
KERKGROET    (oplage 100 ex)  18 maart 2018 

Voorganger  :  ds. Martin Jans, studentenpredikant 

Koster :  Arie Berkeveld 

Collecten :  1e Diaconie  2e Kerk   

                             3e Onderhoud kerkgebouwen 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar:  
Hr. J.W.H. v. Zoomeren, p/a de Venus, 
kamer 123, Spoolderbergweg 19. 

Langs deze weg brengen we onze verbondenheid tot 
uitdrukking. 
 
Derde collecte: Onderhoud kerkgebouwen 
De gemeente van Christus bestaat uit mensen, uit 
ons. De apostel Petrus roept de gemeenteleden op 
om als ‘levende stenen’ samen een geestelijk huis te 
vormen waarvan Jezus Christus de hoeksteen is. 
Tegelijk zijn ook gebouwen van hout en steen nodig. 
Om onze kerkgebouwen open te kunnen blijven 
stellen is ieders bijdrage welkom: financieel en/of 
door persoonlijke inzet.  
 
Geboren 
In de afgelopen week kwamen er twee geboortebe-
richten binnen, van maar liefst drie zondagskinde-
ren. Op 11 maart zagen een minuut na elkaar het le-
venslicht Julian Jelle Cornelius en Lauren Wietske 
Jannie, kinderen van Jantine en Alberta Snip. 
Ook bij Ronald en Karlijne Hullegie-Brouwer was het 
feest, omdat op dezelfde dag na een spannende tijd 
hun zoon  Reinout Noah  werd geboren, een broer-
tje voor Marit. We verheugen ons met deze ouders 
in het wonder van deze geboortes.                         (IE) 
 
In memoriam 
Op vrijdag 2 maart is overleden Johanna Tanja-
Hoekstra, Hanna, in de leeftijd van 91 jaar. Het 
grootste deel van haar leven woonde ze in Friesland 
maar ook een periode van 10 jaar in Zwolle, en ze 
keerde in 2015 terug naar deze stad en woonde de 
laatste jaren van haar leven woonde ze in het Wil-
helmina van Sonsbeekhuis en van daaruit kwam ze 
ook regelmatig in de Oosterkerk. De afscheidsdienst, 
geleid door een van haar kleindochters, heeft afgelo-
pen vrijdag plaats gevonden in Alchum in Friesland. 
Daar is ze begraven bij haar man. Wij bidden haar 
kinderen en kleinkinderen en allen die haar nu moe-
ten missen de troost toe van die God en de steun 
van mensen om hen heen. 
 
Op maandag 12 maart is overleden Willem Frijlink, 
Wim, in de leeftijd van 78 jaar. Wim heeft heel zijn 
leven in Zwolle gewoond. Hij was sterk en handig, al-
tijd aan het klussen en gemoedelijk in de omgang. 
Hij was zowel een tijd in de Oosterkerk als in de Jeru-
zalemkerk actief en zette zich in voor allerlei prakti-
sche zaken, zoals in de Jeruzalemkerk de coördinatie 
van wijkblad De Koerier. De laatste jaren kreeg hij 
problemen met zijn gezondheid. Afgelopen maandag 

is hij in het ziekenhuis overleden. Hij laat behalve 
Antje twee kinderen en twee kleinkinderen achter. 
Zaterdag 17 maart is er een dankdienst voor zijn le-
ven gehouden in de kapel op Kranenburg, waarna hij 
op Bergklooster is begraven. In de dienst is Psalm 23 
gelezen en gezongen. We wensen zijn familie Gods 
kracht toe in dit plotselinge verlies. Moge zijn nage-
dachtenis tot zegen zijn.                                          (IE) 
 
Palmpasenfeest 
Kinderen en ouders/begeleiders opgelet! Op zater-
dag 24 maart is er een gezellige inloop van 14:00 uur 
tot 16:00 uur in de Bagijnehof om palmpasenstokken 
te maken. Alle materialen liggen dan klaar om met 
elkaar de palmpaastok in elkaar te knutselen voor de 
palmpaasoptocht op zondag 25 maart.                 (HS) 
 
Stille Week 
Als  Oosterkerk en Adventskerk houden we de vierin-
gen in de Stille Week dit jaar weer gezamenlijk. Er is 
gekozen om dit jaar in het begin van de week voor 
de vespers iedere avond om 19:30 uur in de Ad-
ventskerk bij elkaar te komen, en in de tweede helft 
van de week op dezelfde tijd in Oosterkerk. Net als 
vorig jaar zingen op Witte Donderdag onze Ooster-
kerkcantorij en de cantorij van de Adventskerk sa-
men, dit jaar bij ons in de kerk.  Alleen op Goede 
Vrijdag worden er twee verschillende vieringen ge-
houden: een gezongen Passie hier in de Oosterkerk, 
met eigentijdse Nederlandstalige popmuziek en een 
viering waarin de Paascyclus wordt voortgezet in de 
Adventskerk. De viering op Stille Zaterdag begint om 
21:30 uur. Voor meer informatie, zie de website. (IE) 
 
Paasochtend 
Op Paasochtend is er om 8 uur een feestelijk Paas-
ontbijt (Aanmelden: U kunt mailen of bellen. Hettie 
de Ruiter tel. 4541311, Ans Selhorst tel.4534301  
Er liggen ook intekenlijsten in de Bagijnehof. Er zal 
een vrijwillige bijdrage worden gevraagd.). 
Om 9 uur is er eerst een viering speciaal gericht op 
kinderen en hun ouders, waarin ds. Hans Tissink 
voorgaat. Om 10:30 uur is er een feestelijke viering 
met koperblazers van de Bazuin. 
 
Financieel verslag wijkkas en Beheercommissie.  
De wijkkas heeft het jaar 2017 met een positief re-
sultaat afgesloten van € 4.069. Alle gulle gevers har-
telijk dank voor het mogelijk maken van diverse acti-
viteiten in onze wijk. Op de website vindt u meer in-
formatie. De beheercommissie heeft een positief re-
sultaat van € 10.215, waarvan € 8.288 ten goede 
komt aan de PGZ.                                                      (BS) 
 
 

mailto:hettie.deruiter@home.nl
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http://www.oosterkerk.nl/financien/
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Kerkbalans resultaat 2018 
De  voorlopige uitslag van de Protestantse Gemeen-
te Zwolle kunt u hier zien.                                        (TK) 
 
50+ Groep Op woensdag 21 maart zal de heer Guus 
Schrijvers, gezondheidseconoom, publicist en oud 
hoogleraar Public Health van het Universitair Me-
disch Centrum in Utrecht een lezing in de Oosterkerk 
verzorgen over wenselijke veranderingen in het 
Zwols Zorg-landschap. Aanvang is 10.00 uur en 
entree bedraagt 5 euro inclusief koffie en thee. (FD) 
 
Werkgroep Heilige Huisjes bestaande uit: Adriaan 
Velsink, Bina Schouwstra, Henk ter Steeg, Jannetta 
Schoemaker, Martijn Grimmius en Piet Kuiper. 
Woensdag 14 maart heeft de werkgroep voor het 
eerst vergaderd. Zij  zullen u op de hoogte en u bij 
het project betrekken                                               (BS) 
 
Op de koffie Elke donderdagmorgen in de even we-
ken, staat de koffie klaar in De Bagijnehof. Kom even 
binnen lopen, om een kop koffie te drinken, een 
praatje te maken. Tussen 10 en 11.30 uur bent u van 
harte welkom op: 22 maart, 5 en 19 april enz.    (CvS) 
 
Santekraam Verkoop van mooie spullen uit de 
Santekraam heeft weer een leuk bedrag opgebracht. 
De wijkkas heeft 100 euro ontvangen.                   (JK) 
 
Wat de pot schaft…….op dinsdagavond 27 maart om 
half 6? Kom de eenvoudige maaltijd proeven en 
genieten van de gezelligheid. Kosten € 5,=. Opgeven 
voor vrijdag 23 maart op de lijst op de bar of via Dini 
Verweij                                                                  (WvdM) 
 
Lijden, erop of er onder 
Dinsdagavond 20 maart om 20.00 uur in de Ooster-
kerk: "Lijden, erop of eronder?" In een inleiding ver-
tel ik hoe Thomas van Kempen met lijden omging en 
welke andere strategieën er zijn. Daarna is er ruimte 
voor gesprek en vragen.                            Annie Hasker 
 
Gasten in huis  
Vanaf eind maart is een jongerengroep van de Eri-
trese Orthodoxe Kerk op zaterdagmiddagen te gast 
in de Oosterkerk.  De kerkenraad is dankbaar dat wij 
zo een helpende hand kunnen uitsteken aan broe-
ders en zusters die om ruimte verlegen zijn. Waar 
gaat het om? In een wijde regio rondom Zwolle wo-
nen veel Eritrese jongeren. De Eritrese Orthodoxe 
Kerk probeert hen wat houvast te geven en hen in te 
leiden in de gewoonten en de taal van die kerk. Daar 
is ruimte voor nodig. Via diaconaal consulent Wim 
van Ree kwam de groep met de Oosterkerk in con-
tact. Na enkele gesprekken heeft de Taakgroep Be-
heer besloten de groep ruimte aan te bieden. Omdat 
de jongeren gespreid wonen in een gebied rondom 
Zwolle is voor de zaterdagmiddag gekozen. Om alles 
in goede banen te kunnen leiden zijn vrijwilligers no-
dig. Er zijn ongeveer 8 tot 10 mensen nodig, die elk 
eens in de maand een deel van de zaterdagmiddag 
in de Bagijnehof aanwezig zullen zijn. Wil van de 
Meeberg, Henk ter Steeg en Jan Scholten geven 

graag meer informatie. Aanmelden als vrijwilliger 
graag bij Jan Scholten, tel.06-55974980                (JS) 
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk, aanvang 16.30 uur. 
18 maart, Taizé-viering, Taizé-werkgroep, liturg Jan 
Doelman.  25 maart Palmzondag: Dan klinkt het mo-
tet  Jesu meine Freude van J.S. Bach. Voorganger ds. 
Mariska van Beusichem                                         (CvS) 
 
Zondagavond 25 maart de avond van Palmzondag. 
Het keerpunt van Palmzondag als opmaat van de 
‘stille week’. In deze avonddienst, waaraan de 
Zwolse Cantorij ov Rudie Altelaar meewerkt, lezen 
we gedeelten uit het lijdensevangelie naar Marcus, 
dit wordt voorafgegaan door een lezing uit Jesaja en 
een gezongen gedeelte uit Filippenzen. Als 
psalmengebed hebben we gekozen voor psalm 51a 
uit ons Liedboek gecombineerd met psalm 130 en 71 
als ‘chant’,  een Engelse manier van onberijmd 
zingen. Er klinkt een anthem van Th. Attwood ‘Turn 
thy face from my sins.’ We maken gebruik van een 
afbeelding uit een hongerdoek                               (RA) 
 
Op Goede Vrijdag, 30 maart, brengt Koorbizniz 
Oosterwind een geheel nieuwe versie van de 
‘Passion’ ten gehore in de Oosterkerk. Aanvang is 
19.30 uur. In deze ‘Passion’ wordt een verbinding 
gemaakt tussen het lijdensverhaal van Jezus en de 
Nederlandstalige popmuziek. Er zullen delen van het 
lijdensverhaal voorgelezen worden. Deze lezingen 
zullen worden afgewisseld met hedendaagse, verbin-
dende teksten, geschreven door ds. Jan Woltinge. 
Deze teksten vormen een brug tussen het evangelie 
en datgene wat ons ook nu bezighoudt. De voorgan-
ger is ds. Elly Urban. Van harte welkom!               (MC) 
 
Vrijwilligers gevraagd voor stille zaterdag Die na de 
avonddienst willen helpen met het schenken van 
wijn en druivensap. Zie voor meer informatie de 
website of mail naar Bina Schouwstra,                 (BS) 
 
12+ en 16+ opgelet, PROVIDER gaat op KAMP. Vrij-
dag 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@oosterkerk.nl of 
neem contact op met Ramon Vliegenthart 06 
38427240, voor meer informatie. see you!           (RV) 
 
GEZOCHT: MENSEN DIE DE STARTZONDAG OP 9 
SEPTEMBER (MET MENSEN VAN DE ADVENTSKERK) 
WILLEN  VORMGEVEN. MENSKRACHT, TEAMS, 
IDEEËN VOOR JONG EN OUDER: WELKOM! 
REACTIES NAAR SCRIBA@OOSTERKERK.NL OF VIA DE 
OUDERLING VAN DIENST.                                 (WvdM) 

Kopij per email aan kerkgroet@oosterkerk.nl voor 
donderdags 12.00 uur  
Deze kerkgroet is samengesteld door Tim Krooneman. 
Bijna alle kopij is ingekort. Berichten die eerder 
opgenomen zijn, zijn niet herplaatst. 
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