
KERKGROET    (oplage 110 ex)  7 april 2018 

Voorganger  :  ds. Iemke Epema 

Koster :  Wim Aalbers 

Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Mwana Ukundwa 

 

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

3e collecte: 40-dagentijdproject in Rwanda 
Deze week collecteren we voor Mwana Ukundwa in 
Rwanda. In 2019 is het 25 jaar geleden dat één 
miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun 
buren. De jongvolwassen Rose Mukankaka 
overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, 
broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde 
dienen door weeskinderen op te vangen en onder te 
brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana 
Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is 
het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de 
organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids 
hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen 
medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan 
met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die 
besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor 
zichzelf en hun gezin. 
 
Stille Week 
Als Ooster- 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 in de 
Adventskerk. Alleen op Goede Vrijdag worden er 
twee verschillende vieringen gehouden: een 
gezongen Passie in de Oosterkerk, met eigentijdse 
Nederlandstalige popmuziek en een viering waarin 
de Paascyclus wordt voortgezet in de Adventskerk. 
De viering op Stille Zaterdag begint om 22 uur.   
Voor een overzicht van alle vieringen in deze week 
met aanvangstijden en voorgangers, zie Gaandeweg 
en de website.  
 
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 Paasviering, waarin ds. 
Iemke Epema de voorganger is. 
 
Geen nacht van waken  
Vorig jaar is in de Oosterkerk de Nacht van waken en 
ook de vroege viering bij zonsopgang op 
Paasochtend niet doorgegaan, omdat we toen niet 
voldoende organisatoren konen vinden. 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 
 
Doopdienst 
Op zondag 28 april is er weer een doopdienst. 
Ouders die hun kind dan graag willen laten dopen 
wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact op te 
nemen met ds. Iemke Epema. 
 
Paasontbijt 
Zondag 21 april, 1e 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. 
 
Palmpasen 2019 
Ook dit jaar gaan we met de kinderen van de 
kinderkring en de peuters van de oppas een 
palmpasenstok versieren. Zondag 14 april gaan we 
daarmee in optocht door de kerk. 
Op zaterdag 13 april kan je je stok alvast versieren 
en voorbereiden. Van 14.00-16.00 liggen alle 
materialen klaar en kan je aan de slag. En heb je 
misschien nog een stok van vorig jaar thuis liggen, 
neem je die dan zaterdag mee? 
Wij zorgen ervoor dat er extra stoken worden 
versierd voor wie op 13 april niet kan en tijdens de 
kinderkring op 14 april kunnen we nog de laatste 
hand aan de stokken leggen. 
Mag je bepaalde dingen niet kunnen eten, stuur dan 
even een mailtje naar Nienke van der Schaaf 
(n.schaaf@versatel.nl). 
Weet je dus welkom om aan te sluiten in de optocht!  
 
Nog één keer Limonadeconcert 
Wat was het een mooi muzikaal feestje, vorige 
week zondag. Zoveel jeugd! Jullie werden 
gezien en gehoord. 
Muzikanten, bedankt, jullie hebben geweldig 
gespeeld. Publiek bedankt, jullie waren fijne en 
betrokken luisteraars. 
Technici, fotografen, “bakdames”, bedankt. Wat was 
het inspirerend om zoiets samen te kunnen doen. 
De eindcollecte heeft het mooie bedrag van € 453 ,- 
opgeleverd en dat geld gaat naar Toraja op Sulawesi. 
Volgend jaar weer…!!!  ( concert nummer 5) 

mailto:hettie.deruiter@home.nl
mailto:ans.selhorst@home.nl


 

NL23 INGB 0001 1582 71 tnv Prot. Wijkgemeente Oosterkerk  |  NL50 RABO 0158 1661 91 tnv Diaconie Oosterkerk 

Meer informatie op www.oosterkerk.nl 

 
 

Schoonmaak kerkzaal. 
Dinsdagmorgen 9 april 9.30 uur wordt er weer 
schoongemaakt in de kerkzaal. Elke tweede 
dinsdagochtend van de maand komen een aantal 
vrijwilligers bij elkaar om de kerkzaal flink onder 
handen te nemen.  Komt u ook helpen ? Van harte 
welkom. Namens de beheercommissie. 

 
Passiemuziek 
Op de avond van Palmpasen, 14 april 2019 om 19.00 
uur, een kerkdienst gehouden waarin passiemuziek 
van Alan Bullard klinkt. De Britse componist en 
kerkmusicus 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. 
 
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, de kerk gaat om 19 uur open. 
In deze ‘Passion’ wordt een verbinding gemaakt 
tussen het lijdensverhaal van Jezus en de 
Nederlandstalige popmuziek. Uit de bijbel worden 
delen van het lijdensverhaal voorgelezen door ds. 
Iemke Epema. Deze worden afgewisseld met 
verbindende, hedendaagse teksten, welke dit jaar 
zijn geschreven door ds. Elly Urban. Deze teksten 
vormen een brug tussen het evangelie en datgene 
wat ons ook nu bezighoudt.  
U bent van harte welkom! 
 
ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE op 9 april 
Op dinsdagavond 9 april is er weer een bijeenkomst 
van het Ontmoetingshuis. Het thema is dan 
‘Heerlijke godsdienst’. Pioniersteamlid en kenner 
Mink de Vries zal hierover een korte inleiding 
verzorgen. Daarna volgt een open geloofsgesprek 
aan de hand van een korte tekst uit De Navolging 
van Christus van Thomas a Kempis. 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) en maak 
meteen eens kennis met de nieuwe menu’s. 
Lectio Divina op 8 april o.l.v. Hans Tissink 
Lectio divina is een biddende manier van Bijbellezen 
die al sinds de vroegste monniken wordt beoefend. 

Het lezen van de tekst wordt afgewisseld met stilte 
en bezinning. Het doel is om dichter bij het geheim 
van God in zijn Woord te komen.  Iets om een keer 
te ervaren? Dat kan morgen al. Om 15.00- 16.30 
uur op maandag 8 april zal ds. Hans Tissink in 
SIO/Adventskerk (zaal 9) de Bijbeltekst van 
Palmzondag als basis gebruiken voor deze speciale 
manier van lezen. Fijn als u/jij wilt aanschuiven en 
meedoen. Meld je s.v.p. wel even van tevoren aan 
bij jttissink@hetnet.nl. 
Meer informatie over dit project valt te lezen 
op:www.contemplatio.nl/lectiodivina 
 
Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk   
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. 
7 april Michaëlsviering Vesper, 16:30 uur, liturgen 
ds. Harm Bousema en Harry Steenbergen 
14 april Palmzondag, 19.30 uur Johannes Passion in 
de OLV Basiliek 
 
Collecte 14 april (Palmpasen): cycloon Idai. 
In Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn miljoenen 
mensen getroffen door de cycloon Idai. Zij hebben 
dringend voedsel, water, kleding, onderdak en 
medicijnen nodig.Communicatielijnen zijn volledig 
weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Gehele 
dorpen zijn overstroomd. Hulpverleners redden 
mensen die op daken zijn gaan schuilen en in bomen 
zijn geklommen om niet in het water terecht te 
komen. De diaconiecollecte van zondag 14 april, is 
bestemd voor de hulp aan de slachtoffers van deze 
ramp. 
Mogen we op u rekenen? Uw gift kunt u ook 
overmaken op rekeningnummer NL12RABO 0373 
7399 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Zwolle o.v.v. Hulp slachtoffers Idai. 
 
Muziek met een Plus in De Hoofdhof, Berkum  
Zondag 7 april is de jaarlijkse Meezing Mattheüs met 
orkest, projectkoor, meisjeskoor, soliste Ineke 
Vlogtman en verteller Jan Visser. Muzikale leiding 
Martien Hovestad. 
Het concert  begint om 15:00 uur. Een gratis drankje 
na afloop  is inbegrepen. 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12 uur, met 

als onderwerp de datum van plaatsing,  

Kerkgroet thuis lezen? , stuur dan een email aan: 

redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: “Kerkgroet”. 

Deze kerkgroet is samengesteld door Hans Gerritsen 
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