
 

 Kerkgroet (oplage 125 ex)                                   14 april 2019 

 Voorganger:  Ds. Nelleke Eygenraam  
 Koster: Onbekend 
 Collecten:  1e: Diaconie   2e: Kerk    

                3e: Vakantieweken Gehandicapten  
     

 
BLOEMENGROET  
Als groet van onze gemeente gaan de 
bloemen naar Anniek v. Vilsteren. 
Langs deze weg willen we onze verbon-

denheid laten blijken.  

 
COLLECTEN 
De Diaconiecollecte is bestemd voor de slachtoffers van de 
cycloon Idai. 
In Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn miljoenen men-
sen getroffen door de cycloon Idai. Zij hebben dringend 
voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen nodig. 
Communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen zijn 
weggevaagd. Dorpen zijn overstroomd. 
De diaconiecollecte van deze zondag is bestemd voor de 
hulp aan de slachtoffers van deze ramp. 
(Uw gift kunt u ook overmaken op rekeningnummer 
NL12RABO 0373 7399 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Ge-
meente Zwolle o.v.v. Hulp slachtoffers Idai). 
 

De derde collecte is bestemd voor Vakantieweken Gehandi-
capten.   
Op alle mogelijke manieren en met aanlokkelijke adverten-
ties worden we aangemoedigd om op vakantie te gaan of 
een verre reis te maken. Velen hebben hun plannen om 
eens lekker weg te gaan al voor elkaar. Vaak realiseren we 
ons niet dat er ook mensen zijn die door een lichamelijke 
beperking niet zomaar op vakantie kunnen. 
Ook deze mensen willen graag een keer een weekje weg. De 
diaconie wil deze vakantie (financieel) mogelijk maken voor 
hen die dat zelf niet kunnen voldoen. Een stukje solidariteit 
met hen die het dubbel moeilijk hebben. 
 

PASSION 
Op Goede Vrijdag, 19 april, brengt Koorbizniz Oosterwind 
een geheel nieuwe versie van de ‘Passion’ ten gehore in de 
Oosterkerk. Aanvang is 19.30 uur. 
In deze ‘Passion’ wordt een verbin-
ding gemaakt tussen het lijdensver-
haal van Jezus en de Nederlandstalige 
popmuziek. Er zullen delen van het lij-
densverhaal voorgelezen worden. 
Deze lezingen zullen worden afgewis-
seld met hedendaagse, verbindende 
teksten, geschreven door ds. Elly Urban. Deze teksten vor-
men een brug tussen het evangelie en datgene wat ons ook 
nu bezighoudt. De voorganger is ds. Iemke Epema. 
U bent van harte welkom! 
 

STILLE WEEK 
Als Oosterkerk en Adventskerk houden we de vieringen in 
de Stille Week dit jaar opnieuw gezamenlijk. In het begin 
van de week komen we voor de vespers iedere avond om 
19:30 uur in de Oosterkerk bij elkaar en in de tweede helft 
van de week op dezelfde tijd in de Adventskerk..  Alleen op  

Goede Vrijdag worden er om 19:30 uur twee verschillende 
vieringen gehouden: een gezongen Passie hier in de Ooster-
kerk, met eigentijdse Nederlandstalige popmuziek en een 
viering waarin de Paascyclus wordt voortgezet in de Ad-
ventskerk. De viering op Stille Zaterdag begint om 22 uur.  
Voor een overzicht van alle vieringen in deze week met aan-
vangstijden en voorgangers, zie Gaandeweg en de website.  
 

GEEN NACHT VAN WAKEN 
Vorig jaar is in de Oosterkerk de nacht van waken en ook de 
vroege viering bij zonsopgang op Paasochtend niet doorge-
gaan, omdat we niet voldoende organisatoren hebben ge-
vonden. Ook dit jaar zal er geen nacht van waken en geen 
vroege viering zijn. Wanneer we horen dat veel mensen dit 
missen zal dat voor ons reden zijn om te kijken of het toch 
mogelijk is in 2020 wel een vroege viering te houden. 

Taakgroep Eredienst 
 

PAASONTBIJT 
Zondag 21 april, 1e paasdag, bent u van harte welkom bij 
het paasontbijt. Het ontbijt begint om 8.00 uur in de Bagij-
nehof bij de Oosterkerk. Omdat we graag willen weten hoe-
veel 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 vrij-
willige bijdrage worden gevraagd. 
 

PASEN 
Op 21 april op Paasochtend is er om 9 uur een kinderviering, 
die aansluit op het Paasontbijt en waarin voorgaat ds. Elly 
Urban. Om 10:30 uur is er een feestelijke muzikale Paasvie-
ring, waarin ds. Iemke Epema de voorganger is. 
 

DOOPDIENST  
Op zondag 28 april is er weer een doopdienst. Deze is al 
voorbereid met de doopouders. Ouders die hun kind dan 
ook graag zouden willen laten dopen wordt verzocht zo 
spoedig mogelijk contact op te nemen met ds. Iemke 
Epema. 
 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDELEVEN 
Op zondag 31 maart overleed Irma’s moeder en mijn 
schoonmoeder Klazien Smits-Ritsema in de leeftijd van 85 
jaar. Zij leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. De laatste 
weken waren zwaar. Daags voor haar overlijden konden we 
als familie bij haar sterfbed een bijzondere huisdienst hou-
den. Met elkaar werkten we daarna toe naar een warme af-
scheidsdienst in haar kerk te Broek op Langedijk op vrijdag 
5 april. Wat ons allen zeer goed deed en bemoedigde, wa-
ren ook de blijken van meeleven vanuit de Oosterkerk. 
Daarvoor willen we u heel hartelijk danken.  
Warme groeten, ds. Hans Tissink, Irma Smits, Joël, Evianne 
en Lebo. 
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ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE 
Op dinsdagavond 23 april 2019 houden we weer een 
nieuwe bijeenkomst van het Ontmoetingshuis. Het thema is 
ditmaal ‘Verlangen’. De nieuwe dominee van de Open Kring 
(PGZ), ds. Cor Baljeu zal hierover een korte inleiding verzor-
gen. Daarna volgt onder zijn leiding het open geloofsge-
sprek aan de hand van een korte tekst uit De Navolging van 
Christus van Thomas a Kempis (Boek 4.11). De kosten voor 
maaltijd, koffie en thee bedragen €7,50. Zie de website voor 
verdere informatie en aanmelding: www.ontmoetingshuis-
modernedevotie.nl. Van harte welkom om 18.30 uur in stu-
dentencafé Het Vliegende Paard (Voorstraat 17) en maak 
meteen eens kennis met de heerlijke nieuwe maaltijden. 
 

BERICHT VOOR DE KINDEREN: PALMPASENSTOKKEN 
Wat een feestelijke stokken vandaag in de optocht! Geniet 
de lekkere dingen en kijk nog eens samen 
naar de uitleg van de verschillende on-
derdelen van de palmpasenstok.  
En zouden jullie dan de komende weken 
de lege palmpasen-stokken weer in de 
kerk willen inleveren? Dan kunnen we ze 
volgend jaar weer gebruiken! 
 

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 Johannesevan-
gelie. 
14 april Palmzondag, 19.30 uur Concert Johannes Passion in 
de OLV Basiliek 
21 april Pasen, Michaëlsviering m.m.v. Cantorij, vg. ds. 
Margo Jonker 
 

OP DE KOFFIE 
Elke donderdagmorgen in de even weken, staat de koffie 
klaar in De Bagijnehof. 
Kom even binnen, voor een kop koffie, een praatje te ma-
ken. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom op 
18 april, 2 en 16 mei enz.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WONDROUS CROSS 
In de Oosterkerk, Bagijnesingel 17 in Zwolle, wordt op van-
avond de avond van Palmpasen, om 19.00 uur, een kerk-
dienst 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 Je-
zus verweven met gelezen Bijbelpassages en hymnes. Ieder-
een 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. 
 

 
GROTE GIFT VOOR WIJKKAS 

Afgelopen week werd een gift van € 2.000,- op onze 
wijkkasrekening bijgeschreven. Heel hartelijk dank 
daarvoor! Het overzicht van de giften in 2019 kunt u 
hier inzien. Alle financiële zaken staan op deze pagina 
van de website. (TK) 
 

Z.W.O. ACTIE voor " Kwetsbare kinderen in Rwanda" 
De opbrengst van "Heel Oosterkerk bakt", dat na de dienst 
van 7 april plaats vond, bedraagt: 360,45 euro. Alle cakes, 
taarten en cupcakes zijn verkocht! Alle bakkers hartelijk 
dank hiervoor. Ook de kinderen van de kindernevendienst 
bedankt, die zich met veel enthousiasme ingezet hebben 
om de cupcakes te versieren en te verkopen. 
De spaardoosjes kunnen op Paaszondag, 21-04 en zondag 
28 - 04 ingeleverd worden en op de "Afrikaanse jurk" die in 
het liturgisch centrum in de kerkzaal gelegd worden. 

De Z.W.O. commissie 
 
 
 
 
 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan kerkgroet@oosterkerk.nl 
vóór donderdag 12.00 uur, met als onderwerp de datum van plaat-
sing. 
Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? Stuur dan een email 
aan: redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: “Kerkgroet”. 
Deze kerkgroet is samengesteld door Gerard Bielderman 
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