
KERKGROET    (oplage 75 ex)   1 maart 2020 

Voorganger  : ds Iemke Epema Koster: Adriaan Veldsink 

Collecten :  1. Kerk 2. Diaconie 3.Zending / GZB 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan de 
bloemen naar: Hr. G. Bielderman. 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 
 
WIJ GEDENKEN 
Met eerbied en liefde gedenken wij vandaag Truus 
(Geertruida) Eenkhoorn-Koops. Zij overleed op zondag 
23 februari 2020 in de leeftijd van 90 jaar. Truus was 
een lieve en zorgzame vrouw. Ze was geboren en 
getogen in Ootmarsum. Ze trouwde in 1959 met 
Herman Eenkhoorn. Samen kregen ze twee kinderen 
en een kleindochter. Ze waren actief lid van de 
Hoeksteengemeente. Beiden staken veel energie in de 
Oost-Europawerkgroep. Truus was een rustige vrouw 
met een positieve instelling. Ze klaagde nooit. Ze had  
interesse voor iedereen en liet ieder in zijn waarde. 
Ze kende ook zorgen. Haar schoondochter en zoon 
stierven op veel te jonge leeftijd. Hun verlies liet pijnlijk 
sporen na. Ook de ziekte en het overlijden van haar 
man in 2013 waren zwaar. 
De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit. Ze 
moest daarom verhuizen naar zorgcentrum De Venus. 
Daar kon ze genieten van het prachtige IJssel-uitzicht. 
Afgelopen vrijdag 28 februari hebben we afscheid van 
Truus genomen tijdens een plechtigheid in de aula van 
crematorium Kranenburg. We moesten haar uit 
handen geven in handen van de levende God, op wie 
zij vertrouwde. Moge haar gedachtenis tot zegen zijn. 
 
Bloemschikking VeertigDagenTijd  Sta op. 
Om in beweging te komen, helpt een stip op de 
horizon. Deze stip is ons uitgangspunt.  
U ziet een kader (lijst) met ongeordend weefwerk van 
takjes. Daarbinnen “zweeft” een open ronde ruimte: 
de stip. Iedereen kan daar zelf werk van maken. 
Elke zondag is de “vulling” van de stip anders. 
Wij vinden het een uitdaging om dat te verzorgen.  
Daarbij respecteren wij wat we als Groene Kerk ook 
vóórstaan: zorgvuldig en duurzaam omgaan met de 
schepping - we gebruiken de “groenste” bloemen die 
in de stad verkrijgbaar zijn. Kijkt u mee?  
Bloemschikkers: Coby en Gery  
 
Nieuwe cantrix  
Op 1 maart zal de cantorij voor het 
eerst zingen onder leiding van 
Jannet Loode, die op 1 januari 
Geeske is opgevolgd. Namens de 
kerkenraad deze introductie met haar eigen woorden: 
 
Mijn naam is Jannet Loode. Ik woon in Stadshagen en ik 
ben 54 jaar.  

Ik werk bij ABN AMRO Verzekeringen. In mijn vrije tijd 
zing ik graag.  Op dit moment bij Musica Vocalis en 
sinds kort bij het nieuw opgerichte Capella Zwolle. 
Verder ben ik bijna klaar met mijn opleiding voor 
Emmett therapeut. In de Oosterkerk heb ik lange tijd 
met heel veel plezier de musicalgroep gedirigeerd. In de 
Hoeksteen ook vele jaren de cantorij. Nu ben ik sinds 
het begin van dit jaar weer begonnen als cantrix op 
deze plek. Heel erg leuk! 
Van harte welkom, Jannet. Fijn dat je met je muzikale 
talenten bij ons aan de slag wilt. Namens de 
kerkenraad/taakgroep eredienst, Nel vd Maden 
 
Luisterend oor 
In de maand maart gaan we het 
‘luisterend oor’ uitproberen na de 
kerkdienst. Een idee vanuit het traject Waarderende 
Gemeenteopbouw, gepresenteerd in januari. De 
bedoeling is dat enkele mensen uit onze kerk na de 
dienst een button dragen met een oor erop. Met deze 
mensen kunt u na de dienst (gemakkelijker) een 
gesprek aangaan. Dit kan gaan over de kerk of 
kerkdienst gaan maar ook over andere onderwerpen. 
Of gewoon een praatje bij de koffie. Want iemand 
zomaar aanspreken, dat is vaak lastig. Zo willen we een 
kerk zijn met een luisterend oor….. 
  
Inloopmorgen met koffie 
Alle even weken staat de koffie klaar voor wie komt 
binnenlopen. 
Welkom a.s. donderdag 5 en 12 maart enz.  tussen 
10.00 en 11.30 uur in de Bagijnehof. 

Theologisch (eet)café: dominees spreken zich uit over 
de actualiteit 
Op de eerste woensdag van de maand spreken Zwolse 
predikanten en theologen zich uit over een actueel 
thema in studentencafé Het vliegend paard.  De avond 
begint telkens om 17.30u met inloop en een drankje. 
Van 18.00-18.30u wordt het thema neergezet. Om 
18.30u begint de maaltijd. Het gesprek wordt aan tafel 
voortgezet. Om 19.30u wordt de avond afgesloten met  
koffie/thee en kan ieder zijns/haars weegs gaan. 
Op woensdag 4 maart brengt ds. Marijn Rohaan het 
thema een nieuw Christendom?! naar voren. 
De kosten zijn € 7,50 pp, inclusief maaltijd. Graag 
opgave vooraf bij an.vandermeulen@planet.nl, uiterlijk 
op zondagavond 1 maart. De maaltijd is vegetarisch. 

Bijbelse verdieping 
Eveneens wo 4 maart is er een avond met ds. Jaap 
Jonkmans over Sterke vrouwen in de Bijbel. De avond 
begint om 20 uur. Van te voren opgeven is niet nodig. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
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Do 5 maart Kloosterbioscoop: Kapsalon Romy 
Samen naar een film kijken met de mogelijkheid na te 
praten over wat je gezien hebt en wat je raakte. Het 
kleinkind van de dementerende oma Romy ontpopt 
zich tot mantelzorger en neemt steeds meer taken 
over. Ze leert veel over het verleden van haar oma en 
ontdekt dat oma ook nog een ‘bucketlist’ heeft. De film 
begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19:15 uur. Kosten 
zijn € 6,-. Er is een nagesprek voor wie wil: o.l.v. 
theoloog Rik Zweers en ds. Iemke Epema. 

Dank  
Wat een mooie hamamelis oftewel toverhazelaar. 
U Allen , wil ik hartelijk bedanken voor uw groet ter 
bemoediging en ondersteuning, en dat alles op een 
hele mooie foto !  
Ik ben een longkanker patiënt. In september 2015 ben 
ik daaraan geopereerd en 2,5 jaar schoon gebleven. 
In februari 2018 bleek dat in beide longen uitzaaiingen 
zaten. Daarna heb ik medicijnen gebruikt die 6 
maanden lang groei van tumoren hebben vertraagd.  
In september 2019 bleek ik mutatie te hebben., wat 
inhield dat ik medicinaal uitbehandeld was. Een 
mogelijke chemokuur heb ik afgewezen, wat door de 
oncoloog met respect naar mij, is geaccepteerd. 
Daartegenover is met een bestralingstraject begonnen. 
Met de behandeling had ik niet zoveel moeite maar de 
3 weken daarna ben ik heel erg ziek geweest wat 
geleid heeft tot een "woon- en zorgopname”. Het 
leven heeft het goed met mij bedoeld, ik geniet van 
goede zorg en fijn medeleven. Nel Benschop schrijft in 
één van haar gedichten: Het leven is het waard geleefd 
te worden. Een tekst die mij de laatste tijd 
herhaaldelijk te binnen schiet. 
Kerkgenoten, ik groet u allen met dank. 
Hilly Harder-Hoornweg.  
 
Onze wijkkas  Hartelijk dank acht gevers die deze 
maand tezamen € 280,- in de wijkkas stortten. Het 
bedrag van de eerst twee manden komt daarmee op € 
2300,- en loopt keurig in de pas met het beoogde 
gemiddelde per maand. (TK) 
  
Regenbroek 
Wie heeft afgelopen zondag mijn zwarte regenbroek 
meegenomen? Ik had deze over de rollator in het 
voorportaal gehangen, maar na afloop van de dienst 
was de broek weg. 
Ik wil hem graag weer terug.    Jonas Hop 
 
ROMMELMARKT OOST EUROPA   zaterdag 14 maart 
Van  10.00 –14.00 uur in de Bagijnehof/Oosterkerk. 
We hebben een groot team van vaste helpers. U kunt 
ook meehelpen door inbrengen spullen. Typische 
rommelmarktspullen, zoals huishoudelijke artikelen, 

speelgoed, schoenen, kleding en boeken. (geen 
meubilair, witgoed, videobanden, encyclopedieën). En 
als u een cake of koek wilt bakken voor die dag? Graag! 
De opbrengst is voor de Werkgroep Carei (Roemenië) 
en Stichting Kinderhulp Beregszasz (Oekraïne).   

Inbreng spullen Bagijnehof :   
• donderdag 12 maart van 19.00 – 20.00 
• vrijdag 13 maart van 10.00 – 12.00 en 13.00 - 17.00 
Willem Boerman (038-4534181); Karst Mulder (038-
4547960) 
 
Gambia avond 
Zaterdag 28 maart houden we een avond in de 
Oosterkerk om geld in te zamelen voor de Kuloro 
Nursery school in Gambia. 
Vanaf 18.00 uur staat er een uitgebreid buffet klaar 
met Gambiaanse gerechten. Groentesoep, diverse 
vlees  en vegetarische gerechten. Het dessert is 
kokosrijst.  Daarna gaan we, onder het genot van koffie 
of thee, een presentatie bekijken over Gambia. 
Uiteraard zullen er ook foto’s van de school zijn. 
De kosten zijn € 15,00 p.p. De ruimte is beperkt, dus 
graag opgeven. ans.selhorst@home.nl of  0651061166. 
Een appje mag ook. 
Voor meer informatie mag je ook bellen. 
 
40 dagen tijd actie van de Z.W.O. 
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen 
gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met lokale 
partnerorganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen 
het onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van 
armoede onderbreken. Deze zondag worden bij 
binnenkomst spaardoosjes en de folder "heel Holland 
vast" uitgedeeld. “Laten we opstaan" en mee sparen 
om de armoede onder de Dalits in India te doorbreken! 
 
Fair Trade tafel , Deze zondag worden er na de dienst 
Fair Trade producten verkocht. Ook is er weer een 
handtekeningen actie van Amnesty International. 
 
Paasgroetenactie. 
8 maart wordt de Paasgroetenactie gehouden. In de 
ontmoetingsruimte zijn er kaarten verkrijgbaar, om 
naar Nederlandse -  en buitenlandse gevangenen te 
sturen. Voor gedetineerden is het bemoedigend om 
kaarten te ontvangen, zeker als daar ook nog iets 
persoonlijks op staat. De gratis kaarten wordt jaar naar 
een centraal adres gestuurd. Een bijdrage in de 
verzendkosten wordt op prijs gesteld.  Z.W.O.-cie 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12 uur, 
met als onderwerp de datum van plaatsing,  
Kerkgroet thuis lezen? , stuur dan een email aan: 
redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: “Kerkgroet”. 
Deze kerkgroet is samengesteld door Hans Gerritsen 
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