
KERKGROET    (oplage 120 ex)                      zondag 6 mei 2018 

Voorganger  :  10.00 uur      ds. E.Urban en  

           Dirk Jan Steenbergen,  

Koster :  Arie Berkeveld  

Collecten :  1e Diaconie  2e Kerk   

                             3e Instandhouding Zwolse Synagoge 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar:  
Hr. J.P. Benning, p/a Isalakliniek afd. 
IJselheem V2.6 

Langs deze weg brengen we onze verbondenheid tot 
uitdrukking. 
 
Dirk Jan Steenbergen  
Gaat, in het kader van het nader voorstellen van als 
pastoraal werker in de Oosterkerk, vandaag samen 
met Elly Urban voor in deze dienst.  
 
Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei,  is er om 10 
uur een oecumenische viering in het Dominicanen-
klooster. Voorgangers zijn ds. Nelleke Eygenraam en 
pastor Jan Laan. In de Oosterkerk is geen dienst. 
 
De 3e collecte: Instandhouding Zwolse Synagoge 
De synagoge aan de Samuel Hirschstraat is een ka-
rakteristiek gebouw in de Zwolse binnenstad. Tot in 
de Tweede Wereldoorlog bood de synagoge onder-
dak aan een grote joodse gemeenschap. Het gebouw 
overleefde de oorlog maar voor de meeste leden van 
de joodse gemeente was dat anders: zij werden ge-
deporteerd en omgebracht. Slechts enkelen keerden 
terug. Op 4 mei hebben wij stil gestaan bij dat im-
mense leed. De naoorlogse joodse gemeente is veel 
te klein is om zorg te dragen voor de Zwolse syna-
goge. Daarom wordt deze beheerd door twee stich-
tingen. Zo staat de synagoge open voor iedereen om 
verbonden te blijven met haar geschiedenis én 
met  de joodse religie vroeger en nu (zie: www.syna-
goge-zwolle.nl). Vanzelfsprekend dragen we als pro-

testantse gemeente hieraan bij. U ook? 
 
Nanda Knotters is afgelopen maandag 30 mei na 
een lange ziekteperiode op bijna 59-jarige leeftijd 
overleden. Nanda was koster in de Hoeksteen. Met 
haar partner Annie van de Pol woonde ze sinds 2010 
in Leeuwarden. Maandag 7 mei wordt Nanda begra-
ven vanuit de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwar-
den. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Maarten Matser. 
 
Talentenbank Oosterkerk 
Draagt u een steentje bij? Er zijn (nieuwe) vacatures! 

• Wie wil de nieuwe De Bagijn vormgeven en redac-
tionele bijdragen leveren?  

• Wie wordt de nieuwe spin in het web als 2e scriba?  
Meer informatie? Aanmelden? Of inschrijven (voor 
een eenmalige, grote of kleine klus) in onze talenten-
bank? Alle hulp is welkom! Zie de bijlage bij deze 
kerkgroet of kijk op de website 
 

Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, 16.30 uur 

• 6 mei  Michaelsviering  Vesper, liturgen Robert 
Kanning en Christa van Stappen 

• 13 mei Michaelsviering, liturg ds. Mariska van 
Beusichem. Van 13.00 tot 16.00 uur programma 
‘Zin op zondag’ 

 
De wijkkas ontving in april 21 giften met een totale 
waarde van € 2525,-. Alle gevers heel hartelijk dank! 
Het overzicht kunt u op de website zien.  
 
Academiehuis de Grote Kerk organiseert t/m 5 mei 
weer de halfjaarlijkse extra grote boekenmarkt. 
Open van 11.00 tot 17.00 uur. We hebben meer dan 
300 bananendozen vol!!! En zoals gebruikelijk: alles 
in goede staat, keurig gesorteerd en voor zeer lage 
prijzen. De volledige opbrengst is voor Academiehuis 
de Grote Kerk. 
 

 
Impressie van het Gemeenteberaad van de Ooster-
kerkgemeente Zwolle op 29 april 2018 
Zie voor het doel van deze bijeenkomst de bijlage 
Heilige huisjes 
Henk te Steeg schetst het probleem waar de Alge-
mene Kerkenraad een oplossing voor zoekt: 
De Protestantse Gemeente Zwolle geeft geld uit aan 
gebouwen, pastoraat en het kerkelijk bureau. De in-
komsten komen uit de kerkelijke bijdragen, collecten 
en opbrengsten uit de gebouwen. 
De PGZ geeft nu naar verhouding al veel geld uit aan 
de gebouwen en minder (43 %) aan het pastoraat. 
Het is de bedoeling om in de toekomst 50% van de 
inkomsten aan het pastoraat uit te geven. Die in-
komsten zullen in de toekomst zeker teruglopen. De 
kerk vergrijst al heel lang en de ontkerkelijking zal 
doorzetten. Ouderen geven gemiddeld meer aan de 
kerk. Als we niets doen, kunnen we ons over niet al 
te lange tijd helemaal geen predikanten meer ver-
oorloven en hebben we alleen nog gebouwen. Dit 
moet voorkomen worden, vandaar dit project. Meer 
informatie:  http://heiligehuisjeszwolle.nl/     
 
De projectgroep heeft al een inventarisatie van alle 
gebouwen gemaakt. Hierbij is ook aan de orde geko-
men welke mogelijkheden voor allerlei soorten van 
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gebruik deze gebouwen hebben. Verder worden nog 
het kerkelijk bureau en de overige kostenposten 
doorgelicht. 
Iedere wijkwerkgroep heeft de opdracht gekregen 
om een lijst met vragen te beantwoorden. Al deze 
informatie zal gebruikt worden om in het najaar de 
wensen en de mogelijkheden om het probleem op te 
lossen te formuleren. Daarna zal de Algemene Ker-
kenraad beslissen over hoe verder te gaan. 
 
Uit de gemeente komen de volgende reacties: 
De jongeren van nu gaan als ze ouder zijn misschien 
meer betalen. Reactie: dat is misschien wel zo, maar 
het aantal jongeren is wel kleiner dan het aantal ou-
deren, dus dat zou het probleem niet oplossen. 
Het beeld dat ouderen meer betalen is al heel lang 
zo. Het uitgangspunt van het project is te negatief. 
Het gaat hier vooral om cijfers. Het moet ook gaan 
om samen kerk zijn. Inspiratie, creativiteit en veer-
kracht zijn belangrijk. 
Hoeveel financiële reserves zijn er? Reactie: Je kunt 
niet eerst je reserves opmaken en dan verder kijken. 
Het reorganiseren zal beslag leggen op een deel van 
die reserves. 
Kun je de inkomsten niet vergroten? Bijvoorbeeld 
door naar subsidiemogelijkheden te kijken? Of door 
sommige diensten niet meer gratis te verlenen. 
Mensen aansporen om (meer) te geven. Reactie: Bij 
de inventarisatie van de gebouwen wordt zeker ook 
gekeken naar de mogelijkheden van een gebouw. 
We worden wel erg geregeerd door het geld. Het 
doel van het project is om uiteindelijk genoeg geld 
voor het hart van de kerk te hebben: het pastoraat. 
Je zou dit anders moeten communiceren om ieder-
een op tijd op de hoogte te brengen. Deze bijeen-
komst zou niet in een schoolvakantie gehouden 
moeten worden. Het proces moet in tamelijk korte 
tijd afgehandeld worden. Daarom is het ook lastig 
om iedereen op tijd te informeren. Het eerste con-
cept van de tekst voor het projectteam staat op de 
website. Hier staan ook de cijfers die tijdens de bij-
eenkomst getoond zijn op de beamer. De werkgroep 
wil heel graag reacties van gemeenteleden tot 21 
mei op het emailadres: heiligehuisjes@ooster-
kerk.nl  
Henk Zomer zit namens de Oosterkerk in de Alge-
mene Kerkenraad en geeft aan dat de uiteindelijke 
beslissing ‘voor niemand leuk zal zijn’. Gelukkig heeft 
hij wel vertrouwen in de externe deskundigen die 
door de AK zijn aangetrokken. Iemke spreekt haar 
waardering uit voor het vele werk van de werkgroep 
leden. Dit wordt breed gedeeld. 

 

Op vrijdag 1 juni is het zover en hoop ik mijn proef-
schrift over de hedendaagse Canadese filosoof Char-
les Taylor te verdedigen. De titel is Niets gaat ooit 
verloren en de ondertitel Transcendentie en transfor-
matie 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 Oos-
terkerk 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 sa-
men per trein naar Amsterdam te reizen, daar wor-
den nog afspraken over gemaakt.    Ds. Iemke Epema 

Op dinsdag 12 juni  om 20 uur is er in het Dominica-
nerklooster een avond naar aanleiding van het 
proefschrift. Charles Taylor heeft als geen ander na-
gedacht over onze tijd en cultuur. Met name over de 
plaats van geloof en religie heeft hij boeiend ge-
schreven. 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 consump-
ties. 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 de Oosterkerk een tweede 
mogelijkheid iets te horen over het boek, op donder-
dag 21 juni om 20 uur. Aan die avond zijn geen kos-
ten verbonden.                                   Ds. Iemke Epema 
 
Zomergesprekskring 
Voor ieder die het fijn vind om in de ‘stille tijd’ van 
de zomerperiode andere mensen te ontmoeten voor 
onderlinge bezinning, verdieping en uitwisseling is er 
de zomergesprekskring. Iedereen is welkom! Zo mo-
gelijk per keer bij iemand anders thuis bespreken we 
actuele onderwerpen die we telkens in verband 
brengen met de Bijbel en/of ons geloof. In de zomer-
periode van 2018 staan vier donderdagmiddagen ge-
pland (telkens van 14.00-16:00 uur). We beginnen 
op donderdag 24 mei op Egelveld 22. Meedoen kan 
per keer. Wel graag van te voren aanmelden bij ds. 
Nelleke Eygenraam (dominel@hetnet.nl  tel. 038-
4525223 
 
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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