
 

 Kerkgroet (oplage 70 ex)                                   4 augustus 2019 

 Voorganger:   ds Siebren van der Zee 
 Koster:             Egbert van Buiten 
 Collecten:  1e: Diaconie   2e: Kerk    

                3e: Kledingbank Zwolle    
   

 
 

Bloemengroet 
Als groet van onze gemeente gaan de 
bloemen naar  
Mw. E. Wesselink-Schuurman. 
Langs deze weg willen we onze verbon-

denheid laten blijken.  

 
Collecten 
 

De derde collecte is bestemd voor Kledingbank Zwolle 

De Kledingbank Zwolle verstrekt kleding aan mensen 
die om financiële redenen zelf niet kunnen voorzien 
in de aanschaf van goede kleding. Eén keer per 
maand wordt er gratis baby-, kleuter- en volwassen-
kleding uitgedeeld. Naast kleding wordt er ook 
schoeisel aangeboden. Mensen die een beroep op de 
Kledingbank doen, worden eerst gescreend door de 
hulpverlening. Zo wordt voorkomen dat mensen on-
eigenlijk gebruik maken van deze voorziening of dat 
handelaren hun slag slaan. De Kledingbank deelt kle-
ding uit aan hen die het echt nodig hebben. 

De werkzaamheden worden gedaan door mensen die 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij 
vinden bij de Kledingbank een goede en zinnige dag-
besteding. 

Door het inzamelen van tweedehands kleding krijgt 
deze een nieuw leven en een duurzame bestemming. 

Met een gift voor de Kledingbank werkt u eraan mee 
dat mensen aan de onderkant van de samenleving 
weer goede kleding kunnen aantrekken, mensen 
weer een zinvolle dagbesteding hebben en werkt u 
mee aan een duurzame economie. 

Verder kan de Kledingbank goede baby-, kinder- vol-
wassenkleding en beddengoed gebruiken. Zie hier-
voor www.kledingbankwolle.nl. 
 

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.  

 

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. Tus-
sen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom op 

8, 22 augustus enz.   

 
Wij gedenken 
Op woensdag 31 juli kwamen we samen in de aula van 
crematorium Kranenburg om afscheid te nemen van 
Hidde de Vos. ‘Ons resten 
Geloof, Hoop en Liefde, 
deze drie, maar de grootste 
daarvan is de Liefde.’ 
Woorden van Paulus, te le-
zen in 1 Korintiërs 13.  Deze 
woorden stonden voorop 
de rouwbrief en vormden 
de leidraad voor de over-
weging. Net 83 jaar oud ge-
worden overleed Hidde de 
Vos op 26 juli. Hij werd ge-
boren in het Friese Wons, 
ging na de middelbare 
school naar ‘het westen’ waar hij een opleiding kreeg 
bij de Marine Luchtvaartdienst in Valkenburg (ZH). In 
Voorburg leerde hij zijn latere vrouw Christien kennen. 
Ruim 56 jaren mochten ze samen zijn. En dat waren 
goede jaren. Na gediend te hebben bij de Marine werd 
hij werkzaam bij het Ministerie van Financiën, afdeling 
Rijks Inkoopbureau. Toen dit verhuisde naar Zwolle, 
kwam hij hier wonen. De familie streek in 1978 neer 
op Vledderdiep 16. Zijn werk heeft hij altijd met veel 
genoegen gedaan. Hidde en Christien sloten zich aan 
bij De Hoeksteen waar hij een aantal jaren diaken is 
geweest. Hij had een hart voor anderen. Zo ervoeren 
ook de bewoners van de buurt waar ze woonden het. 
Hij had aandacht. Zijn vrouw, kinderen en kleinkin-
deren hadden eveneens grote bewondering voor de 
waardige wijze waarop hij zijn laatste jaren volbracht. 
Bijzonder was, dat, als zij op vakantie gingen naar 
Frankrijk of terugkeerden, zij heel vaak Taizé even aan-
deden. De sfeer, de reinigende stilte die ze daar aan-
troffen en de liederen die ze daar zongen sprak hen 
zeer aan. Dus hoorden we op 31 juli ook veel muziek 
uit Taizé.  Moge de gedachtenis van Hidde de Vos in 
het bijzonder zijn dierbaren tot zegen zijn.        
Ds. Harm Bousema 
 

Hartelijk dank voor de Paaskaars! 
Zaterdag 20 juli stak Margrieta de Boer de Paaskaars 
2018-2019 aan op het vertrouwde plekje van Wille-
mien Olde - van Haeringen op de Bremenstraat. Dat 
is voor mij een heel bijzondere herinnering aan Wille-
mien en haar band met de Oosterkerk. Altijd weer 
voelde ze zich op zondagen geïnspireerd om de hele 
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week op haar eigen wijze daar actief te zijn waar dat 
van  haar gevraagd werd. Dat is in de dankdienst op 2 
mei prachtig verwoord en in beeld gebracht, de 
dienst die zo zorgvuldig door ds Eygenraam was voor-
bereid. Nogmaals onze dank daarvoor en tegelijk 
naar allen die deze dankdienst meemaakten en ver-
der hebben verzorgd. Een laatste verrassing was wel 
dat Joop van Ommen bij zijn afscheid in de Herberg-
krant van juli augustus ook een foto van Willemien 
plaatste met een treffende typering: ‘... Willemien ja-
renlang het geweten in het bestuur van de WRZV hal-
len ...’ Hartelijk dank voor het KERK-ZIJN van de Oos-
terkerk voor ons persoonlijk, voor Zwolle en in haar 
activiteiten tot ver over onzer grenzen. Henk Olde 
 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
4 augustus. Thema: geen overspel plegen – ds. Henk 
Meijnders (predikant CGK) 
 
11 augustus. Thema: niet stelen – ds. Annie Hasker 
(pastor Isala Ziekenhuis) 
 
Hartelijk Dank 
Ik wil de Oosterkerkgemeente hartelijk bedanken 
voor de mooie kaart met handtekeningen en de 
prachtige zonnebloemen. Dit doet mij goed. Met 
vriendelijke groet, Mw. H. Poortman – Hillebrants 
 
Onze wijkkas 
Tijdens de warme/hete dagen van afgelopen week 
droogde ook de inkomsten stroom op! De laatste 3 
dagen kwamen er nog 5 giften binnen. Hartelijk dank 
daarvoor. De inkomsten aan giften in juli komt daar-
door uit op € 785,-. (TK)  
  

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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