
 

 

 

 Kerkgroet (oplage 150 ex)                                        9 sept. 2018 

  Voorganger :  Ds. Iemke Epema  
  Koster :  Wiep Jagersma 
   Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Wijkkas  
     
 
 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Mw. J.E. Wolters- v. Milgen 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken.  
 

Picknick 
De mensen die naar de picknick gaan krijgen een 
stukje van een foto. De bedoeling is dat je de foto bij 
de picknick compleet maakt en samen kort kennis 
maakt en praat over de vragen op de achterkant. De 
foto bestaat uit zes stukjes. Er zijn veel van dezelfde 
foto’s !! 

Collecte voor de wijkkas 
De wijkkas draagt eraan bij dat het gemeenteleven 
niet alleen op de startzondag maar het hele jaar door 
mag groeien en bloeien. Uw bijdrage hieraan is dan 
ook heel welkom! 

In memoriam 
 Afgelopen woensdag 29 augustus is overleden Aletta 
Nieuwenhuizen in de leeftijd van 71 jaar. Aletta was 
al bijna  40 jaar lang de levensvriendin en huisgenote 
van Anneke Grunder ,die wij kennen als pastor van de 
Dominicanenkerk. Samen hadden ze zes 
petekinderen. Aletta was gemeentelid van de 
Oosterkerk. Jarenlang was ze diaken in de 
Jeruzalemkerk. Ze heeft zich sterk ingezet voor de 
interreligieuze werkgroep SLAG Samen Leven Anders 
Geloven, die ontmoetingen organiseerde tussen kerk, 
moskee en synagoge. In haar werkende leven was ze 
maatschappelijk werkster. Ze heeft veel 
vrijwilligerswerk gedaan. Ze was zeer geïnteresseerd 
in andere culturen en hield veel van muziek. Op 
dinsdag 4 september is afscheid van haar genomen in 
een prachtige muzikale viering in de 
Dominicanenkerk met verschillende voorgangers. 
Gelezen werd uit het evangelie van Lucas over 
Martha en Maria, en uit 1 Corinthiërs 15 over het 
vergankelijke en het onvergankelijke. Aletta  
 
 

 
was een bescheiden, authentieke vriendelijke, en 
zeer op anderen betrokken persoonlijkheid. Het  
actieve en zorgende van Martha en het ontvankelijke 
en meditatieve van Maria wist ze schijnbaar 
moeiteloos in zichzelf te verenigen. Moge haar 
nagedachtenis velen tot zegen zijn. 
 ds. Iemke Epema 
 
Afscheid Rudie Altelaar 
 In de dienst van 30 september nemen we afscheid 
van Rudie Altelaar als vaste organist van de 
Oosterkerk. In die dienst zingt de Zwolse cantorij, 
speelt de blazersgroep van de Bazuin en zal Joke 
Altelaar zingen. Daarna gaan we werken met een 
team van vrijwilligers, die de samenzang op het orgel 
en ook af en toe op de vleugel zullen begeleiden. 
Rudie zal ook deel uitmaken van dat team en 
ongeveer eens per maand de dienst begeleiden. U 
zult kennis gaan maken met diverse andere 
organisten. Vandaag is de eerste keer. 
 
De organist van vanochtend 
is Leo van den Boomgaard. Hij woont in Zwolle, is 
met vervroegd pensioen maar werkt nog twee dagen 
in de week in Amsterdam. 
Hij speelt orgel al vanaf zijn zesde jaar en daarnaast 
keyboard en piano. Hij heeft diensten begeleid in 
protestantse kerken in Amsterdam, Rijswijk, Arnhem, 
Leeuwarden, Utrecht en in Stolzenau in Duitsland. 
Sinds 2016 is Leo vrijwilliger-organist in Oudleusen 
waar hij één keer in de maand de dienst begeleidt. In 
de Oosterkerk hoopt hij op behalve het orgel ook op 
de vleugel te kunnen begeleiden. Zijn geloof is de 
bron van waaruit hij speelt. 
  
Orgelspel voor de dienst nu in de dienst 
 Het was de gewoonte dat de organist kort voor de 
dienst een met zorg uitgekozen stuk speelde, dat ook 
altijd op de liturgie stond vermeld. Vaak was de 
muziek echter slecht te horen, door de geluiden van 
iedereen die op dat moment binnenkwam en mensen 
die even met elkaar in gesprek gingen. N.a.v wat hier 
allemaal over is gezegd tijdens de rondetafel-
gesprekken heeft de kerkenraad besloten het 
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orgelspel te verplaatsen van vóór de dienst naar het 
begin van de dienst, als de kerkenraad binnenkomt. 
Dit is in meer kerken gebruik. Wat er gespeeld wordt 
is dan ook goed te horen. Startzondag en de komst 
van een nieuw organistenteam leek ons een mooi 
moment om hiermee te beginnen. Niet altijd zal meer 
vermeld worden wat er dan wordt gespeeld, omdat 
sommige organisten kiezen voor improvisatie. Het 
gaat om een kort muzikaal moment. Na verloop van 
tijd zullen we dit evalueren. 
  
Gemeenteavond project “Heilige Huisjes, ruimte 
voor het hart van de kerk” 
Het afgelopen jaar bent u geïnformeerd over dit 
project waarbij het gaat om de toekomst van de PGZ.  
Dit project heeft als aanleiding: het dalende aantal 
leden binnen de PGZ, dalende inkomsten en 
verminderd kerkbezoek. Prioriteit wordt gegeven aan 
het pastoraat, dus de uren die beschikbaar zijn voor 
predikantsplaatsen. Inmiddels zijn er veel stappen 
gezet en is door het projectteam een advies 
opgesteld. Dit advies zal gepresenteerd worden 
op donderdag 4 oktober.  Er is dan een 
gemeenteavond voor alle gemeenteleden van de PGZ 
in de Jeruzalemkerk, aanvang 19.30 uur. De avond 
begint met alle gemeenteleden in de kerkzaal. Na de 
presentatie en enkele verhelderingsvragen gaan de 
wijkkerkenraden met hun eigen gemeenteleden in 
afzonderlijke ruimtes verder in gesprek. Het is een 
zeer belangrijke vergadering en de kerkenraad roept 
u op om hier in grote getale bij aanwezig te zijn. Uw 
inbreng is van groot belang! Wilt u meer weten over 
het project:   www.heiligehuisjeszwolle.nl 

Bevestiging ambtsdrager 
De kerkenraad is blij dat er weer een gemeentelid 
bereid is gevonden om ambtsdrager te worden. Op 
23 september zal Carline Meijster bevestigd worden 
als diaken. Mocht u wettige bezwaren hebben, dan 
kunt u deze indienen bij de kerkenraad. 

Getrouwd 
Wij feliciteren Tim van Kammen en Marianne 
Sonneveld met hun huwelijk.  Zij zijn zaterdag 8 
september getrouwd. Veel geluk gewenst. 
 
Wat de pot schaft  
Ook dit seizoen kunt u weer lekker en gezellig eten n 
de Oosterkerk op de laatste dinsdag van de maand. 
Vanaf 17.15 uur bent u welkom! Op 25 september 

wordt er een (nog) zomerse maaltijd gekookt. Ook 
mensen die glutenvrij moeten eten, kunnen bij ons 
aanschuiven. Maar dat moeten we wel even weten. 
Kosten € 5,00 pp. Wel aanmelden. Graag voor 
donderdag 20 september!  Er ligt een lijst op de bar 
of via de mail: diniverweij@outlook.com 
 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie. 
Op dinsdagavond 18 september 2018 om 18.30 
uur begint het nieuwe seizoen. 
We beginnen deze eerste avond met een speciale 
kick-off. Na een warme maaltijd zal ds. Hans Tissink in 
de bovenzaal van studentencafé Het Vliegende Paard 
(Voorstraat 17-19 8011 MK ZWOLLE) de deelnemers 
iets vertellen over zijn nieuwe boekje ‘Ontmoetingen 
met Moderne Devotie. Mediteren met Thomas a 
Kempis’. 
Het kennismakingsaanbod is 10 euro p.p. voor 
boekje, maaltijd, koffie en thee. Verdere info en 
aanmelding via de website: 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl.  
Hartelijke groeten, 
Hans Tissink 

Gezocht: een gespreksleider 
Bij de kerkenraad kwam het verzoek om na de viering 
de kerkdienst/ preek eens na te bespreken. Vragen 
als: wat heeft je geraakt, waarmee kun je wel/niet 
verder, waar wil je nog eens over nadenken, waar 
gaan je haren van overeind staan…….Geen 
diepzinnige theologische vragen (die komen later aan 
bod!) maar het delen van ervaringen en de beleving 
van de kerkdienst staat centraal. Tijdens de koffie 
kunnen mensen – jong en ouder - aansluiten bij het 
Praothuis om een uurtje mee te praten. 
Wie zou dit gesprek willen leiden? Op zondag 4 
november en/of 2 december? Graag een reactie naar 
scriba@oosterkerk.nl of de dienstdoende ouderling. 
 

Bedankt 
Via een gemeentelid hebben we een grote zak met 
waxinelichtjes gekregen. Hartelijk dank hiervoor. 
 
 
  
 

 

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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