
KERKGROET    (oplage 120 ex)  17 juni 2018 

Voorganger  :  ds. Iemke Epema 

Koster :  Wiep Jagersma 

Collecten :  1e Diaconie  2e Kerk  3e Diaconale Noodhulp 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar:  
Mw. Anne-Marijke Zijlstra 
Langs deze weg brengen we onze 

verbondenheid tot uitdrukking. 
 
Diaconale noodhulp 
Veel mensen hebben vorige maand hun vakantiegeld 
ontvangen. Een mooi extraatje om te besteden. Lang 
niet iedereen kent die luxe. Er zijn in ons welvarende 
land veel mensen die langdurig moeten zien rond te 
komen van een inkomen onder het minimum. Het 
kan ons allemaal overkomen. Soms moeten mensen 
lang wachten op de toekenning van een uitkering, 
terwijl ze vaak al flink in de schulden zitten. Uitgere-
kend dan gaat de wasmachine of de koelkast kapot. 
Het diaconaal noodfonds kan in zo’n geval bijsprin-
gen. Zo kan worden voorkomen dat mensen dieper 
wegzakken in de armoede. Helpt u mee het diaco-
nale noodfonds gevuld te houden? Dan kunnen we 
tegelijkertijd werken aan een meer structurele aan-
pak van armoede, samen met andere instanties. 
 
In Memoriam 
Op 5 juni is overleden LIESJE  LOK - KUIPER (Lies) op 
de leeftijd van  91 jaar. Sinds mei 2014 was zij 
weduwe van Stoffer Lok. Met haar echtgenoot heeft 
zij vele goede jaren doorgebracht in hun woning aan 
de Deventerstraatweg. Ongeveer 16 jaar geleden 
zijn zij verhuisd naar woonzorgcentrum De 
Molenhof. Vanaf vorig jaar woonde Lies in De Venus. 
Lies was hartelijk en belangstellend voor de mensen 
om haar heen.  Zij was graag aanwezig bij 
welzijnsactiviteiten. Ook hield zij van zingen over 
haar geloof.  
De begrafenis heeft plaatsgevonden op 
begraafplaats “Bergklooster”. 
Tijdens de afscheidsdienst hebben wij gelezen uit 
Romeinen 8 over de liefde van God in Christus Jezus, 
onze Heer. Wij mogen haar geborgen weten bij God. 
Wij denken aan de neven en nichten, goede 
vrienden en vriendinnen en allen die haar missen. 
Dat zij getroost mogen worden door de goede 
herinneringen aan haar en door de liefde van God en 
mensen. 
(KF) 
 
Dopen 
De eerstvolgende doopdienst is op zondag  2 sep-
tember. Ouders die hun kinderen graag willen laten 
dopen wordt verzocht contact op te nemen met ds. 
Iemke Epema. 

Niets gaat ooit verloren                                                     
Op donderdag 21 juni om 20 uur zal ik hier in de 
Oosterkerk iets vertellen over mijn proefschrift. De 
titel is Niets gaat ooit verloren en het gaat in op de 
betekenis van het werk van Charles Taylor. Als geen 
ander heeft hij 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?  De avond is an-
ders van opzet dan die in het Dominicanenklooster, 
waar ook andere sprekers meededen. U kunt gerust 
voor de tweede keer komen. Aan deze avond zijn 
geen kosten verbonden. Boekhandel Westerhof zal 
aanwezig zijn met een boekentafel. Van te voren op-
geven is niet nodig. 
 
Zomergesprekskring 
Voor ieder die het fijn vindt 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! We 
bespreken actuele onderwerpen die we telkens in 
verband brengen met de Bijbel en/of ons geloof. In 
de zomerperiode van 2018 staan vier 
donderdagmiddagen gepland (telkens van 14.00-
16:00 uur). We zijn op 24 mei begonnen. De 
volgende bijeenkomsten staan gepland op 21 juni, 
26 juli en 23 augustus. De bijeenkomst van deze 
week, 21 juni, zal gehouden worden in wijkcentrum 
SIO.  Meedoen kan per keer. Graag wel van te voren 
aanmelden bij ds. Nelleke Eygenraam 
(dominel@hetnet.nl tel. 038-4525223). 
 
PROVIDER OP VRIJDAG   SLOTAVOND  
29 Juni…….fiets-
speur/opdrachtentocht 
eindigend in een BBQ met 
zwemgelegenheid.  Vertrek 
: 19.15 bij de Adventskerk, 
19.30 bij de Oosterkerk 
Opgeven in de provider-app of per mail bij Dirk Jan 
(steenburger@kpnmail.nl) 
OOK VOOR DE OVERSTAPPERS (groep 8-ers dus)!!!!!! 
 
Jonge gezinnen-middag 
Op zondag 15 juli is de volgende jonge gezinnen-
middag! Deze middagen zijn in beginsel bedoeld 
voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar, maar ook 
andere gezinnen die zich nog jong voelen (fysiek of 
van geest) zijn van harte welkom om aan te sluiten. 
Het is de bedoeling dat we na kerktijd, dus zeg rond 
half 12, verzamelen in Park de Wezenlanden (bij 'de 
geitjes') en daar gezellig samen gaan picknicken! 
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Als elk gezin iets te eten en drinken meeneemt om 
te delen (voor maximaal 6 personen), dan maken we 
er een feestelijk buffet van. 
Graag eigen picknickkleed, bord, beker en bestek 
meenemen. Ook een campingtafel is handig. 
Ik hoor graag uiterlijk 8 juli of je erbij kunt zijn via 
Arjettevdw@hotmail.com 
Bij slecht weer ga ik op zoek naar een indoor-
picknick-locatie.  
 
quickscan van de tijdgeest 
Pionier Tim Vreugdenhil op 20 juni in Plantagekerk 
Tim Vreugdenhil werkt als pionier-predikant voor de 
Protestantse Gemeente Amsterdam. De afgelopen 
twee jaar heeft hij tijdens Stand-Up Theology 
evenementen hedendaagse thema’s besproken. Op 
20 juni zal hij om 20.00 uur in de Plantagekerk in 
Zwolle een Stand-Up doen met als thema ‘quickscan 
van de tijdgeest’, naar aanleiding van zijn boek met 
diezelfde titel. Als Oosterkerkgemeente maken wij u 
graag attent op deze activiteit van het Leerhuis van 
de Plantagekerk om kennis te maken met deze vorm 
van pionieren. U kunt zich aanmelden 
op www.plantagekerk.nl/leerhuis/ 
 
Nieuwe website Protestantse Gemeente Zwolle 
De nieuwe website van de Protestantse Gemeente 
Zwolle is sinds kort online. Op de vertrouwde 
locatiewww.pknzwolle.nl staat een geheel 
vernieuwde website waar protestants Zwolle mee 
voor de dag kan komen! Naast praktische 
informatie, biedt de site nu bijvoorbeeld ook 
persoonlijke verhalen. Via de menuknop ‘Kerken’ is 
informatie te vinden over de zes wijkkerken met 
links naar de sites van de betreffende 
wijkgemeenten.     
 
Privacyverklaring Oosterkerk opgesteld 
Sinds 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen 
de Europese Unie voldoen aan de nieuwe 
privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). In 
Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast 
met de handhaving van de wet. De Oosterkerk heeft 
daarom een privacyverklaring opgesteld. Via de 
shortlink www.oosterkerk.nl/privacy is de verklaring 
te vinden. Deze webpagina is ook te vinden via het 
zoekveld op de homepage (zoek bijvoorbeeld naar 
‘privacy’). De Oosterkerk maakt deel uit van de 
Protestantse Gemeente Zwolle die ook een eigen 
verklaring opstelt. Informatie: Theo Brand, 
taakgroep communicatie. 
 

Roze viering in de Grote Kerk 
Zou het niet fijn zijn als iedereen helemaal onbevan-
gen naar de wereld keek? Als je met een open blik 
naar de wereld kijkt, zie je ook anderen echt zoals ze 
zijn. Daarom hebben wij als thema voor de viering 
'onbevangen' gekozen. 
Iedereen is welkom, of je nou homo, hetero, bi, 
trans, of wat-dan-ook bent. Het belooft een mooie 
en positieve viering te worden. 
Stadspastor Mariska van Beusichem van de Grote 
Kerk gaat voor. De dienst wordt begeleid door Toon 
Hagen en de Michaëlscantorij. 
Kom met ons meevieren en vraag ook je vrienden en 
familie mee! 
De dienst op zondag 24 juni is om 19:00 uur in de 
Grote- of MichaëlsKerk, Grote Markt 18 in Zwolle. 
Op zondag 17 juni is er een Vesper, geleid door een 
van de leden van de Vesperwerkgroep. Toon Hagen 
bespeelt het Schnitgerorgel.  
 
Vacature voorzitter Taakgroep Pastoraat 
De taakgroep pastoraat is met ingang van het 
nieuwe kerkelijke jaar op zoek naar een nieuwe 
voorzitter. De afgelopen maanden is zonder succes 
gezocht naar een invulling van deze vacature, 
vandaar nogmaals deze (dringende) oproep. 
Pastoraat – omzien naar elkaar – is van wezenlijk 
belang binnen onze gemeente; het is eigenlijk de 
kern van gemeente-zijn. De tijdsbesteding van de 
voorzitter van de taakgroep pastoraat is te overzien: 
de taakgroep vergadert 2x per jaar en daarnaast 
besteedt de voorzitter enkele uren per maand aan 
het aansturen van de diverse werkgroepen. Gezien 
de ontwikkelingen binnen de Protestantse 
Gemeente Zwolle ligt het in de verwachting dat er 
de komende jaren wel het een en ander zal moeten 
worden bijgestuurd met betrekking tot de invulling 
van pastoraat binnen de Oosterkerkgemeente. Het is 
hierbij echter ook van groot belang dat de taakgroep 
(die verder bestaat uit de secretaris en 3 
coördinatoren van de werkgroepen) "op sterkte" 
blijft en dat de organisatie van pastoraat binnen 
onze gemeente door voldoende schouders wordt 
gedragen. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Margrieta de Boer 
(margrieta.de.boer@home.nl of 038-4546229).  

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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