
KERKGROET    (oplage 90 ex)   9 juni 2019 

Voorganger  :  ds. Iemke Epema 

Koster :  Egbert van Buiten 

Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Zending/GZB 

 

 

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

Pinksteren 
Vorige week deelden de jongeren van de 16+groep 
briefjes uit bij de uitgang. Daar stonden vragen op die ze 
samen hadden bedacht over wat geloven voor u is. Er 
kwamen in de loop van de week mooie reacties op 
binnen. De oogst hiervan komt samen in de 
Pinksterpreek. Wanneer u nieuwsgierig bent naar de 
antwoorden kunt u dat zondag horen, of anders de 
overdenking nalezen op de website. 
 
Liefde is… 
Met liefde en respect herdenken we Jacoba Stuiver- 
Esselink. Coby is overleden op dinsdag 21 mei op de 
mooie leeftijd van 88 jaar. Zij werd geboren op 4 januari 
1943 aan de toenmalige Bonepadsweg in het buurtschap 
Oosterenk. Haar wiegje stond daarmee in een boerderij 
in het gebied waar nu het Isala-ziekenhuis staat. Zij was 
de derde dochter in een gezin met twee zussen en een 
jongere broer. 
Ze was dolgraag in 1943 na de lagere school naar de 
Mulo gegaan. Maar zoals het helaas toen was, kreeg ze 
die kans niet. Meisjes moesten leren om het huishouden 
ooit goed te laten lopen. En zo werd het de 
huishoudschool. 
Via de sportvereniging leerde zij Henk Stuiver kennen. In 
1950 trouwden zij. De trouwtekst was 1 Korinthe 13, het 
loflied van Paulus op de Liefde. 
Die trouwtekst werd op 7 december 2012 de rouwtekst 
bij de dankdienst voor het leven van haar Henk. Op 
maandag 27 mei was de dankdienst voor het leven van 
Coby Stuiver. Opnieuw „Geloof, Hoop en Liefde, deze 
drie en de meeste van deze is de Liefde.” Het thema van 
de dienst was: „Liefde is…” . Coby Stuiver laat 3 zonen, 
hun partners en (achter)kleinkinderen na. 
 
Een mooi resultaat met de (citrus)fruit actie! 
Dank voor een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan 
de (citrus)fruit actie. Het heeft in totaal 9 volle kratten 
met fruit en volop ander ingezameld voedsel 
opgeleverd. Daarnaast hebben giften in de Coop en de 
spontane inzameling in de kerk samen het mooie bedrag 
van 160,90 euro opgeleverd. Dit geld is inmiddels 
overgemaakt aan de Voedselbank met daarbij de 
opmerking dat dit ook aan vers fruit moet worden 
besteed. Namens de diaconie en werkgroep 
evangelisatie nogmaals hartelijk dank. Een actie voor 
herhaling vatbaar! Marlien Poll 

16 juni 25-jarig jubileum ds. Iemke Epema 
Op 11 juni is het 25 jaar geleden dat ds. Iemke Epema 
bevestigd werd als predikant. Komende zondag, 16 juni, 
zal daar in een feestelijke viering bij stil worden gestaan. 
Alle koren van de Oosterkerk hebben een aandeel in 
deze dienst en er is muzikale medewerking van enkele 
instrumentalisten. Er worden geen toespraken 
gehouden en de dienst zal niet langer duren dan anders. 
Voor de kinderen is er een kleine verrassing. 
 
Een bloem voor Iemke 
We willen graag op zondag 16 juni Iemke verrassen met 
een enorm boeket bloemen (een idee van een 
gemeentelid). Het wordt vast een veelkleurig boeket als 
zoveel mogelijk mensen 1 bloem meenemen naar de 
jubileumdienst. Er zullen vazen klaar staan. Neem dus 
een bloem mee! 
 
Onze wijkkas. 
Dankzij de 11 giften die de wijkkas na 21 mei mocht 
ontvangen, kon mei afgesloten worden met € 550,- aan 
inkomsten. De ontvangsten t/m mei bedragen € 6.109,- 
(in 2018 was dat € 5.990,-); t/m 5 juni is al € 160,- 
ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. (TK) 
 
Nico met vervroegd pensioen 
Per 1 juli neemt Nico afscheid van het Kerkelijk Bureau. 
Dan heeft hij er 38 jaar opzitten bij eerst het kerkelijk 
bureau van de Gereformeerde Kerk en later van de 
Protestantse Gemeente Zwolle. 
We zullen zijn jarenlange ervaring ongetwijfeld gaan 
missen. Zijn laatste werkdag is op 14 juni en dan nemen 
we ook afscheid van hem. 
Medewerkers Kerkelijk Bureau. 
 
Schoonmaak kerkzaal. 
Dinsdagmorgen 11 juni 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. De 
beheercommissie. 
 
Afscheid stagiaire 
Beste mensen van de Oosterkerkgemeente, mijn stage is 
al weer ten einde. Ik heb het afgelopen jaar met veel van 
jullie kennis mogen maken en veel mooie en 
waardevolle gesprekken mogen voeren. Ik wil jullie 
bedanken voor jullie ruime en vertrouwen. Het was een 
fijne tijd, waarin ik mooie ervaringen heb mogen 
opdoen! Bedankt daarvoor en alle goeds en zegen voor 
de toekomst. Hartelijke groet, Zwaan 
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Berichtje uit De Vogellanden  
Hartverwarmend zijn al die blijken van medeleven sinds 
ik in januari ben opgenomen in het ziekenhuis: 
bezoekjes, kaarten, appjes, telefoontjes, aandachtsboek, 
gebeden. Het doet me goed. Mede daardoor gaat het 
steeds beter met me. Inmiddels revalideer ik in De 
Vogellanden. Ik ben al een paar keer enkele uurtjes thuis 
geweest. Heel hartelijk dank voor uw/jullie 
bijdrage.   Wim van der Stouwe 
 
Gemeenteberaad en verslag 2018 
Het verslag van het gemeenteberaad en het jaarverslag 
van 2018 kunt u vinden op de website. Heeft u geen 
internet en wilt u de verslagen graag lezen, neem dan 
contact op met de scriba, Lies Gerrits, 4227480. 
 
De kerk zoekt jou: 
Het is hartverwarmend hoeveel reacties er binnen zijn 
gekomen op de oproep van vorige week zondag om 
vrijwilligers. Voor de functie gastheer/gastvrouw hebben 
we nu ca. 20 mensen, maar nog niet genoeg. De 
vacatures zijn te lezen op de website en hangen in de 
kerk. Voor alle functies, behalve voor facturatie, kunnen 
we nog steeds mensen gebruiken. Voor wie het gemist 
heeft: na de dienst is Bina Schouwstra beschikbaar voor 
het noteren van aanmeldingen en beantwoorden van 
vragen.  Aanmelden kan ook per telefoon of e-mail, zie 
de vacatures. 
 
Zaterdagmiddag vrijwilligers gezocht Eritrese jongeren 
Regelmatig biedt de Oosterkerk op zaterdagmiddag  van 
13 tot 17 uur plaats aan een groep jongeren voor 
catechese vanuit de Eritrees-Orthodoxe kerk.  
We zoeken enkele extra vrijwilligers die zo nu en dan op 
zaterdagmiddag deze uren (of een deel ervan) aanwezig 
willen zijn. Vooral in de komende zomermaanden 
kunnen we wat extra hulp gebruiken! Aanmelden en 
informatie bij janhscholten@consultant.com,  
06-55974980.   Ds. Elly Urban 
 
Jonge gezinnenmiddag op zondag 7 juli 
Op zondag 7 juli wordt er na de kerkdienst weer een 
activiteit voor 'jonge gezinnen' (gezinnen met één of 
meer kinderen bij de oppas en/of op de basisschool) 
georganiseerd. De invulling van de middag wordt nog 
bekend gemaakt, maar zet de datum vast in je agenda! 
Naar verwachting zal het tot ca 14.00u duren. 
 
Oppas gezocht! 
Wegens het vertrek van een tweetal oppassers uit de 
huidige oppas-poule zijn we op zoek naar nieuwe 
volwassenen (18+ ers) voor de oppas-poule.  

U / Je wordt ca 1x per 8 weken ingepland om tijdens de 
zondagse ochtenddienst op de allerjongsten te passen, 
samen met één of twee jongeren. 
Wilt u / Wil jij ook de jongste gemeenteleden beter leren 
kennen? Meld je dan aan bij mij, via 
Arjettevdw@hotmail.com 
  
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 13, 27 
juni enz.   
 
Pinkstergroet van Nelleke Eygenraam 
Na mijn fietsongeluk, begin mei, heb ik heel veel 
bemoedigende, lieve en meelevende kaarten en andere 
reacties ontvangen. Dat heeft mij ontzettend goed 
gedaan. Hartelijk dank daarvoor! Ik kan u zeggen dat het 
steeds beter met mij gaat. Mijn hoofd kan nog niet veel 
prikkels verwerken. Daarom ben ik blij met mijn vakantie 
van 15 juni  t/m 7 juli. Voor die tijd ben ik niet aan het 
werk. Hoe het na mijn vakantie gaat is nog afwachten. 
Gelukkig leent de zomer zich goed voor rustig bekijken 
wat de mogelijkheden zijn. Voor nu wens ik ieder een 
begeesterend en gezegend Pinksterfeest! Tot later, met 
hartelijke groeten van ds. Nelleke Eygenraam. 
 
Financieel Verslag 2018 
De Algemene Kerkenraad heeft in de AK-vergadering van 
13 mei 2019 het Financieel Verslag 2018 van het College 
van Kerkrentmeesters goedgekeurd.   
Deze ligt ter inzage van dinsdag 11 t/m vrijdag 21 juni 
van 8.30 tot 12.00 uur op het Kerkelijk Bureau, 
Molenweg 241.  
Reacties dienen voor 25 juni 2019 te worden gestuurd 
aan het Kerkelijk Bureau of administratie@pknzwolle.nl.  
Daarna wordt het jaarverslag definitief vastgesteld door 
de Algemene Kerkenraad en wordt decharge verleend 
aan de penningmeester.  
 
Agenda overig: 
Dinsdag 18 juni va. 17:15 Ontmoetingshuis Moderne 
Devotie, Theodorakapel. Voor verdere info en 
opgave:www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl  of ha
nstissink@kpnmail.nl 
In de Grote Kerk (Hoogkoor) 
Zondag 9 juni 19.00 uur Michaëlsviering, vg. ds. Iemke 
Epema 
Zondag 16 juni, 19.00 uur: Michaëlsviering vesper, 
liturgen Harry Steenbergen en Christa van Stappen 
 
 
Deze kerkgroet werd samengesteld door Hans Gerritsen 
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