
KERKGROET    (oplage 150 ex)                                                                                                             28 JANUARI 2018 

Voorganger  :  Dirk-Jan Steenbergen 

Koster :  Sari Alderliesten 

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

     vakantieweken 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Mw. B. Lubbelinkhof, Achter de 
Hoven 80, 8012 XZ Zwolle.  Langs 
deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 

 
In Memoriam Jan Hiemstra 
Op 15 januari 2018 overleed Jan Hiemstra op de 
leeftijd van 83 jaar, in het Zonnehuis waar hij de 
laatste jaren woonde. De woorden op de rouwbrief, 
“God heb ik lief want die getrouwe Heer…” (Psalm 
116) waren zijn getuigenis. Hij was een dankbaar 
mens die van het leven kon genieten. 
Op jonge leeftijd ging Jan varen, eerst als knecht, 
later als schipper en tenslotte op zijn eigen aak. 
Samen met zijn vrouw Jantje Hiemstra-Jager 
(Hogenkampsweg 288) maakte hij in 1970 de keuze 
om aan wal te gaan leven en werken, in dienst van 
de gemeente Zwolle, eerst als havenmeester, later 
als marktmeester. In de Oosterkerk hadden Jan en 
Jantje hun plaats en hun taken. 
Op zaterdag 20 januari hebben we in de dienst in de 
Oosterkerk gedankt voor zijn veelzijdige en rijke 
leven; we hebben Jan uit handen gegeven en 
toevertrouwd aan God. Dat zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen, en allen die Jan zullen missen 
getroost mogen zijn en blijven, door de 
herinneringen en door de trouw van onze hemelse 
Vader. 
Ds. W.P. Ferguson 
 
Medeleven 
Alle medeleven uit de Oosterkerkgemeente heeft 
mijn lieve man, Jacobus Favier, tijdens zijn ziekte als 
waardevol ervaren. Trouwe bezoekers, bloemen, 
tientallen kaarten, persoonlijke aandacht en 
praktische hulp hebben ons als familie gesteund 
tijdens zijn verblijf in De Riethorst en na zijn 
overlijden. 
Gretha Favier - de Bruine 

Oecumenische ontmoetingen 2018 
Op de woensdagavonden 7 en 21 februari van 20:00-
22:00 is iedereen welkom voor twee oecumenische 
ontmoetingen in het Dominicanenklooster o.l.v. 
pastor Hans Schoorlemmer en ds. Nelleke 
Eygenraam. De eerste avond gaat over ‘Mensen met 
rafelrandjes, heerlijke mensen?!’. De tweede avond 
heeft als thema ‘Elk mens hef zich ’n kruus te 
dragen’ (Daniël Lohues). Op de avonden gaan we 
met elkaar in gesprek en zullen we ons ook 

verdiepen in de betekenis van Aswoensdag en de 
klassieke rituelen rond boete en verzoening. Voor 
beide avonden samen vragen we een bijdrage van 
€5,00. Meedoen? Meld u dan aan bij ds. Nelleke 
Eygenraam (dominel@hetnet.nl of telefonisch). 

Knutselkerkjes 
De kinderen hebben voor de actie Kerkbalans 
prachtige kerkjes geknutseld, die te bewonderen zijn 
op de tafel waar ook de bloemen altijd staan. De 
actie loopt nog en we laten de kerkjes staan tot 
zondag 4 februari. Wie zijn of haar kerkje vergeten 
was mee te nemen op 21 januari kan het er nog 
steeds tussen zetten. Na de dienst op 4 februari 
mogen de kinderen die dat willen hun eigen kerkje 
ophalen en mee naar huis nemen. Wat niet is 
meegenomen blijft nog een week bewaard in de 
ruimte van de kinderkring en wordt na 11 februari 
opgeruimd. 
 
Rommelmarkt 
De rommelmarkt/bazar is op zaterdag 17 feb. 2018 
van 10.00 - 14.00 uur in de Bagijnehof/Oosterkerk. 
Wij krijgen al heel wat spullen. Maar er kan nog veel 
meer bij. Heeft u typische rommelmarktspullen? En 
kleding, waaronder kinderkleding, speelgoed etc.? 
Graag brengen op donderdag 15 febr. tussen 18.00 
en 20.00 in de Bagijnbehof. De superlekkere 
rookworsten van de Werkgroep Carei zijn dan ook te 
koop. Wilt u een koek, taart of cake bakken? Zeer 
welkom. We hebben een grote groet medewerkers. 
Maar er kunnen er nog wel enkele bij. De opbrengst 
is voor werkgroep Carei (Roemenië) en Stichting 
Kinderhulp Beregszasz ( Oekraïne). 
Willem Boerman 038-4534181 en Karst Mulder 038-
4547960.  
 
Een warme deken uit de Oosterkerk!  
We willen deze winter niemand in de kou laten 
staan. Daarom starten we met een inzamelingsactie. 
Heel Zwolle kan (warme) dekens, sjawls, 
winterjassen en handschoenen brengen naar de 
Oosterkerk. Ze zijn bestemd voor mensen die hierin 
niet zelfvoorzienend zijn. We verstrekken dit aan het 
Leger des Heils en bezoekers van de Soepbus. 
Inleveren kan op zondag 11 febr. rondom de 
kerkdienst. Of op maandag 12 en dinsdag 13 februari 
tussen 19.00 en 20.00 uur in het zalencentrum van 
de Oosterkerk. Alvast bedankt voor de mede-
werking! Heeft u een vraag? Mail dan 
naar: scriba@oosterkerk.nl. 
Namens Wil vd Meeberg en Marlien Poll,Theo Brand  
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Koffieconcert / 5 min. Festival 
Het kan u niet ontgaan zijn: 
11 februari koffieconcert om 11:30 in de Oosterkerk. 
Jonge en oudere muzikanten uit Adventskerk en 
Oosterkerk verzorgen een mooi en zeer gevarieerd 

programma van korte 
muziekstukjes. Ook de dominees 

laten zich niet onbetuigd.  
Kom luisteren en genieten 

Na de dienst is er eerst koffie met iets 
lekkers, en de muziek begint om half 12. Duur 
ongeveer 30-40 minuten. 
Het concert is vrij toegankelijk, breng iedereen die 
het leuk vindt mee. 
Bij de uitgang is er een collecte voor een 
gezamenlijke actie van  de werkgroep Carei en de 
Oekraïnegroep . 
 
Gedichten lezen  
 In een kleine groep die twee keer bij elkaar komt, op 
de dinsdagavonden 13 februari en 6 maart 2018, 
willen we weer gedichten gaan lezen en daarover 
van gedachten wisselen. Plaats: Bagijnehof. Tijd: 
20.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom. Je hoeft geen 
‘verstand te hebben van poëzie’, het gaat ons om 
het leesplezier. Als je samen leest zie je meer. Er zijn 
nog plaatsen, maar beperkt, dus reageer snel; vol is 
vol! 
Gespreksleiders zijn Lodewijk Kruithof en Sytze de 
Boer. Aanmelden: mailen met Sytze de Boer, 
s.de.boer1@home.nl, bellen kan ook: tel. 4546229. 
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, aanvang 
16.30 uur. 
28 januari Michaëlsviering, liturg ds. Mariska van 
Beusichem. 
4 februari Michaelsviering, cantate. Liturg Mariska 
van Beusichem., m.m.v. Cantatekoor. 
Uitgevoerd wordt de Cantate ‘Ich habe genug’ van 
J.S.Bach. 
 
Stickeren 
Op 13 februari 2018 is het weer tijd om de Bagijn te 
stickeren in de Bagijnehof. 
Dit is een week later dan eerder in de Kerkgroet 
stond. We beginnen om half tien. Alle stickeraars en 
mensen die dat willen worden, van harte welkom. 
De volgende data zijn 1 mei en 4 september. 

Wijkkasinkomsten.  
Alle activiteiten die wij als wijkgemeente 
organiseren: het drukken van de Bagijn, liturgie, 
Kerkgroet, verjaardags-en bemoedigingskaarten; 

Vorming en Toerusting; al het jeugdwerk, muziek 
voor cantorij en vergoeding cantrix, declaraties 
kerkenraad etc. Gemiddelde uitgaven per maand zijn 
ca. € 1000,-. 
De wijkkasinkomsten in januari zijn € 605,- (in 2017: 
€ 2120). Alle gevers hartelijk dank (TK) 

 
Doel diaconie collecte zondag 4 februari 2018 
De diaconie collecte in de HA dienst,  op zondag 4 
februari as,  is opnieuw bestemd voor de Nafiri Sion 
Kerk in Toraja, op het eiland Sulawesi in Indonesië.  
Uw extra gift is welkom op de bankrekening van de 
wijkdiaconie onder vermelding van Nafiri Sion 
Toraja 
 

Taizéreis, eind juli 2018 
Met verschillende jongeren van de 18+kring van de 
Adventskerk hopen we van 22 tot 29 juli 2018 het 
internationale jongerenklooster van Taizé (Frankrijk) 
te bezoeken. Een unieke ervaring. Ben je tussen de 
18 en 30 jaar en lijkt dit avontuur je ook wel wat? 
Neem dan contact op met ds. Hans Tissink voor 
verdere informatie. 
 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie  
Op  6 febr. is er weer een volgende bijeenkomst van 
het Ontmoetingshuis Moderne Devotie. Het thema is 
dan “Jezus liefhebben boven alles?”  Ds. Hans Tissink 
houdt een korte inleiding. Daarna geven we Thomas 
a Kempis ‘het woord’ en lezen we enkele spreuken 
uit diens De Navolging van Christus. 
De avond begint met een gezamenlijke maaltijd om 
18.30 uur in studentencafé Het Vliegende Paard 
(Voorstraat 17-19) en eindigt om 21.00 
uur.Aanmelden via de 
website: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl .  
Kosten € 7,50 vooraf over te maken over te maken 
op NL71INGB0007852541 t.n.v. Ontmoetingshuis 
Moderne Devotie o.v.v. uw naam.  

  

 

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 

 

http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/

