
KERKGROET    (75 ex)  Zondag 16 Februari 2020  

Voorganger :  Ds. Iemke Epema 

Koster :  Arie Berkeveld 

 

Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk    

                3e:  De Bres 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Dhr. L. Dam 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 
 

Bericht van overlijden 
In memoriam Jeltje Lettinga-Winsemius. 
Leeuwarden, 26-8-1920 – Zwolle, 7-2-2020. 
Mevrouw Lettinga is in haar honderdste levensjaar 
overleden. De laatste jaren liet haar gezondheid wel 
één en ander te wensen over, maar haar geest is tot 
op het laatst toe  helder gebleven. Zij is opgegroeid 
in een fijn gezin, was begiftigd met een scherp 
verstand, was afgestudeerd als arts, is gelukkig 
getrouwd geweest en was moeder van vier zonen. 
Samen met haar man – dokter Harrie Lettinga – 
heeft zij jarenlang meegewerkt in een artsenpraktijk 
aan de Eekwal. Beiden waren ook kerkelijk actief in 
de Oosterkerk. Dokter Lettinga is daar o.a. organist 
geweest . Al in het begin van 1982 is hij overleden. 
Mevrouw Lettinga was tot niet zo lang geleden 
trouw betrokken bij de Oosterkerk  en is daar ook 
een aantal jaren diaken geweest. Geïnspireerd door 
haar achtergrond is zij bezig geweest met zich 
oriënteren in het geloof. 
Nieuwe ontwikkelingen in beleving volgde zij nauw-
gezet, maar wel met de vraag of daarmee het oude 
vertrouwde niet tekort werd gedaan.  
Zij was niet alleen rond 38 jaar weduwe maar zij 
overleefde ook drie van haar zonen. Haar geloof 
werd op de proef gesteld, maar zij bleef vertrouwen. 
Al jaren geleden gaf zij aan dat in de gedenkdienst in 
ieder geval gezongen moest worden :”O God, die 
droeg ons voorgeslacht “. 
Zij was bijzonder gehecht aan een aantal oude 
geloofstradities en daarbij behoorde ook  Psalm 90. 
Het is de Psalm die werd gelezen op 
oudejaarsavond, vlak voor de jaarwisseling. 
Deze Psalm is uitgangspunt geworden voor de 
gedenkdienst op donderdag 13 februari in  de 
Oosterkerk. Haar leven is gespiegeld aan de inhoud 
van dit lied van Mozes. 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen hebben 
dankbaar afscheid kunnen nemen van deze sterke 
moeder, beppe en oude beppe.                
Mevoruw Lettinga is op de begraafplaats Kranenburg 
bij haar man begraven.                                                                                              
Dick van Santen 
 

Doel 3e collecte: de Bres 
De avondmaalscollecte van vandaag is bestemd voor 
de Bres in Zwolle. In maart van dit jaar bestaat het 
Inloophuis de Bres 20 jaar. Dat geeft een dubbel 
gevoel. Het is mooi omdat de Bres al zo lang een 
veilig huis biedt aan mensen die kwetsbaar zijn in 
onze samenleving, maar ook betreurenswaardig 
omdat er nog steeds zoveel mensen rondlopen met 
hun ziel onder de arm, vaak ook nog zonder huis. 
Helaas neemt het aantal kwetsbaren toe, evenals de 
eenzaamheid. Gelukkig biedt de Bres voor die 
mensen een plek waar ze even tot zichzelf kunnen 
komen met een kop koffie,krantje en soms ook een 
warme maaltijd. De diaconie beveelt deze collecte 
dan ook van harte bij u aan! 
 
Digitaal collecteren in de Oosterkerk 
Sinds kort kunt u in de Protestantse Gemeente 
Zwolle digitaal, dus met uw smartphone bijdragen 
aan de collecte. U hoeft daarvoor niet in de kerk te 
zijn. U kunt ook doneren terwijl u via internet de 
dienst meemaakt. De mogelijkheid om digitaal te 
doneren staat telkens ruim een week open. U moet 
de app ‘Kerkgeld’ installeren op uw telefoon, te 
vinden in de Appstore (Apple) of Playstore (Android). 
Kies bij ‘uw gemeenten’ de Protestantse Gemeente 
Zwolle. Maak eenmalig een account aan en ga van 
start. Betalen kan via iDEAL, incasso of een 
betaaltegoed. Henk van Bergeijk (Kerkelijk Bureau) 
kan helpen: henk@pknzwolle.nl. 
 
Bagijn stickeren 
Op dinsdag 18 februari 2020 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 datum is 12 mei 2020. 
 
Wat de pot schaft. 
Graag nodigen we u/ je weer uit om samen te eten 
in de Oosterkerk. U/je bent welkom op 
dinsdagavond 25 februari om half 6. 
Wel graag even opgeven via de lijst bij de bar of via 
diniverweij@outlook.com 
Voor donderdag 20 februari. Kosten € 5,== pp. 
 
Beleef ROME!  
Rome is een stad vol met historie, cultuur en religie. 
Van 8 t/m 12 oktober 2020 wordt er een vijf daagse 
volledig verzorgde trip naar Rome georganiseerd. 
Mink de Vries gaat mee om ons meer te vertellen 
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over Rome in de tijd van de apostel Paulus Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met 
Anneke van der Meulen via 
an.vandermeulen@planet.nl. Aanmelden kan tot 1 
april 2020. 
 
Kloosterweekend Chevetogne (B)  
van 20 – 23 maart 2020 
Het thema voor dit weekend is “bidden met ikonen”. 
Geestelijke begeleiding door Ds. Hans Tissink.  
Er is – wegens annulering - een damesplaats op een 
twee persoonskamer vrijgekomen.  
Info: Anneke van der Meulen, 
an.vandermeulen@planet.nl 
 
2e mannenzangavond in de Plantagekerk te Zwolle. 
Op 14 maart 2020 om 20:00 uur is de 2e 
mannenzangavond in de Plantagekerk te Zwolle. 
De kerkdeuren gaan om 19:15 uur open. 
De eindtijd is 21:15 uur, waarna in de kelder van de 
kerk gelegenheid is om na te praten, te neuriën of te 
borrelen. 
 
Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk 
Zwolle, aanvang 17.00 uur 
 Thema: Dietrich Bonhoeffer 
16 febr. Michaëlsviering, Psalm 119 meditatie van 
Bonhoeffer, liturgen ds. Harm Bousema en Christa 
van Stappen 
23 febr. Michaëlsviering, Psalm 42, liturg ds. Evert 
Jonker 
  
Inloopmorgen met koffie 
Alle even weken staat de koffie klaar voor wie komt 
binnenlopen. 
Welkom a.s. donderdag 20 februari, 6 maart enz. 
tussen 10.00 en 11.30 uur in de Bagijnehof. 
 
Geen doopdienst 
Zondag 23 februari stond een doopdienst gepland, 
maar er zijn geen dopelingen. 
 
Gemeenteberaad 
Afgelopen zondag was het gemeenteberaad waarin 
de voortgang van het traject m.b.t. het 
voorgenomen besluit op weg naar één 
wijkgemeente Oosterkerk en Adventskerk besproken 
werd. Op de website is hiervan een samenvatting na 
te lezen. 
 
Vacature per 1 mei 2020! Dag en tijdstip in overleg 
Ik ben op zoek naar iemand die voor mij, wonend in 
Zwolle Zuid, voor 2,50 uur per week wil zorgen voor 
een schoon en fris huis.  Job de Jong 06-14698430 

LIMONADECONCERT 17 MEI 
Jullie, jongeren uit de Oosterkerk en uit de 
Adventskerk kunnen weer van je laten horen.  

Solo en in een gezamenlijk orkest-
stukje dat jullie vast en zeker heel leuk 
vinden om te spelen.  
Daarvoor repeteren we 
in de Oosterkerk op 
Zondag 19 april en op 

zondag 10 mei na de dienst van 10:00. 
Die repetities zijn wel belangrijk ! 
Zoals elk jaar wordt het vast een leuk muzikaal 
feestje. Geef je op bij Geeske of Nel 
koopman-ridderbos@hetnet.nl, 
muziek@oosterkerk.nl 
 
Onze wijkkas 
In de eerste 13 dagen van deze maand ontving de 
wijkkas via de bankrekening 3 giften: totaal € 155,-. 
Hartelijk dank voor deze bijdragen. (TK) 
 
Matthäus Passion door Toonkunstkoor  
Caecilia in Zwolle 
Op woensdag 1 april 2020 voert Toonkunstkoor 
Caecilia de Matthäus Passion van Johann Sebastian 
Bach uit in de Dominicanenkerk te Zwolle. Het 
geheel staat onder leiding van dirigent Iassen Raykov 
en wordt begeleid door Het Orkest van het Oosten. 
Het concert begint om 19.00 uur in de 
Dominicanenkerk (de kerk is open vanaf 18.30 uur). 
Kaarten zijn te koop via de leden van Caecilia, bij 
boekhandel Westerhof aan de Diezerstraat 118 en 
Wade 106 en Goedhart Boeken, Assendorperstraat 
79. Of via www.caeciliazwolle.nl. Toegangsprijs: 
€35,- (tot 27 jaar € 29,-), inclusief programmaboekje 
en consumptie. 
 
 
 
 

Kopij (max. 100 woorden) per e-mail aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl donderdags voor 12.00 uur, 

met als onderwerp de datum van plaatsing,  

Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis?, stuur dan 

een e-mail aan: redactie@oosterkerk.nl; onderwerp: 

“Kerkgroet”. 

Deze kerkgroet is samengesteld door Evert Pierik 
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