
 

 Kerkgroet (oplage 75 ex.)                                               23 febr. 2020 

  Voorganger :  Ds. Elly Urban 
  Koster :  Wiep Jagersma 
   Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e: Stille hulp  
    
 
 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar Mw. S. 
Brinksma-Kuiper.  
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 

3e collecte: Stille hulp 
Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, 
meestal zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, in 
grote financiële problemen zijn terechtgekomen. Het 
is een verborgen probleem en mensen die het 
overkomt schamen zich hiervoor. Zij kunnen het 
hoofd niet meer boven water houden. Minder met 
minder gaat niet meer. Allerlei beleidswijzigingen van 
de overheid en in de hulpverlening zijn niet altijd 
helpend. Het stapelt zich al maar op. Daardoor 
kunnen veel mensen helaas niet langer zelf in hun 
basisbehoeften voorzien, zoals eten en drinken, 
kleding, of de huur van een woning. Met het oog op 
hen verleent de Diaconie stille hulp. Het is hulp die 
niet opvalt, die mensen geen etiket opplakt, maar wel 
hard nodig blijft. 
 
Opbrengst collecte de Bres 
De avondmaalscollecte van zondag 16 februari  voor 
de Bres heeft  325,10 euro opgebracht. 
Een mooi bedrag! Namens de diaconie hartelijk dank 
voor uw bijdrage. 
 
In memoriam 
Op donderdag 13 februari is plotseling overleden 
Fedde Jacob Torpstra in de leeftijd van 95 jaar. Hij 
was sinds vijf jaar weduwnaar. Hij laat een zoon en 
twee dochters achter aan wie hij intens gehecht was 
en 8 kleinkinderen. Afgelopen vrijdag 21 februari is er 
een dankdienst voor zijn leven gehouden in de 
Oosterkerk en vervolgens is hij naar zijn laatste 
rustplaats op Bergklooster gebracht. Gelezen is uit 
Psalm 139, die ook klonk bij de uitvaart van zijn 
vrouw en een aantal van zijn geliefde liederen is 
gezongen. Fedde Torpstra was een geboren Fries. In 
het begin van zijn huwelijk trok hij naar Zwolle waar 
hij samen met zijn vrouw Saakje het Babymagazine 
de Ooievaar aan de Nieuwe Markt opzette. Hij was 
een rasverkoper die goed met mensen om kon gaan. 
Het geloof is zijn leven lang belangrijk geweest, hij 
hield zich eraan vast en worstelde ermee. De laatste  

 
jaren van zijn leven luisterde hij veel en graag naar 
geestelijke liederen. Hij was intens dankbaar voor de 
zorg en aandacht van zijn kinderen en beschouwde 
zichzelf als een gezegend man. Tussen zijn 
aantekeningen zijn deze woorden gevonden: Als eens 
de laatste adem mijn lichaam verlaat, hoop ik dat 
mijn Geest naar U toegaat. Boven de kaart stond het 
18e vers uit Psalm 139: Ontwaak ik, dan nog ben ik bij 
U. Wij bidden zijn kinderen en allen die hem missen 
Gods nabijheid toe. 
Ds. Iemke Epema 
 
 Michaëlsvieringen, aanvang 17.00 uur 
Thema: Dietrich Bonhoeffer 
23 febr. Michaëlsviering, Psalm 42, liturg ds. Evert 
Jonker 
Thema: Veertigdagentijd, te beginnen op 1 maart. De 
introïtusantifonen voor de verschillende zondagen 
zijn uitgangspunt voor de vieringen. Zie Liedboek 535. 
1 maart Michaëlsviering Taizé. 
 
 Aswoensdag 26 februari, 19:00 uur in de 
Adventskerk Vanaf 2007 was de oecumenische 
Aswoensdagviering altijd in de Jozefkerk (Zwolle-
Zuid). Dit jaar wordt de viering voor het eerst in de 
Adventskerk gehouden. Diaken Michael Buijkx en ds. 
Nelleke Eygenraam gaan voor. Organist Tromp van 
Goor en het Jozefkoor o.l.v. Frans Kramer werken 
mee aan de viering. Iedereen is van harte welkom.  

Theologisch (eet)café: Zwolse 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 dat hen na aan het hart ligt in 
studentencafé Het vliegend paard. Iedereen, van 
binnen of buiten de kerk, is welkom. De avond begint 
telkens om 17.30u met inloop en een drankje. Van 
18.00-18.30u wordt het thema kort en prikkelend 
neergezet in interactie met de aanwezigen. Om 
18.30u begint de maaltijd. Het gesprek wordt aan 
tafel voortgezet. Om 19.30u wordt de avond 
afgesloten met een kop koffie of thee en kan ieder 
zijns/haars weegs gaan. 
Op woensdag 4 maart brengt ds. Marijn Rohaan het 
thema een nieuw Christendom?! naar voren. 
Verschillende theologen, onder wie Brian D. McLaren 
en Alain Verheij,  gaan op zoek naar nieuwe manieren 
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van geloven. Ze schetsen lijnen van wat sommigen 
een ‘nieuw christendom’ noemen.  Over dit nieuwe 
christendom, haar nut en noodzaak, gaan we met 
elkaar in gesprek. Deel jij de zoektocht, of wil jij het 
houden bij het oude? Wat zou jij willen meenemen 
uit de traditie, en wat laat je achter je? 
De kosten zijn € 7,50 pp per avond, 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. 

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. 

 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. Omdat de ruimte beperkt 
is willen we maximaal 50 mensen aan tafel hebben. 
Dus opgeven. ans.selhorst@home.nl of  0651061166. 
Een appje mag ook. 
Voor meer informatie mag je ook bellen. 
 
Limonadeconcert 17 mei 
Jullie, jongeren uit de Oosterkerk en uit de 
Adventskerk kunnen weer van je laten horen. 
Solo en in een gezamenlijk orkeststukje 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 
 

Hartelijk dank 
Na mijn heupoperatie kreeg ik een hartelijke groet 
vanuit de Oosterkerk met veel namen en wensen 
voor beterschap. 
Afgelopen zondag werd er een prachtig boeket 
bloemen gebracht. 
De operatie is goed verlopen en de revalidatie gaat 
naar wens. Tijd heelt vele wonden. 
Dit alles geeft reden tot grote dankbaarheid aan Hem 
die ook dit alles in Zijn hand heeft, maar ook aan u  
voor de attenties en de getoonde belangstelling. 
Nogmaals hartelijk dank hiervoor. 
Met vriendelijke groeten, 
Lub Dam   
 
Bijbaan -  huishoudelijke hulp man (31) met PGB 
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. 
Betaling uit een PGB - € 135,42 bruto per maand, 
contract voor 1 jaar met evt de mogelijkheid tot 
verlenging. Vacature per 1 mei 2020! Dag en tijdstip 
in overleg. 
Geïnteresseerd of vragen? Neem dan contact op met 
mij!  
Email: jp.dejong88@gmail.com 
Telefoon: 06 – 14 69 84 30 

 

 

 

 

 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl  vóór donderdag 12.00 uur, met 

als onderwerp de datum van plaatsing. 

Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? Stuur dan 

een email aan: redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: 

“Kerkgroet”. 

Deze kerkgroet is samengesteld door Henk Zomer 
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