
KERKGROET    (oplage 120 ex)  22 april 2018 

Voorganger  :  ds. Iemke Epema 

Koster :  Sari Alderliesten 

Collecten :  1e Diaconie  2e Kerk  3e Onderhoud orgels 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar:  
Mw. J. Soer- v.d. Stouwe, De Venus 
kamer 405, Spoolderbergweg 19, 

8019 BB 
Langs deze weg brengen we onze verbondenheid tot 
uitdrukking. 
 
Onderhoud orgels 
In de kerk zingen wij graag de lofzang ter ere van 
God: Vader, Zoon en Heilige Geest! Een goede bege-
leiding is daarvoor van grote waarde. Met het oog 
op de lofzang staat in alle kerkgebouwen van de Pro-
testantse Gemeente Zwolle een orgel. Geen enkel 
ander instrument bevat in zichzelf zoveel klankkleur 
en stemmingen als het orgel. Alleen daarom al is het 
van grote waarde de kerkorgels van de PGZ goed te 
onderhouden en, waar nodig, te vernieuwen of te 
vervangen. Uiteraard kunnen we ook niet zonder 
goede organisten die de orgels laten klinken en de 
gemeentezang begeleiden. Uw bijdrage hieraan is 
zeer welkom! 

Gemeenteberaad 
Op zondagmorgen 29 april zal er een Gemeente Be-
raad zijn . Na een korte dienst zal u worden geïnfor-
meerd over het Project Heilige Huisjes, een belang-
rijk thema met mogelijk verstrekkende gevolgen. 
De Kerkenraad roept iedereen op om indien mogelijk 
aanwezig te zijn. Er is kinderoppas en kinderneven-
dienst. 

 
 
In memoriam mijn moeder….Bep Steenbergen-Borst 
Mama is geboren in 1924 in Terwolde. Ze heeft haar 
jeugd daar doorgebracht op de steenfabriek waar-
van haar vader de directeur was. 
Ze ging naar school in Nijbroek, de basisschool,  en 
later naar de huishoudschool in Deventer. 
Daar, in Deventer, leerde ze mijn vader kennen, met 
wie ze correspondeerde tijdens de politionele acties 
in Indië. Ze zijn bijna 60 jaar getrouwd geweest. 
Een groot deel van de huwelijkstijd woonden wij in 
Emmeloord, Willem, Janneke en ondergetekende. In 

1972 zijn we naar Zwolle verhuisd omdat papa over-
geplaatst werd voor zijn werk bij de instelling die 
toen nog PTT heette. 
We gingen naar de kerk in Holtenbroek (de Verrijze-
niskerk) en later in de Hoeksteen. Mijn vader is in 
2009 overleden en sinds die tijd is mijn moeder al-
leen. Ze woonde toen nog aan de Rijnlaan.  
Na een onduidelijke valpartij is ze met een omweg in 
het  Verzorgingshuis ‘de esdoorn’ beland waar ze 
laatste jaren van haar leven in steeds minder wor-
dende gezondheid heeft gewoond.  
Ze is 93 jaar geworden. Afgelopen dinsdag is ze be-
graven bij mijn vader. We kijken in dankbaarheid te-
rug op haar leven maar we zullen haar ook missen. 

(DJS) 
 
Dank 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de 
steunbetuigingen die we hebben ontvangen. Het 
heeft ons goed gedaan.  
Namens mijn familie…..Dirk Jan 
 
In memoriam 
Op dinsdag 10 april is overleden JANNIGJE STOETEN-
NAGELHOUT, Jenny. Ze is 90 jaar oud geworden. Al 
sinds 1990 was ze weduwe van Albert Stoeten. Ze 
laat twee dochters, vier kleinkinderen en zes achter-
kleinkinderen achter. Vooral de laatste jaren maar 
ook al veel jaren had ze te kampen met veel lichame-
lijke klachten en voortdurende pijn. Toch stond ze 
heel positief in het leven en ze klaagde nooit. Ze was 
een moedige, sterk op anderen betrokken en warme 
vrouw die door velen gemist zal worden. Het geloof 
en de gemeenschap van de Oosterkerk waren heel 
belangrijk voor haar en als het kon was ze hier op 
zondagmorgen. Maandag 16 april is in de Oosterkerk 
een dankdienst voor haar leven gehouden en daarna 
is ze begraven op Bergklooster. Gelezen is uit Johan-
nes 14 waar Jezus tegen zijn vrienden zegt als hij af-
scheid van hen neemt dat er in het huis van zijn Va-
der ruimte is voor velen. Moge de nagedachtenis van 
Jenny Stoeten velen tot zegen zijn. 

Ds. Iemke Epema 
 
Dopen 
De eerstvolgende doopzondag is 3 juni. Er zijn inmid-
dels vier kinderen aangemeld om gedoopt te wor-
den. De voorbereiding vindt plaats op dinsdag 8 mei 
om 20 uur aan de Sumatrastraat 84. Ouders die hun 
kinderen graag willen laten dopen wordt gevraagd 
zich te richten tot ds. Iemke Epema. 
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Stickeren Bagijn 
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 men-
sen die dat willen worden, van harte welkom. De 
volgende datum is 4 september. 
 
Z.W.O. nieuws: 
Opbrengst van de Z.W.O actie ( K.i.A.) voor Oeganda: 
spaardoosjes: 393,48 euro, markt verkoop van cake 
e.d. 177,10 en verkoop van potjes jam 120,00 op 18 
maart. Paasontbijt 35,00 en maaltijd 90 euro. Zeilen: 
165 euro. En via de bank is voor 120,00 euro aan gif-
ten overgemaakt. De opbrengst totaal is: 1100, 58 
euro. Alle gevers hartelijk dank hiervoor. 
De Z.W.O. commissie. 
 

TALENTEN EN GAVEN VAN DE GEEST 
Welke talenten en gaven van de Geest heb ik nu ei-
genlijk zelf en hoe kom ik daar achter?? 
Aan de hand van een boekje van drs. Nynke Algra- 
Dijkstra, toeruster van de landelijke PKN, willen we 
ons twee avonden verdiepen in dit thema. ( boekje is 
op de avond beschikbaar voor €12,50) 
Data: de donderdagen 3 en 17 mei 2018 
Tijd en plaats: SIO , Adventskerk, 20.00 uur 
Gespreksleiders: Jaap Jonkmans en Arend van de 
Beld 
Kosten: € 2,- per persoon voor koffie. 
Informatie en opgave: Jelle Zijlstra, 038-45 42 62, 
 jellezijlstra@telfort.nl 
 

 
 

Open Monumentendag 
Zaterdag 8 september is het Open Monumentendag 
2018. 
Het thema: " In Europa". 
Voor deze dag ben ik op zoek naar vrijwilligers, die 
mee willen werken. 
Voor informatie mag er contact opgenomen worden 
met Anne Marijke Zijlstra. 
Per mail: amzijlstra@kpnmail.nl 
Met een hartelijke groet Anne Marijke. 
 
Straks na de dienst 

 
 

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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