
 

       Kerkgroet (oplage 100 ex)                            17 februari 2019 

 Voorganger:  Ds. Iemke Epema  
 Koster:            Egbert van Buiten 
       Collecten:       1e: Diaconie   2e: Kerk    
                                3e : Nafiri Sion kerk in Toraja    
 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar Mw. W. Groot-
Slim. Langs deze weg willen we 
onze verbondenheid laten blijken.  

 
De 3e collecte is vandaag bestemd voor de Nafiri 
Sion Kerk in Toraja, op het eiland Sulawesi in In-
donesië. De gemeente is bezig met de bouw van 
een school. Er zijn nu vier klaslokalen gebouwd 
en in gebruik genomen, maar er is de wens om 
nog vier lokalen te bouwen zodat elke klas zijn 
plek kan krijgen. Met de opbrengst van deze col-
lecte kunnen we hen weer een stukje verder op 
weg helpen! Namens de Nafiri Sion kerkge-
meente in Toraja willen wij u hartelijk danken 
voor uw steun! 

Hartelijk dank 
Van de moeder van het kindertehuis Lacramioara 
in Carei (Roemenie) hoorden we dat de kinderen 
blij waren met de schoenendozen, gevuld door 
leden van onze Oosterkerk, die op Kerstavond 
zijn uitgedeeld. De reserve dozen gebracht zijn 
naar gezinnen waar dit erg van pas kwam. 
Ons idee een geadresseerde kaart in te sluiten 
heeft bij hen helaas niet gewerkt. Fem Kluvers 
 
Spaardoosjes 40-dagentijd 
De periode van de vastentijd begint in maart. De 
Z.W.O. heeft dit jaar 1 project, n.l. over kwets-
bare kinderen in Rwanda.  Deze zondag liggen er 
al spaardoosjes na de dienst in de Bagijn op de 
tafel, waar ook de 40 dagen tijd boekjes worden 
verkocht. De Z.W.O. commissie 
 
Stickeren Bagijn  
Dinsdag 26 februari verzamelen we weer in de 
Bagijnhof voor het stickeren van de Bagijn. We 
starten om half tien, dan is er ook koffie. Ieder-
een die wil helpen: van harte welkom. 
 
Gift 

Via ds. Iemke Epema kwam er een gift van 100 
Euro binnen van een gemeentelid, bestemd voor 
de diaconie. Gever of geefster, hartelijk dank!  
 
 

De wijkkas 
In de eerste helft van februari ontving de wijkkas 
zes giften. Daardoor stegen de jaarinkomsten 
met € 460,- naar € 1290,-.  Gevers hartelijk dank! 
 
Wat de pot schaft. Op dinsdagavond 26 februari 
kunt je weer heerlijk dineren in de Oosterkerk. 
Dit keer staan er bijzondere stamppotgerechten 
op het menu. We schuiven om half 6 aan tafel 
om gezellig te eten en vooral ook elkaar te ont-
moeten. Iedereen is welkom! Kosten € 5,=  Opge-
ven voor 21/2 aan de bar of bij diniverweij@out-
look.com Buitenkansje: om 8 uur treedt Kees van 
der Zwaard op! Maak er echt een avondje uit 
van: Eerst eten en dan naar een theatervoorstel-
ling! En dat alles voor € 5,= 
 
Op de koffie 
Elke donderdagmorgen in de even weken is er 
koffie voor u  in De Bagijnehof tussen 10.00 en 
11.30 uur. 
Kom zomaar even binnenlopen voor ontmoeting 
of gezelligheid op donderdagmorgen 21 februari 
7, 21 maart enz. 
 
Wat als ……   er nou eens een ramp gebeurde? 
Vrijdag 1 Maart organiseert provider een 
ramp(enspel).We gaan met z’n allen een vlieg-
tuigramp meemaken en ontdekken of we ons 
kunnen redden uit een zeer benauwde positie. 
Kom allemaal en maak mee hoe stressbestendig 
je bent in tijden van een ramp. We beginnen om 
20.00 uur !!!! 
 
De zolder is weer open! 
Kinderen van de kinderkring en ouder mogen na 
de kerkdienst naar zolder om even te spelen, te 
kletsen.  
De regel is:  

• laat de zolder netjes achter! Het zijn niet je ei-
gen spullen, dus na afloop gewoon opruimen. 

• gaat er iets stuk, zeg het even tegen iemand 
die je kent, dan kunnen we het samen oplos-
sen. 

Vanaf a.s. zondag is er 1 kastje waarin spelletjes, 
papier en potloden liggen die je mag gebruiken. 
Dit kastje kun je herkennen aan de tekst; kastje 
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voor iedereen!  Een tafelvoetbalballetje kan je 
halen bij de koffie-balie. Je levert iets van jezelf 
in (bijv. een schoen, trui, telefoon), dan krijg je 
een balletje, lever je het balletje weer in, dan 
krijg je je eigen ding terug. 
Vraag aan ouders van kinderen die op zolder spe-
len, om als je ze ophaalt even te kijken of het 
netjes is achter gelaten. Wij vertrouwen erop dat 
dit goed gaat en dus gaat de zolder weer open!! 

28 februari:  19:30 uur thema avond in Dalfsen  
Vragen aan het einde van het leven: Hoe gaan 
we hier als geloofsgemeenschap mee om? 
Hoe leef je naar het einde toe? Kun je je leven als 
voltooid zien? Of kan leven eigenlijk nooit af zijn? 
De huidige tijd, met alle medische mogelijkheden 
die er zijn, vraagt om bezinning op deze vraag 
vanuit het geloof. Ds. Annie Hasker en ds. Mar-
janne Dijk, geestelijk verzorgers van de Isalakli-
nieken in Zwolle leiden deze avond. Het is een 
activiteit van de ring Zwolle, voorheen de classis 
Overijssel. Iedereen is welkom bij deze ontmoe-
ting in breed verband. Opgave graag bij: domi-
nel@hetnet.nl  Informatie bij  Margo Jon-
ker.  margojonker@kpnplanet.nl De avond wordt 
gehouden op 28 februari om 19:30 uur in Kerke-
lijk centrum De Overkant, Kerkplein 22 te Dalf-
sen. Van 19:00-19:30 uur is er inloop 
 
In memoriam 
Op zondag 3 februari overleed AALTJE GEESKE 
EKER, Alie. De laatste tijd van haar leven bracht 
ze door op de afdeling de Riethorst in de Rivie-
renhof. Daarvoor woonde ze in Assendorp en 
was ze een actief lid van de Jeruzalemkerk. Ze 
gaf er in haar jonge jaren leiding aan de zondags-
school en later was ze een trouw lid van de Bij-
belkring. In haar werkende leven was ze tand-
artsassistente en later werkte ze in het Sophia-
ziekenhuis, met veel plezier. Ze hield van reizen 
en lezen. Velen zullen zich Alie herinneren als 
een hartelijke en gezellige vrouw, met een posi-
tieve levensinstelling en veel gevoel voor humor. 
Vanaf 2011 werd ze ziek en leed ze aan een 
steeds ernstiger vorm van geheugenverlies. Dat 
was heel moeilijk voor haar en voor haar omge-
ving. Drie van haar zussen hebben haar trouw 

begeleid. Op 9 februari is afscheid van haar ge-
nomen in een dienst in de Hof van Kranenborg 
en daarna is ze daar op de begraafplaats begra-
ven. Moge haar nagedachtenis  tot zegen zijn. 
ds. Iemke Epema 
 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie 
Het Ontmoetingshuis komt bijeen op dinsdag-
avond 26 februari om 18.30 uur in studentencafé 
Het Vliegende Paard (Voorstraat 17). Het thema 
is: ‘Wie ben ik?’. Mink de Vries zal een korte in-
leiding geven. We beginnen met een warme 
maaltijd om 18.30 uur. Rond 21.00 uur eindigt de 
bijeenkomst. De kosten voor maaltijd, kof-
fie/thee en materiaal bedragen €7,50. Zie de 
website voor verdere informatie en aanmel-
ding: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. 
Voor vragen kunt u terecht bij ds. Hans Tissink 
(hanstissink@kpnmail.nl). Van harte welkom. 
 
Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk 
Zwolle, aanvang 16.30 uur.  
Tijdelijk krijgen de vieringen klank en kleur in de in-
tieme ruimte van het Hoogkoor, vanwege de ver-
bouw van de kerk die enige maanden zal duren.  Tot 
Pasen toe lezen we in elke viering uit het Johan-
nesevangelie. 
17 februari Vg. ds. Mariska van Beusichem 
24 februari m.m.v. Cantorij en Cantatekoor. Vg. ds. 
Nelleke Eygenraam 
 

Geestelijke Verzorging Isala zoekt vrijwilligers. Voor 

de Oecumenische vieringen op zondag in Isala dragen  

Zoekt men:  Voor het uitnodigen van patiënten: eens 

per maand op vrijdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur-

Voor het halen en brengen van patiënten op zondag  

eens per twee maanden van 9:15  – 11:30 uur. 
Met name voor vrijdagmiddag zoeken wij versterking.  

Wat houdt het in? Op vrijdagmiddag nodig je met 

twee anderen persoonlijk patiënten uit.  Een klus die 

veel voldoening geeft. Vaak horen wij van mensen: 

‘Het is fijn dat je ook in het ziekenhuis een kerkdienst 

kan meemaken’. In een kennismakingsgesprek vertel-

len we graag meer. Informatie en of opgeven bij:  

he.groen@isala.nl / tel. 038-4244335 

Deze kerkgroet werd a.i. gemaakt door Tim Krooneman 
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