
 Kerkgroet (oplage 90 ex)                                              12 mei 2019 

  Voorganger :  Ds. Iemke Epema  
  Koster :  Egbert van Buiten 
   Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e: jeugd- en   
    jongerenwerk      
 

 
Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan de 
bloemen van deze zondag naar   
Mw. G.W. Houtzeel-Veldhuis 
 

In memoriam 
Op vrijdag 26 april is na een kort ziekbed overleden 
Willemien Olde-van Haeringen, in de leeftijd van 82 jaar. 
Palmzondag was ze voor het laatst in de dienst en zong ze 
psalm 118 mee: Gods liefde duurt in eeuwigheid. Stille 
Zaterdag bracht ze samen met haar man Henk door in 
familiekring. Een prachtige voorjaarsdag waarvan ze samen 
intens hebben genoten. In de Paasnacht viel Willemien in 
een diepe slaap, zo stond het op de rouwkaart, totdat haar 
levensadem deel werd van Gods licht. Op 
donderdagmorgen 2 mei is zij begraven op Bergklooster en 
’s middags is er een dankdienst gehouden hier in de 
Oosterkerk. Psalm 118 werd als aanvangslied gezongen en 
er klonken woorden uit het zesde hoofdstuk van de brief 
van Paulus aan de Efeziërs: ‘De voeten geschoeid met de 
bereidvaardigheid van het evangelie van vrede.’ Deze 
tekst, die op de rouwkaart was te lezen, stond op het 
diploma dat Willemien kreeg als verpleegster. Woorden 
waarin haar manier van in het leven staan treffend is 
uitgedrukt. Haar geloof was sterk gericht op de praktijk. 
Wat ze deed gebeurde met een grote en vanzelfsprekende 
toewijding. Willemien werd geboren in Zweeloo in een 
predikantengezin. Ze trouwde met Henk Olde. In april van 
dit jaar waren ze 65 jaar bij elkaar. Er werden drie jongens 
en een meisje geboren. Van 1965 tot 1971 woonden en 
werkten Henk en Willemien op Sumba, een zeer intense en 
vormende periode in hun leven. Doordat Henk ziek werd 
moesten ze terug en kwamen toen hier in Zwolle terecht. 
Willemien volgde hier haar eigen spoor, in het vele 
(vrijwilligers)werk en bestuurswerk dat ze deed. Dat had 
vaak een diaconaal karakter. Willemien legde gemakkelijk 
verbindingen met en tussen allerlei verschillende mensen. 
Sinds afgelopen zomer woonde ze opnieuw vlakbij de 
Oosterkerk, in het Wilhelmina van Sonsbeeckhuis. Dat 
laatste stuk van haar leven was moeilijk voor haar en haar 
naasten, vanwege haar geestelijke achteruitgang en het 
niet meer samen in één huis kunnen wonen, maar het 
raakte ook vervuld van een nieuwe saamhorigheid. Intens 
dankbaar zijn wij voor het leven van Willemien stond op de 
rouwkaart te lezen. Wij bidden Henk, de kinderen en de 
kleinkinderen toe dat iets van die dankbaarheid dit grote 
gemis mag vullen. Haar gedachtenis zij tot zegen. 
 ds. Iemke Epema, samen met ds. Nelleke Eygenraam 
Eygenraam 
 
Michaëlsvieringen , Grote Kerk,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.                                                                           

 
12 mei : Taizé viering 
19 mei : Michaëlsviering vesper, liturgen Els Rademaker en 
Robert Kanning 
 
Dienst zondag 19 mei  
We zijn een paar weken terug met de jongeren op kamp 
geweest. Deze dienst blikken we daarop terug, samen met 
de jeugd. 
Er is natuurlijk veel gebeurd en daar krijgt u een impressie 
van maar vooral kijken we terug naar de 
bezinningsmomenten rond de maaltijden en op de 
zondagmorgen. 
Centraal stond daarin het jaarthema ‘een goed gesprek’, 
specifieker : bidden, de bedes van het ‘onze vader’ 
Het wordt een afwisselende dienst voor jong en oud. Dirk 
Jan  
 
Hemelvaartsdag  
Op donderdag 30 mei is er, zoals de laatste jaren 
gebruikelijk, om 10 uur een oecumenische viering in het 
Dominicanenklooster. Voorgangers zijn pastor Hans 
Schoorlemmer en ds. Iemke Epema. Voorafgaand aan de 
viering is er een vroege ochtendwandeling van ongeveer 6 
kilometer rond Zwolle. Wie wandelt er met de voorgangers 
mee? We verzamelen om 8 uur (en niet om 7:30 uur zoals 
eerder vermeld in het programmaboekje van het klooster) 
bij de achteringang van het klooster aan de 
Assendorperdijk en hopen rond half 10 weer terug te zijn 
in het klooster. Daar zal dan een kopje koffie klaar staan 
voor de wandelaars. Opgave van te voren is niet nodig. Om 
8 uur gaan we op pad met wie er op dat moment zijn. 
 
Op de koffie 
Elke donderdagmorgen in de even weken, staat de koffie 
klaar in De Bagijnehof. 
Kom binnen, voor een kop koffie of een praatje. Tussen 
10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom op 16 en 30 
mei, enz.   
 
Gemeenteberaad 
Op zondag 2 juni is er na de dienst weer een 
gemeenteberaad. De kerkenraad zal u bijpraten over 
diverse zaken die er spelen. We hopen dat u weer met veel 
mensen aanwezig kunt zijn. Binnenkort volgt meer 
informatie. 

(Citrus)fruit actie voor de gebruikers voedselbank Zwolle 
Op zondag 2 juni wordt er (citrus)fruit ingezameld voor de 
gebruikers van de Voedselbank in Zwolle. De diaconie en 
de werkgroep evangelisatie slaan samen de handen ineen 
en hopen dat er zoveel mogelijk (citrus)fruit gedoneerd 
wordt. Het fruit kan voor- en na de kerkdienst worden 
ingebracht bij de hoofdingang en bij de ingang van het 
zalencentrum. Op vrijdag 31 mei wordt er ook (citrus)fruit 
ingezameld tussen 10.00 en 12.00 uur bij de COOP aan de 
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vechtstraat. Als kerk zijn we met deze actie zichtbaar in de 
wijk en daarnaast hopen we natuurlijk dat de bezoekers 
van de supermarkt ons helpen inzamelen! Natuurlijk mag 
het doneren van: Potgroenten, koffie, thee, broodbeleg 
etc. ook! Vragen?  Marlien Poll, 0642229535 of 
via janmarlien@Home.nl 

Ds. Nelleke Eygenraam  
is door de gevolgen van een val van de fiets voorlopig niet 
beschikbaar. Het (crisis)pastoraat in de wijk Assendorp 
wordt zolang overgenomen door ds. Iemke Epema. Ds. 
Marjanne Dijk zal voorgaan op 26 mei en ds. Iemke Epema 
op Pinksterzondag. 
 
25 jaar geestelijke verzorging 
In mei viert Annie Hasker, gemeentelid van ons en 
geestelijk verzorger in de Isala dat zij 25 jaar lang predikant 
is. Ze heeft vanaf het begin van haar predikantschap alleen 
in zorginstellingen gewerkt, eerst in een verpleeghuis in 
Hoogeveen en sinds 2004 in Zwolle. Op dinsdag 14 mei, 
aanvang 20 uur, komt ze in de Oosterkerk iets vertellen 
over wat ze in die 25 jaar allemaal heeft zien veranderen. 
In de gezondheidszorg worden er veel ethische 
beslissingen genomen. Haar taak is meer en meer 
verschoven naar ethiekondersteuning van patiënten en 
medewerkers. Ze is gespecialiseerd in het voeren van 
morele gesprekken in tweetallen en met groepen. Deze 
avond laat ze iets zien van hoe zo’n gesprek verloopt. Er is 
volop ruimte voor vragen van deelnemers. U bent van 
harte welkom op deze avond! 

meeschrijven  
aan de Zwolse Bijbel in de Grote Kerk zaterdag 18 mei 
De eerste Zwolse Bijbel dateert uit de 15e eeuw, hoog tijd 
voor een versie anno nu. Die wordt deze weken door 
mensen uit Zwolle en omgeving (over)geschreven in de 
Grote Kerk. In de kantlijn is ruimte voor een eigen tekening 
of overdenking. Zelfs een emoticon en 'wie gelooft dit nu 
nog?' mag.  Lokale kunstenaars gaan het boekwerk 
verluchtigen (versieren). Vanuit de Oosterkerk doen we 
mee aan dit project op zaterdag 18 mei van 11 tot 12 uur. 
De harde kern vormt een aantal mensen uit de 30+groep. 
Omdat we dit jaar bezig zijn met de Psalmen, mogen we 
een aantal psalmen overschrijven. We hopen op 
versterking van andere gemeenteleden; doet u ook mee? 
Het kost u maar een uurtje tijd. Opgave bij ds. Iemke 
Epema. 
 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie  
introduceert kaartspel; een avond met een feestelijk tintje! 
Op dinsdagavond 21 mei introduceert het 
Ontmoetingshuis een nieuw kaartspel met spreuken uit 
de Navolging van Christus. Dit kaartspel brengt mensen 
met elkaar in gesprek aan de hand van wijze uitspraken 
van Thomas a Kempis. 
De eerste exemplaren van het kaartspel worden uitgereikt 
aan twee personen die de Moderne Devotie een warm 

hart toedragen. Het zijn drs. Jacques Koekkoek (vertaler 
van diverse werken van Thomas) en Bert Pierik (bestuurslid 
van de Stichting Thomas a Kempis). Het spel is in eigen 
beheer ontworpen en is op deze feestelijke avond te koop 
voor 5 euro per exemplaar. De kosten voor maaltijd en 
drinken bedragen 5 euro p.p. Deze bijeenkomst vindt 
plaats in café Het Vliegende Paard (Voorstraat 17). Voor 
verdere info en opgave:  
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl   
Tijd: 18.30 – 21.00 uur. Van harte welkom 
 
Hartelijk dank 
Wij willen de mensen van de Oosterkerkgemeente hartelijk 
danken voor de bemoedigende woorden van medeleven, 
nu Ruud sinds 28 maart jl. verblijft in verpleeghuis Nieuwe 
Haven. 
Ook de bloemen, die we mochten ontvangen met Beloken 
Pasen waren hartverwarmend! 
Het geeft veel steun bij het wennen aan ons nieuwe leven. 
 Hartelijke groeten, 
Ruud en Rini van Hernen 
 
Schoonmaak kerkzaal 
Dinsdagmorgen 14 mei om 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 
 Wim de Ruiter 
 
Stickeren 
Op dinsdag 21 mei is het weer tijd om de Bagijn te 
stickeren in de Bagijnehof. 
Alle stickeraars en mensen die dat willen worden, van 
harte welkom om half tien. 
 
Postbezorgers gezocht 
Ik  ben op zoek naar een aantal mensen die 4/5 x per jaar 
de Bagijn wil bezorgen in de volgende straten: 
1 Geleen en de Boeier 
2 Amer  
3 Arne,Wielingen, Zwin en de Krammer 
Mocht u willen helpen hoor ik graag van u! 
U mag mij bellen op 0654666693 of mailen 
naar terpstra83@gmail.com 
Jetze Terpstra 
 

 
 

  

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 Henk Zomer 
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