
KERKGROET    (oplage 90 ex)                              19 mei 2019 

  Voorganger:  10.00 Dirk-Jan Steenbergen 

  Koster:           10.00 Wim Aalbers 

  Collecten:  1e: Diaconie  2e: Kerk  3e : Wijkkas 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar: ds. 
Nelleke Eygenraam 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 

 
Derde collecte 
Elke twee maanden is de derde collecte bestemd 
voor de eigen kassen van de Zwolse protestantse 
wijkgemeenten. Niet voor niets, want uit die 
wijkkassen worden heel veel activiteiten bekostigd. 
Dankzij het geld dat onder meer vandaag bijeen 
wordt gebracht, krijgen de vrijwilligers die zich 
inzetten voor al die activiteiten, een financieel 
steuntje in de rug. Een gulle gift voor de wijkkas is 
vooral een blijk van waardering voor die inzet. En 
wie gunt onze vrijwilligers zo’n schouderklopje nu 
niet? 
 
Wat de pot schaft 
Dinsdag 28 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 28 mei 
om 17.15 uur in de Oosterkerk. 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 
 
Wijkblad De Bagijn 
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. Koffie staat klaar. 
 
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 
Alvast bedankt! Jetze Terpstra 
 
Op de koffie in de even weken in de Bagijnehof 
Op Hemelvaartsdag 30 mei is er geen koffiemorgen. 
Welkom weer op 13 juni enz. 
 

Geboren 
Wij ontvingen een geboortebericht van TJITSE 
ANTOIN LOUWE FEITSMA, geboren op 3 april, als 
zoon van Lourens en Antoinette Feitsma en broertje 
van Hylke en Jinthe. Op het geboortekaartje staat de 
mooie tekst: Geloof, hoop en liefde, drie woorden -
vol kracht. Maar de belangrijkste is de liefde, met 
ongekend veel macht. Wij verheugen ons met hen 
over de komst van Tjitse. Het gaat heel goed met 
hem en met het hele gezin. We wensen Tjitse een 
gezegend leven toe. 
ds. Iemke Epema 

  

(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 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 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: 

Potgroente, koffie, thee, broodbeleg etc. ook! 

Vragen?  Marlien Poll, 0642229535 of 

via janmarlien@home.nl 

 
Ds. Nelleke Eygenraam afwezig 
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. 
 
Nog twee plekken beschikbaar excursie 25 mei 
Op 25 mei maken we een excursie naar Groninger 
Kerken. De 54 plaatsen in de bus waren allemaal 
bezet, maar doordat twee mensen zich weer 
moesten terugtrekken zijn er weer twee plaatsen vrij 
gekomen. De kosten voor deze dag zijn 43 Euro, een 
geheel verzorgde lunch en andere versnaperingen 
zijn daarin inbegrepen.  Wie nog graag mee zou 
willen kan verdere informatie krijgen en zich nog 
opgeven bij ds. Iemke Epema. 
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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. 
 
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 weer veel 
mensen te kunnen begroeten. 
 
 De aarde is ons kostbaar 
Ook omdat wij mogen geloven dat God Zijn Naam 
daaraan verbonden heeft. Wij mogen goede 
rentmeesters zijn. Om die reden wordt geprobeerd 
om tot aan 23 mei (Verkiezing Europees Parlement) 
zichtbaar present te zijn bij de Glazen Engel in de 
binnenstad van Zwolle, met een boodschap om de 
aarde te beschermen. 
Doe mee en kom aanstaande woensdag 22 mei van 
12.30 tot 13.30 uur. We vragen vooral ”grootouders” 
maar natuurlijk is iedereen welkom, oud en jong. 
Neem s.v.p. contact op met Jan Woltinge (tel. 038 
853 04 73 of: jan@woltinge.com). 
 
Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk 
Zwolle, aanvang 16.30 uur.  
N.B. vanaf 26 mei beginnen de vieringen om 19.00 
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.  
19 mei Michaëlsviering vesper, liturgen Els 
Rademaker en Robert Kanning 
26 mei, 19.00 uur Michaëlsviering m.m.v. Cantorij, 
voorganger ds. Marjanne Dijk 
  
Ontmoetingshuis Moderne Devotie introduceert 
kaartspel; een avond met een feestelijk tintje! 
Op dinsdagavond 21 mei 2019 18:30–21:00 
uur 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 per persoon. Deze 
bijeenkomst vindt plaats in café Het Vliegende Paard 
(Voorstraat 17). Voor verdere info en opgave:  
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl 
Van harte welkom. 
 
  
Zondag 19 mei in De Hoofdhof Berkum. 
Het seizoen van Muziek met een Plus wordt 
afgesloten met een prachtig concert van het Britten 
Jeugdstrijkorkest. 
Het concert begint om 15:00 uur. U bent van harte 
welkom. 
De Hoofdhof, Kerkweg 26, Zwolle-Berkum 
 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 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 Ans Selhorst 
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