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Op de achterpagina het lied Als alles duister is… met op 
de achtergrond een foto van Paula Santbulte, gemaakt 
tijdens een Paaswake in de Adventskerk.

Zonde of angst?
Wat gedenken wij eigenlijk op Goede Vrijdag? Gaat het over zonde, of over angst?
Zonde. Als je het aan een mens uit de 21e eeuw vraagt wat dat is, dan is het hoogst waarschijnlijk dat die denkt aan zoiets 
als ‘jammer’. Jammer dat dat mooie kopje op de plavuizen viel. Het was nog van mijn oma geweest. Maar zonde in de zin 
van schuld, een verstoorde relatie met God, dat besef is nog maar voor een enkeling een realiteit. Schuldig tegenover God? 
Ik?! Hoezo?
Dat mensen als Nicodemus en Maria erdoor konden veranderen, nieuwe grond onder hun voeten kregen? Jezus heeft licht 
gebracht in het duister van hun leven. Hij keek ieder mens in de ogen, of hij nou maatschappelijk in aanzien stond of juist 
genegeerd werd. En Hij zag daar wie die mens werkelijk was. En elke mens die zo wordt aangezien, kan op twee manieren 
reageren.
- Of je voelt angst - het wordt dan als confronterend ervaren, wanneer iemand jou aanziet. Zal die ander jouw kwalijke
 geheim blootleggen?
- Of je laat die (liefdevolle!) blik toe, omdat het beantwoordt aan dat diepe verlangen in ieder mens om gezien en gehoord 
 te worden. Je aanvaard te weten als de mens die je mag zijn. Dat er iemand is die je aanziet en tegen je zegt: 
 ‘Goed je te zien!’

Dat is de goddelijke liefde die Jezus belichaamde: zijn blik, zijn levenshouding, zijn aanwezigheid bracht een licht dat niet 
door duister overschaduwd kon worden. Het licht van de liefde verlicht het duister van de angst. Angst maakt dat dingen 
er niet mogen zijn, niet gezien mogen worden, donker en onbewust blijven.
In het licht van deze liefde ontstaat er diep van binnen een ruimte van fijngevoeligheid waar niet de dreiging heerst, 
maar de kracht van het luisteren, van openheid. Daar heeft Gods geest de ruimte om te ademen.
Goede Vrijdag lijkt de donkerste dag ooit - want even lijkt het erop dat het duister van de angst dan toch het licht van 
de liefde overwint. Maar juist hier, op het scherpst van de snede, blijkt dat licht onoverwinnelijk.
Licht van goddelijke oorsprong, licht dat zelfs door het duister van Golgotha niet kan worden overmeesterd. 
Onstuitbaar tot op de dag van vandaag.

Ds. Rein den Hertog
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Op ‘de donkerste dag ooit’ laat Rembrandt het licht van de liefde schijnen.
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De lente staat voor veel mensen symbool voor een nieuw 
begin. De bomen en planten ontluiken, de dieren komen 
uit hun winterslaap en ook wij mensen wagen ons weer 
vaker naar buiten. We maken voorzichtig plannen voor een 
zomervakantie, maken onze opknapronde door de tuin en 
houden misschien wel een voorjaarsschoonmaak. 

Uw mening doet ertoe
Een nieuw begin, dat kan van alles zijn. Een nieuwe baan, 
een nieuwe school of studie, een nieuwe start in een ander 
huis… Voor de redactie van Klankbord betekent het blad 
zelf een nieuw begin. Hoewel u inmiddels al de derde editie 
van Klankbord in uw handen heeft, is dat voor de looptijd 
van een magazine natuurlijk nog maar kort. Als redactie zijn 
we dan ook nog volop aan het verkennen wat er mogelijk 
is: wat vinden onze lezers van onze rubrieken? Sluiten onze 
verhalen aan bij uw wensen? Is onze vormgeving helemaal 
zoals we willen? Met elkaar tasten we de opties af en slijpen 
we bij, zodat we elke editie weer een beetje beter worden 
en elke editie een nieuw begin is. Daar kunnen we uw hulp 
goed bij gebruiken. Laat ons weten wat u van Klankbord 
vindt: wat vindt u mooi en goed? En wat kan er beter?  
Samen maken we een blad voor alle gemeenteleden, 
dus uw mening doet ertoe!

Stuur uw foto naar Klankbord
Nu u weet wat ons bezighoudt, zijn wij benieuwd: 
wat betekent een nieuw begin voor u? De redactie van 
Klankbord wil het graag weten, daarom vragen we u om 
een foto te maken (of te zoeken) van wat voor u een 
nieuw begin is, en die met ons te delen. Dat kan heel 
eenvoudig via de mail: klankbord@oosterkerk.nl of 
klankbord@adventskerk.nl. Inzenden kan tot 25 april. 
Vergeet niet om bij uw inzending te vermelden waarom u 
voor deze foto gekozen hebt. 

Leer elkaar kennen
In de volgende editie van Klankbord nemen we een 
overzicht op van alle inzendingen, zodat u niet alleen uw 
eigen inzending, maar ook die van andere gemeenteleden 
kunt zien. Zo leren we elkaar via Klankbord kennen. Zodat 
we met recht kunnen zeggen: Klankbord is een klinkende 
mijlpaal in het nieuwe begin dat de Oosterkerk en de 
Adventskerk samen aangaan!

Door: Heleen Grimmius 

De donkerste dagen liggen achter ons. Geleidelijk aan wordt het wat langer licht en de eerste 
bloemen steken voorzichtig hun kopjes omhoog. Het is de opmaat naar het voorjaar, dat als 
een belofte voor ons ligt.

Diaconaal

Een nieuw begin: wat betekent dat voor u?

Omdat de Adventskerk en de Oosterkerk samen een 
cluster vormen, hebben we in onze gezamenlijke ZWO-
vergadering van 9 november 2021 besloten om vanaf die 
dag helemaal samen te gaan. De ZWO bestaat nu uit zeven 
commissieleden: Marjo Reijlink, Geertje van Loo, Klazien 
Oosting, Ida Buurma, Dineke ten Klooster, Gebca Velema 
en Joke Gosker. Ds. Nelleke Eygenraam adviseert de ZWO. 
Daarnaast zijn er vrijwilligers die hand- en spandiensten 
verrichten. Mocht je zin hebben om je in te zetten als 
ZWO-commissielid of als vrijwilliger, meld je dan aan bij: 
Joke Gosker, jm.gosker@gmail.com of bel 0657849661. 
We zoeken vooral iemand die digitaal-vaardig is, want 
die vaardigheid ontbreekt in ons team. 

Nieuw project voor vrouwen in Bangladesh
Op 27 februari 2022 is de samengevoegde ZWO met een 
nieuw project begonnen. Het project heet: Veilig koken en 
meer inkomen voor vrouwen in Bangladesh. We onder- 
steunen hiermee vrouwen in Bangladesh die gebruik 
maken van een ingenieus kooktoestel, de Akha. Zie de foto’s 
op deze pagina. De Akha is niet alleen milieuvriendelijk, 
maar zet bovendien het verstookte hout om in biochar. Dit 
biochar wordt door de vrouwen vermengd met organische 
mest,  waardoor er een bodemverrijker ontstaat die CO2 
opslaat in de bodem. Dat vermindert weer de CO2 uitstoot! 

Bovendien kan deze milieuvriendelijke bodemverrijker 
verkocht worden, waardoor de vrouwen zich economisch 
kunnen versterken. U zult de komende twee jaar nog veel 
over dit project horen. 

Fair Trade
Maar we doen meer. Zo kunt u nog steeds uw oude 
telefoons, cartridges, kaarten en postzegels voor de 
ZWO blijven bewaren. We brengen u op de hoogte wanneer 
ze weer bij ons ingeleverd kunnen worden. Als Corona 
het toestaat staan we binnenkort ook weer met de Fair 
Tradetafels in beide kerken, waar alleen Fair Trade produc-
ten worden verkocht. Via de paasgroetenactie, die nu 
gaande is (zie website), zullen ook dit jaar weer veel 
gevangenen een paasgroet uit onze gemeentes mogen 
ontvangen. Verder werkt de ZWO ook mee aan de 
komende vespervieringen en zullen de paarse bussen 
weer klaarstaan, nu voor Bangladesh.

De ZWO valt onder de diaconie, maar omdat de diaconieën 
van de twee kerken nog niet samengevoegd zijn, mag u uw 
giften voor Bangladesh overmaken op rekeningnummer:
NL87 RABO 0373 739 974 t.n.v. Diaconie van de PGZ, 
ZWO Commissie Oosterkerk. o.v.v. Vrouwen Bangladesh.

De ZWO wenst u een gezegende Pasen toe! 
Namens de ZWO, Joke Gosker

ZWO is de afkorting voor Zending, Werelddiaconaat 
en Ontwikkelingssamenwerking. Als ZWO zetten we 
ons in om de liefde van God, over de grenzen van onze 
wijkkerken heen, uit te dragen naar de wereld. 
Zo hebben we de afgelopen twee jaar (tot 20 februari 
2022) de straatmeisjes in Ghana ondersteund. Door 
middel van verschillende activiteiten is hier geld voor 
ingezameld. Sommige acties werden door de Advents-
kerk georganiseerd, andere weer door de Oosterkerk. 
Beide kerken samen hebben op deze manier het mooie 
bedrag van ongeveer € 10.000 ingezameld voor Ghana. 
Hartelijk dank voor uw enthousiaste en royale 
ondersteuning van dit project.

Wat doet de ZWO?
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Op weg naar samen

Het gezamenlijk Moderamen Adventskerk – Oosterkerk 
heeft, onder leiding van Jan Boer de plaatselijke regelingen 
van beide wijkgemeenten onder de loep genomen. Er is 
bij het op schrift stellen van de nieuwe regeling voor het 
cluster Adventskerk – Oosterkerk aangesloten bij de 
besluiten die al eerder genomen waren. Bijvoorbeeld de 
zegening van andere levensverbintenissen dan het huwelijk 
tussen man en vrouw, waarover in de beide wijkgemeentes 
al overeenstemming is bereikt. Dit wordt dus niet opnieuw 
aan de orde gesteld. We zijn blij met onze gedeelde 
identiteit.

Kerkenraad
Daarnaast zullen er veel praktische zaken vastgelegd 
moeten worden. Eén daarvan betreft de samenstelling 
en werkwijze van de kerkenraad. Door de invoering van 
andere taken dan die van ambtsdrager, ontstaan meer 

mogelijkheden om de werkzaamheden breed te 
spreiden. Zo wordt de kerkenraad bij de uitvoering van 
het pastoraat ondersteund door pastoraal medewerkers 
en kerkrentmeesters (naast het ambt van ouderling 
pastoraat en ouderling kerkrentmeester). Deze mensen 
zijn geen ambtsdragers en ook geen lid van de kerkenraad, 
maar leggen wel de belofte van geheimhouding af. De 
nieuwste taak die de kerkorde noemt, is die van diaconaal 
rentmeester. Kortom, niet voor alle kerkelijke taken hoef je 
ambtsdrager te zijn.

De plaatselijke regeling wordt in het voorjaar 2022 aan 
de gemeente gepresenteerd. Dan wordt de gemeente 
gehoord, in die zin dat gemeenteleden mondeling of 
schriftelijk hun reactie kunnen geven. Dit nadat de 
beide kerkenraden het samen eens zijn geworden 
over het voorgenomen besluit.

Ruimte voor nieuwe kerkelijk werkers
In de nieuwste prognoses voor het aantal beschikbare uren voor beroepskrachten ontstaat nieuwe ruimte. 
Ds. Nelleke Eygenraam is minder uren gaan werken en daarnaast heeft de PGZ iets meer financiële ruimte 
geboden aan de wijkgemeenten (uit reserves) voor formatie tot 1 januari 2026. De kerkenraden van de 
Oosterkerk en Adventskerk hebben een verzoek ingediend bij de Algemene Kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente Zwolle, om voor in totaal 1,5 fte kerkelijk werker aan te stellen, vanaf begin 2022.

Wat houdt de functie van kerkelijk werker in? 
Een kerkelijk werker heeft een hbo-opleiding Theologie gevolgd en staat geregistreerd in het register van Kerkelijk 
werkers van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Wat is nu het eigene van deze hbo-opleiding? Vanouds bekend 
zijn de universitaire theologiestudies, die je moet volgen als je predikant wil worden. Natuurlijk zijn er overeenkomsten 
tussen deze twee, het gaat immers om hetzelfde vak: de theologie. De accenten en bevoegdheden liggen echter 
verschillend. Het mooiste is als deze twee elkaar aanvullen en goed met elkaar samenwerken. Zo ontstaat een 
vruchtbare samenwerking.

Wat doet een kerkelijk werker?
Dat hangt sterk af van de situatie. Vaak wordt deze ingezet in een deelgebied van het werk, bijv. het pastoraat aan een 
bepaalde doelgroep, zoals ouderen of jongeren. Ook het geven van catechese en het werken binnen het jeugd- en 
jongerenwerk komt veel voor. Maar ook diaconale taken, opbouwwerk en soms het begeleiden van bepaalde proces-
sen in gemeentes. Voor het cluster Adventskerk – Oosterkerk ligt de prioriteit op het verlenen van pastoraat en het 
ontwikkelen van nieuwe initiatieven voor de leeftijdsgroep 20 tot 50 jarigen. 

Toekomstbeeld
In de gemeente van de Oosterkerk en Adventskerk zullen drie predikanten werkzaam zijn: ds. Iemke Epema, ds. Hans 
Tissink en ds. Nelleke Eygenraam. Naast hen werkt kerkelijk werker Dirk Jan Steenbergen. De aanstelling van ds. Elly Ur-
ban loopt af in het voorjaar van 2022. Dit betrof een aanstelling voor bepaalde tijd. De prioriteiten van de kerkenraad 
liggen voor 2022 in het bijzonder bij het pastoraat en bij gemeenteopbouw. Met de inzet van kerkelijk werkers willen 
de kerkenraden investeren in de middengroep (20 tot 50 jaar), omdat zij eenvoudiger een brug kunnen slaan tussen de 
jeugd en de ouderen in onze gemeente. Door het aantrekken van kerkelijk werkers met kwaliteiten op verschillende 
gebieden, ontstaat een divers team van beroepskrachten. Daarnaast kunnen met hetzelfde budget meer uren voor 
kerkelijk werkers dan voor predikanten worden ingezet. Zo maken we optimaal gebruik van de beschikbare 
formatieruimte. De vacatures zijn inmiddels open gesteld en de vacature is te lezen op de beide websites. 
De nieuwe kerkelijk werkers worden bevestigd in het ambt van ouderling en zullen voor het gehele cluster 
Adventskerk-Oosterkerk werkzaam zijn.

Wervingscommissie
De wervingscommissie bestaat uit Susan Elgersma (OK), Joke Heming (AVK), Mineke Kremer - Luiks (OK), 
Herman te Pas (OK), Ramon Vliegenthart (OK) en Gerry Vrielink (AVK). Als u wilt kunt u de vacature onder 
de aandacht brengen van mogelijke kandidaten. De sollicitatietermijn sluit 27 februari.
Vanaf half maart zijn de sollicitatiegesprekken gepland. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen 
met Joke Heming (dzoanah@hotmail.com) of Herman te Pas (h.tepas@home.nl). 

Namens beide kerkenraden,
Anneke van der Meulen en Piet Kuiper

Focus op toekomstbestendige clustergemeente

Een (wijk)gemeente moet volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk beschikken over een plaatselijke regeling. 
Als twee wijkgemeenten samen één nieuwe gemeente gaan vormen, moeten allerlei regelingen en gebruiken op 
elkaar worden afgestemd en worden verwoord in een nieuwe plaatselijke regeling. Er bestaan verschillende 
keuzemogelijkheden voor de concrete invulling van zo’n regeling. Die zijn soms heel praktisch van aard, maar 
hebben tegelijkertijd ook te maken met de identiteit van de wijkgemeente. Verder is er een groot aantal praktische 
zaken waarvan aangegeven moet worden wat de procedure en werkwijze is. Bijvoorbeeld zaken rond het functioneren 
van de kerkenraad en allerlei financiële aangelegenheden. Belangrijke onderwerpen die genoemd worden zijn 
bijvoorbeeld: wie hebben stemrecht, wie kunnen deelnemen aan het avondmaal en hoe gaat de gemeente om 
met de zegening van levensverbintenissen tussen twee mensen, anders dan het huwelijk tussen man en vrouw.

Vierplaats in Zuid
In het tussenrapport van de werkgroep Financiën uit het najaar 2019 zijn enkele voorzetten gedaan met betrekking  
tot de huisvesting van de samenwerkende wijkgemeentes Oosterkerk en Adventskerk. Er zijn meerdere alternatieve 
vierplekken onderzocht. Inmiddels zijn de kerkrentmeesters in gesprek met het bestuur van SIO, als eigenaar van het 
gebouw, waar de Adventskerk zalen huurt. Het gezamenlijke uitgangspunt van het bestuur van SIO en de kerkenraad 
is: behoud van een vierplek voor de Adventskerkgemeente in gebouw SIO.
Hiervoor wordt nu een drietal scenario’s verkend:
1. de mogelijkheden op basis van groei van het aantal kerkbezoekers ten opzichte van 2019
2. de mogelijkheden op basis van geleidelijke krimp van het aantal kerkbezoekers ten opzichte van 2019 
3. de mogelijkheid bij zeer snelle afname van het aantal kerkbezoekers ten opzichte van 2019
De kerkenraad van de Adventskerk vindt het realistisch om van scenario 2 uit te gaan. Een vierplek, wellicht in 
aangepaste ruimtelijke vorm, zou dan mogelijk zijn voor nog een nader te bepalen aantal jaren in gebouw SIO, 
en daarmee in Zuid. Op dit moment gaan we er van uit dat tot 2024 de vieringen ongewijzigd plaatsvinden in SIO. 
Uitvoering geven aan één van de scenario’s is dus pas aan de orde medio 2024.
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Programma V&T 2021-2022

 ‘Over niet zien en toch geloven’ luidt 
de ondertitel van dit laatste boek van 
Tomas Halik. Wie de pijn in de wereld 
niet serieus neemt kan God niet belij-
den, zo stelt de schrijver. Het verhaal 
van Thomas die Jezus’ wonden aan 
wil raken vormt zijn uitgangspunt. 
We lezen dit boek in de 40-dagentijd.

In 2020 zijn we een avond bij elkaar 
geweest toen de bijeenkomsten 
abrupt afgebroken moesten worden 
vanwege de Coronacrisis. U wordt ver-
zocht zich opnieuw op te geven als u 
twee jaar geleden deelnemer was. Ook 
voor nieuwe deelnemers wordt plek 
gemaakt.  Van u wordt gevraagd het 

boek zelf aan te schaffen (prijs € 19,90). 
De bijeenkomsten worden gehouden 
in een ruimte bij de Dominicanenkerk. 
De data zijn dinsdag 8, 15, 22 en 29 
maart, aanvang 20 uur. Begeleiders 
zijn pastor Anneke Grunder en 
ds. Iemke Epema. Kosten  zijn € 7,50 
per avond, inclusief koffie en thee.

Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen over na te praten is een 
activiteit die de Oosterkerk samen met de Dominicanenkerk en de Thomas a Kempis-
parochie organiseert. De ontvangst met koffie of thee is vanaf 19.15 uur in het Domini-
canenklooster, in de Refter, waarna om 19.30 uur de vertoning van de film begint. 
De entree bedraagt € 7,50, inclusief de consumptie. Na iedere film is er voor wie wil 
een nagesprek. Op do 3 mrt, de donderdag na Aswoensdag, wordt de film Into great 
silence vertoond. Dit is een Frans-Zwitsers-Duitse film uit 2005 die het leven toont in 
het kartuizerklooster Grande Chartreuse. Het bijzondere aan deze film is dat er bijna 
geen woord wordt gesproken. Het is echt een stilte-ervaring. De film duurt 169 minu-
ten lang, dus het is een lange zit, maar zeer de moeite waard. U dient uw ticket vooraf 
te reserveren via www.kloosterzwolle.nl

Zin in film

Oecumenische leeskring ‘Raak de wonden aan’ 

Wat is Actie Kerkbalans?
Met de campagne ‘Actie Kerkbalans’ vragen kerken in 
Nederland hun leden om een bijdrage. Deze grootste 
fondsenwervende actie van ons land vindt ieder jaar 
plaats in januari. Meer dan 2.000 kerken doen mee. 
Zo ook de Protestantse Gemeente Zwolle. Ook aan 
u wordt gevraagd om bij te dragen.

Geven aan de kerk
De sportclub, het abonnement op de krant of Netflix, 
een avondje uit, het kost allemaal geld. En dit geldt ook 
voor uw lidmaatschap van de kerk. We hebben mensen 
in dienst die een salaris verdienen voor het waarde-
volle werk dat zij doen. Het kerkgebouw moet worden 
onderhouden en in de winter staat de verwarming aan. 
De activiteiten die we organiseren kosten geld – 
al proberen we natuurlijk met zo weinig mogelijk 
middelen mooie dingen te doen! En wist u dat we als 
kerk in Zwolle jaarlijks gemiddeld 50 euro per lid 
afdragen aan de Protestantse Kerk Nederland? 
Een kerk krijgt geen subsidie, maar is afhankelijk van 
de bijdragen van haar leden. Hoewel bijdragen aan 
Actie Kerkbalans vrijwillig is, is het van onschatbare 
waarde. En het mooie aan samen kerk-zijn is dat we 
het ook financieel samen doen. Ieder geeft naar 
draagkracht. Inspiratie nodig bij het bepalen van uw 
bijdrage? Ga naar www.pknzwolle.nl/draagkracht 

Meer geven, zonder dat het iets kost
Wilt u fiscaal aantrekkelijker geven? Maak dan van 
uw bijdrage aan Actie Kerkbalans een periodieke gift. 
Wanneer u uw gift voor minimaal vijf jaar vastlegt, kunt 
u deze aftrekken bij uw belastingaangifte. U krijgt dan 
een deel van uw geschonken bedrag terug van de 
belastingdienst. Met dit voordeel kunt u uw bijdrage 
aan de kerk verhogen, zonder dat het extra geld kost. 
Hoe u de periodieke schenking regelt, leest u op 
www.pknzwolle.nl/bijdragen/mogelijkheden of 
bel met het Kerkelijk Bureau via 038-4217596.

Omdat het met elkaar kerk zijn van 
blijvende waarde is

Dankzij uw steun...

Zondag 10 april Palmpasen
9.30 uur Adventskerk, 
 voorganger ds. Nelleke Eygenraam
10.00 uur Oosterkerk, 
 voorganger ds. Iemke Epema
19.00 uur Oosterkerk, gezongen vesper 
 mmv Zwolse cantorij

Maandag 11 april 
19.30 uur Adventskerk, vesper, 
 voorganger ds. Hans Tissink

Dinsdag 12 april
19.30 uur Adventskerk, vesper, 
 voorganger ds. Iemke Epema

Woensdag 13 april
19.30 uur Adventskerk, vesper, 
 voorganger ds. Nelleke Eygenraam

Donderdag 14 april Witte Donderdag
19.30 uur Oosterkerk, viering van Schrift en Tafel, 
          voorgangers ds. Iemke Epema en ds. Hans Tissink 

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag
19.30 uur Oosterkerk, Passion met medewerking van 
 Koorbizniz (onder voorbehoud), 
 voorganger ds. Elly Urban
19.30 uur Adventskerk, Goede Vrijdagviering, 
                 voorganger ds. Hans Tissink

Zaterdag 16 april Stille Zaterdag
9.30 uur Adventskerk, morgengebed, 
               voorganger ds. Nelleke Eygenraam
21.30 uur Oosterkerk, Paaswake, 
                voorganger ds. Iemke Epema en ds. Hans Tissink 

Zondag 17 april Paaszondag
9.30 uur Adventskerk, Paasviering, 
 voorganger ds. Hans Tissink
9.00 uur Oosterkerk, Kinderpaasviering, 
 voorganger ds. Elly Urban
10.30 uur Oosterkerk, Paasviering, 
 voorganger ds. Iemke Epema

Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie organiseert 
in het kader van het jaarthema ‘Moderne Devotie 
vandaag’ een schrijfwedstrijd.  De opdracht luidt als 
volgt: Schrijf een gedicht of korte brief gericht aan 
Thomas a Kempis.

Thomas (1379-1471) was een monnik die wijze spreuken 
over geloof en levenskunst opschreef. Deze pennen-
vruchten kunnen we nog altijd lezen. Misschien kan 
één spreuk of woord uit zijn beroemde ‘De Navolging 
van Christus’ je inspiratie geven voor jouw bijdrage. 
Moderne Devotie gaat over alledaagse spiritualiteit. 
Wat roept devotie bij je op? Een warme herinnering, 
een unieke ervaring, een lievelingswoord...? 
Schrijf het op en deel het met ons.

Stuur je bijdrage per mail naar:
info@ontmoetingshuismodernedevotie.nl. De deadline 
is 22 maart 2022. Het kernteam zal de mooiste inzen- 
dingen uitkiezen. Op onze bijeenkomst van dinsdag-
avond 29 maart 2021 worden de winnaars bekend 
gemaakt. Zij ontvangen een (bescheiden) prijs en er 
wordt rondom de ingezonden pennenvruchten een 
presentatie gehouden.

Vieringen op weg naar Pasen

Schrijven over Moderne Devotie vandaag

De vespers aan het begin van de Stille Week worden dit jaar gehouden in de Adventskerk en de 
Paascyclus vanaf Witte Donderdag in de Oosterkerk. Op Goede Vrijdag is er keuze tussen twee 
verschillende vieringen en op Stille Zaterdag is er ’s morgens vroeg een ochtendgebed in de 
Adventskerk. Onderstaand het overzicht van de vieringen.

Tijdens een Paaswake in de Adventskerk maakte 
Paula Santbulte deze foto.
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Broer Hans en zus Marjanneke Scholtheis, actief in twee wijkgemeenten

‘We hopen het goede van beide kerken te behouden’

Twee leden van de Adventskerk- en de Oosterkerkgemeente hebben al jaren een onverbrekelijke band: ze zijn broer 
en zus. Hans Scholtheis behoort tot de Adventskerk en Marjanneke tot de Oosterkerk. Samen vertellen zij over 
zichzelf en hun relatie met de kerk.

Wie zijn Hans en Marjanneke 
Scholtheis?
Wij zijn geboren en getogen in 
Zuidwolde, een middelgroot dorp in 
het zuiden van Drenthe. Onze beide 
ouders zaten in het onderwijs in Zuid-
wolde en waren actief in de Gerefor-
meerde Kerk. Vanuit die basis zijn wij 
christelijk en kerkelijk actief opgevoed 
en opgegroeid. En dat had en heeft 
grote invloed op hoe we beiden in 
het leven staan. Aandacht hebben en 
klaar staan voor je naaste is in onze 
opvoeding een belangrijk principe 
geweest en is het vandaag de dag nog 
steeds. In onze jeugd zijn we actief 
geweest in een jongerengroep vanuit 
de Hervormde en Gereformeerde Kerk 
in Zuidwolde, de JGZ. De JGZ was een 
groep jongeren die elke twee weken 
bij elkaar kwam na de zondagochtend-
dienst en die samen een maatschap-
pelijk vraagstuk, een Bijbeltekst of een 
persoonlijke beleving bespraken en 
bediscussieerden. Dit was voor ons 
een mooie vorm om je christelijke 
geloof actief te beleven.

Na onze jeugd zijn we beide voor 
studie in Groningen terecht gekomen. 
Door werk, liefde en andere drijfveren 
zijn we (een aantal jaar na elkaar) zo’n 

15 à 20 jaar geleden in Zwolle terecht 
gekomen; Marjanneke in eerste 
instantie in Stadshagen en later in de 
Aa-landen, Hans in Zwolle-Zuid.

Bij welke kerk sta jij ingeschreven 
en hoe ben je bij deze kerk terecht 
gekomen?
Hans: In de periode dat ik net in Zwolle 
woonde, heette de wijkcontactper-
soon van de Adventskerk mij en mijn 
partner welkom in Zwolle. De hartelijk-
heid en vriendelijkheid maakten ons 
wel nieuwsgierig naar de Adventskerk 
en na de eerste keren kerkbezoek voel-
den we ons thuis in deze kerk.

Marjanneke: Ik ben bij de Oosterkerk 
ingeschreven. Na mijn studie aan 
kunstacademie Minerva in Groningen 
kwam ik in Zwolle wonen. Eerst nam 
ik deel aan het studentenpastoraat in 
het Dominicanenklooster en daarna 
ging ik naar diensten in de Oosterkerk. 
Van een zoldertje in Assendorp ging 
ik in een flat wonen in Dieze met mijn 
man Mark. Samen kregen we onze 
eerste dochter Anne daar en zij werd 
gedoopt in de Oosterkerk. Toen Anne 
bijna twee jaar was kochten we ons 
eerste huis in de Aa-landen, daar wer-
den ook onze andere twee kinderen 
geboren. Ondanks onze verhuizingen 
bleef de Oosterkerk onze kerk.

Op welke manier ben je actief voor 
de wijkgemeente?
Hans: Vrij vlot nadat we de eerste  
keren de Adventskerk hadden be-
zocht, zijn mijn partner en ik aan de 
slag gegaan met jeugdwerk én zijn we 
gestart in de gespreksgroep 20+ (later 
30+). In de jaren daarna ben ik actief 
geworden in de Raad Eredienst en 
werd ik beheerder van de website  
van de Adventskerk.

Marjanneke: Sinds een aantal jaar ben 
ik leiding van de kinderkring. Wanneer 
ik aan de beurt ben neem ik tijdens de 
dienst kinderen mee voor hun eigen 

kindermoment. We vertellen dan 
een Bijbelverhaal, praten er over en 
doen een activiteit. Terug in de kerk 
vertellen we er iets over of laten iets 
zien. Wanneer je leiding bent bij de 
kinderkring regel je ook een aantal 
andere dingen zoals kindervieringen.                                                                                                                                 
Vlak voor de lockdown was ik net 
begonnen om met een vriendin af  
en toe koffie te schenken na afloop 
van de kerkdienst. Helaas kon 
dat even niet doorgaan!                                                                         

Ik zing in Koorbizniz Oosterwind en we 
hopen dat we op Goede Vrijdag weer 
de Passion kunnen zingen en ergens 
in juni iets vergelijkbaars rondom het 
leven van Thomas a Kempis. Naast het 
zingen in het koor neem ik ook deel 
aan kleinere zanggroepjes die zingen 
in bijvoorbeeld de online diensten 
tijdens de lockdown.

Zijn de verschillen en overeenkom-
sten van de beide kerken wel eens 
onderwerp van gesprek tijdens 
jullie ontmoetingen en waar gaan 
deze dan over?
Hans: In het verleden waren de twee 
kerken (Oosterkerk en Adventskerk) 
wel onderwerp van gesprek maar niet 
vaak. Dit is de afgelopen jaren wel 

veelvuldiger geworden, nu de samen- 
werking tussen beide kerken ook 
intensiever is geworden. Onderwerpen 
die dan voorbij komen zijn bijvoor- 
beeld de beleving van bijzondere 
diensten, de wijze waarop de jeugd 
haar plek heeft in beide kerken maar 
ook de aspecten die je mist in de kerk.

Marjanneke: Met mijn schoonzusje 
Myrthe hebben we het wel over de 
kinderkring. Bij de Oosterkerk is het 
aantal deelnemende kinderen wat 
groter. Omdat onze oudste twee 
kinderen allebei net gestart zijn op 
de middelbare school vergelijken 
we ook de ervaringen rond Provider 
met elkaar. Bij de Oosterkerk zijn er 
op vrijdag activiteiten en op zondag 
gesprekken rondom geloof. In de 
Adventskerk geeft elke derde zondag 
Dirk Jan leiding aan de tieners. Met 
mijn broer heb ik wel gesprekken over 
de website en laatst over het verschil 
in gebouwen. Het maakt wel uit of je 
een eigen kerkgebouw hebt of dat je 
het met anderen moet delen! Uiter-
aard praten we ook over het verschil 
tussen predikanten, wat je wel en niet 
aanspreekt…

Wat betekent een geloofsgemeen-
schap voor jou? 
Hans: Voor mij is de geloofsgemeen-
schap een belangrijke omgeving om 
mijn geloof actief te beleven en uit te 
dragen. Ik denk graag kritisch na over 
het geloof, de normen en waarden 
die ik daarbij vind horen maar ook de 
vraagstukken die dit oplevert.

Marjanneke: In een kerk ontmoet je 
andere mensen, kun je dingen delen 
maar ook geestelijk inspiratie opdoen 
waar je de rest van de week verder 
mee kunt. Ik hoop dat mijn kinderen 
contact hebben met leeftijdsgenoot-
jes en het fijn vinden om in de kerk te 
komen. Helaas merk ik door de lock 
down dat het contact met de kerk 
verwatert. De online diensten zijn niet 
voor kinderen (geen enkel onderdeel) 
en dat vind ik een gemiste kans. Wan-
neer we als kerk een toekomst willen 
hebben zul je de kerk aantrekkelijk 
moeten maken voor alle leeftijden.

Wat waardeer je in de gemeente van 
de ander? 
Hans: Ik vind de muzikale creativiteit 
en activiteit in de Oosterkerk erg fijn.

Marjanneke: Het gevoel van welkom 
zijn als ik een keer naar de Adventskerk 
ga, zoals bijvoorbeeld laatst in  
de gezinsdienst rondom Sint Maarten. 
Verder organiseren ze leuke activitei-
ten, zoals een openluchtdienst.

Wat hopen jullie voor de toekomst? 
Hans: Ik hoop vooral dat we bij het  
samengaan het goede van beide  
kerken mogen behouden en met 
elkaar mogen versterken. De plek waar 
we dat doen, is voor mij minder van 
belang. De geloofsgemeenschap  
bestaat per slot van rekening uit  
mensen, niet uit bakstenen.

Marjanneke: Ik hoop dat we in de  
toekomst een gemeente worden die 
de openheid en het welkomgevoel 
van de Adventskerk behoudt. Verder 
hoop ik dat we door samen te gaan 
werken een frisse wind kunnen laten 
gaan door het kinder- en jeugdwerk.

We willen een toekomst voor de kerk. 
Hoe zorgen we ervoor dat, na al het 
gedoe rondom corona, alle mensen 
weer naar de kerk gaan komen op 
zondag. Het gevoel dat het waardevol 
is om naar de kerk te gaan, omdat het 
je leven meer zin geeft (verrijkt) en je 
mooie ontmoetingen hebt. Ik denk dat 
dat een grote wens is van mij!
Door: Anna Oldenkamp

Persoonlijk

Marjanneke Scholtheis: ‘Onderstaande 
foto van ons is gemaakt in de grote, iets 
verwilderde achtertuin met volières (met 
onder andere grasparkieten en torteldui-
ven) van onze vader. Het element fietsen is 
wel heel kenmerkend voor onze jeugd.  In 
onze vroegste jeugd hadden we geen auto 
omdat mijn ouders in het dorp werkten 
en ze erg bezig waren met het milieu. We 
gingen elke zondag op de fiets met onze 
ouders naar de kerk, door weer en wind. In 
de zomervakantie gingen we zelfs op de 
fiets op fietsvakantie...
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De wijkkas draagt de kosten van de liturgische bloemschik-
kingen, maar de maaksters doen er alles aan om die zo 
laag mogelijk te houden. Materiaal wordt bewaard en 
hergebruikt, ze krijgen geregeld spullen van andere 
gemeenteleden. Wat betreft de uitvoering zit het tweetal 
altijd op dezelfde lijn. Ze hebben samen al heel veel mooie 
dingen gemaakt, zo komt naar voren uit de herinneringen 
die ze ophalen.

‘Dit is niet alleen mooi werk, het voegt ook iets toe voor 
de gemeente dat je de bijbelverhalen en het geloof op een 
andere manier uitbeeldt. En je wordt er zelf rijker van om zo 
met de inhoud van de vieringen bezig te zijn. We denken na 
over de betekenis en praten daar ook samen over.’

Gré Boertjes en Lien Kok:
‘Hierdoor zijn we bewuster 
 bezig met de vieringen’

In de consistorie van de Adventskerk leggen Gré Boertjes 
en Lien Kok de laatste hand aan het liturgische bloemstuk, 
dat al vier Adventszondagen voorin de kerk heeft gestaan. 
Voor elke nieuwe zondag voegden ze er elementen aan toe; 
nu moeten er volgens de brochure van de PKN lichtjes en 
orchideeën tussen de grassen en aren komen. Gré en Lien 
zijn al een jaar of vijf verbonden aan de bloemengroep en 
werken altijd samen aan de liturgische schikkingen. Net als 
in de Oosterkerk worden die alleen gemaakt voor bijzonde-
re zondagen, daarnaast verzorgt dezelfde groep elke week 
de bloemengroet voor gemeenteleden. De bloemen, die de 
kleuren hebben van het kerkelijk jaar, worden na de dienst 
door een gemeentelid naar een zieke gebracht. Dit blijk van 
medeleven wordt zeer gewaardeerd. 
Als de brochure met ideeën van de PKN er is, bepalen de 
dames van de bloemengroep onderling wie het ziet zitten 
om een bepaald stuk te maken. ‘De hele groep denkt daar 
wel over mee’, aldus Gré en Lien. Via een groepsapp houden 

de leden contact met elkaar. Als iemand eens niet kan, is 
vervanging op deze manier gemakkelijk te vinden.

Betrokken
Het is heel mooi om op deze manier bij de kerkelijke 
vieringen betrokken te zijn, vinden Gré en Lien. ‘Door 
de bloemen zijn we nu bewuster bezig geweest met de 
Adventstijd en de voorbereiding op Kerst, je leeft daar naar 
toe’, zegt Gré en ook Lien merkt op dat ze door dit werk het 
hele kerkgebeuren anders beleeft. 
Intussen is het tweetal flink aan het priegelen om het 
lichtsnoer en de piepkleine buisjes voor de orchideeën vast 
te maken. ‘Het is soms best moeilijk om de ideeën uit de 
brochure uit te voeren’, is hun  ervaring. ‘We moeten nu veel 
natuurlijke materialen gebruiken en dat valt wel een beetje 
tegen.’ Bloemen en andere materialen die moeten worden 
aangeschaft, worden in de Adventskerk betaald uit het Ver-
jaardagsfonds, maar Lien is ook langs de slootkant op zoek 
gegaan naar grassen en halmen. ‘Lien heeft er kijk op en 
zij neemt ook het grootste deel van de organisatie op zich’, 
prijst Gré haar ‘collega’. Die vertelt hoeveel voldoening het 
‘klooien’ met bloemen en planten haar geeft, ook in haar 
eigen tuin. ‘En ook dit werk voor de kerk heb ik altijd met 
plezier gedaan.’ ‘Dat geldt voor de hele bloemengroep en 
dat moet ook wel. Want er gaat best veel tijd in zitten, vaak 
in tijden dat je het ook thuis al druk hebt. Maar mensen die 
met ons mee willen doen zijn altijd welkom.’

Reacties
Of de gemeenteleden hun inspanningen op prijs stellen? 
‘We krijgen niet zoveel reacties’, zegt Lien. ‘De meeste 
mensen vinden het waarschijnlijk gewoon dat er een 
bloemstuk staat.’  ‘Alleen kerkgangers die zelf met bloemen 
bezig zijn, zien hoeveel werk er in zo’n stuk zit’, vult Gré aan. 
Zij maakt uiteindelijk een mooie foto van het voltooide 
kerstbloemstuk. ‘Die gaat, met uitleg, naar de predikant, 
zodat er in de dienst aandacht aan besteed kan worden. 
Meestal gebeurt dat ook en daar zijn wij heel blij mee.’

Door: Gery Bruins

Over en weer

Coby van Buiten en Gery Woltinge:
‘Mooi werk waar je zelf ook rijker  
 van wordt’
In de Oosterkerk worden de liturgische schikkingen 
gemaakt door een vast duo: Coby van Buiten en Gery 
Woltinge. Coby begon hier al mee in De Hoeksteen, ze 
sloot zich toen aan bij Ginie la Roi, die al veel langer op 
deze manier actief was. Na de overgang naar de Oosterkerk 
gingen ze er mee door, maar toen Ginie na verloop van 
tijd afhaakte, moest Coby op zoek naar een opvolgster. 
Dat werd Frederiek Woering, volgens Coby ‘een goede’, die 
helaas een jaar of vijf geleden ziek werd en inmiddels ook 
is overleden. In die tijd herinnerde Coby zich dat Gery 
Woltinge zich eens had laten ontvallen dat ze het wel leuk 
zou vinden om mee te doen. Vier jaar geleden, vlak voor 
kerst, ging ze op bezoek bij Gery die elk jaar haar kerst- 
stallenverzameling tentoonstelt. ‘Goede manier om in 
contact te komen en haar te vragen’, lacht Coby.

Ingeschakeld
Het was het begin van een vruchtbare samenwerking, 
waarbij hun beider mannen ook werden ingeschakeld. 
Egbert van Buiten verleent hand- en spandiensten en maakt 
foto’s voor het beamerteam, die tijdens de dienst getoond 
kunnen worden. Predikant Jan Woltinge maakt een korte 
beschrijving van het bloemstuk voor de beamer. 

De liturgische bloemstukken worden gemaakt voor 
bijzondere zondagen: in de Adventstijd en met Kerst, 
in de Veertigdagentijd en met Pasen, met Pinksteren, 
voor Startzondag en Eeuwigheidszondag. Boeketten 
voor zieken en andere mensen die een bloemengroet 
van de gemeente krijgen, worden door anderen gemaakt, 
gecoördineerd door Lies Gerrits. Gery en Coby draaien wel 
mee in het rooster van deze groep op de zondagen dat ze 
ook een liturgisch stuk maken. Dat is efficiënt en  praktisch 
en de bloemen en het bloemstuk kunnen qua kleur op 
elkaar worden afgestemd.

Goede ideeën
Het tweetal vindt de aanwijzingen in de brochure 
Symbolisch Schikken heel handig en leuk. ‘Ze hebben goe-
de ideeën’, zegt Gery, ‘maar die moeten wel haalbaar zijn en 
bij ons passen. We volgen wel altijd de grote lijnen, zodat 
we in PKN-kerken buiten Zwolle wel eens gelijksoor- 
tige schikkingen hebben gezien. In de Adventskerk bijvoor-
beeld.’ De dames prijzen zich gelukkig met de ‘luxe’ plek die 
hun schikking in de Oosterkerk heeft: links vooraan op een 
mooie tafel met een lamp erboven. ‘Goed in het zicht!’ Ze 
zijn ook blij met de goede samenwerking met de predikan-
ten, die in de vieringen vrijwel altijd aandacht besteden 
aan het bloemstuk. Tijdens de digitale uitzending van de 
diensten komt het bloemstuk in beeld tijdens het dankge-
bed. De samenwerking met de predikanten is voortreffelijk, 
vinden Gery en Coby, die ook van gemeenteleden vaak 
positieve reacties krijgen. ‘Wij schrijven over de betekenis 
van de bloemstukken, maar je hoort ook van mensen dat 
ze er weer iets heel anders in zien’, vertelt Gery. Coby vraagt 
nog steeds aan Ginie la Roi of ze kritisch wil kijken naar de 
bloemstukken in de kerk. ‘Ik kreeg een kerstkaart van haar 
met een groot compliment!’

Op kerkelijke hoogtijdagen, zoals nu in de Veertigdagentijd en straks met Pasen, zijn in heel veel protestantse kerken 
in Nederland ongeveer dezelfde liturgische bloemstukken te bewonderen. Aan de basis van dit gemeenschappelijk 
beleven staat de Ontwerpgroep Symbolisch Schikken van de PKN, die voor alle getijden van het kerkelijk jaar 
suggesties doet voor het maken van deze schikkingen. Aan de hand van de informatieve brochures van de 
ontwerpgroep gaan overal in het land plaatselijke bloemschikgroepen aan het werk. Zo ook in de Adventskerk 
en de Oosterkerk. Klankbord sprak in beide kerken met de gemeenteleden achter deze werkstukken, die rond 
de afgelopen kerstdagen hoofdzakelijk online te zien waren. ‘Maar ze kwamen wel mooi in beeld’, vinden de 
maaksters, ‘en voegden echt iets toe aan de vieringen.’

Liturgische bloemschikken in Oosterkerk 
en Adventskerk 

Gré Boertjes (links) en Lien Kok hebben de schikking voor Kerst 
voltooid. Lida Hermans heeft daar voor de eerste drie Adventszon-
dagen ook aan meegewerkt, maar is helaas ziek als de foto wordt 
gemaakt. De andere leden van de bloemengroep in de Advents-
kerk zijn Yt Cremer, Tieneke de Jong, Lida Lubberts, Marjon Mulder, 
Eta Nabers en Lamberta Spijkerboer.

Met Kerst is de schikking compleet, met lampjes en orchideeën. 
In het ontwerp staat het beeld centraal van de zon, die iedere 
morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. Zo komt ook 
de wereld in een ander licht te staan bij de komst van het Kind.

Coby van Buiten (links) en Gery Woltinge bij het bloemstuk 
dat ze hebben gemaakt voor de vierde adventszondag.

Ds. Iemke Epema besteedt in de viering aandacht aan de 
liturgische schikking, wat op deze zondag alleen online 
kan worden meebeleefd.
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Woorden vinden en wegstrepen

Je ziet hier een hele serie rebussen, die allemaal met het voorjaar te maken 
hebben. Vind de woorden die zijn uitgebeeld en streep ze weg in de 
woordzoeker. Op de pagina hiernaast zie je de oplossing.

Als je de basisschool hebt afgemaakt en naar het voort- 
gezet onderwijs gaat, neem je ook afscheid van de  
kinderkring in de kerk. Als jongere uit de Oosterkerk  
of de Adventskerk ben je dan welkom bij Provider en XL.  
Er wordt dan veel voor je georganiseerd. Niet alleen de  
speciale Zondag-kerkdiensten op zolder, maar ook leuke 
dingen buiten de kerk en niet op zondag. Provider-op- 
vrijdag bijvoorbeeld. Je komt er jongeren van jouw leeftijd 
tegen en bent op een leuke manier bezig met allerlei  
onderwerpen en vragen die belangrijk voor je zijn.

Ieder half jaar komen XL en Provider met een nieuw  
programma, dat onder meer op de websites van de  
Oosterkerk en de Adventskerk te vinden is. Als je  
meedoet, word je ook lid van de appgroep en krijg je alle 
informatie, nieuwtjes en reminders direct op je telefoon.

Namens Provider: Ramon, Marieke, Peter, Jan, Henk, 
Dirk Jan en Liesbeth. Vragen? Bel met Dirk Jan of  
met Liesbeth (06-338 70 426).

Een van de evenementen die dit jaar op het programma staan: 
het kamp op Ameland!

Rooster Provider en XL 
maart – juli 2022
Zondag 6 maart: XL en Provider
Zondag 20 maart: XL en Provider
Vrijdag 25 maart: zwemmen in Centerparks
Zondag 3 april: XL en Provider
Vrijdag 8 tot en zondag 10 april: Kamp op Ameland!
Donderdag 14 april: samen Passion kijken?
Zondag 17 april Pasen: samen naar de kerkdienst
Zondag 1 mei: XL en Provider
Zondag 15 mei: XL en Provider
Zondag 5 juni Pinksteren: samen naar de kerkdienst
Zondag 19 juni: XL en Provider
Zondag 3 juli: XL en Provider
Vrijdag  8 juli: Afsluiting!
Zondag 17 juli: XL en Provider
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Doe mee met Provider en XL

Deze puzzel is gevonden op internet: www.jufrianneindeklas.nl



Als alles duister is… 
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.

Lied 598


