
 

 

 

 Kerkgroet (oplage 190 ex)                                         3 juni 2018 

  Voorganger :  Ds. Iemke Epema  
  Koster :  Arie Berkeveld 
   Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Stille armoede  
      
 
 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Dik en Mineke Kremer, 
Provincieroute 142, 
8016 GM Zwolle 
Langs deze weg willen we onze 

verbondenheid laten blijken.  
 
Doopdienst 
Er worden vandaag vijf kinderen gedoopt: Reinout 
Noah, geboren 11 maart, zoon van Ronald en Karlijn 
Hullegie-Brouwer en broertje van Marit,  
Julian Jelle Cornelis, geboren eveneens 11 maart 
2018, zoon van Jantine en Alberta Snip, samen met 
zijn tweelingzusje Lauren Wietske Jannie,  
Teije Harm Lucas, geboren 23 maart, zoon van 
Marthijn Hellinga en Jacqueline Smink en  
Otis Harmen Pieter, geboren 29 maart 2018, zoon 
van Marcel en Marianne van der Zee en broertje van 
Juno.  
De eerstvolgende doopdienst is op zondag 2 
september. Ouders die hun kinderen graag willen 
laten dopen wordt verzocht contact op te nemen 
met ds. Iemke Epema. 
 
Stille armoede 
Dat gaat om mensen die niet gekend worden, steeds 
maar tussen wal en schip vallen, nergens aan de bak 
komen en toch aan van alles willen voldoen. ‘Stille 
armoede’ – daar loop je niet mee te koop. Om deze 
mensen toch op het spoor te komen én om hen met 
een steuntje in de rug weer op weg te helpen - ook 
dát is een taak van de diaconie. 
 
Gedachtenis Willem Brinkman 
Met dankbaarheid en liefde gedenken wij Willem 
Brinkman (Wim) die in de nacht van 23 mei in zijn 
slaap is overleden. Hij is 84 jaar geworden. Hij 
woonde ruim 5 jaar in het Theodora Vos de Wael-
huis, waar hij alle verzorging ontving die hij nodig 
had. Twee dagen in de week bracht zijn vrouw 
Hennie met hem door. Zij woonde inmiddels in  
 

 
Achter de Hoven. Samen deelden ze fijne 
herinneringen aan hun goede jaren aan het  
Meidoornplein waar Wim iedereen in de buurt van 
gulle gaven uit de grote tuin voorzag en voor 
iedereen klaar stond. Wim en Hennie trouwden in 
1957 in de Jeruzalemkerk. Samen kregen ze vier 
kinderen die inmiddels zelf gezinnen hebben 
gevormd. Gedurende vele jaren werkte Wim bij 
Philips. In zijn vrije tijd is hij o.a. vol overgave 
ouderling geweest in de Jeruzalemkerk. Vol overgave 
zorgde hij ook voor het kweken van allerlei groenten  
en chrysanten in zijn tuin waar hij velen van mee liet 
genieten. Wim kon niet goed tegen stil zitten. Na zijn 
pensioen heeft hij allerhande klussen aangepakt. 
Helaas werden door ziekte zijn mogelijkheden steeds 
verder beperkt. Op 28 mei keken we in de aula van 
crematorium met dankbaarheid terug op zijn leven. 
De kleinkinderen en het achterkleinkind zetten hun 
opa in het licht, we zongen liederen die hij mooi 
vond en lazen uit de bijbel niet alleen de trouwtekst 
van Wim en Hennie (1 Korintiërs 13) maar ook in 
Genesis 41 over de voorraadschuren die Jozef in 
Egypte tijdens de zeven vette jaren had laten 
bouwen en vullen om in de daarop volgende zeven 
magere jaren ervan uit te kunnen delen. Met een 
glimlach dachten we terug aan Wim, de Jozef van 
het Meidoornplein. Zo gaven wij hem uit onze 
handen, in de handen van God. Moge God zich 
ontfermen over zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, 
achterkleinkind en alle anderen die hem missen. 
Nelleke Eygenraam 

Gedachtenis Sietske Breukelman-Danen 
Met eerbied en liefde gedenken wij Sietske 
Breukelman-Danen. Zij stierf na een moedige strijd 
vol wilskracht op donderdag 24 mei 2018 in de 
leeftijd van 90 jaar. Zij was weduwe van Johannes 
Breukelman. Ze was een zeer zelfstandige vrouw. Ze 
hield van tuinieren en maakte graag uitstapjes. 
Sietske was direct en kon erg kritisch zijn. Ze heeft in 
haar leven hoogtepunten en dieptepunten gekend. 
De laatste jaren ging ze geestelijk achteruit en werd 
ze verzorgd in de Kievitsbloem. Ze vond het moeilijk 
om de regie uit handen te geven. Geloof en gebed 
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betekenden altijd zeer veel voor haar. Ook 
kerkdiensten konden haar ontroeren. 
De dienst van Woord en Gebed vond plaats op 
dinsdag 29 mei in de Oosterkerk. Daarin klonk hier 
lievelingspsalm, psalm 37. Woorden van 
geloofsvertrouwen in tijden van crisis. Daarna 
hebben we Sietske begraven bij haar man op 
begraafplaats Voorst te Westenholte. Moge haar 
gedachtenis tot zegen zijn. 
Hans Tissink 
 
Fair Trade tafel 
Na de dienst zijn er in de ontmoetingsruimte weer 
Fair Trade artikelen te koop.  
De ZWO commissie. 

Iemke Epema en Charles Taylor 
Op dinsdag 12 juni is er in het Dominicanenklooster 
een avond waarin ds. Iemke Epema zal vertellen 
over haar proefschrift over 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 wordt geleid door Arjan Broers en theoloog 
Erik Borgman, die een rol in het boek speelt, werkt 
mee aan deze avond. De avond is van 20.00 tot 
21:30 uur en de kosten bedragen 10 euro. Dat is 
inclusief koffie bij binnenkomst en borrel na afloop. 
Omdat in de aankondiging 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 hier 
 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. 

Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle 
 Aanvangstijd: 19.00 uur 
3 juni Michaëlsviering, liturg Jan Doelman 
10 juni Michaëlsviering Cantate, liturg ds. Mariska 
van Beusichem 
17 juni Michaëlsviering Vesper, liturgen Margrieta de 
Boer en Els Rademaker-Vos 
  
 Op de koffie 
Elke donderdagmorgen in de even weken, staat de 
koffie klaar in De Bagijnehof. 

Kom binnen lopen voor een kop koffie of zomaar 
voor de gezelligheid. 
Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom 
op: 14, 28 juni, 12 juli enz. 
 
Poëzie en muziek aan de IJssel 
'Contrasten' 
Welkom op  een verrassende zondagmiddag 10 juni, 
vol contrasten. Stichting ‘De Omzetting’ werkt met 
poëzie en muziek aan deze middag mee. Ook zullen 
Sterre, Luna en Indi Verschoor musiceren. M.m.v.  
verschillende mensen uit de Adventskerk en de 
Oosterkerk. 
Tijd: zondag 10 juni 2018 vanaf 14:30 tot 16:00 uur 
met na afloop een hapje en drankje.  
Plaats:  onderdak bij de familie Nicolaij, Jan van 
Arkelweg 7, 8015 PX Zwolle, ten zuiden van de 
IJsselcentrale Harculo.   
Kosten: € 7,50 per persoon. Een deel van de 
opbrengst is bestemd voor Stichting ‘De Vrolijkheid’ 
die muziek en theater maakt met kinderen in 
asielzoekerscentra.  
Informatie: Hadewieg Louissen, tel. 038-4656104, 
hadewieg@home.nl Zie ook: 
www.poezieaandeijssel.nl 
Organisatie: V&T Adventskerk en Oosterkerk 

Leerhuis 
Vanaf september 2018 organiseert de Lutherse kerk 
in Zwolle weer een leerhuis. Tijdens het leerhuis 
wordt een lezing behandeld van de komende 
zondag. Iedere avond wordt ingeleid door een 
predikant.Iedere keer staat op zichzelf. Je kunt dus 
een keer komen, of vaker. 
Leerhuis data: 
Blok 1: 2018: 11, 18, 25 september en 2 oktober 
Vanaf 19.45 uur staat koffie en thee klaar. We 
starten om 20.00 uur. Het leerhuis duurt tot 21.30 
uur.  
Aanmelden en vragen: leerhuis@elkz.nl  
Kosten: vrijwillige bijdrage voor onkosten  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl  vóór donderdag 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 Henk Zomer 
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