
 
 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar:  
Mw. W. Bos-Reumer, 
Woonzorgcentrum de Venus, 
Kamer 108, Spoolderbergweg 19,
8019 BB Zwolle 
Langs deze weg willen we onze
 verbondenheid laten blijken.

 
Héél hartelijk dank! 
Ik wil u allen heel hartelijk bedanken voor de mooie 
kaart voor mijn 90-ste verjaardag vol 
handtekeningen. Héél héél hartelijk dank! Ik was echt 
heel blij van al die blije wensen. En nu die prachtige 
bloemen. Heel hartelijk dank. Ik hoop nog weer terug 
te komen! 
Riek van Werven-Stavorinus 
 
Geboren 
We ontvingen een geboortekaartje met de volgende 
tekst: Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van 
onze zoon OTIS HARMEN PIETER VAN DER ZEE
de zoon van Marcel en Marianne van der Zee en 
broertje van Juno en geboren op 29 maart. We 
verheugen ons met de ouders en grootouders en 
bidden Otis een gezegend leven toe. 
 
Dopen 
De eerstvolgende doopdienst is op zondag 3 juni. Er 
zijn al drie dopelingen aangemeld. Ouders die hun 
kind willen laten dopen kunnen contact opnemen 
met ds. Iemke Epema. 
  
Opbrengst doelcollecte zondag 8 april 2018:
De opbrengst van de doelcollecte op zondag 8 april jl 
die bestemd was voor de NafiriSion Kerk in Toraja op 
het eiland Sulawesi in Indonesie, heeft 556,15 euro 
opgebracht. Dank u wel voor dit prachtige resultaat.
Diakonie 
 
Onze wijkkas 
De doelcollecte van 11 maart j.l., die bestemd was 
voor de wijkkas, heeft € 267,25 opgebracht. In april 
werden 12 giften ontvangen, met een totaalbedrag 
van € 1.770,-. Hierdoor zijn de totaalinkomsten 
gestegen naar ruim € 4300,-. Alle gevers danken wij 
voor deze onmisbare steun voor ons wijkwerk.
kerkrentmeesters. 
 
Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle
Het hart van de kerk wordt gevormd door mensen. 
Dat beleven we in diensten en vieringen en dat 
merken we in het pastoraat. Om dat hart inhoudelijk 
te bedienen en het te voeden zijn professionele 
 
werkers nodig. Voor het organiseren van 
samenkomsten rond de mijlpalen in ons leven, het 

KERKGROET    (oplage 120  ex)  

Voorganger  : Ds. I. Epema 
Koster : Wiep Brouwer 
Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   
                3e: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle
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stimuleren van jeugdwerk, zorg voor ouderen en voor 
het pionieren met nieuwe vormen van kerk zijn. Om 
verzekerd te kunnen blijven  van voldoende en 
kwalitatief goede beroepskrachten moeten we daarin 
ruim investeren. Uw bijdrage helpt!
 
Limonadeconcert Oosterke
22 april om 11:30 gaat het 

Zo’n
uit
Oosterkerk
spelen
individueel
met
orkeststukje
wordt
gerepeteerd.
er

wat lekkers, en een gevarieerd
gespeeld op allerlei instrumenten.
buren, vrienden mee,  hoe
gezelliger het wordt. 
 
Lezing van de 50 plus gespreksgroep
Oosterkerk, aan de Turfmarkt in Zwolle op woensdag 
18 april 2018 Op woensdag 18 april 2018 zal 
Dr.E.P.Meijering, emeritus lector Godgeleerdheid en 
religiewetenschappen van de Universiteit Leiden een 
lezing houden over: “de veelkleurigheid van de kerk 
door de eeuwen heen”. Aanvang is 10.00 uur en 
entree bedraagt 5 euro inclusief koffie en thee.
meer informatie kunt u terecht bij:
Fokje Duursema  0384546155 
 
HARM HOEVE GEEFT KONINGSCONCERT IN GROTE 
KERK ZWOLLE. 
In verband met de aanstaande verjaardag van Koning 
Willem-Alexander speelt Harm Hoeve vorstelijke 
muziek op het vermaarde Schnitgerorgel van de 
Grote Kerk te Zwolle. Het concert wordt gehouden op 
dinsdag 24 april, aanvang 20:15 uur en zal ongeveer 
een uur duren. 
De toegang is € 10. Voor meer informatie, zi
www.academiehuis.nl en www.harmhoeve.nl
 
Uitnodiging:  
Op woensdag 14 februari kwamen we bijeen voor 
een avond in de Oosterkerk. Het thema was: Wat 
hebben wij eraan dat de kerk in Indonesië groeit? 
Ds. Henk Olde nam ons mee naar Sumba en vertelde 
over natuurreligie, animisme, geestengeloof en de 
raakvlakken met de verhalen in de Bijbel.
over natuur, evenwicht en verstoring daarvan, relatie 
en stamverband, mensvisie, voorouders en maat
schappij visie. Op deze draden worden de Bijbel
verhalen in zeven stappen ingeweven. Maar de avond 
was te kort om te proberen deze stappen toe te 
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passen in ons beleven van de Bijbelverhalen en zo 
een antwoord te krijgen op de vraag:  
Wat hebben wij eraan dat de kerk in Indonesië 
groeit?  
Daarom praten we hier verder over op woensdag 18  
april a.s. in de Oosterkerk van 20.00 – 22.00 uur.  
Van harte welkom. Rineke Scholten.  
Tel: 038 4534035  (rinekescholten@planet.nl) 
 
WAT DE POT SCHAFT 
Op dinsdagavond 24 april kunt u weer genieten van 
een heerlijk diner in de Oosterkerk. 
Dit keer met een Italiaans tintje! Aanvang om half 6. 
Kosten € 5,= Opgaven via de bar of bij Dini 
Verweij: diniverweij@outlook.com 
Wie het eerst komt, het eerst maalt. 
 
Bresinfo 
Als trouwe lezer van de  Bresinfo willen we u graag 
op de hoogte brengen van het volgende... 
De onderhandelingen met de gemeente over extra 
budget voor De Bres zijn stilgelegd, toen aan het licht 
kwam dat er een miljoenentekort is op de zorgsector. 
Zonder extra budget van de gemeente is het 
onmogelijk om inloophuis De Bres open te blijven 
stellen voor de bezoekers.  We hopen in de 
raadsvergadering op 23 april de gemeenteraad te 
kunnen overtuigen van de noodzaak van 
het blijven bestaan van De Bres, zodat alsnog het 
nodige extra budget wordt toegekend. 
 
GEMEENTEBERAAD 
Het lijkt nog ver weg, maar op zondagmorgen 29 
APRIL is er een Gemeente Beraad.  Tijdens dit beraad 
zult u worden geïnformeerd over het Project Heilige 
Huisjes. De kerkenraad van de Oosterkerk vindt het 
van groot belang om u allen hierbij te betrekken en 
roept u op om indien mogelijk aanwezig te zijn!  
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, 16.30 uur  
15 april Michaelsviering Vesper,  
liturgen Harry Steenbergen en Els Rademaker-Vos 
22 april Michaelsviering Taizé-werkgroep,  
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 drinken, een praatje te maken. 
Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom 
op: 19 april, 3 mei enz. 
 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie 
Op dinsdagavond 17 april 2018 is er opnieuw een 
bijeenkomst van het Ontmoetingshuis Moderne 
Devotie. Ds. Hans Tissink zal dit keer de deelnemers 
uitnodigen om een meditatieve tekening te maken bij 
een spreuk van Thomas a Kempis. Het thema 
is: Dankbaarheid en vergeving. We komen samen van 
18.30 uur tot 21.00 uur in Het Vliegende Paard 

(Voorstraat 17-19). Na de maaltijd volgt het 
inhoudelijk gedeelte. We sluiten de bijeenkomst af 
met een korte viering. Leuk als je komt, ook als het de 
eerste keer is. Voorinformatie en aanmelding kun je 
terecht op de 
website: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. 
 
Gemütlicher Abend met bezoek uit  Schwerin 
vanuit de Petrusgemeinde, onze partnergemeente in 
Duitsland. Op zaterdagavond vanaf  19:30 uur is er 
een ‘gemütlicher Abend’ in zaal 2 van SIO waar in een 
spannend spelonderdeel is van het programma. Alle 
gemeente leden van de Adventskerk en de 
Oosterkerk zijn hiervoor van harte uitgenodigd. 
Wilt u aangeven dat u komt? Dat kan 
bij:geakramer17@outlook.com / 06-10619991 
 
Jenny Sibma 
Op dinsdag 1 mei 2018 is het weer tijd om de Bagijn 
te stickeren in de Bagijnehof. We beginnen om half 
tien. Alle stickeraars en mensen die dat willen van 
harte welkom. De volgende datum is 4 september.  
 
Expositie Bagijnehof 
De komende maanden vindt een expositie plaats in 
de Bagijnehof van foto’s van Koos Nuninga met als 
thema “Spiegelingen”. Kent u iemand die hierna 
graag zou willen exposeren? Neem dan contact op 
met Jannetta Schoemaker, bagijnehof@oosterkerk.nl 
 
Pionieren 
Op DONDERDAG 31 MEI 2018 is er in SIO een dag 
over de pioniersplekken van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Van 14.00-17.00 is er een bijeenkomst 
voor predikanten en kerkelijk werkers en van 19.30-
21.30 uur voor kerkenraadsleden, gemeenteleden en 
overige geïnteresseerden. Vanuit het landelijk 
“projectteam pionieren” begeleiden Christiaan Cevaal 
en Anneke van der Velden deze dag. Ook onze eigen 
pionier Hans Tissink is aanwezig om met zijn verhaal 
u te inspireren. U bent van harte uitgenodigd! Meer 
informatie over pionieren op 
 www.lerenpionieren.nl of zie www.adventskerk.nl.  
Opgeven voor 24 mei 2018 

Kopij (max. 100 woorden) per e-mail aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl donderdags voor 12.00 uur, 
met als onderwerp de datum van plaatsing,  
Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis?, stuur dan 
een e-mail aan: redactie@oosterkerk.nl; onderwerp: 
“Kerkgroet”. 
Deze kerkgroet is samengesteld door Evert Pierik 


