
  

  

 Kerkgroet (oplage 80 ex)        7 juli 2019 

  Voorganger :  Dirk Jan Steenbergen  
  Koster :    onbekend 
   Collecten :    1e: Diaconie   2e: Kerk   3e: Jeugddiaconaat
   
 

 
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen vandaag 
naar  
mevrouw . H. Harder 
 

 
Derde collecte 
Op zondagochtend zie je niet altijd veel jongeren 
in de kerk. Maar intussen zijn ze wel actief en 
betrokken. Zij beoefenen ‘het kerk zijn door de 
week’ en willen aan de kerk ‘handen en voeten’ 
geven op een manier die bij hen past en gaan 
aan de slag met allerlei projecten in binnen- en 
buitenland. In verschillende wijkgemeenten zijn 
jongeren actief in diaconale projecten, dichtbij 
en ver weg.  In Zwolle zijn hiervoor verschillende 
mogelijkheden en netwerken in opbouw. Het 
doel is jongeren te verbinden met anderen 
jongeren die behoefte hebben aan contact of 
hulp. Het project ‘Hart voor Zwolle’ is hiervan 
een mooi voorbeeld.  Zij verbinden jongeren aan 
kwetsbare Zwollenaren zonder netwerk. 
Diaconaat voor en door jongeren verdient onze 
steun.  
 
In memoriam 
In de nacht van donderdag op vrijdag 28 juni is 
overleden Geertruida Wilhelmina Houtzeel-
Veldhuis, Willy, in de leeftijd van 90 jaar. Ze 
woonde lange tijd in Achter de Hoven en werd 
de laatste anderhalve maand verpleegd in 
Hospice Lotus bij Zandhoven. Ze had een 
veelbewogen leven. Een groot deel van haar 
leven werd ze geplaagd door reuma en artritis en 
ze leefde bijna altijd met pijn. Ze was een 
dappere, heldere en krachtige vrouw, die goed 
wist wat en hoe ze het wilde. Sinds 1992 was ze 
weduwe. In 2003 moest ze afscheid nemen van 
haar dochter Lidy en in 2012 van haar zoon 
Arnold. Haar schoonzoon en nieuw partner,  

 
kleinkinderen en achterkleinkinderen en Piet en 
Marijke Kuiper, die ze zo’n beetje had  
geadopteerd, betekenden veel voor haar. Ze 
hebben haar samen liefdevol begeleid in de  
laatste weken. Haar geloof is haar leven lang een 
bron van kracht voor haar geweest, ook al  
worstelde ze ook met de vraag naar het waarom. 
Donderdag 4 juli is afscheid van haar genomen in 
een dienst in de kapel van Kranenburg, waarna 
ze door haar naasten naar het crematorium daar 
is begeleid. Gelezen is uit Jesaja 49 vs. 15 en 16 
waar God zegt: Ik vergeet je nooit. Ik heb je in 
mijn handpalm gegrift. Liederen die ze zelf had 
uitgezocht klonken. We lieten haar gaan met de 
woorden die ook op de kaart stonden: Dan zweef 
ik op de wind, gedragen door Uw Geest en de 
kracht van Uw liefde. Moge haar nagedachtenis 
tot zegen zijn. 
 ds. Iemke Epema 
 
Jonge gezinnendag 
Zondag 7 juli is er de laatste jonge gezinnendag 
van dit seizoen. We sluiten het jaar af met 
pannenkoeken en bezinnende frisbeegolf. Het 
programma start na kerktijd in het Engelse Werk. 
(start programma 12.00) 
Meer informatie bij Leanne en Gerran Kroes  
 

Waarderende Gemeente Opbouw  

Inmiddels loopt het traject Waarderende 

Gemeente Opbouw al weer enige weken. Op 

zondag 7 juli zal tijdens het koffiedrinken een 

verkenningsronde worden gehouden. Hierin 

"halen" we de mooie en bijzondere momenten 

uit ons gemeente-zijn bij u/jou op. Waar werd u 

blij van, waar denk je warm aan terug. De oogst 

van deze ronde wordt gebruikt voor de 

Startzondag op 8 september a.s. Voor 



 

 

NL23INGB 0001 1582 71 tnv. Prot. Wijkgemeente Oosterkerk  -  NL50 RABO 0158 1661 91 tnv. Diaconie Oosterkerk 

Meer informatie op www.oosterkerk.nl 

 
 
 

informatie, bel gerust met Mintje Groot 

Nibbelink,  

06-11479409. --  
 
Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk 
Zwolle, aanvang 19.00 uur 
Zomervespers juli/augustus 
Wie de kerk binnenloopt, naar het Hoogkoor 
wandelt, ziet op het koorhek de Tien Woorden 
staan. 
In de zomervespers staan deze oude Woorden 
uit Exodus 20 centraal. 
7 juli Thema: De Naam niet misbruiken – Ds. 
Peter van der Kamp (oud-docent TU Kampen) 
14 juli Thema: Sabbat houden – Ds. Han Hagg 
(predikant VGK) 
  
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 11, 25 juli enz.   
 
Schoonmaak kerkzaal 
Dinsdagmorgen 9 juli 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. 
 
Kloosterweekend 
Van vrijdag 6 tot zondag 8 november 2020 wordt 
er een kloosterweekend georganiseerd naar 
kloosterdorp Steyl in Tegelen, Limburg. We 
logeren in het Heilig Hart klooster, het centrum 
van de missie in Europa, gelegen aan de Maas. 
Naast het deelnemen aan de gebedsdiensten 
volgen we een eigen programma.  Het thema is  
“Geef stem aan je geloof”.  Het weekend wordt 
begeleid door Ds. Cor Baljeu en Anneke van der 
Meulen. Er kunnen maximaal 15 personen mee. 

De prijs komt uit op € 150,- pp. Meer informatie 
en aanmelden: 
an.vandermeulen@planet.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

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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