
 

                                                                                           KERKGROET    (oplage 200 ex)  26 NOVEMBER 2017 

  Voorganger  :  ds. Iemke Epema en ds. Elly Urban   

  Koster :  Sari Alderliesten 

   Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e :Zwl. migrantenkerken  

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Mw. E.J. Nauta, Amstel 6, Zwolle 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 
 

3e collecte migrantenkerken 
In de meeste gevallen zijn de leden van deze 
geloofsgemeenschappen als arbeidsmigrant, 
asielzoeker of vluchteling naar Nederland gekomen. 
Ze hebben menselijke mogelijkheden te over maar 
vaak veel te weinig financiële middelen. De diaconie 
wil de migrantenkerken een handje helpen om in 
Zwolle ook een ‘kerkelijk’ bestaan op te bouwen, 
zodat zij ook in de toekomst blijven bijdragen aan de 
veelkleurigheid van de geloofsbeleving in Zwolle. 
 
Eeuwigheidszondag 
Vandaag gedenken we de mensen die ons in het 
afgelopen jaar ontvallen zijn. Hun familie is 
uitgenodigd voor deze viering en er zullen veel 
gasten in de kerk zijn, die we graag een plek 
beneden willen geven, zodat zij goed naar voren 
kunnen lopen om een lichtje aan te steken. Dat 
betekent dat u vanochtend misschien ergens anders 
komt te zitten dan u gewend bent. De kinderen van 
de kinderdienst kunnen in de kerk terugkomen na 
het voorlezen van de namen, vlak voordat iedereen 
in de kerk wordt uitgenodigd om op de verschillende 
viertafels in de kerk lichtjes aan te steken. Kinderen 
die graag bij het lezen van de namen aanwezig zijn, 
bijvoorbeeld omdat er iemand genoemd wordt die 
ze kennen, dan kunnen hun ouders dat aangeven op 
een bij de liturgie uitgereikt briefje dat ze 
meenemen naar de kinderdienst, en dan worden ze 
op tijd opgehaald. 
 

In memoriam 
Met liefde en eerbied gedenken wij JAN JOHANNES 
VAN DER KOLK (Begoniastraat 11). Jan van der Kolk 
stierf op woensdag 15 november na een kort 
ziekbed. Hij is 85 jaar geworden. Jan is altijd 
ongehuwd gebleven. Hij had een vrolijk karakter 
ondanks de tegenslagen in zijn leven. Hij was een 
doorzetter. Hij werkte 40 jaar als 
instrumentenmaker in de IJsselcentrale. Als een 
rasechte Zwollenaar maakte hij graag foto’s van de 
stad en wist daar veel over te vertellen. Jan was ook 
een betrokken gemeentelid. Graag kerkte hij destijds 
in de Jeruzalemkerk en later kwam hij trouw in de 
Molenhofdiensten. Tot op het laatst. 

Afgelopen dinsdag 21 november hebben we afscheid 
van Jan genomen in de Hof van Kranenbrug (de 
voormalige Kapel). Daarna is hij begraven op 
begraafplaats Bergklooster.   
Wij danken God voor alles wat Hij ons in Jan van der 
Kolk heeft gegeven. We bidden om kracht en 
nabijheid voor zijn familie en vrienden in tijden van 
leegte en gemis. Moge zijn gedachtenis tot zegen 
zijn. 
 
In memoriam Esther van Gelderen 
Afgelopen maandag, 20 november, overleed in het 
ziekenhuis ESTHER MARJOLEYN JACOMEIN VAN 
GELDEREN in de leeftijd van 44 jaar.  Esther was 
getrouwd met Martin Vosjan. Samen kregen ze in 
2013 hun zoon Daan. Ze laat behalve hen beiden 
haar moeder en twee zussen en hun geliefden en 
kinderen achter. Veel mensen zullen haar missen. 
Het was moeilijk om niet van Esther te houden. Tien 
jaar geleden kreeg ze borstkanker. Er waren 
perioden die sterk door ziekte bepaald waren, maar 
daar tussenin ook andere tijden. Hoogtepunten 
waren de trouwdag van Martin en Esther in 2010 en 
de komst van Daan, hoe spannend dat toen 
tegelijkertijd ook was. Voor op de rouwkaart staat 
een prachtige foto van Esther, genomen op haar 
trouwdag, met daaronder de woorden: Leef tijd. Leef 
je tijd. Beleef de tijd. De tijd die je leeft.  Esther heeft 
haar leven heel intens geleefd en gedeeld met de 
mensen die haar lief waren. Ze was sterk betrokken 
op anderen, lief, zorgzaam en ongelooflijk attent, 
vrolijk en onvoorstelbaar dapper. Het geloof was 
haar levensbron. Ze is anderen tot zegen geweest. 
Op maandag 27 november nemen we afscheid van 
haar in een dienst die gehouden wordt in de 
Jeruzalemkerk, aanvang 12: 30 uur. Daarna zal 
Esther in Wezep worden begraven, bij haar vader. 
Diep verslagen zijn we om dit veel te vroege sterven. 
Martin, Daan, haar familie en allen die getroffen zijn 
door het verlies van Esther bidden we Gods kracht 
toe 

Kerstspel 
We gaan weer een Kerstspel opvoeren tijdens de 
kinderkerstdienst. Zit je op de basisschool en vind je 
het leuk om mee te doen? Kom dan de advents-
zondagen na de dienst oefenen. Voor de oudste 
kinderen is er, voor wie wil, een rol met tekst. De 
andere kinderen zingen mee in het koor en zijn 
figurant. Ben je er 3 december niet en wil je graag 
een rol, mail dan even. We oefenen naast alle 
adventszondagen ook zaterdag 
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23 december tussen 10:00 en 12:00 uur. 
Dianne en Inge (inge@hanseninge.nl) 

 Gemeenteberaad                                                      
Op zondag 3 december na de kerkdienst is er een 
gemeenteberaad, waarvoor u allen bent 
uitgenodigd. Op de agenda staan de volgende 
punten: samenwerking met de Adventskerk (waarbij 
de gemeente “gehoord” dient te worden), 
Werkgroep Evangelisatie, Ronde Tafelgesprek, en 
brainstormen over thema’s voor Vorming en 
Toerusting 2018. En natuurlijk kunt u aan de 
kerkenraad vragen stellen!  
 
Gift 
Via ds. Iemke Epema is uit een nalatenschap een gift 
van € 300,-- voor de wijkkas binnengekomen. Gever 
of geefster hartelijk dank!  
  
Op de koffie 
Tussen 10.00 en 11.30 uur, elke donderdagmorgen 
in de even weken, staat de koffie klaar in De 
Bagijnehof. U bent welkom op donderdag 30 
november, 14 en 28 december enz. 
 
Kijkje in de wijkkas 
Regelmatig houd ik u op de hoogte van de inkom-
sten van de wijkkas. De doelstelling voor 2017 is  
tenminste € 12.000,- aan giften te ontvangen.   
Donderdag 23 nov.  j.l. hebben wij die grens over-
schreden! Een maand eerder dan vorig jaar. Allen 
die hieraan bijgedragen hebben: heel hartelijk 
dank! Ook de komende maand en in 2018 blijven we 
rekenen op u allen! Hier kunt u het overzicht van de 
inkomsten inzien. TK 

Zin in film 
Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er 
samen over na te praten is een activiteit die we 
samen met de Dominicanenkerk organiseren. Op 
donderdag 7 december wordt in het klooster de 
film Tous les Matins du Monde vertoond. Het 
tragische levensverhaal van de 17e eeuwse 
componist en viola da gamba speler Sainte Colombe, 
leermeester Marain Marais, is te zien en te horen. 
Het is een film met veel muziek en prachtige 
beelden. Vanaf 19:15 bent u welkom, de film begint 
om 19:30 uur en duurt twee uur. Hij wordt vertoond 
zonder pauze. Na de film is er voor wie wil een 
nagesprek olv ds. Iemke Epema. De kosten zijn 5 
Euro, inclusief consumptie. 

 

Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, aanvangstijd 
16.30 uur 
-Zondag 26 nov. Gedachtenisviering, uitgevoerd 
wordt de Gedachteniscantate ‘Koester de namen’, 
m.m.v. Michaëlscantorij en organist Toon 
Hagen.  Liturg ds. Mariska van Beusichem 
-Zondag 3 december Michaëlsviering, Vesper. 
Liturgen Els Rademaker, Margrieta de Boer  
 
Leerhuisavond: Moderne Devotie voor dummies 
Moderne devotie is een kerkelijke 
vernieuwingsbeweging van 1400 tot 1600 na 
Christus. De Zwollenaar Thomas a Kempis vertolkte 
het gedachtegoed van deze nieuwe spiritualiteit in 
zijn beroemde boek De Navolging van Christus. 
Waarover gaat het in de Moderne Devotie? Wat 
schreef Thomas in zijn beroemde werk en waarom 
spreekt dit mensen aan tot op de dag van vandaag? 
Hans Tissink, medepionier van het Ontmoetingshuis 
Moderne Devotie, zal op deze avond iets vertellen 
over deze bijzondere spiritualiteit. Ook zullen we 
deze bijeenkomst voor dummies enkele kernteksten 
uit de Navolging gaan lezen.  
Woensdag 29 november 2017 van 20.00-22.00 uur. 
Locatie:  een zaal in SIO/Adventskerk 
Info en opgave bij Hans Tissink (jttissink@hetnet.nl) 
 
Lichtjeswandeling 
Op vrijdag 15 december van 16.00 – 17.30 uur gaat 
de Oosterkerk open voor de buurt tijdens een 
lichtjeswandeling, die samen met het verpleeghuis 
Wilhelmina van Sonsbeeck, ARTEZ en de Aquamarijn 
wordt georganiseerd. We zoeken vrijwilligers, die 
mensen willen ontvangen, iets over de Oosterkerk 
kunnen vertellen etc. Geen catering! 
Als je kunt dan ben je van harte welkom! Om 
aanwezig te zijn of om te helpen. Opgave via 
scriba@oosterkerk.nl. 
 
Ben jij er bij? 
Op zaterdag 23 december vindt rond de Grote Kerk 
het Kerst Event plaats. De meeste zaken zijn 
geregeld, maar voor meerdere activiteiten worden  
nog vrijwilligers gezocht. Meer info via www. 
Kersteventzwolle.nl, waar je je ook kunt aanmelden.  

   

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl  vóór donderdag 12.00 uur, met als 

onderwerp de datum van plaatsing,  

Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? Stuur dan een 

email aan: redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: “Kerkgroet”. 

Deze kerkgroet is samengesteld door Henk Zomer 
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