
KERKGROET    (oplage 120 ex)  26 augustus 2018 

Voorganger  :  ds. N. Eygenraam 

Koster :  Wiep Jagersma 

Collecten :  1e Diaconie  2e Kerk   

                             3e Extra Diaconie 

 
 

Bloemengroet  
 

Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar  

Hr. Jan Stellingwerff. 
 

De 3e collecte: Extra diaconie 

Steeds vaker doen mensen een beroep op de diaco-
nie. Veel voormalige overheidstaken zijn overgehe-
veld naar de burgerlijke overheid. Er zijn mensen die 
alle snel gaande veranderingen en de digitalisering 
van de samenleving niet meer kunnen bijbenen. Zij 
kloppen vaker aan bij de diaconie. Soms vertrouwen 
zij alleen nog de kerk. Zij herkennen het als een orga-
nisatie die aandacht heeft voor de individuele mens. 
Deze mensen passen niet meer in het systeem. Ook 
die ene mens die niet meer kan meekomen is een 
mens en dus waardevol. Ook hen willen we graag 
blijven helpen. Het diaconaat gaat om het belang 
van de ander. 
 

Startzondag  

 
Doopdienst 
Volgende week zondag, 2 september is er een doop-
dienst. Martha Katharina, dochter van Heidi Schrö-
der en André van der Wijk, geboren op 19 juni, zal 
dan worden gedoopt. We zien uit naar een mooi 
doopfeest!                                                                  (IE) 
 
Santekraam. 
Graag weer leuke spulletjes voor de Santekraam kast 
af geven bij het buffet. De opbrengst is voor goede 
doelen. Met hartelijke groet, Alie ter Moolen. 
 
 

In memoriam 
Op dinsdag 21 augustus is in haar slaap overleden 
JANTJE SOER-VAN DE STOUWE, JANNIE. Ze is 96 jaar 
geworden. Al vele jaren was ze een trouw Ooster-
kerklid en tot voor kort kwam ze hier nog iedere zon-
dag. Sinds 1998 was ze weduwe van Wiecher Soer. 
Ze laat vier kinderen, vijf kleinkinderen en drie ach-
terkleinkinderen achter. Jannie was een sterke, op-
gewekte en hartelijke vrouw, met originele invallen 
en veel gevoel voor humor. Ze kon goed en duidelijk 
zeggen hoe ze over de dingen dacht. Tot op het 
laatst was ze zeer helder van geest. In tijden van 
ziekte en zorgen putte ze kracht uit haar geloof. Ze 
hield van het leven en de mensen.  Tot vijf maanden 
geleden woonde ze zelfstandig in haar huis met uit-
gestrekte tuin aan de Deventerstraatweg. Die tuin 
was haar alles en stond ook op de voorkant van de 
kaart. Op zaterdag 25 augustus is er een dankdienst 
voor haar leven gehouden hier in de Oosterkerk en 
aansluitend is ze begraven op Kranenburg. Gelezen 
is haar trouwtekst uit 1 Petrus 5: Werp al uw bekom-
mernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Moge haar na-

gedachtenis velen tot zegen zijn.   Ds. Iemke Epema 
 
De kerkgroet wordt wekelijks door één van de zeven 
vrijwilligers samengesteld. Eén van hen kan dit werk 
helaas niet voortzetten. Wie wil met ingang van 
september de opengevallen plaats innemen, het 
kost je aan tijd ca. 1 uur per zeven weken. Voor 
meer informatie kun je bij mij terecht: Tim 
Krooneman: 038 4544713 of timkrooneman@home.nl 
 
Gastheer / Gastvrouw OPEN MONUMENTENDAG. 
Zaterdag 8 september zijn veel monumenten te be-
zichtigen, waaronder onze eigen Oosterkerk. Er zijn 
nog enkele mensen nodig om deze dag bezoekers te 
ontvangen. Wie heeft deze dag nog 2à 3 uurtjes vrij 
om te helpen? Opgave kan via bagijnehof@ooster-
kerk.nl                                            Jannetta Schoemaker 
 
Wijkkas 

Door de vakantieperiode lopen de inkomsten (tijde-
lijk) terug. In augustus is tot de 23e € 80,- ontvangen. 
Hartelijk dank daarvoor.                                           (TK) 
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle.  
Aanvangstijd: 19.00 uur 
Vandaag het laatste deel van ONDERWEG, thema 
van de (oecumenische) zomervespers in de Grote 
Kerk. Voorganger Ds. Hans Tissink (PGZ) 
 

 

Zondag 9 september is de startzondag.  
Er zal dan een informatiemarkt zijn aansluitend 
aan de kerkdienst.  
Elke taakgroep, werkgroep, commissie, koor of 
wie ook maar iets doet of wil gaan doen in de 
kerk krijgt de gelegenheid zich te presenteren. 
Iedereen krijgt een tafel ter beschikking. Laat 
zien wie je bent, wat je doet, wie je nodig hebt 
om een project te laten slagen etc. Wees crea-
tief en maak er iets moois van! Voor aanvang 
van de dienst kunnen de tafels klaar gezet wor-
den.  
Graag wel opgeven via scriba@oosterkerk, zo-
dat we genoeg tafels klaar kunnen zetten. Er zijn 
al wat aanmeldingen, maar er kunnen meer bij.  
 

Deze kerkgroet is samengesteld door Tim Krooneman, ter vervanging van Jan Stellingwerff. 
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