
KERKGROET    (oplage 90 ex)   26 mei 2019 

Voorganger  :  ds. Marjanne Dijk 

Koster :  Wiep Jagersma 

Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Stedelijk diaconaat 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Mw. A. Baarslag. Langs deze weg 
willen we onze verbondenheid 
laten blijken. 
 

3e collecte: Zondag 26 mei: Stedelijk diaconaat 

Het gaat economisch nog steeds goed met ons land. 
De werkloosheidscijfers dalen. Geen vuiltje aan de 
lucht. Helaas profiteert niet iedereen hiervan, zoals 
bijvoorbeeld de dak- en thuislozen in Zwolle. Velen 
van hen verblijven in de Herberg. Op zondagmiddag 
kunnen zij daar niet verblijven en slenteren ze door 
de stad of zitten verveeld in het park. De Diaconie 
van de Protestantse Gemeente wil i.s.m. met andere 
kerken in Zwolle hen een alternatief bieden d.m.v. 
een zondagmiddagopvang voor daklozen. Verassend 
is het dat de bezoekers niet alleen uit de kring van 
de dakloosheid komen. De meesten hebben gewoon 
een woning, maar geen thuis. Ze zijn alleen en 
ervaren de leegte en de lengte van de 
zondagmiddag. 
In het inloophuis de Bres creëren vrijwilligers een 
huiselijke sfeer om deze mensen te ontvangen met 
een kopje koffie, een luisterend oor, gezelligheid, 
warmte en medemenselijkheid, iets waar ieder mens 
op zondagmiddag behoefte aan heeft. 
 
Onze wijkkas 
De meimaand lijkt voor onze wijkkas een “magere” 
maand te worden. De teller staat vandaag, de 21e, 
op € 220,- door 4 giften. Op zich een mooi bedrag, 
maar begroot is gemiddeld € 1000,- per maand. Het 
aantal “gevers” blijft deze maand achter bij het 
gemiddelde van de eerste 4 maanden: 17. Omdat 
het onze wijkkas is, zou het erg fijn zijn als meer 
gemeenteleden helpen, incidenteel of structureel, 
om ons wijkwerk financieel op peil te houden. (TK) 
 

Gemeenteberaad 
Zondag 2 juni is er weer een gemeenteberaad direct 
na de dienst. U bent er toch ook bij? 

 
Gift 
Via ds. Iemke Epema kwam een gift binnen van 188 
Euro, waarvan de helft bestemd is voor de wijkkas 
en de andere helft voor de diaconie. Gever of 
geefster, hartelijk dank! 
 
IN MEMORIAM 
Op 13 mei is overleden JACOBA ANNA BOUCHIENA 
BANDSMA-EVENHUIS, Coby, in de leeftijd van 88 
jaar. Op 21 maart was haar man Arend Bandsma 

overleden. Nog geen twee maand later moesten 
haar twee dochters en zoon en hun partners en 
kinderen ook van Coby afscheid nemen. Dit afscheid 
begon al veel eerder door een steeds snellere 
geestelijke achteruitgang. De laatste tijd werd ze 
verpleegd in Berkumstede. Coby was een dienstbare 
en zorgzame vrouw, die sterk gehecht was aan het 
Groningerland waar ze vandaan kwam, aan haar 
gezin, en aan het buitenleven. Ze hield veel van 
zingen en hier in de Oosterkerk was dat altijd goed 
te horen. De laatste jaren waren moeilijk voor hen 
allebei. Arend deed voor Coby wat hij kon en meer 
dan dat hij eigenlijk kon. Zijn plotseling wegvallen 
was voor haar een grote klap. Zaterdag 18 mei 
hebben we afscheid van haar genomen in een dienst 
in de kapel op de begraafplaats Kranenburg. Daarna 
is ze daar naast haar man begraven. Moge haar 
nagedachtenis tot zegen zijn. 
                                                          ds. Iemke Epema 
 
Hemelvaart oecumenische viering in het 
Dominicanenklooster 
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. 
 
(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 
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zalencentrum. Op vrijdag 31 mei wordt er ook 
(citrus)fruit ingezameld tussen 10.00 en 12.00 uur bij 
de COOP aan de 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 
 
Het 40 dagen project van de Z.W.O. 
Het project van Kerk in Actie voor " Kwetsbare 
Kinderen" in Rwanda bracht het volgende op: 
Collectes Oosterkerk en Arcadia: respectievelijk: 
614,33 en 130,00 euro. 
 
Heel Oosterkerk bakt: 356,25 euro. Via bankrekening 
Z.W.O en de Diaconie: 240,00 en de spaardoosjes en 
de paarse bussen: 833,64. Totaal bracht deze Z.W.O 
actie voor kwetsbare kinderen in Rwanda 2174,22 
euro op. 
 
Alle gevers hartelijk dank. De Z.W.O. commissie. 
 
ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE 
 De pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie 
houdt in juni nog twee bijzondere avonden. Daarna 
begint de vakantie. Op dinsdagavond 4 juni zal Mink 
de Vries na de maaltijd in het Vliegende Paard 
(Voorstraat 17) met ons een devotiewandeling 
maken in hartje Zwolle. 
Op dinsdag 18 juni komen we voor de eerste keer 
bijeen op onze nieuwe locatie: de onlangs 
gerenoveerde Theodorakapel (Theodorahof 
20, 8011AA Zwolle). Deze plek biedt weer nieuwe 
mogelijkheden voor viering, ontmoeting en 
bezinning. 
Kosten voor maaltijd, koffie en thee zijn 7,50 euro. 
Voor verdere info en 
opgave:www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl  Ti
jd: 18.30 – 21.00 uur. Van harte welkom. 
  
Michaëlsviering in de Grote Kerk 
Met ingang van vandaag beginnen de vieringen in de 
grote Kerk om 19.00 uur.  
Vandaag: Voorganger ds. Marjanne 
Dijk. De Michaëlscantorij o.l.v. 
Toon Hagen werkt mee.  
Thema: Veerkracht. 

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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