall in Brussel en Münster. Een mooi kloosterweekend in abdij
Koningshoeven bij Tilburg.
Er is wat mij betreft heel veel om met vreugde en dankbaarheid terug te kijken op mijn Oosterkerkperiode. In 2015 heb
ik zelf de beweging over de IJssel gemaakt om predikant te worden in het mooie Gelderse stadje Hattem. Vanaf de
Gaedsbergh (godsberg) daar, wens ik jullie allemaal vrede toe en alle goeds!
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Rondom de Oosterkerk

Kijken naar de weg die voor ons ligt
Dit is de laatste keer dat de rubriek ‘Rondom de Oosterkerk’ in dit blad verschijnt. Tijd voor vernieuwing, tijd om ons
samengaan met de Adventskerk gestalte te geven.
De redactie van de Bagijn gaf mij de suggestie om terug te kijken naar de 10 jaar die achter ons ligt. Ik bedacht dat het
een opsomming zou worden van wat er de afgelopen jaren zoal gepasseerd is rondom de Oosterkerk. Het zou dan
bijvoorbeeld gaan over de wijken die zich samenvoegden, over de predikanten die kwamen en gingen, over hoeveel
mensen zich hebben laten uitschrijven, maar ook over hoeveel mensen zich bij en tussen ons gevoegd hebben, over
hoeveel kinderen er gedoopt zijn. Ik zou kunnen weergeven hoe het met onze financiën was en is, over de vele veranderingen in het vrijwilligerswerk. En als ik alles eerlijk zou beschrijven zouden er ook wel wat rafeltjes aan bod komen.
En dan heb ik ’t nog niet eens over het afgelopen coronajaar met het grote gemis aan contacten.
Maar nee, redactie, sorry, ik ga niet terugkijken; ik kijk liever naar de weg die voor ons ligt. We hebben zeker geleerd
van wat achter ons ligt, maar nu is het tijd voor het nieuwe. Er wordt hard gewerkt aan het project Heilige Huisjes, met
als doel het samengroeien/samenvloeien van Oosterkerk met Adventskerk. We werken al samen in diverse programma’s
en we zien ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten, om elkaar te horen en naar elkaar te luisteren, bijvoorbeeld in een
gemeenteberaad. De moderamina maken verdere plannen en laten zich informeren door deskundigen en de beide
kerkenraden gaan hiermee weer aan de slag. Ook de taakgroepen uit beide kerken zoeken elkaar meer en meer op.
Onze predikanten schreven een opbouwend document over de ontwikkelingen, een deel hieruit wil ik u niet onthouden:
We voelen ons als beroepskrachten aangesproken door één van de kernzinnen uit het visie- en missiedocument: ‘Wij
vormen een ‘Huis van Leven’, waarin we met elkaar meeleven, ons inleven in elkaar, waar we mogen opleven en ons
kunnen uitleven.
Ons motto is: EEN NIEUW HUIS VAN LEVEN
Bij ons motto laten we ons inspireren door de Bijbelse metafoor van de geloofsgemeenschap als een huis of woning.
Zoals 1 Korintiërs 3: 9b-13a ‘Jullie bouwen aan het huis van God, …Jezus Christus is daarvan het fundament.’ En 1
Petrus 2: 5 ‘En laat je ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis.’ Een huis is een plek
waar huisgenoten zich als familie en vrienden van Christus thuis kunnen voelen. Er kan samen worden gegeten, gepraat,
geluisterd, gespeeld, gelachen en gerouwd op de kruispunten van ieders leven. Het huis staat open. Iedereen is welkom.
Er is oog en oor voor elkaar, voor stad en wereld.

Prikken in de kerk
Op 17 en 18 april stonden de deuren van de Oosterkerk
wagenwijd open. De huisartsengroepspraktijk aan de
Turfmarkt gebruikte twee dagen onze kerk om ongeveer
800 stadgenoten te vaccineren. Stadgenoten die na hun
vaccinatie verplicht een kwartier in de kerk moesten blijven
zitten. Voor sommigen een vertrouwde plek, voor anderen
een heel nieuwe ervaring. En tijdens het wachten klonk
muziek! Onze organisten en een pianiste waren bereid
gevonden de mensen te verrassen met een miniconcert!
De Stentor (zie het knipsel) omschreef de sfeer in de
Oosterkerk als feestelijk. En zo sluit ik de rubriek Rondom
de Oosterkerk na tien jaar in De Bagijn af. Feestelijk en
bouwend aan een Nieuw Huis van Leven.
Piet Kuiper, voorzitter kerkenraad
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BAGEINTJE: kleurplaat voor Pinksteren
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Tien vragen aan…
Gery Bruins
Kun je je aan de lezer voorstellen?
Mijn naam is Gery Bruins, in 1948 geboren in Zwolle. Getrouwd met Paul, moeder van twee kinderen en oma van
vijf kleinkinderen.
Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden en hobby’s?
Voor een gepensioneerde als ik is er geen verschil meer
tussen werk en vrijetijdsbesteding: je hebt de tijd aan jezelf.
Al begin ik wel steeds meer te beseffen dat die tijd beperkt
is, zeker nu we al een jaar lang niet alles kunnen doen wat
we leuk vinden. Daar hoort musea en concerten bezoeken
bij, en reizen, onder meer naar onze (klein)kinderen die in
het buitenland wonen. Die hebben we nu al bijna anderhalf
jaar niet meer in levende lijve gezien. Gelukkig kan in Nederland op stap gaan met de caravan nog wel, net als
wandelen en fietsen in de natuur. En verder heeft geschiedenis mijn interesse, om over te lezen, documentaires en
films te bekijken.
Wat zijn je activiteiten binnen de Oosterkerkgemeente?
Meer dan vijftig jaar ben ik journalist geweest, de laatste
vijftien jaar voor mijn pensionering bij Isala en daarna nog
acht jaar als eindredacteur van Gaandeweg. Die ervaring
komt goed van pas bij mijn activiteiten als redactielid van
De Bagijn, waarvan ik de afgelopen jaren ook de opmaak
doe. Nu zijn we druk bezig met de voorbereiding van een
nieuw wijkblad, met redactieleden van de Oosterkerk- en
de Adventskerkgemeente. Daarnaast vertegenwoordig ik
de redactie in de Taakgroep Communicatie. Eigenlijk heb
ik in mijn leven altijd wel iets gedaan voor ‘de kerk’, zo ben
ik ambtsdrager geweest en heb ik de kindernevendienst
geleid. De laatste jaren hoor ik bij de groep lectoren.

Hoe zou jij het karakter van de Oosterkerkgemeente
omschrijven?
Een groep mensen die zich bij elkaar betrokken voelen,
maar die elkaar ook de ruimte geven. Wat dat betreft is het
karakter van onze oude Hoeksteengemeente meegenomen naar de Oosterkerk: ook daar was niks raar, zelfs het
meest bijzondere niet.
Waar maak je je zorgen over?
Dat zoveel mensen, ook in Nederland, geloven in de meest
bizarre complottheorieën, vind ik doodeng. Ik vraag me ook
af welke duistere machten daar achter zitten: wie zijn bewust bezig met het op een dwaalspoor brengen van de
massa en waarom doe zij dat? Of ben ik nu zelf een complotdenker? De vraag is wel: hoe onderscheid je fake informatie van wat echt is? Ik denk wel eens dat je een bede
aan het Onze Vader zou moeten toevoegen: ‘Behoed ons
voor de misleiding’.
Waar word je blij van?
Van heel veel kleine dingen, zeker in het voorjaar: de
magnolia die weer bloeit, de vogels die weer zingen, de zon
die sterker wordt. Maar ook van een boeiende ontmoeting
of een onverwacht, goed gesprek. Eigenlijk ben ik gewoon
een blij mens.

Op welke manier is de kerk belangrijk voor je?
Bij een kerk horen en daar samen met anderen geloof
beleven, geeft een belangrijke extra dimensie aan mijn
leven en de betekenis daarvan.

Wat is je grootste wens voor de toekomst?
Dat er voor onze kleinkinderen nog een leefbare wereld is,
niet alleen wat de conditie van de aarde betreft, maar ook
de verstandhouding tussen haar bewoners. Alleen als
mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, medemens willen zijn, bijft de aarde leefbaar.

Welk onderdeel van een kerkdienst spreekt je doorgaans het meeste aan?
De hele viering, inclusief de koffie na afloop, is een rustpunt
in de week, een moment van bezinning, bemoediging en
ontmoeting. Soms word ik daarin extra geraakt: door een
opmerkelijke uitleg van de predikant, de tekst van een lied,
een bericht van overlijden… En ik zing graag, en dan het
liefst bekende liederen.

En voor de toekomst van de kerk?
Ik hoop dat er ook na ons mensen zijn die de oude, maar
nog altijd waardevolle, inspirerende en actuele verhalen
levend houden, over de basis en de zin van ons leven:
geloof, hoop en liefde. Een kerk die daarvoor de voorwaarden schept en een podium biedt, heeft bestaansrecht en
toekomst.
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Pinksterlied
Als alle hoop vervlogen is
het leven leeg is door gemis,
waait er de adem van Gods geest
door huis en hart op 't Pinksterfeest.
De woorden, tot de rand gevuld,
spreken zich uit, zo wordt onthuld
een nieuw refrein, een oud verhaal,
een rondedans in tong en taal.
Het vuur van wat eens is beloofd
staat als een vlam op ieders hoofd,
in alle talen wordt verteld:
de liefde wint voorgoed het veld.
Zij ademen een nieuwe naam,
die geestdrift raakt ons allen aan,
met vergezichten eeuwigheid
binnen de grenzen van de tijd.
Alsof de uittocht nieuw begint,
de tamboerijn van ver weerklinkt,
gaan wij op weg, bevrijd voorgoed;
het wordt een eindeloze stoet.
Als alle hoop vervlogen is
het leven leeg is door gemis,
waait er de adem van Gods geest,
door huis en hart op 't Pinksterfeest.
Hanna Lam
Uit de liedbundel Tussentijds

