
KERKGROET    (oplage 110 ex)  5 augustus 2018 

Voorganger  :  ds. N. Eygenraam 

Koster :  Arie Berkeveld 

Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Oost-Europa 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Mw. A. Hoekstra-Vaatstra en 
haar dochter Marianne Hoekstra 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 

 
Bij de 3e collecte: Oost-Europa (plaatselijk werk) 
Met de collecte voor Oost-Europa ondersteunt de 
diaconie concrete projecten die door enkele Zwolse 
Oost-Europacommissies worden uitgevoerd. In 
Zwolle zijn dit er momenteel vier: de Adventskerk, 
de Jeruzalemkerk. de Oosterkerk en de Sionskerk. De 
werkgroepen ondersteunen diverse concrete 
projecten met een diaconaal karakter. De projecten 
worden uitgevoerd door vrijwilligers, zodat er 
nauwelijks overheadkosten zijn. M.a.w. het geld 
wordt besteed waarvoor het bedoeld is. Met deze 
werkwijze wordt particulier initiatief gestimuleerd. 
Bovendien moedigt het samenwerking en contact 
met de plaatselijke bevolking aan. De Zwolse 
diaconie draagt graag aan deze concrete en 
plaatselijke projecten bij, maar niet aan grote en 
onpersoonlijke organisaties. 
 
In memoriam Willy van Emmerik-Maaskant 
Zorgzaam voor de mensen die haar lief waren. Niet 
alleen voor Henk en Kees, maar ook voor de mensen 
in de buurt. Willy heeft veel  meegemaakt, 
bijvoorbeeld het overlijden van haar moeder, met 
wie ze een sterke band had, en nog heeft na al die 
jaren. 
Ze hield enorm van muziek, vooral van orgelspelen 
en van zingen. In Zuidwolde waar zij als jonge vrouw 
opgroeide, wist zij de boerinnen om haar heen 
enthousiast te maken voor het zingen. Er werd een 
koor opgericht en onder het genot van koffie/thee 
en een plakje cake werden de vrouwen naar een 
hoger niveau begeleid. Wat heeft zij daar van 
genoten.  
Zij was een natuurmens en hield van alles wat met 
tuinieren te maken had. Maar ook vele katten 
hadden bij haar een mooi leven. 
Op niemand zijn deze woorden meer van toepassing 
dan op Willy. Dit alles maakte haar tot een bijzonder 
persoon waar je graag bij in de buurt was.  
Ze wist dat haar Heiland leefde, ze wist dat haar 
vader en moeder in de hemel waren, de plaats waar 
geen zorg en verdriet meer is, maar louter de Naam 
van haar Heer en Heiland werd geprezen. 
Haar lievelingsboek was; De christenreis naar de 
eeuwigheid van John Bunyan. 
Wat ons karakter betreft pasten we niet zo bij 

elkaar, maar vooral de laatste tijd zijn we elkaar heel 
dicht genaderd. 
Ook heeft ze veel vreugde beleefd aan Kees zijn 
groeiende verbondenheid met de Oosterkerk, en de 
mensen die daar deel van uitmaken, Kees en Willy 
hebben met elkaar een goede band ontwikkeld de 
laatste jaren. 
Zij is de laatste tijd veel rustiger geworden, in het 
vertrouwen dat haar Heer en Heiland haar lief heeft. 
Gedenkwaardig, dat onlangs in een tv-uitzending de 
pastoor nog nadrukkelijk zei; Denk er om, u bent een 
kind van God; dit mag het eind zijn van het verhaal, 
een goed einde. 
Willy van Emmerik-Maaskant overleed op 27 juli op 
94-jarige leeftijd. 
Kees van Emmerik. 
 
Provider op Zondag 
Welke gedreven vrouw of man vindt het leuk om 
één keer in de zes weken tijdens de dienst in gesprek 
te gaan met de jongeren op zolder (eerste klassen 
van het VO). Een combinatie van kletsen, kijken, 
luisteren en (cre-)actief bezig zijn. 
Info bij Hans Gerritsen (hans@hanseninge.nl) 
 
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: 9 en 23 augustus, 6 september enz. 
 

De Bagijn digitaal ontvangen? 
Binnenkort verschijnt het eerste nummer van het 
nieuwe seizoen. Reden om u te vragen om nog eens 
na te denken of u het blad per e-mail zou willen 
ontvangen. Dat bespaart papier en 
bezorginspanning. 
Door hier te klikken kunt u aangeven dat u voortaan 
het blad per e-mail wilt ontvangen. 
  
De wijkkas in juli 
De inkomsten uit 17 giften was deze maand € 2.015,- 
. Daarmee zijn de totaal inkomsten dit jaar gekomen 
op € 9.317,- . Alle gevers heel hartelijk dank. 
 
Financiële verantwoording 
De diaconie ontving vorige week zondag een 
contante gift van € 20,00  
te bestemmen voor het project in Toraja. 
Hartelijk dank!! 
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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. 
5 augustus Zomervesper: ‘VRIJMOEDIG’   Vg. ds. 
Harm Bousema (PGZ) 
12 augustus Zomervesper ‘EERBIED’  Vg. ds. Han 
Hagg (VGK) 
  
'Generaties voor Vrede' – Vredesweek 2018 
De Vredesweek 2018 is van 15 t/m 23 september. 
Dit jaar is het thema ‘generaties voor Vrede. Oud en 
jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar 
een vreedzame wereld. Voor de vredesweek heeft 
het Vredesplatform Zwolle een programma 
voorbereid.  
 
Op de Dag van de Vrede, vrijdag 21 september, zal 
burgemeester H.J. Meijer in het gemeentehuis de 
medailles ‘Vredesheld 2018’ uitreiken, tijdens een 
bijeenkomst van ‘coalitie Vredesmissies zonder 
Wapens’. De avond daarvoor, op 20 september, is er 
een Walk of Peace door de stad: ontmoeting, 
gesprek en wandelen in/met/voor de Vrede. 
 
Verder: 
Zondag 16 september:  

 Oecumenische viering: 9.30 uur 
Oecumenische Viering in de Basiliek 

 Vredesvesper: 19.00 uur in de Grote of st. 
Michaelskerk Kerk.  

 Vredesdansen: 11.30 uur bij Lutherse Kerk. 
Kinderen, en hun ouders, leren culturele 
dansen uit de Joodse, Arabische en 
Westerse traditie. Workshop door 
dansdocente. Bij de Lutherse Kerk – op het 
plein aan de Potgietersingel. 

 
Dinsdag 18 september 

 Ontmoetingstocht langs heilige Huizen: 
19.00 uur bij de Groene Engel, Grote Markt. 

 Theater Gnaffel, Lezing door Elout Hol: 20.30 
uur Club Cele, Odeon de Blijmarkt. Theater 
Gnaffel laat zich inspireren door Ghandi. 
Wat kan een individu te weeg brengen?  

 
 
 

Hospita gezocht (1) 
De familie Enzerink zoekt voor hun 18-jarige zoon 
per september een hospita in Zwolle (e.o.) omdat hij 
gaat studeren aan Hogeschool Windesheim. 
Contact kunt u opnemen met hen via 06-10124327 
en fam.enzerink@kpnplanet.nl 
 
Hospita gezocht (2) 
Beste gemeenteleden, 
 
Ik ben Thirza Snijder, bijna 19 jaar, woon in het 
kleine dorpje Enter in Overijssel en ik studeer met 
veel plezier verpleegkunde aan Hogeschool Viaa in 
Zwolle. 
Na de zomer begin ik aan het derde jaar en ga 
hiervoor stagelopen in het Isala ziekenhuis in Zwolle 
van september 2018 t/m januari 2019. De reistijden 
met het openbaarvervoer zijn voor mij niet haalbaar 
en daarom ben ik op zoek naar een kostgezin waar ik 
gedurende die 20 weken tegen vergoeding kan 
‘wonen’ voor 3 a 4 dagen per week. Ik zal zowel door 
de week stagelopen als in de weekenden en 
waarschijnlijk ook een aantal nachtdiensten draaien. 
Nog iets over mij: ik ben een rustig persoon en houd 
van gezelligheid, maar vind het ook fijn om mijn 
eigen ding te kunnen doen. 
Bent u of kent u iemand die in de periode van 
september 2018 t/m januari 2019 een plekje over 
heeft? Laat het mij dan weten per 
mail: thirza.snijder@gmail.com of 
telefonisch/whatsapp/sms: 06-19413921 
 
Alvast hartelijk bedankt, 
 
Thirza Snijder 

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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