
KERKGROET    (oplage 130 ex)  31 december 2017 

Voorganger  :  10.00 ds. N. Eygenraam 

     19.30 ds. I. Epema 

Koster :  10.00 Wiep Jagersma 

     19.30 Sari Alderliesten 

Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Oudejaarscollecte 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Wim Aalbers, Boorn 7, 8032 XA 
Zwolle. 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 

 
IN MEMORIAM 

Op 20 december is op 56 jarige leeftijd overleden 
BERT VAN DE VENIS. In januari 2016 kreeg hij te 
horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Daarna heeft hij 
samen met zijn vrouw Bertha, zijn dochters Lisanne 
en Paulina en hun partners, en de andere mensen 
die hem lief waren een heel intense, niet 
gemakkelijke, maar ook heel mooie tijd gehad. De 
geboorte van zijn kleinzoon Finn in september heeft 
hij nog volop mogen meemaken en daar was hij heel 
dankbaar voor. Op de kaart staat We zijn er naar toe 
gegroeid. Desondanks is het afscheid nemen voor 
ieder van ons moeilijk. Toch vinden we de kracht, 
want sterker dan de dood is de liefde. Bert was een 
veelzijdige man, een denker, hartelijk en betrokken 
op anderen, sterk in de communicatie, positief, recht 
door zee, vol humor en levenslust. We zullen hem 
hier in de Oosterkerk, waar hij op allerlei manieren 
actief was, de laatste tijd ook als lid van de 
kerkenraad, zeer missen. Op donderdag 28 
december heeft de afscheidsdienst hier in deze kerk 
plaats gevonden. Er is gezongen door Koorbizniz 
Oosterwind, waarvan Bert ook zelf samen met zijn 
vrouw en dochter lid was. Gelezen is de trouwtekst 
van Bert en Bertha uit Johannes 15: Mijn gebod is 
dat jullie elkaar liefhebben, zoals  ik jullie heb 
liefgehad. Daarna is Bert begraven op Kranenburg. 
Onze gedachten gaan uit naar ‘Berts drie trotse 
vrouwen’, zoals ze zichzelf vaak noemen, en naar 
allen die Bert nu moeten missen. Zijn gedachtenis zij 
ons tot zegen. 
ds. Iemke Epema 
 
Hallo mensen van de Oosterkerk. 
 Als er mensen zijn die mijn moeder een kaartje 
willen sturen dat is 
Revalidatiecentrum IJsselheem   
Afdeling V2.6 , kamer a 23 
Dokter van Heesweg 2 
8025 AB Zwolle 
 
 
 

Zondag 31 december 2017: Oudejaarscollecte 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de 
Protestantse Gemeente Zwolle gemeente. Er is het 
afgelopen jaar veel gebeurd: ds. Margo Jonker nam 
afscheid van de Open Kring om intrede te doen in de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente in Zwolle. De 
wijkgemeenten Sionskerk en Emmaüskerk hebben 
hun samenvoeging voorbereid, tussen de Stinskerk 
en de Open Kring zijn mooie en verkennende 
ontmoetingen geweest, de Adventskerk en de 
Oosterkerk delen vanaf 1 januari hun predikanten en 
de kerkelijk werker, de wijkgemeente rond de 
Jeruzalemkerk verdiept zich in haar identiteit en hoe 
daaraan vorm te geven. Het zijn niet altijd 
eenvoudige maar wel belangrijke processen. Het 
kalenderjaar 2017 willen we hoopvol afsluiten om 
het nieuwe jaar met een open blik tegemoet te 
treden. Wilt u eraan bijdragen dat we samen een 
veelkleurige Protestantse Gemeente Zwolle kunnen 
blijven? 
 
Vakantie 
Het centrum bij de kerk, De Bagijnenhof, is de 
komende week nog gesloten. 
 
Bedankt 
Bedankt voor de bloemen die we kregen bij ons 50-
jarig huwelijksjubileum - de bloemen hebben het 
lang volgehouden! 
Dhr. en Mevr. de Bruijne, Weteringpark 1  
 
  Muzikaal talent gezocht    

 
Naast de succesvolle 
limonadeconcerten door onze 
jeugd willen we de 
koffieconcerten een extra 
impuls geven en zoeken naar 
muzikaal talent in zowel  
Oosterkerk als  Adventskerk.  

Begin 2018 willen we een koffieconcert organiseren 
in de vorm van een  “5 minuten-festival”.  
Ben je een ervaren muzikant of wordt het je eerste 
optreden, of ben je uit de limonadeconcerten 
“gegroeid”? Doe mee en presenteer jezelf op het 
podium van de Oosterkerk  in een goed muziekstukje 
van maximaal 5 minuten.  Solo of in een ensemble. 
Heb je begeleiding nodig? Er kan veel.  
Meedoen? Vragen? Stuur een mailtje. Ik hoop op 
veel respons. 
Nel van der Maden ( nvdmaden@home.nl) 
 

mailto:nvdmaden@home.nl
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Financiële verantwoording: 
De diaconie heeft naar aanleiding van de 
kerstattentie een 
contante gift van € 20,00 ontvangen. 
Hartelijk dank. 
 
Jas 
Enkele weken geleden heeft iemand een verkeerde 
jas meegenomen uit de kerk. Het gaat om een witte 
winterjas. Er hangt nu nog wel een jas, maar die is 
niet van Betsy Lubbelinkhof. Wie heeft de verkeerde 
jas meegenomen? Graag ruilen of contact opnemen 
met Ans Selhorst 038-4534301 of 06 51061166 
 
Oecumenische viering – 21 januari 2018 
Op zondag 21 januari aanstaande, in de Week van 
Gebed voor de eenheid, vindt in de Oosterkerk een 
oecumenische viering plaats. Alle kerken zijn daarbij 
welkom. Het thema is aangereikt door de Raad van 
Kerken: ‘Recht door zee’. 
 De viering is voorbereid door voorgangers uit de 
Dominicanenkerk, de Oosterkerk en de Lutherse 
Kerk. De cantorij uit de Lutherse Kerk, o.l.v. Gea 
Hoven, werkt mee aan de viering. Gea Hoven 
bespeelt tevens het orgel. 
 De Week van Gebed is van zondag 21 januari tot en 
met zondag 28 januari 2018. Op verschillende 
plaatsen in de stad zullen bijeenkomsten zijn in dit 
kader. Het materiaal t.b.v. deze week komt dit jaar 
uit het Caribisch gebied. De kerken daar hebben het 
thema van de bevrijding van het volk Israël uit de 
slavernij centraal gesteld. Week van gebed kwam tot 
het thema: 'Recht door zee', verwijzend naar de 
uittocht van de Gods volk uit Egypte door de zee en 
ook verwijzend naar rechtvaardigheid en 
gerechtigheid. 
 
Week van Gebed en Eenheid 
Ook dit jaar organiseren we de vieringen tijdens de 
Week van Gebed en Eenheid (21 t/m 28 januari) 
weer samen met andere kerken in Dieze. Naast de 
zondagse erediensten vinden er die week vespers 
plaats: MA 22 januari, 19:00 uur, Zuiderhof, 
Troelstralaan 25 (centrale start voor heel Zwolle); DI 
23, 19:00 – 19:45 uur, VEG, Hogenkampsweg; WO 
24, 19:00 – 19:45, Oosterkerk; DO 25, 19:00 – 19:45, 
Opstandingskerk, Esdoornstraat 25, VR 26, 21:00 – 
ca. 02:00, Youth for Christ, Ruusbroeckstraat 205 
(Nacht van Gebed). U en jij zijn van harte 
uitgenodigd om deel te nemen aan een of meer van 
deze vieringen. Een mooie gelegenheid om eens 
elders een viering mee te maken! 
 

 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie 
U, jij bent dinsdagavond 9 januari 2018 van harte 
welkom op een nieuwe bijeenkomst van het 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie. Deze 
ontmoeting begint met een gezamenlijke maaltijd 
om 18.30 uur in studentencafé Het Vliegende Paard 
(Voorstraat 17-19, 8011 MK Zwolle) en duurt tot 
ongeveer 21.00 uur. Het thema is ‘Blij met een goed 
geweten’. Vervolgens lezen en bespreken we 
hierover enkele spreuken van Thomas a Kempis uit 
zijn spirituele bestseller De navolging van Christus. 
De kosten bedragen 7,50 euro p.p. (inclusief maaltijd 
en koffie/thee). Voor aanmelding (graag voor 
maandag 8 januari!) en verdere 
informatie:www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl
 of bij ds. Hans Tissink (hanstissink@kpnmail.nl). 
  
Interreligieuze viering 2018 
Het is inmiddels een mooie traditie dat in Zwolle het 
jaar geopend wordt met een interreligieuze viering 
in een van de  gebedshuizen van de stad. Deze 
vredesviering wordt georganiseerd door SLAG 
(Samen Leven Anders Geloven) en vindt plaats op de 
eerste zondagavond van het nieuwe jaar. Joden, 
christenen en moslims uit onze stad en regio komen 
bij elkaar om vanuit elkaars religies inspiratie op te 
doen, elkaar te ontmoeten en vrede toe te wensen. 
Het belooft een afwisselende viering te worden, met 
als thema:  
Op Adem Komen. Uit de Tenach, de Bijbel en de 
Koran worden teksten gelezen die betrekking 
hebben op dit thema. Onze stadsdichter Kees Smits 
zal een passend gedicht voordragen. Het 
Thomaskoor zal voor en met ons zingen.  
Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten bij de koffie/ 
thee met wat lekkers. 
Van harte welkom op 7 januari om 19.00 uur in Het 
Dominicanerklooster ( koorgedeelte). 
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, aanvang 
16.30 uur.   
Zondag 31 dec. Oudejaarsviering 16.30 uur, liturg ds. 
Mariska van Beusichem en Els Rademaker-Vos 
Zondag 7 jan. 2018 Michaëlsviering, liturg Jan 
Doelman 
 

 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 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 Ans Selhorst 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
mailto:hanstissink@kpnmail.nl

