
KERKGROET  zondag 10 maart 2019  (opl. 100 ex) 

Voorganger: ds. Iemke Epema

Koster: Egbert van Buiten

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Wijkkas

Bloemengroet 
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar: 
mw. R. van der Laan.
Langs deze weg laten we onze 
verbondenheid blijken.

Bestemming derde collecte vandaag:  Wijkkas   
Je mag er best eens bij stil staan: alle activiteiten die 
door het jaar heen in de wijkgemeenten worden 
georganiseerd. Overal zijn vrijwilligers bezig de 
verbondenheid met hun kerk handen en voeten te 
geven en zo verbindingen te leggen met anderen, 
binnen en buiten de gemeente. Voor mensen van 
alle leeftijden en ‘smaken’ is er altijd wel iets te 
doen, te lezen, te horen, te beleven. Vrijwel al die 
activiteiten worden betaald vanuit de Wijkkas en 
daarvoor is vandaag de derde collecte bestemd. Het 
behoeft geen betoog dat ieders bijdrage van harte 
welkom is. Eigenlijk is die een gift aan jezelf! 

In Memoriam 
Op zondag 24 februari overleed Pieternella Grietje 
Westerveld, op de leeftijd van 86 jaar. In 1963 kwam 
ze in Zwolle wonen, eerst in Holtenbroek, later 
verhuisde ze naar Geleen 27. Ze werkte met veel 
liefde en toewijding in het basisonderwijs. Ze was 
actief in vrijwilligerswerk. In de Hoeksteengemeente 
was ze zeer betrokken. Ze zong in de cantorij, was 
jarenlang lid van de kerkenraad en bovenal was ze 
bekend en geliefd door haar aandacht en zorg voor 
de mensen om haar heen.                                          
‘Vol vertrouwen teruggekeerd naar de Bron van het 
Leven’ staat op de kaart van overlijden. In dat 
vertrouwen stierf ze, na een kort ziekbed. Verbonden
met de Bron, God, waaruit ze leefde en waaruit ze 
ook deelde met anderen, liefde, goedheid, geloof. In 
dankbaarheid hebben we op zaterdag 2 maart op 
Kranenburg afscheid genomen van Nel. We lazen de 
woorden uit Psalm 36: ‘Bij U is de bron van het 
leven, door úw licht zien wij licht’. Dat die woorden 
tot troost mogen zijn voor allen die Nel zullen 
missen.

Ds. Elly Urban

Vandaag 10 maart klimaatmars in Amsterdam 
Met deze mars wordt geprobeerd de regering 
duidelijk te maken dat de zorgen om klimaat en 
milieu in onze samenleving breed gedeeld worden. 
De mars wordt georganiseerd door o.a. Stichting 

Milieudefensie en Greenpeace en bijna 50 andere 
organisaties doen mee. Ook de kerken zijn 
vertegenwoordigd. Juist gelovigen voelen zich 
geroepen tot een zorgzame omgang met de aarde. 
De kerken en andere religieuze groepen starten om 
12:30 uur bij de Dominicuskerk aan de Spuistraat 12 
in Amsterdam. Vandaar wordt er naar de Dam 
gelopen. In de kerk wordt er een lied met elkaar 
gezongen, en ds. René de Reuver, de scriba van de 
PKN, en mgr Jan Hendriks, de bisschop van Haarlem-
Amsterdam, spreken een zegen uit. Na afloop van de
klimaatmars is er een avondgebed om 17:00 in de 
Noorderkerk in Amsterdam, met als voorganger dr. 
Paul Visser. Op de website kunt u meer lezen.

Ook Klimaatmars in Dominicanenklooster  
Onder de noemer ‘Kliederklooster’ is er vanmiddag 
een vrolijke Klimaatmars door de kloostergang. 
Vieren en spelen met al het moois wat de aarde 
geeft en speuren naar de lente die zich al voorzichtig 
laat zien. Een speelse zondagmiddag voor kinderen 
en (groot)ouders. Zaadjes planten, groene 
protestborden maken en broodjes bakken om na de 
kinderklimaatmars gezellig samen bij een ‘little tea’ 
op te eten. Omlijst met een verhaal en een 
kindvriendelijke mini-viering. Ook Oosterkerkers van 
harte welkom! De kosten zijn 5 Euro per gezin. Zie 
voor meer informatie 
https://kloosterzwolle.nl/programma/kliederklooster
-kinderklimaatmars

Ontmoetingshuis Moderne Devotie                  
Op dinsdag 12 maart 2019 komt het 
Ontmoetingshuis bijeen in de consistorie van de 
Grote Kerk. Spreker is ds. Nelleke Boonstra. Het 
thema van de avond is “de zusters in de begintijd van
de Moderne Devotie”. Nelleke Boonstra is predikant 
in de Protestantse kerk, 65 jaar en woont in 
Deventer. Zij schrijft: “De zusters van het gemeene 
leven hebben mij vanaf mijn studie theologie aan de 
VU geboeid. Hoe konden vrouwen zoveel aandacht 
krijgen van een zo groot man als Geert Grote? En 
hoe is hun bekendheid bewaard gebleven de 
eeuwen door? En wat kunnen zij betekenen nu? 
Graag wil ik dit met jullie delen. We gaan mediterend
aan de slag met rapiaria (=spreukenboekjes) uit de 
15e eeuw en luisteren naar een paar bijzondere 
zusters uit het Meester Geerts Huis van Deventer”. 
De kosten voor maaltijd, koffie en thee bedragen 
€7,50. Zie de website voor verdere informatie en 
aanmelding: 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Van harte 

https://kloosterzwolle.nl/programma/kliederklooster
http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl.


welkom om 18.30 uur in de consistorie van de Grote 
Kerk (Grote Markt 18).

Lectio Divina in Zwolle                                            
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. Dit naar aanleiding van 
het verschijnen van het boek ‘Samen luisteren in de 
stilte’ van Jos Douma, Anselm Grün, en anderen op 1
maart. Ook de Oosterkerk, Adventskerk en Open 
Kring doen mee aan dit project. Wat is lectio divina? 
Lectio divina is een manier van bijbellezen die al 
sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die 
gepaard gaat met stilte en meditatie. Het doel is om 
dichter bij het hart van God in zijn Woord te komen. 
Hoe kan een bijeenkomst eruitzien? Er wordt een 
kaars aangestoken. We luisteren naar muziek. 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: www.contemplatio.nl/lectiodivina. De komende 
samenkomsten in Zwolle op een rijtje: dinsdag 12 
maart, 21.00-21.45 in de Open Kring; vrijdag 15 
maart, 9.15-10.00 uur, Sionskerk; vrijdag 15 maart. 
10.15-11.00 uur, Plantagekerk; maandag 18 maart 
15.00-16.30 uur, Adventskerk.

Schoonmaak kerk
Dinsdagmorgen 12 maart vanaf 9.00 uur is er weer 
schoonmaak in de kerkzaal. Dit gebeurt elke tweede 
dinsdagochtend van de maand en is een 
vrijwilligersklus. Wat er gedaan wordt bepalen de 
vrijwilligers onder elkaar en is afhankelijk van het 
aantal aanwezige vrijwilligers. Komt u ook 
schoonmaken?

Zwolse Bijbel Opnieuw                                     
Vanuit Academiehuis de Grote Kerk wordt een groots
project opgezet. En ú kunt daaraan bijdragen!  In de 
15e eeuw schreven broeders van de Moderne 
Devotie in het Zwolse fraterhuis de Bijbel over. Dit 
pronkstuk van Zwolse cultuur is helaas beschadigd 
geraakt door de eeuwen heen. Wij vinden het tijd 
voor een nieuwe, u ook? Alle Zwollenaren worden 
uitgenodigd om in het hoogkoor van de Grote Kerk 
een stukje van de Bijbel over te schrijven. 
Verenigingen, instellingen, bedrijven en kerken 
worden gevraagd mee te schrijven. Zwolse 
kunstenaars worden uitgenodigd de teksten te 
versieren. Wanneer alle teksten uit de Bijbel zijn 
overgeschreven en verzameld, zal deze Bijbel 
daadwerkelijk worden uitgegeven. Het project start 
op 1 april en eindigt 14 juni 2019. Hoe kunt u 

bijdragen? Wij zoeken vrijwilligers die het 
overschrijven in goede banen leiden. Het gaat met 
name om het geven van een korte instructie en het 
(eventueel) beantwoorden van vragen. Heeft u twee 
uur de tijd om deze taak op u te nemen, geef u dan 
op! Uiteraard bent u ook van harte welkom met ons 
mee te schrijven. U  kunt zich  opgeven als vrijwilliger
via zwolsebijbel@academiehuis.nl    t.a.v. Grace 
Blankestijn. Op 14 maart is er een 
vrijwilligersbijeenkomst om 19.30u in de Grote Kerk. 
U kunt dan meer  vernemen  over dit 
spraakmakende project. Van harte welkom! Voor 
meer informatie  ga naar : www.zwolsebijbel.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 lezen we in elke viering uit het 
Johannesevangelie. De komende vieringen: 10 maart
Michaëlsviering, ds. Martin Jans, studentenpastor  
en 17 maart Michaëlsviering Vesper, liturgen Els 
Rademaker-Vos en Christa van Stappen

Muziek met een Plus                                       
Zondag 10 maart in De Hoofdhof Berkum: Fluitiste 
Marjolein de Wit ( o.a. bekend van EO Nederland 
Zingt) geeft een concert met begeleiding van piano, 
contrabas en percussie. Klassiek met een sausje van 
jazz, folk en pop! Het concert  begint om 15:00 uur. 
Toegang 10 Euro, een gratis drankje tijdens de pauze 
is inbegrepen.

Woonruimte gezocht                                           
Wij, Peter en Rosanne, hopen 29 augustus 2019 te 
gaan trouwen. Wij zijn beiden nog student (hbo-
theologie), dat maakt het lastig voor ons om een 
plekje te vinden waar wij samen mogen wonen. 
Omdat wij actief betrokken zijn bij Academiehuis de 
Grote Kerk en beiden nog studeren in Zwolle, willen 
we graag in Zwolle gaan wonen. Wij zoeken een 
huisje of appartement in Zwolle (eventueel 
omgeving) met een maximale kale huurprijs van 
€720,-. Wij hopen dat u ons kunt helpen een fijn 
plekje te vinden waar wij samen kunnen starten. 
Peter de Graaf en Rosanne Hofman, 0611681786 of: 
peterdegraaf95@gmail.com

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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