
KERKGROET    (oplage 150 ex)  21 januari 2018 

Voorganger  :  ds. Jonker, pastor Grunder en ds. Epema 

Koster :  Egbert van Buiten 

Collecten :  Kinderen in de Knel 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar:  
Mw. Ineke Ruitenberg, 
Mimosastraat 37, 8013 SC Zwolle. 

Langs deze weg brengen we onze verbondenheid tot 
uitdrukking. 
 
Collectedoel 21 januari 
In deze  oecumenische viering is één rondgang voor 
een bijzonder doel, dat verbonden is met het thema. 
Gecollecteerd zal worden voor kinderen in de knel, 
van Kerk in Actie. Op het Griekse eiland Lesbos zitten 
duizenden Syrische vluchtelingen vast. Zij kunnen 
niet verder en niet terug. Stichting Mosaik haalt kin-
deren uit de kampen en biedt hen met Engelse les, 
computertraining, koor en theater afleiding en ont-
wikkelingsmogelijkheden. Daardoor kunnen kin-
deren ook weer kind zijn en hun ervaringen voor 
even vergeten. 
 
Komende diensten 
Zondag 28 januari is er in de Oosterkerk een tiener-
dienst. Thema : MUIZEN 
Dirk Jan gaat voor. Leuk voor jong en oud. 
Ook de Provider op Zondag jeugd blijft in de kerk en 
is via Whatsapp actief bezig. Leuk! 
Zondag 4 februari is er een dienst van Schrift en Ta-
fel met als voorganger ds. Hans Tissink. 
 
In memoriam Harma Jonker - Norden 
Op woensdag 10 januari is overleden Harma Jonker-
Norder, op de leeftijd van 76. Twee en half jaar gele-
den kwam zij in Zwolle wonen, in de Esdoorn. Ze 
leed aan de ziekte Alzheimer. 
Harma Jonker is geboren in het Drentse Nieuw-
Weerdinge, in het arbeidersgezin van Douwe Norder 
en Geertje van der Heide. Ze trouwde met Klaas Jon-
ker, een Noord-Hollander. In hun huwelijk ontvingen 
ze drie kinderen, Gerda, Margo en Theo. Het gezin 
woonde in Dwingeloo. 
Harma was betrokken op het dorp, op mensen, op 
de kerk, en op geloof. Daarin was ze hulpvaardig en 
vriendelijk. 
Ze genoot van de kinderen, en later van de vijf klein-
kinderen. Ze struinde graag rond in de tuin, en 
fietste heel wat af. Een goed leven, met uiteraard 
ook butsen en beuken, maar voluit geleefd. 
Maandag 15 januari is Harma Jonker in Dwingeloo 
begraven, na een dankdienst voor haar leven. We 
bidden om Gods nabijheid en troost voor haar kin-
deren, kleinkinderen en allen die haar zullen missen. 
 

Bedankt! 
Langzaam dringt het tot ons door dat we verder 
zullen moeten zonder mijn allerliefste man, onze 
zorgzame & lieve vader, trotse opa en trouw baasje 
Bert van de Venis 
Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en 
waardige afscheidsdienst in de Oosterkerk. Het heeft 
ons goed gedaan om te voelen dat Bert bij velen zo 
geliefd was. 
Wij willen iedereen bedanken voor de 
overweldigende belangstelling, mooie woorden, 
lieve kaarten, bloemen en e-mails die wij mochten 
ontvangen. Alle betrokkenheid en medeleven was en 
is een grote troost en zal een dankbare herinnering 
blijven. 
Lieve groet, Bertha, Lisanne, Wouter & Finn, Paulina 
& Willard, pootje van Tommy 
 
Dank. 
Hartelijk dank voor de vele blijken van meeleven 
voor en na en tijdens het verblijf in ISALA. 
Blijken van meeleven in de vorm van de bloemen, de 
vele kaarten en de groet vanuit de Oosterkerk, 
Bezoeken, e-mails en andere vormen van belang-
stelling. 
Het heeft niet alleen mij, maar zeker ook mijn 
vrouw, meer dan goed gedaan. 

Cees Poppe. 
Week van Gebed en Eenheid 
Vandaag is de Week van Gebed en Eenheid begon-
nen. De hele week zijn er – vaak in meerdere kerken 
– korte diensten in het kader hiervan. Aanstaande 
woensdag van 19:00 tot 19:15 uur vindt in de Oos-
terkerk een dienst plaats waarin Emo Rahajaan zal 
voorgaan. De andere diensten staan op de website 
aangegeven. Hartelijk welkom. 
 
Sirkelslag  Vrijdag 2 fe-
bruari doen we als Provi-
der jeugd mee met Sir-
kelslag. Een onlinespel 
tegen andere jeugdgroe-
pen in Nederland. Aan-
vang 19.30 Oosterkerk.  
Welkom voor alle jeugd van het voortgezet 
onderwijs. 
 
(VOORLOPIG ) LAATSTE KANS! 
Op dinsdagmorgen 23 januari om 10.00 uur in de 
Oosterkerk is er een Ronde Tafel Gesprek om met 
elkaar na te denken over hoe wij als Oosterkerk 
gemeente gekend willen zijn. Ruimzinnig, maar hoe, 
voor wie???? De kerkenraad nodigt u van harte uit 
om mee te denken! 
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Graag opgeven via scriba@oosterkerk.nl of via de 
dienstdoend ouderling. 
 
WAT DE POT SCHAFT 
Op dinsdagavond 30 januari is er weer een lekkere 
gezamenlijke maaltijd in de Oosterkerk. 
Inloop om 17.15 uur en start van de maaltijd rond 
half 6. Het is vooral heel gezellig om elkaar te 
ontmoeten en met elkaar bij te praten. Iedereen kan 
onze gast zijn! 
U moet zich wel even opgeven: via de lijst op de bar 
in de Bagijnehof of via diniverweij@outlook.com 
Voor vrijdag 26 januari ! Hartelijk welkom!! 
 
De actie Kerkbalans  start 
op 20 januari. Voor de 
“lopers” staan zondag de 
tassen achterin de kerk. 
Onze gemeenteleden die 
buiten de wijkgrenzen 
wonen (= 28%) vragen we of zij de speciale 
Oosterkerflyer vanuit de Bagijnehof meenemen. U 
kunt de flyer ook vinden op onze website. 
 
Van Hetvakantiebureau.nl te Lunteren heeft de 
diaconie weer de nieuwe vakantiegids ontvangen. 
In 2018  zijn er weer diverse vakanties mogelijk, 
waarover u in de eerstvolgende Bagijn meer kunt 
lezen. Maar natuurlijk kunt u voor meer informatie 
of vragen ook terecht bij uw diaconie. 
Marga de Bruin 
Telefoon 038 453 43 98 of 06 209 00 290 Email 
margadebruin@planet.nl 
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, 16.30 uur. 
Verschijningstijd 2018 thema: JEZUS, WIE IS HIJ 
TOCH? 
In januari en februari staan we op zes zondagen stil 
bij verhalen over Jezus uit het evangelie volgens Lu-
kas die alle iets vertellen over de manier waarop en 
de bedoeling waarmee Jezus onder de mensen 
komt: een bijzonder kind, een verguisde profeet, een 
bekwame visserman, een veeleisende leraar, een 
ruime voldoende, een man met foute vrienden. 
21 januari Michaëlsviering Vesper, liturgen ds. Harm 
Bousema en Christa van Stappen 
28 januari Michaëlsviering met cantorij, liturg ds. 
Mariska van Beusichem 
   
Op de koffie 
Elke donderdagmorgen in de even weken, staat de 
koffie klaar in De Bagijnehof. 
Kom even binnen lopen, om een kop koffie te drin-
ken, een praatje te maken. 

Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte wel-
kom: 25 jan. 8 en 22 februari, enz. 
 
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 
(jttissink@hetnet.nl) voor verdere informatie. 
  
18+gesprekkring 28 januari 2018 
Ben je 18 jaar of ouder en vind je het leuk om met 
leeftijdgenoten wat dieper te praten over de dingen, 
dan is onze gesprekskring iets voor jou. Onze 18+ge-
sprekskring bestaat uit 9 enthousiaste jongeren. Dit 
seizoen staan we stil bij het Onze Vader. Op zondag-
avond 28 januari  buigen we ons over de zin: Uw Ko-
ninkrijk kome. Wat betekent deze bede eigenlijk? Je 
bent van harte welkom om 19.30 uur bij ds. Hans 
Tissink (Dantzigstraat 4). 
 
Jacques Koekkoek in Ontmoetingshuis Moderne 
Devotie 
Op dinsdagavond 23 januari 2018 spreekt drs. Jac-
ques Koekkoek in het Ontmoetingshuis Moderne De-
votie. Het thema is “Thomas a Kempis en Moderne 
Devotie vertalen naar vandaag: Is vertalen verra-
den?”  Jacques Koekkoek woont in Amersfoort en 
werkte daar tot 2010 als klinisch psycholoog. Daarna 
hield hij zich bezig met het vertalen van diverse wer-
ken van Thomas a Kempis zoals: Het Leliedal (2010), 
Brevier (2011), Het leven van Christus (2013), Ver-
borgen Manna (2015) en De Navolging van Christus 
(2016). 
De avond begint met een gezamenlijke maaltijd om 
18.30 uur in consistorie van de Grote Kerk (ingang 
kosterij bij de fontein) en wordt om 20.45 uur afge-
sloten met een korte meditatie.   Aanmelden (voor 
maandag) via de website: www.ontmoetingshuismo-
dernedevotie.nl . Kosten € 7,50 vooraf over te ma-
ken 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 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 Hans Gerritsen 
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