
KERKGROET    (oplage 300 ex)                      PASEN  1 april 2018 

Voorganger  :  9.00 uur      ds. H. Tissink,  

     10.30 uur    ds. I. Epema 

Koster :  Arie Berkeveld (9 uur), Sari Alderliesten 

Collecten :  1e Diaconie  2e Kerk   

                             3e Paascollecte voor Prot. Gemeente Zwolle 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar:  
Mw. Nelleke de Vries, Handellaan 589, 
8031 Zwolle 

Langs deze weg brengen we onze verbondenheid tot 
uitdrukking. 
 
De 3e collecte vandaag:  
Paascollecte Protestantse Gemeente Zwolle 
De opbrengst van de Paascollecte is bestemd voor 
de Protestantse Gemeente Zwolle. Met grote dank 
aan alle mensen die zich voor de actie Kerkbalans 
hebben ingezet is de uitslag bekend.  
Nu alle reacties van de Protestantse Gemeente 
Zwolle zijn geteld is er ruim € 1.205.503,- toegezegd. 
Dit is 0,93% minder dan vorig jaar. Ondanks de 
terugloop van het ledenaantal lijkt de daling in de 
toegezegde bedragen minder hard te gaan en dat is 
hoopvol.  
Het College van Kerkrentmeesters hoopt ook dat 
door een gift in de Paascollecte het begrote bedrag 
gehaald gaat worden. Alle beetjes helpen, ook de 
kleinste. En bedenk: iedere wijkgemeente deelt mee 
in de opbrengst! 
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, 16.30 uur 
Vanmiddag: Michaelscantateviering, Paaszondag. 
Gezongen wordt de cantate Erfreut euch ihr Her-
zen van J.S. Bach.  
Voorganger ds. Mariska van Beusichem. 
8 april Michaëlsviering                                             (CvS) 
 
Ronde Tafelgesprek 
MENSEN TUSSEN DE 20 EN 40 JAAR worden 
uitgenodigd mee te denken met de kerkenraad op 
woensdagavond 4 april vanaf 20.00 uur in de 
Oosterkerk. Vragen als: wat waardeer je in de 
kerk(dienst), waar ben je trots op, wat zou je graag 
anders zien en hoe kun/wil je betrokken zijn? 
Gespreksleider: Jeroen van Vilsteren. Vanuit de 
kerkenraad: Wil van de Meeberg.  
 
Heilige Huisjes, ruimte voor het hart van de kerk 
U krijgt vandaag nieuwsbrief nummer 2 over de 
voortgang van het project. Dat is voorlopig de laatste 
nieuwsbrief op papier. Geeft u zich daarom snel op 
voor de digitale nieuwsbrief. Dat kan op de web-
site  www.heiligehuisjeszwolle.nl  Daar is ook nog 
veel meer informatie over het project te vinden. 
 
 
 

Op de koffie  
Elke donderdagmorgen in de even weken, staat de 
koffie klaar in De Bagijnehof. Kom even binnen lo-
pen, om een kop koffie te drinken, een praatje te 
maken. Tussen 10 en 11.30 uur bent u van harte 
welkom op:  5 en 19 april enz.              (CvS) 
 
Kinderlied in de 40-dagentijd 
Heeft u het wel goed gehoord de afgelopen twee 
zondagen? Omdat het projectlied voor de 40-dagen-
tijd voor de kinderen Ik zal er zijn voor jou  maar 4 
coupletten had en er 6 zondagen waren, hebben de 
oudste kinderen er twee coupletten bijgeschreven 
voor de vijfde en de zesde zondag. We hebben ze sa-
men gezongen.  Hulde aan de lieddichters!          (IE) 
 
Donderdagavond 5 april: 153 vissen??? 
Na Jezus' dood en enige verschijningen weten zijn 
leerlingen niet goed hoe en waarmee ze nu zonder 
Jezus verder moeten. Johannes vertelt in het laatste 
hoofdstuk van zijn evangelie dat ze dan maar gaan 
vissen. Dit 21e hoofdstuk zit vol rijke symboliek in 
woorden, getallen en beelden. Ds.  Jaap Jonkmans 
neemt ons daarin mee op donderdagavond 5 april 
om 20 uur in de Oosterkerk (en NIET op 25 april, zo-
als eerder per abuis in het programma V&T stond 
vermeld). Ieder die geïnteresseerd is, is van harte 
welkom om daar, na een inleiding met hem en de 
andere deelnemers over van gedachten te wisselen. 
De toegang is vrij en opgave van te voren is niet no-
dig.                                                                                  (IE) 
 
Theologencafé 12 april verplaatst naar 12 juni 
Het theologencafé op 10 april in de Adventskerk 
gaat die avond NIET  door. Deze avond is verplaatst 
naar dinsdag 12 juni  en zal gehouden worden in het 
Dominicanenklooster. Ds. Iemke Epema zal daar ver-
tellen over de  Canadese filosoof Charles Taylor. Aan 
deze avond wordt meegewerkt door theoloog en le-
kendominicaan Erik Borgman. Nadere aankondiging 
zal volgen in Gaandeweg en via kerkgroet en web-
site.                                                                              (IE) 
  
 
 
 
 
 
(zie achterzijde) 
 
 
 

http://www.heiligehuisjeszwolle.nl/
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Meer informatie op www.oosterkerk.nl 
 
 

 
In Memoriam Jan van Veen 
Op 22 maart overleed Jan van Veen, op de leeftijd 
van 89 jaar, Händellaan 565. Jan werd geboren in 
een schippersfamilie en werd ook zelf kapitein op de 
kustvaart, waardoor hij vaak lang van huis was. Op 
45-jarige leeftijd trouwde hij met Riek, samen woon-
den ze in Zwolle, de laatste 10 jaar in Fermate. Jan 
stond bekend als betrouwbaar, hij was handig en 
hield van aanpakken, zo stond hij ook voor anderen 
klaar. Vorig jaar overleed zijn vrouw Riek, na een 
lange periode van ziekte. Jan pakte het leven vol 
goede moed weer op en was op zondagochtend 
meestal in de Oosterkerk te vinden. Donderdag 
overleed hij, volledig onverwacht. 
Jan van Veen is dinsdag 27 maart begraven op Berg-
klooster. We bidden de familie en allen die hem zul-
len missen Gods troost toe.                                      (EU) 
 
Gasten in de Oosterkerk 
Vanaf 1 april zijn Erithrese vluchtelingen op zater-
dagmiddag van 12 tot 5 uur te gast in de Oosterkerk. 
Ze krijgen in hun eigen taal bijbelles en catechese 
onder leiding van een geestelijke.  
Er komen uit een brede regio ongeveer 30 jonge 
mensen.  
We zoeken nu 8 vrijwilligers die voor 1 maand (!) op 
een zaterdag eenmalig 3 uur gastheer of -gastvrouw 
willen zijn. Daarna – als ze wegwijs zijn gemaakt – 
krijgen ze een eigen sleutel. Er hoeft geen koffie of 
thee te zijn. Info en opgave bij Jan Scholten  
janhscholten@consultant.com.  
Alvast dank!                                                         (WvdM) 

 
Het doel  voor 3de collecte zondag 8  april 2018 
Volgende week zondag is de 3e collecte , na eerdere 
collectes, opnieuw bestemd voor het schoolproject 
van de Nafiri Sion Kerk in Toraja, op het eiland 
Sulawesi  in Indonesië.  
De giften vanuit de Oosterkerk maken het mogelijk 
om de school stukje bij beetje op te bouwen. 
Cinta Haryati zal in de dienst een korte toelichting 
geven over de voortgang van het project. Hopelijk 
draagt u dit project een warm hart toe en wilt u dit 
project (extra) steunen. Uw gift is ook welkom op de 
rekening van de wijkdiakonie: NL50 RABO 0158 1661 
91 onder vermelding van Toraja!  Alvast hartelijke 
dank voor uw steun!                                                 (CH) 
 
 
 
 
 
 

 
Talentenbank Oosterkerk: Draagt u een steentje 
bij? Er is een vacature! 

• Leiding kindernevendienst:  1 keer per 5-6 weken 

• Heb jij/heeft u zin en tijd over om een taak (klein 
of groot) uit te voeren? Eenmalig of structureel? 
Meld u/je dan bij Marlien Poll.  

Samen kunnen we kijken welke mogelijkheden er 
zijn! 
Meer informatie? Aanmelden? Of inschrijven in onze 
talentenbank? Zie de bijlage bij deze kerkgroet of 
kijk op oosterkerk.nl/vacatures                              (MP) 
 
12+ en 16+ opgelet,  
PROVIDER gaat op KAMP.  
Vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 april logeren we 
op de mooiste kampeerboerderij van Nederland. 
Parttime deelnemen kan ook, het is dichtbij. Geef je 
op over de app groep, mail naar provider@ooster-
kerk.nl of neem contact op met Ramon Vliegenthart 
06 38427240, voor meer informatie. see you!                                                
(RV) 
 
Diaconale werkvakantie voor Jongeren  
juli / augustus 2019 
Ben je tussen de 18 en 25 jaar en wil je je verdiepen 
in het dagelijks leven van de mensen in Israel en op 
de Westbank? Sta je open voor ontmoetingen met 
joden, christenen en moslims? Wil je je handen uit 
de mouwen steken? Ga dan mee met deze  
bijzondere reis!  We verblijven op drie plekken: 
Galilea, Bethlehem (Westbank) en Jeruzalem. Naast 
het werk dat gedaan moet worden, maken we een 
aantal interessante excursies zowel aan Israëlische 
als ook Palestijnse kant. Bij terugkomst in Nederland 
ben je een ervaring rijker en kijk je met andere ogen 
naar berichtgeving over Israel op het acht uur 
journaal!  
Heb je belangstelling om mee te gaan en ben je in 
juli 2019 tussen de 18 en 25 jaar? Heb je vragen of 
wil je je aanmelden? Neem dan contact op met 
Gerrit Groenink groeninkgerrit@gmail.com of 
Anneke van der Meulen, anneke@chayareizen.nl  / 
06 - 53720539.                                                       (AvdM) 
 
 

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 Tim Krooneman. 
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