
 

 

 

 KERKGROET (oplage 120 ex)                                         29 APRIL 2018 

  Voorganger :  Ds. Nelleke Eygenraam  
  Koster :  Egbert van Buiten 
   Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Diaconale noodhulp 
       
 
 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar: Mevr.L. 
Tros-Padding,Glanerbeek 113, 
8033 GB Zwolle. 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken.  

In memoriam 
Op zaterdag 14 april is overleden Jan Willem Hendrik 
van Zoomeren (Wim) op de leeftijd van 93 jaar. Na 
zijn huwelijk met Diety Kranenborg heeft Wim altijd 
in Assendorp gewoond. Uit hun huwelijk zijn drie 
zonen geboren. Veel goede zorg en aandacht heeft 
Wim gegeven aan zijn vrouw tijdens ziekteperiodes 
van haar.  
In 1999 is hij met zijn vrouw verhuisd naar een 
aanleunwoning in Achter de Hoven. Nadat zij begin 
2009 noodgedwongen moest verhuizen naar het 
toenmalige verpleeghuis De Weezenlanden heeft 
Wim met veel liefde haar trouw iedere dag bezocht 
tot haar overlijden in 2012.  
Wim was een buitenmens. Zijn liefde voor de 
volkstuin paste hierbij. Ook kon hij heerlijk genieten 
van de aanwezigheid van de kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. De deur stond altijd open. 
Gastvrij en attent was hij.  
Op indrukwekkende wijze hebben enkele 
kleinkinderen hiervan verteld tijdens de 
afscheidsdienst. Gedurende 44 jaar was Wim ook 
opa en daarnaast 15 jaar ‘oude’ opa. 
Tot op hoge leeftijd bleef hij betrokken bij De 
Molenhof, als lid van de cliëntenraad en als 
vrijwilliger bij welzijnsactiviteiten voor de bewoners. 
Dit met de voor hem zo kenmerkende humor. 
Op vrijdag 20 april is Wim begraven op begraafplaats 
Bergklooster. Tijdens de afscheidsdienst in De Open 
Kring heeft een kleindochter van hem verzen uit 
psalm 119 gelezen, waaronder de trouwtekst van 
Wim en Diety :”Uw woord is een lamp voor mijn 
voet en een licht op mijn pad”. Ook hebben wij 
gezongen van psalm 23 “De Heer is mijn herder”.  
Wij vertrouwen dat God zich nu voor eeuwig over 
Wim ontfermt. En wij denken aan de kinderen, klein-  

 
en achterkleinkinderen, broer Jo en allen die hem 
zullen missen. 
Dat zij getroost mogen worden door de goede 
herinneringen aan hem en door de liefde van God en 
mensen. (KF) 

Limonade 
Het was weer een muzikaal feestje, op 22 april, het 
3e limonadeconcert. Ditmaal door kinderen van 
Oosterkerk en Adventskerk ( Elise). Er werd 
geconcentreerd gespeeld en het orkeststuk o.l.v. 

Geeske 
klonk 
super. 
Jullie 
hebben 
het 
geweldig 
gedaan, 
allemaal!  

Er staan mooie foto’s op de website van de 
Oosterkerk, daar kan iedereen zien hoe het was.  
Er was ook weer een doel voor de collecte aan het 
eind: voor de bouw van een basisschooltje op 
Sulawesi konden we € 320,50 aan de diaconie 
overmaken. Iedereen bedankt. Volgend jaar weer 
!!!!!  
Nel vd Maden 
 
Heilige Huisjes 
De werkgroep voor het project Heilige Huisjes heeft 
de vragen die door de Algemene Kerkenraad zijn 
voorgelegd uitgewerkt. Met deze vragen wordt een 
beeld gegeven wat voor gemeente wij zijn nu en hoe 
wij in de toekomst kijken naar ons als wijkgemeente. 
De uitwerking zal op de wegsite worden neergezet 
zodat u daarvan kennis kan nemen en de 
mogelijkheid krijgt om hierop te reageren. Reageren 
kan tot 12 mei via het e-mail-adres: 
 heiligehuisjes@oosterkerk.nl 
Met vriendelijke groet 
Henk ter Steeg 
Werkgroep Heilige Huisjes 
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Geboren 

We ontvingen bericht dat op 11 april is geboren 
Boris Andries, zoon van Maik en Sjanne Couwenberg 
en broertje van Mayra. Op het kaartje staat: 
 Geboren om van altijd van te houden. We wensen 
Maik, Sjanne en Mayra veel vreugde en bidden Boris 
een gezegend leven toe. 
 
Dopen 
De eerstvolgende doopzondag is 3 juni. Er zijn 
inmiddels vijf kinderen aangemeld om gedoopt te 
worden. De voorbereiding vindt plaats op dinsdag 8 
mei om 20.00 uur aan de Sumatrastraat 84. Ouders 
die hun kinderen ook nog graag zouden willen laten 
dopen wordt gevraagd deze week contact op te 
nemen met ds. Iemke Epema. 

Op vrijdag 1 juni  
is het zover en hoop ik mijn proefschrift over de 
hedendaagse Canadese filosoof Charles Taylor te 
verdedigen. De titel is Niets gaat ooit verloren en de 
ondertitel Transcendentie en transformatie in het 
denken van Charles Taylor. Het wordt als boek 
uitgegeven door uitgeverij Skandalon. De openbare 
verdediging vindt plaats om 13:45 in de aula van de 
VU te Amsterdam. Iedereen van de Oosterkerk die 
daar daarbij aanwezig wil zijn is van harte 
uitgenodigd, ook voor de aansluitende receptie. Om 
van te voren een idee te hebben op hoeveel mensen 
er ongeveer gerekend kan worden is het fijn als u 
zich van te voren op wil geven bij de scriba, via het 
adres scriba@oosterkerk.nl. Er zijn plannen om 
samen per trein naar Amsterdam te reizen, daar 
worden nog afspraken over gemaakt. 
 
Op dinsdag 12 juni  
is er in het Dominicanerklooster om 20.00 uur  een 
avond naar aanleiding van het proefschrift. Charles 
Taylor heeft als geen ander nagedacht over onze tijd 
en cultuur. Met name over de plaats van geloof en 
religie heeft hij boeiend geschreven. Verdwijnt alle 
geloof of krijgt het steeds een andere vorm?  
Lekendominicaan en theoloog Erik Borgman, die ook 
een rol in het boek speelt, werkt mee aan deze 
avond. De aanvang is 20.00 uur en de kosten 
bedragen 10 euro inclusief consumpties. Omdat in 
Gaandeweg nog stond dat de kosten 5 Euro zouden 
zijn en om de drempel niet te hoog te maken, maak 
ik naderhand graag 5 Euro over aan wie zijn of haar 

rekeningnummer aan mij doorgeeft. In de week 
daarna is er in Oosterkerk een tweede mogelijkheid 
iets te horen over het boek, op donderdag 21 juni 
om 20 uur. Aan die avond zijn geen kosten 
verbonden. 
ds. Iemke Epema 
 

Op dinsdag 1 mei  
is het weer tijd om de Bagijn te stickeren in de 
Bagijnehof. We beginnen om half tien. Alle 
stickeraars en mensen die dat willen worden, van 
harte welkom. De volgende datum is 4 september 
 
Michaëlsvieringen  
Grote Kerk Zwolle, 16.30 uur 
29 april Michaëlsviering, liturg ds. Mariska van 
Beusichem 
6 mei  Michaëlsviering  Vesper, liturgen Robert 
Kanning en Christa van Stappen 
  
 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 
drinken, een praatje te maken. 
Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom 
op: 3 en 17 mei enz. 
 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie 
U, jij bent dinsdagavond 8 mei 2018 van harte 
welkom op onze bijeenkomst van het 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie in de Grote 
Kerk/Academiehuis (Grote Markt 18). 
Charles Caspers zal dan een lezing houden over het 
thema:  Aansporing tot de communie, het mystieke 
hart van de Navolging van Christus. 
Dr. Charles Caspers is theoloog-kerkhistoricus. In 
1992 promoveerde hij in Utrecht op een proefschrift 
over de vroomheid in de late middeleeuwen.  
 De bijeenkomst begint met een gezamenlijke 
maaltijd om 18.30 uur in de consistorie van de Grote 
Kerk en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De kosten 
bedragen 7,50 euro p.p. (inclusief maaltijd en 
koffie/thee). Voor aanmelding (graag voor maandag 
7 mei!) en verdere 
informatie:www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl 

 
 
 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl  vóór donderdag 12.00 uur, met 

als onderwerp de datum van plaatsing,  

Deze kerkgroet is samengesteld door Henk Zomer 
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