
 

 

 

 Kerkgroet (oplage 90 ex)                                               31 maart 2019 

  Voorganger :  Ds. Iemke Epema  
  Koster :  Arie Berkeveld 
   Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e: Onderhoud orgels 
      
 
 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan de 
bloemen naar 
Jannetta Schoenmaker. 
 
 

Limonadeconcert  
Na deze dienst door de Oosterkerkjeugd.  
Kom luisteren, we rekenen op u. 
De programmaboekjes liggen 
klaar. Ze spelen solo en samen, 
met als afsluiting het 
“limonadeorkest”meteen  
swingende mambo. Duur ± 30-
40 min, toegang vrij. graag een gift voor het schooltje In 
Tana Toraja op Sulawesi. 
Nel vd Maden 
 
Wij gedenken 
Met liefde en eerbied gedenken wij Aukje Hoekstra-
Vaatstra. Zij is op 23 maart 2019 overleden in de leeftijd 
van 96 jaar. Sinds 1993 was zij weduwe van Gerrit 
Hoekstra. 
 Op vrijdag 29 maart stonden we met grote dankbaarheid 
in de Oosterkerk stil bij haar lange leven.  Daarna is Aukje 
Hoekstra-Vaatstra op Bergklooster begraven, bij haar man. 
Wij bidden om Gods troostende ontferming voor haar 
dochters, de klein- en achterkleinkinderen en de zussen en 
broer die ze nog had. 
Ds. Nelleke Eygenraam 
 
Wij gedenken 
Wij gedenken Gerrit Jan Timmerman die op 23 maart jl. 
overleed in Berkumstede, 80 jaar oud. Gerrit Jan 
Timmerman werd op 20 februari geboren in de gemeente 
Gramsbergen.  
Op 30 maart hebben we hem in een volle Hoofdhof in 
Berkum herdacht. Spijtig dat hij de laatste jaren in 
‘schemerland’ vertoefde en daarom in Berkumstede moest 
verblijven. Zijn gedachtenis zij Fenny, de kinderen en 
kleinkinderen tot zegen.  
Ds. Harm Bousema 

 
In memoriam 
Op donderdag 21 maart is geheel onverwachts overleden 
Arend Bandsma. Hij is 88 jaar geworden. Hij laat zijn vrouw 
Coby, die in Berkumstede is opgenomen,  een zoon en 
twee dochters en een aantal klein- en  

 
achterkleinkinderen achter. Afgelopen vrijdag is er een 
dankdienst voor zijn leven gehouden in de kapel op 
Kranenburg. Gelezen is een gedeelte uit Psalm 139 en op 
het orgel klonken enkele van zijn geliefde negro spirituals. 
Daarna is hij naar zijn laatste rustplaats op de 
begraafplaats daar gebracht. 
 Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn. 
Ds. Iemke Epema 
 
Maandag 1 april 15-16:30 uur 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: https://www.contemplatio.nl/lectio-divina-in-zwolle/  

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. 
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. 
 
Fair Trade en Paasgroeten 
Fair Trade tafel: Na de dienst zijn er in de Bagijn weer Fair 
Trade artikelen te koop. 
Paasgroeten actie: Ook zijn er kaarten verkrijgbaar om te 
sturen naar Nederlandse gevangenen in binnen- en 
buitenland en naar organisaties die zich inzetten voor 
mensenrechten wereldwijd. 
 
Nieuwsbrief 'Vanuit de kerkenraad' 
De eerste digitale beleidsnieuwsbrief van de 
wijkkerkenraad is onlangs verzonden naar de ruim 
tweehonderd mensen die de kerkgroet per e-mail 
ontvangen. De wijkkerkenraad wil alle betrokkenen op 
deze wijze informeren over besluiten en beleidsmatige 
ontwikkelingen. De nieuwsbrief verschijnt eens per zes tot 
acht weken en wordt door de scriba gemaild naar alle 
digitale kerkgroetlezers. Verschenen nummers zijn ook te 
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vinden op www.oosterkerk.nl/beleidsnieuwsbrief/. 
Daarnaast liggen telkens in de Bagijnehof enkele papieren 
exemplaren voor wie geen e-mail heeft.  
   
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, aanvang 16.30 uur 
Tot Pasen toe lezen we in elke viering uit het 
Johannesevangelie. 
31 maart Taizé viering .7 april Michaëlsviering Vesper 
 
Gesprek na de dienst. 
Volgende week zondag is er weer gelegenheid om na de 
kerkdienst na te praten met elkaar.Over de preek, de 
liederen, de muziek of de liturgie. …..Jong en oud is 
welkom in zaal 3. Koffie kunt u meenemen van de bar. 
Mineke Kremer zal dit gesprek begeleiden. Een goede 
manier om ervaringen uit te wisselen! 
 
40 dagen tijd actie  
voor kwetsbare kinderen in Rwanda: 7 april: Heel 
Oosterkerk  bakt: intekenlijsten liggen op de balie. Na de 
dienst, tijdens het koffie drinken zijn er taarten/cakes te 
koop.. Kinderen van de kindernevendienst verkopen 
zelfgemaakte cupcakes voor de kinderen van Rwanda. 
 
Uitnodiging 
Als kerk in tijden van bezuinigingen zoeken we naar 
inspiratie en positiviteit voor de toekomst. We hebben als 
gemeente een verhaal met eeuwigheidswaarde. Daar 
geloven we in! We zoeken naar de vertaalslag die we 
hierin naar de toekomst kunnen maken. Daarom gaan we 
van start met het project Waarderende Gemeente 
Opbouw, waarbij positieve ervaringen de leidraad zijn voor 
het vormgeven van de toekomst. Als werkgroep WGO gaan 
we met diverse groepen in gesprek om dat wat waardevol 
is verder te verkennen. Wat nemen we mee naar de 
toekomst?  Vanuit deze gesprekken worden de 
kernthema’s gekozen waar we ons als gemeente de 
komende jaren op gaan richten. Omdat WGO uitgaat van 
onze kracht, van waar we goed in zijn en energie van 
krijgen, gaan we langs verleden-heden en toekomst de 
“wonderen” van onze Oosterkerkgemeente verkennen. 
Hiervoor is ieders verhaal nodig! Komt u, kom jij ook? We 
horen graag waar jij/u met plezier aan terugdenkt of waar 
u/jij warm voor loopt. U bent nodig om de richting te 
bepalen. Daarom nodigen we u/je uit om mee te praten op 
woensdagavond 10 april om 20.00 uur in de Oosterkerk . 
 
Moest Jezus sterven?  
Donderdag 4 april is er in de Oosterkerk een avond met ds. 
Jaap Jonkmans over de vraag: Moest Jezus sterven?       
Van wie?  Voor wie?  De avond begint om 20.00 u. Vanaf 
19.30 uur is er koffie (kosten € 1, -). 
 
 

Bericht voor de kinderen 
Palmpasen 2019. Ook dit jaar zullen we weer een 
feestelijke optocht houden op Palmzondag.  Peuters en 
kinderen (basisschoolleeftijd) mogen weer een stok gaan 
versieren.  
Heb je nog een palmpasen-stok thuis van vorig jaar? Wil je 
die dan volgende week in de kerk inleveren?  
En schrijf zaterdagmiddag 13 april in je agenda. Daan gaan 
we de palmpasen-stokken versieren in de Oosterkerk. 
Binnenkort volgt het precieze tijdstip. 
 
Passiemuziek 
In de Oosterkerk wordt op de avond van Palmpasen, 14 
april 2019 om 19.00 uur, een kerkdienst gehouden waarin 
de Zwolse Cantorij passiemuziek van Alan Bullard zingt. De 
Britse componist en kerkmusicus Alan Bullard, geboren in 
1947, schreef Wondrous Cross in 2011. In deze passie 
worden de zeven kruiswoorden van Jezus verweven met 
gelezen Bijbelpassages en hymnes. Iedereen is van harte 
welkom deze nieuwe vorm van liturgie en muziek mee te 
beleven. Aan de dienst werken mee: de Zwolse Cantorij 
o.l.v. Rudie Altelaar, ds. Tissink als liturg en Marijn de Jong 
als organist. 
 
Paasontbijt 
Zondag 21 april, 1

e
 paasdag, bent u van harte welkom bij 

het paasontbijt. Het ontbijt begint om  8.00 uur in de 
Bagijnehof bij de Oosterkerk. Omdat we graag willen 
weten hoeveel boodschappen we moeten halen, vragen 
we u wel om zich op te geven. U kunt mailen of bellen. 
Hettie de Ruiter hettie.deruiter@home.nl tel. 4541311, 
Ans Selhorst ans.selhorst@home.nl tel.4534301 
Er liggen ook intekenlijsten in de Bagijnehof. Er zal een 
vrijwillige bijdrage worden gevraagd. 
 
Op de koffie 
Elke donderdagmorgen in de even weken, staat de koffie  
Kom even binnen, om een kop koffie te drinken, een 
praatje te maken. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van 
harte  
 
Onze wijkkas 
De afgelopen week werden er 4 bedragen ontvangen, in 
totaal € 505,- ! Hartelijk dank gulle gevers. Het overzicht 
van de ontvangen giften in 2019 kunt u op 
de website inzien . 
Tim Krooneman 
 
 
 
 
  

 

Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? Stuur dan een 

email aan: redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: 

“Kerkgroet”. 

Deze kerkgroet is samengesteld door Henk Zomer 
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