
 

 Kerkgroet (oplage 150 ex)                                   24 februari 2019 

 Voorganger:  Ds. Elly Urban  
 Koster: Wiep Jagersma 
 Collecten:  1e: Diaconie   2e: Kerk    
 3e: Stille Hulp       

 
BLOEMENGROET  
Als groet van onze gemeente gaan de 
bloemen naar Mw. A. Meppelink-Koele. 
Langs deze weg willen we onze verbon-
denheid laten blijken.  

 
DERDE COLLECTE: Stille hulp 
Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, 
meestal zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, in 
grote financiële problemen zijn terechtgekomen. Eerder 
konden zij nog wel het hoofd boven water houden, al was 
het met pijn en moeite, maar door allerlei beleidswijzi-
gingen van de overheid en in de hulpverlening lukt dat 
niet meer. Daardoor kunnen veel mensen helaas niet lan-
ger zelf in hun basisbehoeften voorzien, zoals eten en 
drinken, kleding, of de huur van een woning. Met het oog 
op hen verleent de diaconie stille hulp. Het is hulp die 
niet opvalt, die mensen geen etiket opplakt, maar wel 
hard nodig is. 
 

IN MEMORIAM    
Jan Derk (Dick) Geerts overleden 
Op 23 januari kwam er na enkele weken ziekte een eind 
aan het 91-jarige leven van Dick Geerts. Hij woonde op 
Luts 15. Na het overlijden van zijn vrouw Thea (7 jaar ge-
leden) was de glans van het leven verdwenen. Maar hij 
pakte weer een draad op en zijn kinderen zagen met 
enige ontroering hoe hij dat deed, dapper en moedig, 
met een positieve uitstraling.  
Dick Geerts had voor de dienst op Kranenburg zelf de lie-
deren, bv Ps 42 uitgekozen over God, die ‘leven en licht’ 
is, en als bijbellezing 1 Kor. 13, hun trouwtekst van lang 
geleden: over liefde die het uithoudt en volhoudt, liefde 
die niet kan verdwijnen en boven je leven blijft staan, ook 
als je gestorven bent. Dick Geerts kon heel eenvoudig 
zeggen: het is goed en het komt ook goed. Zijn kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen mogen zijn vertrouwen 
meenemen, nu de leegte op Luts 15 zo voelbaar wordt. 
Licht en leven ook over hun verdere leven.  
Siebren van der Zee. 
 

COLLECTE 
De avondmaalscollecte van vorige week zondag, be-
stemd voor het schoolproject in Toraja, heeft € 321,15 
opgebracht.  
Verhoogd met de 50%-regeling (=€ 160,58) kan er dus 
een totaalbedrag van € 481,73 worden overgemaakt. Al-
len hartelijk dank!! 
 

NAGESPREK 
Na de dienst van 3 maart is er weer een mogelijkheid om 
met elkaar na te praten over de dienst. 
Dit gesprek zal geleid worden door Joke van de Zee uit de 
AAlanden. 

De koffie staat al klaar in zaal 3 en u bent van harte wel-
kom! 
 

NOG EEN KEERTJE 
Kees van der Zwaard is op dinsdag 26 februari bij ons te 
gast met zijn voorstelling: 
DE DAG DAT GOD 10 JAAR WERD. Aanvang 20.00 uur en 
de toegang is gratis. 
 

MUZIKALE JEUGD, OPGELET: 
31 maart, na de kerkdienst, is er in de Oosterkerk weer 
een limonadeconcert. 
Er zijn al aardig wat aanmeldingen.  De 
meesten van jullie kennen de “formule” 
wel: Van beginners tot gevorderden, klein 
of groot, iedereen is welkom.  
Je mag individueel een stukje muziek spe-
len en we studeren samen een vrolijk or-
keststukje in. We repeteren daarvoor op de zondagen 10, 
17 en 24 maart, aansluitend aan de kerkdienst, o.l.v. 
Geeske. 
Aanmelden kan nog t/m 3 maart, bij Geeske of bij Nel, wij 
hebben er zin in, jullie ook? 
Nel vd Maden , muziek@oosterkerk.nl , of 
koopman-ridderbos@hetnet.nl 
 

ZONDAG 24 MAART "HAPPEN EN STAPPEN"  
Op zondagmiddag 24 maart willen wij iedereen van harte 
uitnodigen voor een (jonge)gezinnenmiddag waarbij we 
door de Aa-landen gaan wandelen en onderweg wat hap-
jes eten 

We beginnen met koffie / thee / limo-
nade om 14 uur in de Sionskerk (Glaner-
beek 10). 
Vanaf daar gaan we met alle volwasse-
nen en kinderen "happen en stappen". 

De route is een soort speurtocht met kleine opdrachtjes 
onderweg. Op de route liggen vier adressen van gemeen-
teleden waar we (kinder) tapas gaan eten.  
Het is de bedoeling dat we elkaar op een informele ma-
nier ontmoeten, groot en klein! 
Je hoeft deze middag alleen een goed humeur en wan-
delschoenen mee te nemen.  
De route eindigt weer bij de Sionskerk... 
Lijkt het jullie leuk om deel te nemen?  
Geef je dan op bij Anja of Marjanneke vóór donderdag 21 
maart! 
Hartelijke groeten, 
Marjanneke Scholtheis en Anja Vliegenthart 
m.scholtheis@vivente.nu    ramon_anja@tele2.nl 
 

MICHAËLSVIERINGEN  
Grote of Sint-Michaëlskerk Zwolle, aanvang 16.30 uur.  
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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 Johan-
nesevangelie. 
24 februari: Michaëlsviering m.m.v. Cantorij en Cantate-
koor. Voorganger is ds. Nelleke Eygenraam. 
3 maart: Taizé viering. 
 

NIEUW REKENINGNUMMER VOOR KERKBALANS! 
We gebruiken een nieuw rekeningnummer voor kerkba-
lans.  
Op onze rekeningafschriften zien we dat er nog vaak naar 
ons oude bankrekening geld wordt overgemaakt. 
Nu wordt dat nog doorgeboekt naar het nieuwe reke-
ningnummer, maar die service stopt een keer. 
Dus: wilt u controleren of u uw kerkbalans op ons nieuwe 
RABO-rekeningnummer overmaakt?  
Ook als u zeker weet dat u het goed doet? 
Ons nieuwe rekeningnummer is:  
NL54RABO 0373 734 166 t.n.v. CvK Protestantse Ge-
meente Zwolle. 
Alvast bedankt! 
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het 
Kerkelijk Bureau. 
Tel: 038-4217596 of mail: administratie@pknzwolle.nl 
 

40-DAGENBOEKJE 
Ook ditjaar brengen de Adventskerk, 
de Oosterkerk en de Open Kring sa-
men een dagboekje uit voor de 40-
dagentijd dat geheel gevuld is met bij-
drages van gemeenteleden. Het 
thema is deze keer "Woordenschat". 
Iedere dag staat er een bekende 
spreuk uit de Bijbel centraal, vari-

erend van de vraag ‘Adam, waar ben je?’ tot de aanspo-
ring ‘Zoekt en gij zult vinden.’ In de Stille Week komen de 
zeven kruiswoorden van Jezus aan bod. Het boekje kost 
4,50 en is te koop na deze dienst en op zondag 24 febru-
ari en 3 maart. Ook is het te krijgen op het kerkelijk bu-
reau, bij Klazien Oosting aan de PC Hooftstraat 27 en bij 
Lies Westendorp aan de Tjariet 40 (tel 038- 4541730). 
Het is ook hier in de kerk te koop na deze dienst en op 
zondag 3 maart. 
 

HARTELIJK DANK 
De wijkkas ontving deze week een bedrag van € 250,- uit 
de opbrengst van de rommelmarkt van 3 weken geleden. 
Hartelijk dank Werkgroep Carei (Roemenië) en Stichting 
Kinderhulp Beregszasz (Oekraïne) ! 
 

ORGANIST 
Op de orgelbank zit Jeroen vd Scheer, een enthousiast 
organist,  vandaag voor de 1e keer als lid van het organis-
ten-team. In het dagelijks leven is hij te vinden bij het 

Waterschap Vechtstromen als hydroloog. Jeroen fietst 
graag en houdt ervan buiten te zijn. 
Daarnaast bespeelt hij op zondagen afwisselend diverse 
orgels in o.a. de Adventskerk Zwolle, 
de Pauluskerk in Wezep, verder in 
Wilsum, Kamperveen en IJsselmui-
den, waar hij lid is van de Hoeksteen.  
Muziekstijlen van klassiek tot modern 
zijn op zijn lessenaar te vinden.  Vanaf 
vandaag zullen we Jeroen met enige 
regelmaat horen in de Oosterkerk. 
Hartelijk welkom in het organisten-team! 
 

DOPEN 
De eerstvolgende zondag waarop gedoopt wordt is zon-
dag 28 april. Er is al één dopelinge aangemeld. Ouders 
die hun kind graag willen laten dopen kunnen contact op-
nemen met ds. Iemke Epema. 
 

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 Has-
ker en ds. Marjanne Dijk, geestelijk verzorgers van de 
Isalaklinieken in Zwolle leiden deze avond. Het is een ac-
tiviteit van de ring Zwolle, voorheen de classis Overijssel. 
Iedereen is welkom bij deze ontmoeting in breed ver-
band. Opgave graag bij: dominel@hetnet.nl  Informatie 
bij  Margo Jonker.  margojonker@kpnplanet.nl De avond 
wordt gehouden op 28 februari om 19:30 uur in Kerkelijk 
centrum De Overkant, Kerkplein 22 te Dalfsen. Van 
19:00-19:30 uur is er inloop 
 

VASTENTIJD 
In de (40dagen)Vastentijd kun je matigen o.a. met lekker-
nijen en alcohol. Nú denken we óók aan rentmeester-
schap, milieu en klimaat. Daarom willen we proberen 
deze vastentijd geen of minder dierlijke producten zoals 
vlees te eten, omdat dit ons milieu en klimaat zwaar be-
last. Maar het zou fijn zijn om dit idee sámen te doen en 
elkaar te steunen en te stimuleren bij gezamenlijke maal-
tijden op de zondagen 10 maart t/m 14 april van 18:00-
19:30 uur. De eerste maaltijd is bij Willem Mak, Hoek-
straat 16. Daarna wordt verder afgesproken.  
Meedoen? Aanmelden bij willem.mak@telfort.nl of 06-
24406416 
Jan Woltinge en Willem Mak 
 

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: re-
dactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: “Kerkgroet”. 
Deze kerkgroet is samengesteld door Gerard Bielderman 
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