
KERKGROET    (oplage 120 ex)                                15 juli 2018 

Voorganger  :  10.00 ds. I.Epema 

  Koster :  10.00 Egbert van Buiten 

  Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : jeugddiaconaat 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Mw. G. Stegeman-Boer 
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.  wethouder 
Nooterhof 
 Namens de voorbereidingsgroep,  Dirk Jan 
(steenburger@kpnmail.nl) 
 
Onze wijkkas 
De maand juli is voor de wijkkas uitstekend van start 
gegaan. De acht giften die t/m 11e werden 
ontvangen zorgden voor een stijging van € 1785,- 
aan inkomsten. Fijn dat het wijkwerk zo goed 
financieel ondersteund wordt. Hartelijk dank 
daarvoor. 
 
 
GEBOORTE 
Een mooi geboortekaartje met een vrolijke optocht 
van vier olifantjes ontvingen we van Chiel en Nelleke 
André. Op 14 juni is hun zoon SIEBE geboren, 
broertje van Jurre, Lise en Cas. Wat een feest dat jij 
er bent! staat te lezen op het kaartje en aan het 
binnenkant het volgende versje: Laat me zitten, laat 
me zingen, van zo blij dat je er bent, van je ogen, je 
lach, je tranen, die dingen, en van hoe dankbaar dat 
ik ben. Wij wensen Chiel en Nelleke en hun kinderen 
geluk met de geboorte van dit kleine jongetje en 
bidden Siebe Gods zegen toe.   
 

IN MEMORIAM 
Op maandag 2 juli overleed in het hospice in Zwolle 
ANNE MARIJKE ZIJLSTRA, in de leeftijd van 65 
jaar. Nog maar een maand geleden kwam aan het 
licht dat Anne Marijke ongeneeslijk ziek was door 
een tumor in haar hoofd. Sneller dan iedereen kon 
denken is ze overleden, liefdevol omringd door twee 
van haar zussen en hun partners. Ze wist dat ze ging 
sterven en had daar vrede mee gevonden. Op de 
voorkant van de rouwkaart staat de Oosterkerk 
afgebeeld met daaronder de woorden Geborgen in 
U. Anne Marijke was een zeer betrokken 
gemeentelid en ouderlinge, in het bijzonder voor 
verzorgingshuis Arcadia. Iedereen kende haar. Ze 
bezocht heel veel mensen en hielp velen met allerlei 
klusjes. Lange tijd werkte ze als wijkverpleegkundige. 
Ze was bijzonder hulpvaardig, hartelijk en attent. Het 
geloof en de Oosterkerkgemeenschap betekenden 
veel voor haar. Ze leefde alleen. Ze laat een moeder, 
broers en zussen en hun kinderen en veel vrienden 
en kennissen achter. Op maandag 9 juli is er een 
dankdienst voor haar leven gehouden in de 
Oosterkerk. Veel gemeenteleden waren daarbij 
aanwezig. De liturgie was van a tot z door Anne 
Marijke zelf samengesteld. Gelezen is Psalm 27: Al 
verlaten mij vader en moeder, de Heer neemt mij 
liefdevol aan. Aansluitend is Anne Marijke begraven 
op Begraafplaats Bergklooster. Dit afscheid is voor 
iedereen heel plotseling gekomen. Het zal heel 
vreemd zijn haar niet meer te zien in en rond de 
Oosterkerk en haar niet meer tegen te komen op 
haar vele wandelingen door de stad. Haar familie en 
allen die haar missen bidden we de troost toe van 
Gods nabijheid. 
ds. Iemke Epema 
 

Wij gedenken 
Wij gedenken Jaap Mijnheer. Zo gauw het kon, 
trokken zijn vrouw en hij naar hun huisje in 
Langweer. Zeilen op de Friese meren… Maar de 
laatste keer dat zij daar waren, speelde het broze 
lichaam van hem dusdanig op dat hij naar het 
ziekenhuis in Sneek moest. Daar overleed hij op 6 
juli. Hij werd 88 jaar. Jaap Mijnheer, geboren in 
Zwolle, ging na de middelbare school economie 
studeren in Groningen. Hij brak die studie af toen 
zijn vader op jonge leeftijd overleed. Hij nam het 
bedrijf – een steenkolenhandel – toen over en liet 
het floreren. De gasbel van Slochteren zorgde ervoor 
dat hij naar wat anders moest omzien, zo belandde 
hij bij een Instituut voor Psychologie en werd daar 
uiteindelijk organisatieadviseur. Jaap Mijnheer was 
een breed georiënteerd man. Politiek, theologie, 
geschiedenis,…het interesseerde hem. Wie met hem 
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omging was onder de indruk van zijn vriendelijke, 
milde, betrokken, kritische wijze van omgaan met de 
dingen. Dit kwam keer op keer naar voren toen wij in 
kleine kring  bijeen waren in de kapel ‘De Hof van 
Kranenburg’ op 12 juli. Daarna vond de crematie 
plaats. Ruim 60 jaar mochten Jaap Mijnheer en zijn 
geliefde Yt samen zijn. Ze kregen verscheidene 
kinderen, kleinkinderen, een achterkleinkind. Daar in 
die kapel lazen we wat verzen uit psalm 139 waarin 
o.a. staat: ‘U legt uw hand op mij…’ een van de 
liederen dij hij vroeger op school had geleerd. Jaap, 
goed gereformeerd opgegroeid, was echter al lang 
niet meer het gereformeerde jongetje van ooit. Veel 
was er bij hem veranderd, maar die hand van God 
had hij niet van zich af geschud. Met alle vragen die 
hij had, kon en wilde hij het Grote Geheim niet 
prijsgeven. Hij had wat met God, want God had wat 
met hem. In de orde  van dienst stond een gedicht 
van Nicolaas Beets waarvan een regel in de 
rouwbrief/advertentie stond: ‘De moerbeitoppen 
ruischten’, God ging voorbij…. In dat gedicht staat 
verder nog te lezen: Neen, niet voorbij, hij toefde; Hij 
wist wat ik behoefde, en sprak tot mij. Zo beleefde 
Jaap Mijnheer dat. Nu is hij uit de tijd; een geliefd 
mens ging heen. Zijn gedachtenis zij zijn vrouw Yt en 
al hun dierbaren tot zegen. Ds. Harm Bousema. 
Het adres waar Jaap en Yt Mijnheer-Krol de laatste 
jaren woonden: Bremenstraat 45, 8017KA Zwolle. 
 
3e collecte Jeugddiaconaat. 
Op zondagochtend zie je niet altijd veel jongeren in 
de kerk. Maar intussen zijn ze wel actief en 
betrokken. Zij beoefenen ‘het kerk zijn door de 
week’ en willen aan de kerk ‘handen en voeten’ 
geven op een manier die bij hen past en gaan aan de 
slag met allerlei projecten in binnen- en buitenland. 
In verschillende wijkgemeenten zijn jongeren actief 
in diaconale projecten, dichtbij en ver weg.  Het doel 
is jongeren te verbinden met anderen jongeren die 
behoefte hebben aan contact of hulp. Het project 
‘Hart voor Zwolle’ is hiervan een mooi voorbeeld.  Zij 
verbinden jongeren aan kwetsbare Zwollenaren 
zonder netwerk. Diaconaat voor en door jongeren 
verdient onze steun. 
 

Voor dit jaar is De Bres gered, maar we zijn er nog 

niet! 

Het voortbestaan van De Bres heeft de afgelopen 
maanden aan een zijden draad gehangen. Vanwege 
het tekort op de begroting en het moeizame overleg 
met de gemeente hierover, die zelf ook financiële 
problemen heeft, beleefden we een spannende tijd. 
Voor het bestuur was het alle zeilen bijzetten om te 
zorgen dat De Bres zou kunnen blijven bestaan. 

Daarbij weet het zich gesteund door de bezoekers, 
vrijwilligers en coördinatoren. 
Namens het bestuur en coördinatoren willen wij alle 
organisaties, mensen op persoonlijke titel, onze 
vrijwilligers en bezoekers hartelijk danken voor de 
steun in de spannende weken afgelopen voorjaar. 
We hebben mogen ervaren dat De Bres voor velen 
een belangrijke en unieke plek in Zwolle inneemt. 
Onze dank daarvoor! 
 
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. 
15 juli Zomervesper: ‘VERZET’  Vg. dr. Peter van de 
Kamp (docent Theologische Universiteit Kampen) 
22 juli Zomervesper: ‘VERLANGEN’  Vg. Susanne 
Bloem (lid van de Evangelische Broedergemeente 
Zeist) 
 

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 Ans Selhorst 
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