
 

KERKGROET     20 september 2020 

Voorganger  :  Anneke Lammers  

Collecten :  1. Diaconie;  2. Kerk;  3. Exploitatie PGZ 

 

 
 
Zondag 20 september ochtenddienst 
Komende zondag, 20 september, gaat Anneke 
Lammers, lid van onze gemeente,  in de ochtenddienst 
voor. Anneke heeft onlangs haar theologiestudie 
afgerond en is op zoek naar een eigen gemeente. In 
het verleden heeft ze stage gelopen in de Oosterkerk, 
bij ds. Dick van Santen. Ze is werkzaam geweest als 
godsdienstdocente aan hogeschool Windesheim en als 
geestelijk verzorger in de geestelijke gezondheidszorg. 
Wij willen Anneke graag de mogelijkheid bieden om 
een keer bij ons voor te gaan. De dienst zal in het teken 
staan van het begin van de Vredesweek en er zijn een 
paar kleine verrassingen. U kunt zich voor deze dienst 
opgeven de 
link:   https://forms.gle/6Km3ynK1nFaxwpM18 
 
20 september avonddienst: oecumenische 
vredesviering in de basiliek 
Het is een mooie en lange traditie om aan het begin 
van de vredesweek een oecumenische viering te 
houden. We doen dit als Oosterkerk al heel lang samen 
met de RK Thomas a Kempis parochie en de lutherse 
gemeente en de laatste jaren ook samen met de 
basisgemeente de Werkplaats en de doopsgezinde en 
de remonstrantse gemeente uit de Wolweverstraat. De 
laatste jaren waren we 's ochtends om 10 uur te gast in 
de Onze Lieve Vrouwe Basiliek, waar dan om half 12 
weer een volgende dienst werd gehouden. Vanwege 
de bijzondere omstandigheden rond het virus en het 
beperkte aantal plaatsen in de basiliek (in totaal 50) 
houden we deze keer in plaats van een gezamenlijke 
ochtenddienst een extra avondviering om 19 uur. Aan 
deze vredesviering wordt meegewerkt door leden van 
het koor DoReVocaal olv Johannes Dijkstra en door 
onze organist Rudie Altelaar. Het thema is Vrede 
verbindt verschil. Voorgangers zijn pastor André van 
Boven  van de RK parochie, ds. Margo Jonker van de 
lutherse gemeente, ds. Fride Bonda van de 
remonstrantse gemeente en ds. Iemke Epema van de 
Oosterkerk. Ook vanuit de basisgemeente is er 
vertegenwoordiging. Na de viering wordt er buiten op 
het kerkplein koffie uitgedeeld in kartonnen bekertjes. 
 
Aanmelding oecumenische avondviering 20 
september  
Helaas was er een technisch probleem bij de 
aanmelding volgens het opgavesysteem van de  

 
 
basiliek, voor de oecumenische vredesviering die op 20 
september om 19 uur in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek 
gehouden wordt, waarvan de gegevens vorige week in 
de kerkgroet stonden vermeld. Er is over de wijze van 
aanmelding een apart bericht verstuurd aan alle 
kerkgroetlezers. Inmiddels zijn de plaatsen voor de 
Oosterkerk bijna allemaal bezet. Als u aan deze viering 
deel wilt nemen kunt u tot uiterlijk vrijdagavond 18 
september een berichtje sturen naar ds. Iemke 
Epema: iemke.epema@hetnet.nl. Hopelijk is er dan 
nog plaats, maar mochten alle plekken inmiddels 
vergeven zijn, dan kunt u de viering ook thuis live 
volgen 
op: https://www.facebook.com/basiliek.olvzwolle.3 of 
enige tijd later via 
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOVhq
LBLP79Dddqib4sNmAA Via de zoektermen Basiliek OLV 
Zwolle (Facebook) en Eucharistievieringen OLV basiliek 
Zwolle  (Youtube) komt u uit bij de viering. 
 
Collecte zondag 20 september: Exploitatie PGZ 
Ook deze week wordt aan de kerkgangers in Zwolle 
gevraagd een (extra) financiële bijdrage te leveren aan 
de exploitatie van de Protestantse Gemeente Zwolle.  
Aan onze kerk, die volgens ons een belangrijke en 
waardevolle boodschap heeft voor onszelf en voor de 
samenleving. Die plek, waar mensen elkaar en God 
kunnen ontmoeten, willen we in stand houden, ook in 
deze tijd, nu lang niet iedereen wekelijks een 
kerkgebouw kan bezoeken. Naast de Actie Kerkbalans 
zijn de collecten voor de exploitatie van de PGZ een 
belangrijke bron van inkomsten. Daarvan moeten 
predikanten, kerkelijk werkers en de gebouwen 
worden betaald. Wie meer wil weten, onder andere 
over het perspectief op langere termijn, kan terecht op 
de website pknzwolle.nl  

In Memoriam Hilly Harder – Hoornweg 
Op 9 september overleed Hilly Harder – Hoornweg. 
Haar leven begon in 1935 in Batavia, Indonesië. Daar 
groeide ze op, ging naar school en verhuisde op 17-
jarige leeftijd naar Nederland. Ze volgde een 
administratief-secretariële opleiding, ging aan het werk 
en was actief in het Christelijk Jongeren Verbond. Daar 
leerde ze Wim Harder kennen, de liefde van haar 
leven. Ze trouwden, kwamen in Westenholte wonen en 
bleven zeer actief in het jongerenwerk. Samen waren 
ze lid van de Oosterkerkgemeente. Hilly was sociaal, 
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daadkrachtig, levenslustig en energiek, en met Wim 
deelde ze grote liefde voor muziek en zang. Tot haar 
grote verdriet moest Hilly in 2013 afscheid nemen van 
Wim, na zoveel jaren intensief het leven samen geleefd 
te hebben. Hilly werd daarna zelf ziek, en moest vorig 
jaar verhuizen naar een verzorgingshuis in Wezep. Daar 
kon ze langzaam het leven loslaten, een leven waarop 
ze in dankbaarheid terugkeek. 
Op de rouwkaart staat het ‘Klein danklied’ van Ad den 
Besten afgedrukt, woorden die Hilly zeer dierbaar 
waren en die ze een groot deel van haar leven bij zich 
droeg. ‘Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild, hebt 
boven ’t naamloze mij uitgetild, laat mij dan dankbaar 
leven, de volle tijd, geborgen in bevende zekerheid, dat 
ik niet uit dit smal en onvast bestand van mijn bestaan 
zal vallen dan in uw hand’. In dat vertrouwen leefde 
Hilly en zo stierf ze ook, geborgen in Gods hand. 
Op 16 september namen we afscheid van Hilly Harder 
– Hoornweg, in een dankdienst in de Hof van 
Kranenburg. Met liefde en respect herdenken we haar, 
en bidden om troost en kracht voor allen die haar 
zullen missen. 
Ds. Elly Urban 
 
Dank betuiging 
Langs deze weg willen wij u allen bedanken voor de 
vele leuke kaarten en de mooie bloemen die we 
hebben ontvangen voor ons huwelijk. 
Hartelijke groet, 
Han & Cinta Pazie -Haryati 

Lieve mensen van de Oosterkerk, 
Op de startzondag heb ik een hele mooie bos bloemen 
gekregen van de Oosterkerk. 
Mijn start zal zijn een serie behandelingen die hopelijk 
nog wat lichtpuntjes kunnen geven, we gaan ervoor! 
Fijn dat er zoveel mensen met ons meeleven, ook 
vanuit de Oosterkerk, dit doet ons goed! 
Ans Boers Bönker 
 
Beste ouders van/ en jongeren vanaf de brugklas, 
 Na een tijd van online-kerk, vakantie, mogen we weer 
samenkomen in de kerk. 
De activiteiten van vier-de-zondag en de provider-
activiteiten-op-vrijdagavond gaan weer starten! 
 Vier de Zondag; vanaf 27 september a.s., elke 2e en 
4e zondag van de maand voor 12+, 
en elke 3e zondag voor 16+. We zijn tijdens de hele 
kerkdienst in onze eigen ruimte. 
 Provider: 25 september, 23 oktober, 20 november, 11 
december, data voor het voorjaar 

worden later bekend gemaakt. Het kamp staat gepland 
in het weekend van 18 april 2021. 
Meer informatie over de activiteiten volgen 
binnenkort! 
 Ben jij er zondag bij? Meld je dan wel even aan! 
- voor vier-de-zondag, via de link in de mail/ app die je 
van ons gaat ontvangen in de week voorafgaand aan 
de activiteit. Dit is nodig ivm het max. aantal 
mensen die in het gebouw van de Oosterkerk mogen 
zijn vanwege de corona-maatregelen. 
- voor de provider-activiteiten kan via de app. 
 We zijn enorm gegroeid qua aantal jongeren, voor de 
zomer waren er 26 actieve jongeren, 
nu komen er 13 bij! Daarom zijn we dringend op zoek 
naar een paar enthousiastelingen, die ons team willen 
versterken op zondag en/of vrijdag. 
 We hopen jullie hiermee voldoende te hebben 
geinformeerd, en hopen jullie 
binnenkort weer te zien in de Oosterkerk. 
 Heb je/ jullie vragen? Neem dan contact op! 
 Groet, 
Provider-vrijdag: Ramon Vliegenthart, Dirkjan 
Steenbergen, Henk ter Steeg 
Vier- de-zondag: Hans Gerritsen, Peter la Roi, Jan 
Kampen, Marieke Keijzer, en Anniek van Vilsteren 
 

Jonge gezinnenmiddag, zondag 27 september in de 
Nooterhof 
Wij vinden het heel leuk voor jullie weer een jonge 
gezinnenmiddag te organiseren! 
Op zondag 27 september, rond 11:30, verzamelen we 
bij de ingang van Doepark de Nooterhof. Daar doen we 
allemaal leuke dingen samen, rond het thema 
‘schepping’.   
Voor de kinderen is er een natuurbingo en natuurlijk 
de waterspeeltuin in de Nooterhof. Vergeet je 
zwemkleding niet, want bij lekker weer is het voor 
(kleine) kinderen heerlijk hierin te spelen. 
Voor de volwassenen zal er een rondleiding zijn door 
de Nooterhof, door een van de vrijwilligers van de 
Milieuraad.  
Maar we starten met een overheerlijke picknick 
samen! 
Hiervoor vragen we iedereen die komt een klein hapje 
mee te nemen, zodat we kunnen genieten van elkaar 
meegebrachte eten. We zouden het leuk vinden als je 
een hapje meeneemt dat iets te maken heeft met het 
thema. Wees creatief! 
We horen graag voor 22 september of je komt en met 
hoeveel. Dat kan via onderstaande e-mailadressen. 
Jullie weten dat in deze tijd veel dingen onzeker zijn. 
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Ook ons programma kan gewijzigd worden. Wij 
ontmoeten elkaar buiten, waardoor de afstand 
gewaarborgd is. Maar bij slecht weer is er een kans dat 
we de middag moeten verplaatsen.  
We zien er erg naar uit elkaar weer te zien. Mail gerust 
als je vragen hebt.  
Groetjes, Leanne en Heidi 
(leanne.zwama@hotmail.com / 
heidischroder433@hotmail.com) 

Terugblik startzondag 13 september 
Wat hadden we een geluk met het stralende weer van 
afgelopen zondag, toen we op aangepaste wijze 
startzondag vierden. Aan het eind van de week 
stroomden de aanmeldingen voor het buiten 
koffiedrinken binnen, en uiteindelijk waren op 8 
verschillende adressen 38 mensen te gast. Als de 
bewoners van de gastadressen ook meegerekend 
worden hebben in totaal 63 mensen samen koffie 
gedronken De oudste gastheer was de 90 al 
gepasseerd en het jongste kind van een ander 
gastgezin een jaar oud. Tim Krooneman maakte een 
prachtige fotoreportage,  die op de website te bekijken 
is. Er zijn veel mooie tuinen in onze gemeente te 
vinden!  Van verschillende kanten hoorde ik dat dit 
koffiedrinken in kleine kring voor herhaling vatbaar is. 
We zullen dat nog bekijken. Maar laat het in elk geval 
alvast een aanmoediging voor u zijn om, nu we niet 
samen in de kerk koffie kunnen drinken na afloop van 
de dienst, eens anderen mee naar huis te vragen. 
Natuurlijk wel goed blijven letten op die anderhalve 
meter! 

Vredesweek 2020 in de Oosterkerk 
Vredesplatform Zwolle organiseert diverse activiteiten 
in de Vredesweek van 19 t/m 27 september. Zie: 
www.vredesplatformzwolle.nl. Twee van deze 
activiteiten vinden plaats in de Oosterkerk: 
Documentaire ‘Ik alleen in de klas’  
Op dinsdag 22 september om 20.00 uur draaien we de 
documentaire ‘Ik alleen in de klas’ (2016; 74 minuten). 
Regisseur Karin Junger, witte moeder van drie donkere 
kinderen, gaat samen met haar familie de confrontatie 
aan met het racisme dat zij dagelijks ervaren. De Black 
Lives Matter protesten, maken het onderwerp actueel. 
Aanmelden verplicht: 
vredesplatformzwolle@gmail.com. 
Voorstelling ‘Bonhoeffer. Wie ben ik?  
 
 
 
 

Op donderdag 24 september om 20.00 uur is de 
voorstelling ‘Bonhoeffer. Wie ben ik?’. Dietrich 
Bonhoeffer was predikant en deed mee aan een 
aanslag op Hitler. Hij werd gepakt, veroordeeld en op 9 

april 1945 opgehangen. 39 jaar 
oud. In antwoord op de vraag 
‘wie ben ik?’ vocht hij tegen 
zichzelf, met God, voor vrijheid, 
in de gevangenis met de dood 
voor ogen, om overgave, om 
liefde. In deze voorstelling volgt 
Kees van der Zwaard hem op 
zijn zoektocht. Hij speelt samen 

met alt-violiste Roosmarijn Tuenter. Zij vertolkt Maria 
von Wedemeyer, de geliefde van Bonhoeffer. Opgeven 
kan tot 23 september via 
https://forms.gle/YtcFBQnZdQ7GWA66A (link is ook op 
website te vinden). 
 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk 
Voor het bijwonen van de vieringen hoeft men zich 
niet op te geven. Wel moet men even een 
presentielijst tekenen, Samenzang vindt nog steeds 
niet plaats. De liederen worden gezongen door een 
aantal leden van de cantorij; muzikale leiding: Toon 
Hagen. 
Dit najaar is het centrale thema: de Bergrede. Matteüs 
5, 6 en 7. Elke zondag klinkt een passage uit deze 
Messiaanse Troonrede. Deze indringende en 
fundamentele woorden gaan over ‘meer dan het 
gewone’ en horen tot de kerk van het Evangelie.  
De afgelopen tijd begonnen de vieringen om 19.00 uur 
maar m.i.v. 20 september beginnen ze (weer) om 17.00 
uur. Vanwege te verwachten belangstelling zijn er 
echter op 27 september twee cantatevieringen; 
hiervoor moet men zich wel aanmelden. De vieringen 
zijn om 16.30 uur en om 19.00! uur. Het gaat om de 
cantate ‘Ich habe genug’ (BWV 82). Aanmelden kan via 
https://michaelscantorij.nl/cantateviering-27-
september/ 
Op 20/09 gaat voor: ds. Nelleke Eygenraam.  
Op 27/09 gaat voor ds. Edward van ’t Slot.  
Op 04/10 gaan voor ds. Harm Bousema en ds. Mariska 
van Beusichem. In deze vesper neemt zij afscheid als 
stadspastor. Haar contract is afgelopen. 

Beste allemaal,   
Raakt de situatie rond vluchtelingen jou ook zo? Zeker 
als je nu weer hoort wat ze allemaal meemaken aan 
ellende, zoals bijvoorbeeld in kamp Moria op Lesbos? 
Denk je, ik zou wel wat méér willen doen dan bidden of 
geld geven? Iets concreets, maar wat dan? 
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Wij als Present Zwolle en Voor 
Elkaar Zwolle helpen in 
2020/2021 in totaal 30 
vluchtelingen (inmiddels 
statushouders) en hun kinderen 

op weg naar het Nieuwe Zwollenaar te worden. Ze 
hebben net de sleutel gekregen van hun nieuwe huis of 
krijgen die binnenkort. Ze kennen Zwolle nog niet, 
hebben nog geen huisraad etc. Ze weten de weg niet in 
de wijk, weten de supermarkt niet te vinden of de 
school en spreken de taal nog niet. Maar erger nog is 
dat ze nog niemand kennen. Jullie kunnen als wijkkring 
of als buren / vrienden ze op weg helpen door hen een 
warm welkom te geven en ze te helpen zich letterlijk 
en figuurlijk thuis te gaan voelen. 
Is dat voor jou en je wijk/buurtgenoten? Meld je dan 
bij ons aan voor een ‘welkom in je nieuwe huis-team’  
Ze komen te wonen in/rond het Centrum (kant 
Provinciehuis), Diezerpoort en Holtenbroek, maar jullie 
hoeven niet uit deze wijken te komen als je een stukje 
fietsen niet erg vindt.  
Wij helpen jullie op weg wat er concreet nodig is en 
helpen je bij de do’s en don’ts. Maar we gaan vooral uit 
van jullie eigen kracht en wat jullie te bieden hebben, 
zodat we er samen, op jullie manier voor kunnen 
zorgen dat ze zich Zwollenaar gaan voelen.   
PS: wil je wel wat doen, maar ben je geen groep: ook 
zeker van harte welkom, lees alles op 
www.presentzwolle.nl/nieuwezwollenaren  

Start Ontmoetingshuis Moderne Devotie op 22 
september 2020 
Op dinsdagavond 22 september is het zover. Dan gaan 
we als Ontmoetingshuis Moderne Devotie weer van 
start met onze bijeenkomsten. Na een gedwongen 
coronapauze beginnen we dit najaar voorzichtig met 
een serie samenkomsten in zalencentrum Bagijnehof 
naast de Oosterkerk (Koewegje 2, 8021 AG). Dit 
betekent dat we voorlopig nog geen maaltijden zullen 
houden. We beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 
21.30 uur. De kosten bedragen 5 euro per keer. Voor 
info, aanmelding en betaling 
zie: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl 
Op de eerste bijeenkomst zal ds. Hans Tissink de aftrap 
nemen met een korte inleiding over het onderwerp 
‘Geduld in crisistijd’. Misschien hebben in deze 
coronatijd de wijze spreuken van Thomas a Kempis in 
zijn Navolging van Christus ons nog wel meer te zeggen 
dan anders. Iedereen is van harte uitgenodigd. We 
hopen op boeiende bijeenkomsten. 
 
 

18+gesprekskring 
Ben je 18 jaar of ouder en vind je het leuk om met 
leeftijdgenoten te praten over wat diepere vragen van 
het leven? Vragen als: wat verlang ik? Wat helpt mij in 
coronatijd? En wat betekent het goede leven eigenlijk 
voor mij? Dan is de 18+gesprekskring vast iets voor jou. 
En misschien ook iets voor jouw vriendin of vriend. 
We gaan beginnen met een zoomontmoeting over het 
jaarthema ‘Het goede leven’ op zondagavond 27 
september 2020 om 19.30 uur. Heel leuk als je wilt 
meedoen. Voor info en aanmelding kun je terecht bij 
ds. Hans Tissink, 038-3374406 of jttissink@hetnet.nl. 

Hartelijke groeten, 
Hans Tissink Dantzigstraat 4 
8017 KN Zwolle 
038-3374406; 06-44480023 hanstissink@hetnet.nl 
 

Zwols leerhuis   
Bent u op zoek naar 
theologischeverdieping bij de 
zondagse lezingen?   
Dan is wellicht het Leerhuis van 
dinsdag 22 en 29 sept wat voor u. 
Tijdens het leerhuis wordt een 
lezing behandeld van de komende 

zondag, ingeleid door een predikant. Iedere keer staat 
op zichzelf. Je kunt dus één keer komen, of vaker. 
Vanaf 19.45u is er gelegenheid om koffie/thee te halen 
(kosten €1,00 per kopje). We starten om 20.00u. Het 
leerhuis duurt tot 21.30u.  Locatie: Oosterkerk Zwolle. 
Vanwege de coronacrisis mag de groep niet groter dan 
10 personen zijn. Meer informatie én vooraf s.v.p. 
aanmelden (moet!) op: leerhuis@elkz.nl 
We zien u graag komen. 
 
 

Deze kerkgroet is samengesteld door Henk Zomer 
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