
                                                                                                 KERKGROET  zondag 20 januari 2019  (opl. 120 ex) 

Voorganger: ds. Iemke Epema, Oec. Viering

Koster: Sari Alderliesten

Collecte: schoolproject Nafiri Sion Kerk in Toraja

Bloemengroet 
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar: 
dhr. J. ten Hove. Langs deze 
weg laten we onze 
verbondenheid blijken.

Bestemming van de collecte van vandaag: 
schoolproject in Indonesië
We hebben besloten als voorbereidingsgroep 
om de opbrengst van de enige collecte die in de 
viering van vandaag plaats vindt te bestemmen 
voor de voortgang van een project in Indonesië, 
het land dat dit jaar de liturgie heeft vorm 
gegeven. Sinds november 2014 steunt de 
diaconie van de Oosterkerk het schoolproject 
van de Nafiri Sion Kerk in Toraja, op het eiland 
Sulawesi. De gemeente is daar een school en 
kerk aan het bouwen, maar er is niet genoeg 
geld. Tot nu toe zijn er 4 klaslokalen gereed en in
gebruik. Een van onze diakenen heeft de school 
bezocht. Dit jaar is het plan om 4 klaslokalen te 
bouwen. Tijdens de collecte ziet u beelden van 
de bouw van de school.

Tienerdienst David en GOLIATH

Wie kent ze niet ??  Wij allemaal toch? We 
hebben allemaal onze Goliaths en we dromen er
allemaal van om David te zijn. Volgende week 
zondag is er een dienst die is voorbereid met de 
kinderen van groep 7 en 8 van de 
kindernevendienst. Over David en Goliath. Die 
mag u niet missen !! Voorganger is Dirk Jan 
Steenbergen.

Geboortebericht

Afgekondigd was het al op de eerste zondag in 
het nieuwe jaar, maar nu ontvingen we ook een 
vrolijk geboortekaartje van LIZE MARIA KROES, 
geboren op 4 januari, dochter van Leanne en 
Gerran Kroes-Zwama en zusje van Amos. Wij 
delen in hun vreugde om dit pas begonnen 
leven en bidden hen Gods zegen toe.    

In Memoriam 
Op maandag 7 januari is overleden MARIA 
ANTONIA BEKENDAM, Marieke. Ze is 91 jaar 

geworden. De laatste periode van haar leven 
verbleef ze in het Wilhelmina van Sonsbeekhuis. 
Ze laat haar man Roel, kinderen en 
kleinkinderen achter. Zaterdag 12 januari namen
we afscheid van haar in een dienst in de 
Oosterkerk. Gelezen werd het verhaal van 
Martha en Maria, door Roel uitgekozen. Marieke
had zowel een actieve en zorgende als een meer
beschouwende kant. Ze was actief in allerlei 
besturen en werd jarenlang sterk in beslag 
genomen door de huisartspraktijk van haar man.
Later, toen de drie zonen het huis uit waren, 
ging ze kunstgeschiedenis studeren als 
toehoorder in Groningen en genoot daar intens 
van. Muziek is altijd belangrijk voor haar 
geweest. Ze luisterde er graag naar en heeft tot 
op het laatst ook zelf muziek gemaakt. In de 
dienst klonk veel mooie muziek. De laatste jaren
waren niet gemakkelijk door toenemende 
geestelijke achteruitgang, maar Marieke 
verstond de kunst daar het beste van te maken, 
bijgestaan door Roel. Lief, spontaan en vrolijk, zo
omschreven haar kinderen en kleinkinderen 
haar. Ze was diep gehecht aan vertrouwde 
mensen en dingen. Die gehechtheid was 
wederzijds; ze zal zeer gemist worden, in de 
eerste plaats door haar man Roel. We bidden 
hem en alle anderen de troost toe van Gods 
nabijheid en de warmte van mensen die om hen
heen staan. Moge haar gedachtenis tot zegen 
zijn.
ds. Iemke Epema

Brieven schrijven gaat niet door
Er hebben helaas zich te weinig mensen 
opgegeven voor het project van brieven 
schrijven aan elkaar om het doorgang te kunnen 
laten vinden. De avond waarop dit van start zou 
gaan, komende dinsdag 22 januari, gaat daarom 
NIET door. 

Muzikale jeugd, opgelet!

Op 31 maart, na de kerkdienst, is er in de 
Oosterkerk weer een limonadeconcert. De 
meesten van jullie kennen de 'formule' wel: van 
beginners tot gevorderden, klein of groot, 
iedereen is welkom. Je mag individueel een 



stukje muziek spelen en we studeren samen een
vrolijk orkeststukje in. We repeteren daarvoor 
op de zondagen 10, 17 en 24 maart, aansluitend 
aan de kerkdienst en o.l.v. Geeske. Meld je aan 
bij Nel, muziek@oosterkerk.nl of bij Geeske, 
koopman-ridderbos@hetnet.nl. Wij hebben er 
zin in, jullie ook?PROVIDER op Vrijdag /  
SIRKELSLAG

Vrijdag 1 februari is er weer provider.  We doen 
dan mee aan het spel ‘Sirkelslag’ tegen andere 
jeugdgroepen in Nederland. Aanvang 19.15  
Kom allemaal !!!! Geef je op via de app !!

Pop gevonden?

Afgelopen zondagochtend, 13 januari, zijn wij de 
pop van onze dochter vergeten in (de creche 
van) de kerk. Onze dochter is er erg aan gehecht,
dus we hopen de pop snel terug te vinden. Wie 
heeft de pop (30cm, blank, wit gestoffeeerde 
buik, zonder kleren) gevonden? Juliette Meems 
(familie van Gerard en Henriet 
Koetsier)Juliettebenders@hotmail.com

Wijkkas 

Januari staat in het teken van de Aktie 
Kerkbalans: het verkrijgen van geld voor de 
essentiële “infrastructuur” van onze kerk. De 
kosten van het onderhoud en de inrichting van 
de Oosterkerk én de kosten van predikanten 
worden daar o.a. van betaald.  De activiteiten 
die we als wijkgemeente doen, moeten uit een 
andere “pot” betaald worden: de wijkkas. Het 
afgelopen jaar hadden we daar ca € 13.000,- 
voor nodig. De laatste twee jaar hebben we dat 
bijeengebracht en we vertrouwen er op dat het 
ook dit jaar zal lukken. Het begin is er: € 295,-. 
Hartelijk dank daarvoor. (TK)

Ontmoetingshuis Moderne Devotie  

Het Ontmoetingshuis komt bijeen op 
dinsdagavond 22 januari om 18.30 uur in 
studentencafé Het Vliegende Paard (Voorstraat 
17). Het thema is: ‘Pakkende verzen over Liefde’.
Pioniersplekcoördinator ds. Hans Tisink zal de 
deelnemers uitnodigen om een eigen 
‘rapiarium’ te maken. Dat is een soort 
spreukenboekje. We beginnen met een warme 
maaltijd om 18.30 uur. Rond 21.00 uur eindigt 
de bijeenkomst. De kosten voor maaltijd, 
koffie/thee en materiaal bedragen €7,50. Zie de 
website voor verdere informatie en aanmelding: 

www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Voor 
vragen kunt u terecht bij ds. Hans Tissink 
(hanstissink@kpnmail.nl). Van harte welkom!

Begroting 2019

De begroting 2019 van de Prot. Gemeente 
Zwolle ligt ter inzage bij het Kerkelijk Bureau, 
Molenweg 241, 8012 WG Zwolle, van maandag 
21 januari t/m vrijdag 1 februari a.s., van 8.30 
tot 12.00 uur. Reacties kunnen tot drie 
werkdagen na 1 februari worden gestuurd aan 
de scriba van de Algemene Kerkenraad, per 
adres Kerkelijk Bureau, Molenweg 241, 8012 WG
Zwolle. Of via: administratie@pknzwolle.nl

Aktie kerkbalans 2019
Voor de mensen die zich hebben opgegeven om 
mee te helpen bij de Aktie Kerkbalans, zal de 
voor hen bestemde tas met enveloppen op 
zaterdag 19 januari kunnen worden opgehaald 
in de Oosterkerk tussen 11.00 – 12.00 uur.  
Zondag 20 januari zullen de tassen ook achter in 
de kerk staan (na de ochtenddienst). Wilt zoveel 
mogelijk zelf de tas ophalen, dat scheelt de 
organisatie veel tijd. Bij voorbaat dank!
Lammert Reijlink Tel.:(06-11272919)

Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk 
Zwolle, aanvang 16.30 uur
Tijdelijk krijgen de vieringen klank en kleur in de 
intieme ruimte van het Hoogkoor, vanwege de 
verbouw van de kerk die enige maanden zal 
duren. Tot Pasen toe lezen we in elke viering uit 
het Johannesevangelie. 20 januari 
Michaëlsviering Vesper, liturg ds. Nelleke 
Eygenraam; 27 januari Michaëlsviering m.m.v. 
Michaëlscantorij. Liturgen ds. Harm Bousema en
Margrieta de Boer 

Digitale bijlage
Vanwege de vele berichten is er bij deze 
kerkgroet een digitale bijlage gevoegd. Deze 
bijlage vindt u op de website www.oosterkerk.nl

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 Jan Stellingwerff)
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