
 

 

 

 Kerkgroet (oplage 150 ex)                            30 september 2018 

 Voorganger:  Ds. Iemke Epema  
 Koster:  Sari Alderliesten 
       Collecten:  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Stille armoede 
      
 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan de 
bloemen naar dhr. H. Zijda.  
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken.  

 

3e Collecte: Stille armoede 
We leven in een welvarend land met goede voorzieningen, 
maar helaas zijn er altijd mensen die buiten de boot vallen. 
Door allerlei oorzaken kunnen zij het hoofd niet boven wa-
ter houden. De diaconie van onze kerk weet ervan en staat 
voor hen klaar. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met an-
dere organisaties. Mensen in armoede schamen zich ervoor 
en praten er liever niet over. Vandaar: stille armoede. De 
diaconie wil hen vooruithelpen met het oog op een nieuw 
perspectief. Daarbij is alle mogelijke ondersteuning nodig: 
in menskracht en in geld. Deze collecte draagt daaraan bij. 
Helpt u mee? Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met diaconaal consulent Wim van Ree: consulent@di-
aconiezwolle.nl tel. 06-1018642 
 

UITNODIGING  Jonge gezinnenmiddag 7 okt. 2018     
Beste Jonge gezinnen, 
In de laatste Bagijn al aange-
kondigd; binnenkort is er 
weer een middag speciaal 
voor jonge kinderen en hun ouders/verzorgers. Ditmaal sa-
men met de gezinnen van de ‘Dominicanen’. De middag 
draagt de vrolijke naam KLIEDERKLOOSTER en zal in het te-
ken staan van het (boekenweek) thema; VRIENDSCHAP. Af-
sluitend is er een kindvriendelijke (mini) viering. Van harte 
aanbevolen! 
Datum: 7 oktober 2018 
Tijd: 15-17 u. 
Locatie: Dominicanenklooster  
(aanvullende informatie volgt via mail, geef evt je mailadres 
door aan Arjettevdw@hotmail.com ) 
  

Financiële verantwoording 
In de collecte van vorige week zondag zat een envelop met 
een contante gift van € 20,00 t.b.v. het verjaardagfonds.  
Daarbij zat een briefje met de volgende tekst: 
“Omdat ik mijn 89e verjaardag mocht vieren met kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen.” 
Een hartelijk dank aan de gever. 
 

Wat fijn! 
Afgelopen week kreeg ik een mooie kaart boordevol namen 
van meelevende Oosterkerkgangers. Wat gaf me dat een 
ongelooflijk fijn gevoel. Dank u/je wel allemaal! 

Anneke van der Stouwe 
 

Afscheid  
In deze dienst nemen we afscheid van Rudie Altelaar als 
vaste organist van de Oosterkerk. We gaan nu 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 blijven begeleiden. Het afscheid van Chris 
Bosch is als diaken is, zoals vorige week aangekondigd, ver-
plaatst naar vandaag. Wil van de Meeberg stopt in haar 
functie van tweede scriba naast Lies Gerrits, maar blijft ge-
lukkig deel uitmaken van de kerkenraad. We zijn Chris en 
Wil beide heel dankbaar voor het vele werk dat zijn verzet 
hebben als resp. voorzitter van de wijkdiaconie en scriba en 
kijken terug op een hele fijne samenwerking. 
 

Heilige Huisjes, 'ruimte voor het hart van de kerk' 
Donderdag 4 oktober 19.30 uur Jeruzalemkerk: Presentatie 
conceptadvies projectteam. 
Op deze datum staat een centrale gemeenteavond gepland. 
Het projectteam zal dan het concept advies presenteren. 
Dat voorziet in zeer ingrijpende maatregelen rond zowel de 
personele bezetting als het sluiten van kerkgebouwen. Te-
gelijkertijd wordt een proces voorgesteld om op een goede 
manier tot een anders vormgegeven vitale Protestantse Ge-
meente Zwolle te komen. Het betreft een concept advies. Er 
is nu nog alle ruimte om op basis van uw meedenken het 
advies bij te stellen. Maak er gebruik van! Besluitvorming 
door de algemene kerkenraad staat voor eind oktober ge-
pland. Na een centrale presentatie en eerste vragenronde 
zullen de wijkkerkenraden met de eigen wijkgemeentele-
den in afzonderlijke ruimten in gesprek gaan. WELKOM. 
Meer informatie is te vinden op  
www.heiligehuisjeszwolle.nl . 
 

Verder met Taylor 
De eerste ochtend van de cursus Verder met Taylor is as 
donderdagmorgen 4 oktober, aanvang 10 uur. Mocht u 
ook nog graag mee willen doen dan kunt u zich nog steeds 
opgeven, uiterlijk morgen, bij ds. Iemke Epema. 
 

Gemeenteberaad 14 oktober 
Op deze dag is er weer een gemeenteberaad na de dienst. 
Welke onderwerpen aan bod komen hoort u nog.  
 

In memoriam 
Op woensdag 19 september is overleden PETRONELLA 
KAMPHERBEEK, Nel. Ze is 87 jaar geworden. In haar wer-
kende leven was ze kooklerares en directrice van een huis-
houdschool. Ze laat haar jongste zus, een zwager en veel 
nichten, neven en achterneven en –nichten achter. De 
sterke familieband was belangrijk voor haar. Ze was betrok-
ken, trouw, vrijgevig en zorgzaam en ze kon goed organise-
ren en aansturen. Over diepere gevoelens en over haar ge-
loof sprak ze weinig. Ze is opgegroeid in de pastorie en de 
kerk heeft in haar leven altijd een belangrijke plaats ingeno-
men. Het laatste gedeelte van haar leven woonde ze in 
Zwolle aan de Brink, waar ze zich erg thuis heeft gevoeld. 
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Toen haar gezondheid achteruit ging heeft ze daar met 
goede hulp bijna tot op het laatst kunnen blijven. Maandag 
24 september is er een dankdienst voor haar leven gehou-
den in de Oosterkerk, waarin een gedeelte uit Psalm 139 ge-
lezen is en er bijzondere verhalen over haar verteld zijn door 
haar jongste zusje en een van haar nichtjes. Daarna is ze bij 
haar familie begraven op Bergklooster. Moge haar nage-
dachtenis tot zegen zijn. 

ds. Iemke Epema 
 

In memoriam 
Op 21 september is overleden de heer H. VAN DER SLUIS. 
Hendrik, afkomstig uit Hasselt, woonde sinds 2015 in 
Zwolle, eerst in de Keersluis en sinds een jaar in De Nieuwe 
Haven. Hij had het er niet gemakkelijk mee om van zijn grote 
woning met wijds uitzicht en vertrouwde omgeving te ver-
huizen naar een appartement en later een kamer op de 
derde verdieping in de stad. Wel vond hij direct zijn weg 
naar de intieme Theodorakapel, waar aanvankelijk nog we-
kelijks een viering plaatsvond. Afgelopen Monumentendag 
is hij er nog binnen geweest om een kaarsje aan te steken. 
Vanuit de Oosterkerk werd Hendrik trouw bezocht. Afgelo-
pen vrijdag is hij in besloten kring begraven op Bergklooster. 

ds. Elly Urban 
 

Bibliodrama 
Dinsdag 9 oktober, van 19.30-22.00 u in de Oosterkerk, kun 
je (opnieuw) kennismaken met bibliodrama. O.l.v. pastor 
Hans Schoorlemmer (Dominicanenklooster) wordt er sa-
men een Bijbelverhaal gelezen en deel je samen wat je hier-
in raakt. Daarna volgt een ‘een belevingsspel’. Voor wie 
deze avond smaakt naar meer is er de mogelijkheid mee te 
gaan doen aan de bijeenkomsten bibliodrama in het Domi-
nicanenklooster. De avond gaat alleen door als er minimaal 
8 deelnemers zijn. Graag opgeven uiterlijk vandaag 30 sep-
tember bij Maartje van Loo: vanloomaartje@gmail.com 
 

Stagiaire op bezoek 
Zoals u in de laatste Bagijn hebt kunnen lezen loopt Zwaan 
Hazelhorst, studente Godsdienst Pastoraal Werk aan de 
VIAA, dit seizoen stage in onze gemeente. De stage is be-
doeld om zoveel mogelijk ervaring op te doen in het pasto-
raat en zij zal verschillende mensen bezoeken. Het kan zijn 
dat zij u belt om te vragen of ze bij u op bezoek mag komen. 
Uiteraard is het geheel aan u om te bepalen of u dat ook 
wilt. Ook kunt u zelf doorgeven aan ds. Iemke Epema als u 
het op prijs zou stellen bezoek van haar te krijgen. We ho-
pen dat Zwaan goede ervaringen op zal doen bij ons in de 
Oosterkerk.  
  

Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle.  
Let op aanvangstijd: 16.30 uur. 
Thema: GENESIS GELEZEN. Leven vanuit verwondering. 
30 september Michaëlsviering, huwelijkszegening. Vg. ds. 
Mariska van Beusichem. 
7 oktober Michaëlsviering Vesper, liturgen Margrieta de 
Boer en Harry Steenbergen. 
 

 

Op de koffie 
Elke donderdagmorgen in de even weken is er koffie in de 
Bagijnehof. 
U bent welkom, tussen 10.00 en 11.30 uur: donderdag 4 
en 18 oktober enz. 
 

Santekraam kast 
Het afgelopen seizoen bracht de inhoud van de kast ruim 
100 euro op ! Een heel mooi bedrag. Wij hebben dit ver-
deeld over de wijkkas en een bijdrage gegeven voor de 
jeugd activiteiten rond de Pasen. 
Nu het nieuwe kerkelijk seizoen weer begint willen wij u vra-
gen weer spulletjes voor de kast aan te leveren. Tevens een 
mooie gelegenheid om uw kasten op te ruimen! De spullen 
kunt u afgeven aan het buffet. Ook kerstspullen zijn wel-
kom. 
Bedankt allemaal voor de hulp om de kast leeg te maken en 
onze collecte bus te vullen. 

Betsy, Gonnie, Alie. 
 

Oecumenische Mariaviering 
Woensdag 3 oktober om 19 uur is er bij de Mariakapel in  
's Heerenbroek, waar we vorig jaar met een groep mensen 
na de kanselruil met de Dominicanen naar toe zijn gefietst,  
een oecumenische Mariaviering. De viering is in de open 
lucht, na afloop is er koffie/thee in de schuur. Voorgangers 
zijn ds. Nelleke Beimers en pastor Hans Schoorlemmer. Als 
Oosterkerk worden wij van harte uitgenodigd voor deze bij-
zondere viering. Het adres is Veecaterweg 3. 
 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie  

Na een speelse kick-off op 18 september komen we weer 
op gebruikelijke wijze bijeen op dinsdagavond 2 oktober 
2018 om 18.30 uur in de bovenzaal van studentencafé ‘Het 
Vliegende Paard’ (Voorstraat 17-19, 8011 MK ZWOLLE). We 
gaan dit seizoen aan het werk met Boek 4 (over troost) van 
de Navolging van Christus van Thomas a Kempis. Na een 
warme maaltijd zal ds. Iemke Epema ons iets vertellen over 
het thema ‘Aandachtig luisteren’ (4.1). Daarna gaan we in 
kleine kring in gesprek over een woord of spreuk die ons 
raakt. We sluiten de avond af met een korte viering. De kos-
ten bedragen 7,50 euro voor maaltijd en koffie/thee. Ver-
dere info en aanmelding graag via de website:  
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Daarin staat 
ook het verdere programma voor 2018-2019. Van harte 
welkom, ook als u/jij nog niet eerder geweest bent. 
 

Vorming & Toerusting. 
Voor aanvullingen en wijzigingen betreffende  
- De oecumenische leeskring in het Dominicanenklooster 
- twee Kloosterweekenden  
verwijs ik u naar de kerkgroet van 23 september, te vinden 
op de website van de Oosterkerk. 
 

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: redac-

tie@oosterkerk.nl ; onderwerp: “Kerkgroet”. 

Deze kerkgroet is samengesteld door Gerard Bielderman 
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