
 

 

 

 Kerkgroet (oplage 120 ex)                                         22 juli 2018 

  Voorganger :  Ds. Wim Hortensius  
  Koster :  Egbert van Buiten 
   Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Eetcafé   
     
 
 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Hr. J. Steenbergen 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken.  
 

Startzondag……9 september 
Het lijkt nog zover weg maar het is al zo dichtbij. 
Daarom in vogelvlucht de startzondag: 
Startdienst……informatiemarkt (laat je zien met je 
commissie)……. 
Picknick samen met Adventskerk (rond 12.15) in het 
Weezenlandenpark 
Activiteiten: 

- Korte kennismaking 

- Eten 

- Meedoen met : speakerscorner (meld je aan 
als je iets leuks bijzonders wilt delen,  van 
hobby tot belevenis, alles mag), 
Emmauswandeling (rustig samen lopen en 
praten), rad van fortuin (maar dan anders),  
muziek maken/zingen  met Bert en anderen 
(neem je instrument mee), nadenken over 
gedichten. 

- Voor de jeugd:  Suppen, waterballen, spelen 

- Voor de kleintjes :  spelletjes, evt.in de  
wethouder Nooterhof 

 Namens de voorbereidingsgroep,   
Dirk Jan (steenburger@kpnmail.nl) 
 
Collectedoel zondag 22 juli: Eetcafé 
Iedere maand wordt door een groep vrijwilligers een 
maaltijd bereid voor hen die om wat voor redenen 
daar behoefte aan hebben. Het kan dus gaan om 
mensen die nauwelijks een goede maaltijd krijgen of 
om mensen die wel eens samen willen eten. Na de 
maaltijd is er ruimte voor een bezinning. Stichting Er 
is Hoop Zwolle. 

Wij gedenken 
Op donderdag 12 juli is te midden van haar kinderen 
rustig ingeslapen Johanna Kolk - Botterweg, in de 
leeftijd van 86 jaar. Joke werd geboren in 

 
Amsterdam in het gereformeerde gezin Botterweg. 
Joke trouwde met Rudi Kolk. Samen met hun vijf 
kinderen hebben zij in Heiloo, Geldermalsen en 
Zwolle gewoond, het laatst aan de Morra 20. Joke is 
altijd heel betrokken geweest op haar gezin. Zij 
leefde mee met de kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen door middel van bezoekjes, 
telefoontjes, kaartjes en cadeautjes. Joke kon 
genieten van de kleine dingen. Zij hield van uit eten 
gaan, of naar de film. Joke heeft veel meegemaakt in 
haar leven. In de oorlog moest zij onderduiken, 
samen met haar tweelingzus Dineke. Een spannende 
tijd. In 1999 overleed haar man Rudi. Waar Joke ook 
erg veel verdriet om heeft gehad is het overlijden 
van haar dochter Ieteke en haar zoon Roel. De 
laatste tijd ging haar gezondheid achteruit. Zij werd 
twee maanden geleden opgenomen in zorgcentrum 
De Bongerd in Hattem. Daar heb ik haar een aantal 
keren bezocht. De afscheidsdienst in de Oosterkerk 
was op woensdag 18 juli. Herinneringen werden 
opgehaald door dochter Jacobien en schoondochter 
Nicole. Joke van der Zee speelde ‘Ga dan tegen de 
stroom in, het water zal breken’. Wij lazen het 
prachtige verhaal van de dood en de opstanding van 
Lazarus, en dat Jezus zegt: ‘Ik ben de opstanding en 
het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij 
gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, 
zal in eeuwigheid niet sterven’ (Johannes 11:25-26). 
Na de dienst hebben wij Joke begraven bij haar man 
Rudi op Begraafplaats Kranenburg. Dat de God van 
het leven zijn troost en oneindige liefde moge 
schenken aan haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen, aan allen die Joke missen. 
ds.Wim Hortensius 
 
In memoriam 
Afgelopen dinsdag 17 juli is bij het gloren van de dag 
overleden Jan Pieter Benning in de leeftijd van 76 
jaar. In het voorjaar bleek dat hij nierkanker had. 
Aanvankelijk was er hoop op behandeling en hij 
heeft gedaan wat hij kon, maar deze strijd bleek 
uiteindelijk niet te winnen.  De laatste dagen 
verpleegd in het hospice aan de Wipstrikkerallee. Hij 
gaf zich over en is in vrede gegaan, tot op het laatst 
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omringd door zijn geliefde vrouw, dochters en 
schoonzonen en kleinkinderen. Jan was een echte 
Assendorper die zeer gehecht was aan zijn stad, zijn 
wijk en de mensen om hem heen. Een kleurrijke 
man, die prachtig kon tekenen, sociaal was 
ingesteld, hield van gezelligheid en gezegend was 
met een bijzonder gevoel voor humor. Leven en 
laten leven, was zijn motto. Zaterdag 21 juli, is er 
een dankdienst gehouden voor zijn leven in de 
Jeruzalemkerk, waar hij bijna naast woonde en een 
tijd lang gekosterd heeft. Zijn beide dochters en zijn 
kleinkinderen hebben hem allemaal samen liefdevol 
herdacht. Daarna is Jan in besloten kring begraven 
op Kranenburg. Hij zal zeer gemist worden door zijn 
vrouw Erma, door zijn dochters en schoonzonen, de 
kleinkinderen en hun partners en door velen die 
hem kenden. We bidden hen de troost van Gods 
nabijheid toe.   
ds.Iemke Epema 
 
Bedankt! 
Hartelijk bedankt voor de Oosterkerkbloemen van 
zondag 8 juli die Mintje Groot Nibbelink me heel 
gezellig kwam brengen. Ik had het al op de kerkgroet 
gelezen, maar de verrassing was er niet minder om. 
Anneke van der Stouwe  
 
Hartelijk dank 
dat u mij de bloemen hebt geven voor mijn 25 jaar 
wezo.Ik ben er blij mee. 
Erg bedankt allemaal. 
Erwin Landman uit Zwolle. 
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle. Aanvangstijd: 
19.00 uur 
Onderweg is het thema van de (oecumenische) 
zomervespers in de Grote Kerk. 
Onderweg …. elk mens is het. Welke kant wil hij op, 
wat is essentieel voor haar en wat niet. Ieder moet 
keuzes maken, keuzes die soms goed uitpakken, 
soms niet. 
Elke zondag wordt een ander accent gelegd in 
Woord en Muziek. 
22 juli Zomervesper: 'Verlangen' Vg. Susanne Bloem 
(lid van de Evangelische Broedergemeente Zeist) 
29 juli Zomervesper: 'Verlies' Vg. ds. Henk Meijnders 
(CGK) 
  
 

 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: 26 juli, 9 en 23 augustus enz. 
 
Aan de wijkgemeenten van de PGZ 
De Algemene Kerkenraad is verheugd te kunnen 
meedelen dat in de beroepingsprocedures van de 
Stinskerk en van de Open Kring de beide beroepen 
predikanten hun beroep hebben aanvaard. 
De Stinskerk verwelkomt ds. Gerlof van Rheenen, 
predikant te Nagele, en de Open Kring ds. Cor Baljeu, 
predikant te Pijnacker. Wij maken u graag 
deelgenoot van dit voor beide vacante gemeenten, 
maar ook voor de gehele Protestantse Gemeente 
Zwolle, heugelijke nieuws. 
 
Kloosterweekend 
 Van 22 tot 24 maart 2019 verblijven we in de 
Benedictijnse St. Adelbert-abdij in Egmond 
Zie https://www.abdijvanegmond.nl  Het thema dit 
weekend is “Levenskunst”. Christelijke meditatie kan 
bijdragen aan een diepere omgang met God. Het 
heeft te maken met het groeien in aandacht, stilte, 
rust en verdieping in levenskunst. Maar hoe doe je 
dat? In kloosters is daar vanouds veel ervaring mee. 
We lezen een aantal passende Bijbelteksten en Hans 
Tissink begeleidt ons in enkele meditatievormen. 
 Aanmelden voor 1 november 2018 bij Anneke van 
der Meulen, an.vandermeulen@planet.nl 
Kosten: ongeveer € 180 inclusief maaltijden met 
overnachting in 1 of 2 persoonskamer, inclusief 
bedlinnen en handdoeken en toeristenbelasting. 
Exclusief annuleringskosten. 
 Met vriendelijke groet, 
Anneke van der Meulen 
Westenbergmate 53 
8014 MG Zwolle 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

https://www.abdijvanegmond.nl/
mailto:an.vandermeulen@planet.nl

