
                                                                                                 KERKGROET  zondag 05 mei 2019  (opl. 90 ex) 

Voorganger: ds. Elly Urban

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Zwolse Synagoge

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

Derde collecte zondag 5 mei:

Instandhouding Zwolse Synagoge                          
De synagoge aan de Samuel Hirschstraat is een 
karakteristiek gebouw in de Zwolse binnenstad. 
Tot in de Tweede Wereldoorlog bood de 
synagoge onderdak aan een grote joodse 
gemeenschap. Het gebouw overleefde de oorlog
wonderwel. Voor de meeste leden van de 
joodse gemeente was dat anders: zij werden 
gedeporteerd en omgebracht. Slechts enkelen 
keerden terug. Op 4 mei hebben wij stil gestaan 
bij dat immense leed. U begrijpt dat de 
naoorlogse joodse gemeente veel te klein is om 
zorg te dragen voor de Zwolse synagoge. 
Daarom wordt deze beheerd en onderhouden 
door twee stichtingen. Zo staat de synagoge 
open voor iedereen om verbonden te blijven 
met haar geschiedenis én met  de joodse religie 
van vroeger en nu (zie: www.synagoge-
zwolle.nl). Vanzelfsprekend dragen we als 
protestantse gemeente hieraan bij. 

Wij gedenken
Met liefde en eerbied gedenken wij Willemien 
Olde-van Haeringen, geboren te Zweeloo op 2 
september 1936, overleden te Zwolle op 26 april
2019. Echtgenote van Henk Olde en veel meer. 
Samen kregen zij vier kinderen en via hen en 
hun partners ook kleinkinderen: wat een rijke 
zegen! Op donderdag 2 mei dankten wij in de 
Oosterkerk voor het kleurrijke leven van 
Willemien. Wij wensen Henk, de (klein) kinderen
en alle anderen die Willemien missen 
draagkracht en medeleven, nu en in de tijd die 
komt. In de Kerkgroet van zondag 12 mei zal een
In Memoriam staan.

Onderscheiding
Wim Woering en Alie ter Moolen, twee bekende
“Oosterkerkers”, hebben een koninklijke 
onderscheiding gekregen. Daarom is er 

vanmorgen iets lekkers bij de koffie. Wim en 
Alie, van harte gefeliciteerd met jullie verdiende 
lintje!

Wat de pot schaft 

Aanstaande dinsdag 7 mei wordt er weer 
gekookt voor wie maar wil aanschuiven! U kunt 
zich aanmelden door een mail te sturen naar 
diniverweij@outlook.com Graag zo spoedig 
mogelijk  aanmelden!                                            
Op de bar in De Bagijn ligt een lijst, ook via deze 
lijst kunt U zich aanmelden. U kunt aanschuiven 
op dinsdag 7 mei om 17.15 uur in de Oosterkerk,
kosten 5 Euro.  Deze maand wordt er 2x 
gekookt, ook op dinsdag 28 mei kunt u 
aanschuiven. Dat is voor dit seizoen de laatste 
keer van “Wat de pot schaft”. In september 
beginnen we weer (dinsdag 24 september). Van 
harte uitgenodigd! Vergeet niet u aan te 
melden!                                                                    
De kookclub

Ontmoetingshuis Moderne Devotie

Op dinsdag 7 mei 2019 zal dr. Inigo Bocken een 
lezing houden over het thema: De praktische 
mystiek van de Moderne Devotie. In deze lezing 
zal de nadruk liggen op een groot denker die als 
een kritische vriend van de Moderne Devotie 
beschouwd kan worden: Nicolaas van Cusa 
(1401-1464). Hij heeft vanuit zijn filosofisch-
theologische zienswijze een heel eigen 
interpretatie neergelegd van waar het in de 
Moderne Devotie om ging.

Inigo Bocken (1968) is wetenschappelijk 
directeur van het Titus Brandsma Instituut, 
universitair docent aan de Faculteit Filosofie, 
Theologie en Religiewetenschappen van de 
Radbouduniversiteit. Hij heeft veel onderzoek 
verricht naar de spiritualiteit en de mystiek van 
de Late Middeleeuwen en de Vroegmoderne 
Tijd. Deze bijeenkomst vindt plaats in de 
consistorie van de Grote Kerk (Grote Markt 18, 
kleine kostersingang bij de fontein). Kosten voor 
maaltijd, koffie en thee zijn 7,50 euro. Voor 
verdere info en opgave: 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl Tijd: 
18.30 – 21.00 uur. Van harte welkom! 
(hanstissink@hetnet.nl)
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Michaëlsvieringen 

Grote of Sint-Michaëlskerk, 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.
5 mei Bevrijdingsdag, Michaëlsviering, vg. ds. 
Mariska van Beusichem
12 mei Taizé viering

De wijkkas
In april werden 14 giften met een totaalbedrag 
van € 2.734,- ontvangen. Heel veel dank 
daarvoor. De specificatie daarvan is op de 
website te zien. (TK)

Zomerkring 
Voor ieder die het fijn vind om in de ‘stille tijd’ 
van de zomerperiode andere mensen te 
ontmoeten voor onderlinge bezinning, 
verdieping en uitwisseling is er de zomerkring. 
Iedereen is welkom! In wijkcentrum SIO 
(Thorbeckelaan 2) bespreken we met elkaar 
actuele onderwerpen die we telkens in verband 
brengen met de Bijbel en/of ons geloof. 

In de zomerperiode van 2019 staan de volgende 
woensdagmiddagen gepland (telkens van 14.00-
16:00 uur): 15 mei, 12 juni, 10 juli en 7 augustus 
2019 in wijkcentrum SIO. Meedoen kan per keer.
Graag van te voren aanmelden bij ds. Nelleke 
Eygenraam (dominel@hetnet.nl  tel. 038-
4525223).

‘Sta even stil-wandeling’ zaterdag 11 mei

Ook voor wie dit niet bij de Dienstenveiling heeft
ingekocht bied ik de mogelijkheid om mee te 
lopen in de derde ‘Sta even stil- wandeling’: 
zaterdagochtend 11 mei om 8:00 u. We starten 
bij de ‘grondwatermeter’ aan de 
Schellerenkweg, onderaan de Schellerdijk.  De 
wandeling duurt tot uiterlijk 9:30 u. Hoe het 
weer ook is: de wandeling gaat door. Na de 
wandeling even napraten met een kop 
koffie/thee en iets lekkers. Kosten: €5 per 
persoon, voor het goede doel (Voedselbank en 
Wijkkas). Meld je aan bij Nelleke Eygenraam (T: 
038-4525223, E: dominel@hetnet.nl).

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 12.00 uur, 
met 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 Jan Stellingwerff)
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