
KERKGROET    (oplage 100 ex)        Zondag 24 maart 2019 

Voorganger  :  Ds. Elly Urban 

Koster :  Wiep Jagersma 

 

Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk    

                            3e:  Exploitatie Protestanse Gemeente Zwolle.  
 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Sytze de Boer 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Er wordt stevig gerepeteerd en het begint al goed te 
klinken.  
Volgende week, na de dienst is het zover. 
En… hoe meer publiek hoe gezelliger. Breng je hele 
familie en vriendenkring mee! 
Er is ook weer een goed doel waarvoor we met de pet 
rondgaan en we beginnen met iets lekkers bij de 
koffie/limonade. Tot de 31e, Geeske en Nel 
 
Exploitatie Protestanse Gemeente Zwolle.  
Let op: Kerk zijn kost geld! Je zou deze 
waarschuwing, een variatie op wat er wordt gezegd 
als je geld wilt lenen, eigenlijk liever niet willen 
horen. Een kerk is toch geen bedrijf? Moeten we het 
nu alweer over de centen hebben? Toch doen we 
dat als Protestantse Gemeente Zwolle maar weer 
eens, omdat we heel graag willen dat al het goede 
wat we met elkaar, en met Gods hulp, hebben 
opgebouwd niet behoeft te worden afgebroken. Wij 
hopen dat er ruimte blijft, ook financieel, om vorm 
te geven aan onze dienst aan de Heer van de kerk en 
aan onze medemensen. Voor die toekomst vragen 
we vandaag een bijdrage. 
 
In Memoriam 
Op dinsdag 12 maart is overleden JAN BOSCH, in de 
leeftijd van 78 jaar. Hij laat zijn vrouw Annet, zijn 
zonen Chris en Paul en zijn schoondochter Wietske 
achter. Jan kreeg anderhalf jaar geleden te horen dat 
hij ongeneeslijk ziek was. Hij was van 1990 tot 2005 
koster van deze Oosterkerk en jarenlang en trouw lid 
van de Zwolse cantorij. Jan was een geboren Fries en 
heel duidelijk in wat hij wel en niet wilde. Een 
rustige, hartelijke, eerlijke en innemende man met 
gevoel voor humor. Zijn leven lang was het geloof 
belangrijk voor hem. Boven de kaart staan de eerste 
regels van Lied  899, waarin God een sterke 
veste wordt genoemd. Jan is thuis in vrede 

gestorven, omringd door zijn gezin. We hebben 
afscheid van hem genomen in een dienst op 
maandag 18 maart waarin de Zwolse cantorij zong. 
Jan had zelf aangegeven wat er moest worden 
gelezen en gezongen. Psalm 122 heeft op 
verschillende manieren geklonken. Daarin gaat het 
om de vrede in Gods huis, de vrede die er kan zijn 
tussen mens en God en tussen mensen onderling. 
We bidden die vrede toe aan zijn gezin dat hem nu 
moet missen.            ds. Iemke Epema 
 

De handgemaakte groene keramiek 
KAN van het doopvont is verdwenen. 
Wie kan ons zeggen waar deze is 
gebleven? 
Namens de (hulp) kosters 
Wim en Roely Aalbers. 
Wim.aalbers@telfort.nl 
 
 

Contextueel Bijbellezen woensdag 27 maart 
Adventskerk 20.00 uur 
Op 27 maart bent u welkom op de tweede avond 
Contextueel Bijbellezen van dit seizoen; we lezen 
een Bijbelgedeelte dat aansluit bij het thema van de 
Veertigdagentijd: ‘een nieuw begin’. We denken na 
over ons eigen leven: wat houdt mij bezig, wat 
speelt er in de samenleving hoe hebben we daar als 
kerk mee te maken? En wat komen we tegen in dat 
Bijbelgedeelte, dat misschien nieuw licht werpt op 
onze eigen situatie? Een nieuw begin in ons eigen 
leven misschien?  
Welkom in de Adventskerk, woensdag 27 maart om 
20.00 uur. U bent daar ook al welkom om 19.00 uur 
voor de Veertigdagenvesper. De avond wordt 
begeleid door ds. Elly Urban, en u bent ook van harte 
welkom als u bij de eerste avond in januari niet 
aanwezig was (de avonden staan los van elkaar). 
Aanmelden is handig: dsellyurban@oosterkerk.nl 
 
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.  
24 maart Michaëlsviering m.m.v. Cantorij, 
vg. ds. Jan Doelman 
31 maart Taizé viering 
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ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE 
Op dinsdag 26 maart 2019 komt het 
Ontmoetingshuis weer bijeen. Het thema is dan ‘God 
als einddoel’ en Christine Pilon zal de aftrap 
verzorgen. De kosten voor maaltijd, koffie en thee 
bedragen €7,50. Zie de website voor verdere 
informatie en aanmelding: 
Www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Van 
harte welkom om 18.30 uur in studentencafé Het 
Vliegende Paard (Voorstraat 17). 
 
De wijkkas 
In maart kon door 7 giften € 420,- aan de wijkkas 
toegevoegd worden. Hartelijk dank daarvoor! 
De begroting voor dit jaar is € 13.707,- aan 
inkomsten. Dat betekent gemiddeld per kwartaal ca. 
€ 3.400, - om alle voorziene activiteiten te kunnen 
betalen. Met nog 10 dagen te gaan in dit 1e 
kwartaal, staat de teller op € 2.180.-.  Hopelijk lopen 
we die achterstand de komende maanden nog 
 in. (TK) 
 
Wo 27 maart en ma 1 april Lectio Divina  
in de Oosterkerk                                     
In Zwolle zijn er gedurende de 40-dagentijd in 5 
kerkgebouwen in totaal maar liefst 28 lectio divina 
samenkomsten. Alle gelegenheid dus om kennis te 
maken met deze manier van biddend bijbellezen. Op 
veertig plekken in ons land worden lectio divina 
samenkomsten aangeboden. Ook de Oosterkerk, 
Adventskerk en Open Kring doen mee aan dit 
project. In de Oosterkerk is er op woensdagmiddag 
27 maart een bijeenkomst die wordt begeleid door 
ds. Elly Urban en op maandagmiddag 1 april een 
bijeenkomst die wordt begeleid door ds. Iemke 
Epema, beide keren van 15 tot 16:30 uur. Lectio 
divina is een manier van Bijbellezen die al sinds de 
vroegste monniken wordt beoefend en die gepaard 
gaat met stilte en meditatie. Hoe kan een 
bijeenkomst eruitzien? Er wordt een kaars 
aangestoken. We lezen enkele keren een kort 
gedeelte hardop uit de Bijbel. Daarna worden we stil 
en mediteren we over de tekst. Vervolgens delen we 
met elkaar wat we hebben gedacht, gehoord, 
gevoeld. We sluiten af met gebed. Voel je welkom! 
Meer informatie vind je 
op: https://www.contemplatio.nl/lectio-divina-in-
zwolle/  
 
Paasgroeten actie van de Z.W.O. 31 maart, 
In de Bagijn kunt u na de dienst kaarten meenemen 
en indien gewenst postzegels kopen. 
Er zijn dubbele Nederlandse kaarten, voor 
gevangenen in Nederland en hun familieleden. 
Verder zijn er enkele Nederlandstalige kaarten voor 
Nederlandse gevangenen in het buitenland. 

Zet wel uw naam op de kaart, maar nooit uw adres. 
Er zijn voorbeelden van bemoedigde teksten  
In het Nederlands beschikbaar.  De Z.W.O. 
 
4 april  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. Marjanne Dijk, 
geestelijk verzorgers van de Isalaklinieken in Zwolle 
leiden deze avond, die eind februari gehouden zou 
worden maar moest worden uitgesteld. Het is een 
activiteit van de ring Zwolle, voorheen de classis 
Overijssel. Iedereen is welkom bij deze ontmoeting 
in breed verband. Opgave graag bij: 
dominel@hetnet.nl  Informatie bij  Margo Jonker.  
margojonker@kpnplanet.nl De avond wordt 
gehouden op donderdag 4 april om 19:30 uur in 
Kerkelijk centrum De Overkant, Kerkplein 22 te 
Dalfsen. Van 19:00-19:30 uur is er inloop. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. 
 
PROVIDER GAAT OP KAMP! Onze 12+ gaat op kamp. 
Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 april naar Roompot 
Hunzepark bij Borger, net achter Assen. Dirk Jan, 
Henk, Ramon en Marieke gaan sowieso. Geef je op 
via de provider groepsapp. 
INFORMATIE AVOND OVER KAMP, is op vrijdag 29 
maart, om 20.00 uur in de Oosterkerk, voor ouders 
en deelnemers. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met Marieke Keijzer  Houtman,  
keijzerhoutman@gmail.com of 06 190 19660. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij (max. 100 woorden) per e-mail aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl donderdags voor 12.00 uur, 

met als onderwerp de datum van plaatsing,  

Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis?, stuur dan 

een e-mail aan: redactie@oosterkerk.nl; onderwerp: 

“Kerkgroet”. 

Deze kerkgroet is samengesteld door Evert Pierik 
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