
KERKGROET    (oplage 75 ex)   10 november 2019 

Voorganger  :  Dirk Jan Steenbergen 

Koster :  Arie Berkenveld 

Collecten :  1. Kerk 2. Diaconie 3.Wijkkas 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar: mevr. R. Heins. 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 
 
 

In memoriam 
In de nacht van vrijdag op zaterdag 2 november is 
overleden GERRITDINA JOHANNA KLEIN OVINK-
KUIPER, Hanny, in de leeftijd van 89 jaar. Ze woonde de 
laatste bijna 20 jaar van haar leven samen met haar 
man Henk in de flat aan de Stilobadstraat, dichtbij de 
Oosterkerk. Naar de kerk gaan lukte echter helaas al 
lang niet meer vanwege gezondheidsproblemen. 
Samen luisterden ze elke week naar de dienst via 
internet. Behalve haar man Henk, aan wie ze innig 
verknocht was en met wie ze dit jaar 65 jaar getrouwd 
was, laat ze drie kinderen en vijf kleinkinderen achter. 
Hanny Klein Ovink-Kuiper had al sinds ze een jong 
meisje was te maken met gezondheidsklachten, 
waarvoor lange tijd geen goede diagnose was gegeven. 
Ze belemmerden haar in toenemende mate in haar 
bewegingsvrijheid. Maar zij was dapper en sterk, 
klaagde niet, zocht altijd naar mogelijkheden en 
probeerde zo zelfstandig mogelijk te blijven. De 
dankdienst voor haar leven is gehouden op donderdag 
7 november in de Oosterkerk, waarna ze is begeleid 
naar Crematorium Kranenburg. In de dienst is 1 
Corinthiërs 13, Paulus’ loflied op de liefde gelezen. 
Haar eigen leven was ook een loflied op de liefde, die 
overvloedig tot uiting kwam. Ze dacht altijd om 
anderen en gunde iedereen vanzelfsprekend het 
goede. Er klonk prachtige muziek, van haar 
kleindochter uit Frankrijk, die in de dienst viool 
speelde, en van haar schoonzoon op de hoorn, via een 
CD.  Voor haar man Henk betekent dit afscheid het 
verlies van zijn steun en toeverlaat, met wie hij alles 
deelde. We wensen hem en allen die haar nu moeten 
missen Gods nabijheid toe. Haar gedachtenis zij velen 
tot zegen.                                     ds. Iemke Epema 
 
Gedenken op Eeuwigheidszondag 
Het gedenken van de overledenen op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar, zondag 24 november, 
gaat sinds vorig jaar anders gaan dan we daarvoor 
gewend waren. Bij het eerste gedeelte, de herdenking 
van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn 
overleden, worden de namen voorgelezen en wordt 
voor ieder een lichtje ontstoken aan de paaskaars. Na 
afloop van de dienst kunnen deze als herinnering mee 
naar huis worden genomen. Bij het tweede gedeelte, 
het herdenken van andere overledenen door iedereen, 

waarbij er naar zes verschillende punten in de kerk 
wordt gelopen, worden er vanwege het brandgevaar 
geen lichtjes meer aangestoken. In plaats van kaarsjes 
gebruiken we nu kaartjes met een afbeelding van de 
gedachtenishoek, waarop mensen de naam van 
degene schrijven die ze willen gedenken. De kaartjes 
worden geplaatst op tafels waarop eenvoudige blank 
houten standaardjes staan, standaardjes met een gleuf 
waar de kaartjes in passen. Op elke tafel komt een 
windlicht te staan, aangestoken aan de paaskaars. 
Door een kaartje met de naam van degene die iemand 
wil gedenken naar voren te brengen en op de tafel te 
plaatsen, wordt deze dierbare als het ware naar het 
licht gedragen. De kaartjes worden aan het begin van 
de dienst uitgereikt. Ieder mag schrijven wat hij of zij 
wil en een extra kaartje mag ook. Pennen komen op de 
banken te liggen. De kaartjes kunnen mee naar huis 
worden genomen als aandenken, ze mogen ook blijven 
staan. 
 
Op de koffie 
Elke donderdagmorgen in de even weken, staat de 
koffie klaar in De Bagijnehof.  
Kom binnen voor koffie, ontmoeting en gezelligheid 
tussen 10.00 en 11.30 uur op donderdagmorgen 14 en 
28 november enz. 
 
Stickeren 
Op dinsdag 19 november 2019 komen we weer bij 
elkaar om de nieuwe Bagijn te stickeren. Iedereen die 
wil helpen is van harte welkom om half tien in de 
Bagijnehof. Er is natuurlijk koffie! 
Voor de planners: de volgende data zijn 18 februari en 
12 mei 2020. 
 
Onze wijkkas 
In de maand oktober ontving de wijkkas € 650,- aan 
giften (in 2018: € 1020,-). De jaarinkomsten t/m 
oktober zijn € 9.979 (in 2018: 11.429). Hartelijk dank 
voor uw bijdragen!  Met nog twee maanden te gaan is 
de doelstelling van € 12.000 nog steeds haalbaar; vorig 
jaar kwam in die periode €3.180 binnen. (TK) 
 
Vensters naar de hemel, kijken met de ziel naar 
iconen 
Iconen worden wel ‘vensters naar de hemel’ genoemd. 
Het zijn religieuze afbeeldingen die een belangrijke rol 
spelen in de oosters-orthodoxe liturgie. Iconen lenen 
zich heel goed voor gebed en meditatie. Ze zijn ook 
steeds meer in protestantse kringen te zien. Icoon 
betekent letterlijk: Beeld. Aandachtig kijken naar het 
beeld kan iets diep van binnen raken. Op deze avond 
zal ds. Hans Tissink verschillende iconen laten zien. Hij 
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neemt ons aan de hand van meditatieve oefeningen 
mee in de wereld van deze heilige schilderijen. Wat 
roept de icoon bij je op? Welke betekenis kun je erin 
ontwaren voor jouw eigen spiritualiteit en dagelijks 
leven? De datum is woensdag 20 november om 
20.00u in Wijkcentrum SIO (Talmaplein 2). De 
gespreksleiding is in handen van ds. Hans Tissink. 
Kosten: € 2,-  voor koffie/thee. Opgave kan via een e-
mail naar dstissink@adventskerk.nl. Max. 15 personen. 
 
Het verhaal gaat 
Komende dinsdag, 12 november, is er in de lutherse 
kerk weer de maandelijkse oecumenische bijeenkomst 
rond Het verhaal gaat van Nico ter Linden. Deze keer is 
ds. iemke Epema de gespreksleidster. In 2020 zullen 
vanwege een verbouwing in de lutherse kerk de eerste 
maanden de bijeenkomsten verplaatst worden naar de 
Oosterkerk. Op 10 december zijn we voorlopig voor het 
laatst in de lutherse kerk. 
 
V&T avond 13 november: Wat doet die dominee de 
rest van de week? 
Twee dagen per week werk ik, Elly Urban, als predikant 
voor de Oosterkerk. En de rest van de week? Dan werk 
ik als programmamanager bij ICCO, een organisatie 
voor ontwikkelingssamenwerking. Dan gaat het over 
armoedebestrijding, Duurzame Ontwikkelingsdoelen, 
beïnvloeding van beleid, en soms ga ik op reis. Wilt u 
eens iets meer horen over dit werk? En in gesprek 
raken over hoe dit mij inspireert in mijn 
predikantschap? En hoe u dat bij uzelf werkt, de 
wisselwerking tussen geloven en werken en leven? 
Wees dan welkom op 13 november, 20.00 uur in de 
Oosterkerk. 
Opgave is niet nodig, maar wel 
handig: dsEllyUrban@oosterkerk.nl. 
 
Vervanging Nelleke Eygenraam per 1 november 
Ds. Cor Baljeu heeft ermee ingestemd om per 1 
november 2019 3 maanden Nelleke Eygenraam te gaan 
vervangen. De kern van de taken die hij gaat doen 
betreft ondersteuning in het pastoraat in de wijken van 
Nelleke. Vergaderingen en preekbeurten behoren niet 
tot zijn taken, behoudens enkele uitzonderingen.  Eind 
december zal duidelijk worden hoelang vervanging van 
Nelleke nodig blijft. 
 
Kerk van de toekomst: uw inbreng gevraagd! 
Voor de zomer zijn we gestart met Waarderende 
Gemeente Opbouw, om vorm te geven aan de kerk van 
de toekomst.  
Op de startzondag hebben we (Oosterkerk) samen met 
de Adventskerk verhalen gedeeld over onze 
gemeenten: wat voor ons waardevol is en wat ons 

aanspreekt. Dat is ook op diverse manieren uitgebeeld. 
Het leverde ons een schat aan “diamanten” op 
waarmee we verder willen! Op basis van eigen 
verhalen en ervaringen hebben we gezocht naar de 
sterke kanten van onze gemeente. Die willen we in een 
vervolgbijeenkomst  met u verder uitwerken. Uw hulp 
en inbreng hebben wij daarbij nodig!  U bent van harte 
welkom op  één van deze bijeenkomsten : 
Maandagavond 18 november : 20.00 uur begeleid door 
Hans Bijzet en Pieter Tjeerd Westra 
Woensdagmiddag 20 november : 14.00 uur begeleid 
door Mintje Groot Nibbelink en Ria vd Meulen 
Woensdagavond 27 november: 20.00 uur begeleid 
door Wil van de Meeberg en Elly Urban 
De locatie is: Oosterkerk. Aanmelden is niet nodig. Wij 
zien uit naar uw komst! Elly Urban, Hans Bijzet, Pieter 
Tjeerd Westra, Mintje Groot Nibbelink, Wil van de 
Meeberg en Ria van der Meulen. 
 
Het verhaal gaat 
Komende dinsdag, 12 november, is er in de lutherse 
kerk weer de maandelijkse oecumenische bijeenkomst 
rond Het verhaal gaat van Nico ter Linden. Deze keer is 
ds. iemke Epema de gespreksleidster. In 2020 zullen 
vanwege een verbouwing in de lutherse kerk de eerste 
maanden de bijeenkomsten verplaatst worden naar de 
Oosterkerk. Op 10 december zijn we voorlopig voor het 
laatst in de lutherse kerk.  
 
Het 5-minutenfestival/koffieconcert  
Wat een mooie happening, afgelopen zondag, met veel 
aandachtig publiek, goede muzikanten  
uit Adventskerk en Oosterkerk, gevarieerde muziek, en 
niet te vergeten goede technische ondersteuning. 
Allemaal bedankt.  
De koek die we bij de koffie kregen was heerlijk, en de 
opbrengst van de collecte voor het goede doel, de 
KULORO school in Gambia was € 349,60. Een mooi 
bedrag. 
Nog even nagenieten ? Kijk op www.oosterkerk.nl. 
Volgend jaar weer ?! Wie weet wil je ook meedoen.. 
Wij vonden het leuk om te organiseren, 
Geeske Koopman en Nel vd Maden 
 
Zondag 10 november  in De Hoofdhof Berkum. 
Muziek met een Plus presenteert een prachtige 
uitvoering van Ein Deutsches Requiem van Joh. Brahms 
door Musica Vocalis  o.l.v. Mannes Hofsink. 
 
Michaëlsvieringen, aanvang 17.00 uur 
Thema dit najaar: Psalm en Poëzie 
Vandaag  Michaëlsviering Psalm 17,  ds. Iemke Epema 
17 november Michaëlsviering Psalm 98, Taizéviering 
 
Deze kerkgroet werd met heel veel knippen gemaakt door Hans. Kopij (max. 100 woorden) per mail aanleveren naar kerkgroet@oosterkerk.nl 
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