
 

 Kerkgroet (oplage 70 ex)                                  11 augustus 2019 

 Voorganger:   ds. Jaap Jonkmans 
 Koster:             Egbert van Buiten 
 Collecten:  1e: Diaconie   2e: Kerk    

                3e: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle. 
      

 
 

Bloemengroet 
Als groet van onze gemeente gaan de 
bloemen naar  
Mw. A. Strating-Siebenga. 
Langs deze weg willen we onze ver-

bondenheid laten blijken.  
 
Collecten 
De derde collecte is bestemd voor  
Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle. 
Het hart van de kerk wordt gevormd door mensen. 
Dat beleven we in diensten en vieringen en dat mer-
ken we in het pastoraat. Om dat hart inhoudelijk te 
bedienen en het te voeden zijn professionele werkers 
nodig. Voor het organiseren van samenkomsten rond 
de mijlpalen in ons leven, het stimuleren van jeugd-
werk, zorg voor ouderen en voor het pionieren met 
nieuwe vormen van kerk zijn. Om verzekerd te kun-
nen blijven  van voldoende en kwalitatief goede be-
roepskrachten moeten we daarin ruim investeren. 
Uw bijdrage helpt! 

Contact 
Zoekt u contact met de kerk, dan kunt u bij de scriba 
terecht. In verband met de vakantie is dat t/m 18 au-
gustus wat lastig. U kunt wel een bericht sturen naar: 
redactie@oosterkerk.nl.  
Er zal dan contact met u opgenomen worden.  
 
Schoonmaak kerkzaal. 
Dinsdagmorgen 13 augustus om 9.30 uur wordt er 
weer schoongemaakt in de kerkzaal. Elke tweede 
dinsdagochtend van de maand komen een aantal vrij-
willigers bij elkaar om de kerkzaal flink onder handen 
te nemen.  Komt u ook helpen ? Van harte welkom. 
Namens de beheercommissie Wim de Ruiter. 
 

 
Zaterdag 14 september is het Open Monumentendag 
De Oosterkerk is dan ook open van 10.00 uur tot 
16.30 uur. 
Voor deze dag zijn ± 10 personen nodig om te sup-
poosten en werk in de keuken. 
Men kan zich hiervoor bij mij, Wim Woering, opgeven 
bij tel. 038-4540834 of mailen naar:  
frederikaws@home.nl .Bij voorbaat dank. 
 

 
In Memoriam Hendrikje de Koning Gans-Seine. 
 
Met liefde en respect gedenken wij Hennie de Koning 
Gans-Seine. Hennie werd op 28 december 1919 gebo-
ren, aan boord van het zeilend vrachtschip van haar 
ouders. Zelf trouwde ze ook met een schipper, Hen-
drik Jan de Koning Gans. Op de voorkant van de 
rouwkaart stond een foto van hun schip de Verande-
ring. Samen kregen ze vier kinderen. 
Later gingen ze aan de wal wonen, in de P.C. Hooft-
straat. In Zwolle kwam ook het verdriet. In 1982 ver-
ongelukte haar man, zes jaar later overleed de oudste 
dochter. 
In 1987 verhuisde Hennie naar Arcadia. Daar is ze op 
5 augustus ’s morgens vroeg overleden. Bij de rouw-
dienst heeft Psalm 23 geklonken. Dat was haar zeker-
heid: de Heer is ook mijn Herder. Na de dienst is Hen-
nie bij haar man en dochter ter aarde besteld op het 
kerkhof Bergklooster. 
Ds. Kees Meijer 
 
Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk 
Zwolle, aanvang 19.00 uur 
Zomervespers in juli/augustus. Wie de kerk binnen-
loopt ziet op het koorhek van het Hoogkoor de Tien 
Woorden staan. 
In de zomervespers staan deze oude Woorden, deze 
leefregels uit Exodus 20, centraal. 
 
11 augustus. Thema: niet stelen – ds. Annie Hasker 
(pastor Isala Ziekenhuis) 
 
18 augustus Thema: geen vals getuigenis afleggen – 
ds. Cor Baljeu (Predikant PGZ) 
 
 
Friese kerkdienst in Maranathakerk in ’t Harde. 
 
Reeds voor het zeventiende jaar wordt er aan het 
eind van de vakantie een Friese dienst gehouden in 
de PKN-kerk in ’t Harde. Ook op 25 augustus om 
16.00 uur zal dit weer het geval zijn. De dienst, ge-
heel Friestalig, zal worden gehouden in de Marana-
thakerk Bovendwarsweg 2c op ’t Harde. 
De kerk staat 100 m vanaf het verkeerslicht in de 
richting Oldebroek. 
 
Voorganger is Ds. Ida Boersma – Prins uit Wapenveld 
Ds. Boersma is geboren in Mûnein en is dus een 
echte  “wâldfries”. It tema fan de tsjinst is: 
 
 
 Lit de moedfearren net hingje ! 
 
De commissie Friese diensten  nodigt een ieder van 
harte uit om de dienst bij te wonen. 
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Voor vragen kunt u bellen met Cor Hofstra (0525 
653193) of Fokke Krottje (0525 653011)  
 
Allegearre tige wolkom yn dizze tsjinst oer ús Heit yn 
de taal fan ús mem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kopij (max. 100 woorden) per email aan kerkgroet@oosterkerk.nl 
vóór donderdag 12.00 uur, met als onderwerp de datum van plaat-
sing. 
Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? Stuur dan een email 
aan: redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: “Kerkgroet”. 
Deze kerkgroet is samengesteld door Tim Krooneman 
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