
KERKGROET       28 maart 2021 

Voorganger  :  ds. Hans Tissink   

Collecten :  1. Diaconie  2. Kerk  3. Vakantieweken 

gehandicapten 

 

 
Kaarten zondag 21 maart  
Afgelopen zondag zijn er vanuit de Oosterkerk kaarten 
verstuurd als groet vanuit onze gemeente:  
Mevr. R.A. van Diepen-Kuipers kreeg een kaart om 
haar te feliciteren met haar 90ste verjaardag. De heer 
en mevrouw Ballast-Bos ontvingen een kaart om hen 
te feliciteren met hun 60-jarig huwelijk en de heer en 
mevrouw Pos-Pastoor kregen een kaart voor hun 50-
jarig huwelijk.  
De volgende gemeenteleden kregen een kaart ter 
bemoediging: Tinka Reins, Mariëtte van Rijn en Linda 
Douma. Mevrouw A.M. Olthoff-Oord is verhuisd naar 
Maarssen en kreeg een kaart met een hartelijke groet 
vanuit de Oosterkerk.   
 
Palmpasen 
We beginnen de Stille Week met Palmpasen. 
De kinderen laten hun palmpaasstokken zien. 
We gaan verder met het spel ‘Levensweg’. 
We horen in Marcus 11 hoe Jezus op een ezel 
Jeruzalem binnenrijdt. 
Het thema is “Op weg met Jezus van Hosanna naar de 
stilte” 
Digitaal koffiedrinken 
Na de dienst kunt u meedoen aan ons digitale 
koffiegesprek. 
Er is ook gelegenheid om in kleine groepjes met elkaar 
te spreken. Onze ontmoeting begint om 11.00 uur. 
Hiervoor kunt u op de volgende link drukken: 
Topic: Oosterkerk / Adventskerk Digitaal koffiedrinken 
Time: Mar 28, 2021 11:00 AM Amsterdam 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/83270768757?pwd=UVZ5S
0F3N1lMeFZ4TUhacmZEV3RjZz09 
Meeting ID: 832 7076 8757 
Passcode: AK-OK 
Aandachtsboek 
Intenties voor het aandachtsboek kunt u doorgeven 
aan Ds Hans Tissink via 
hanstissink@hetnet.nl of 06-44480023 (Whatsapp). 
 
Derde collecte: vakantieweken gehandicapten 
Op alle mogelijke manieren en met aanlokkelijke 
advertenties worden we aangemoedigd om op 
vakantie te gaan of een reis te maken. Velen hebben 
hun plannen om eens lekker weg te gaan al voor 
elkaar. Al is door de coronacrisis hierin veel onzeker. 
Bij het plannen van onze vakantie realiseren we ons 
vaak niet dat er ook mensen zijn die door een 
lichamelijke beperking niet zomaar op vakantie 
kunnen. Ook zijn hun vakanties duurder, omdat ze 
gebruik moeten maken van aangepaste voorzieningen.  

Ook deze mensen willen graag een keer een weekje 
weg. Ze kijken ieder jaar hier naar uit. De Diaconie 
helpt hen dit mogelijk te maken. Helpt u er ook aan 
mee? 
 
Verlenging on line vieringen 
De lockdown is afgelopen week opnieuw verlengd 
vanwege de oplopende besmettingscijfers. De PKN 
adviseert nu om voorlopig enkel nog on line vieringen 
met alleen medewerkers te houden en het zingen 
achterwege te laten. Wij zullen t/m 9 mei doorgaan 
met de gezamenlijke vieringen met de Adventskerk, die 
afwisselend vanuit de Oosterkerk en in de Adventskerk 
worden uitgezonden. We wachten zolang ook met 
weer zingen door een klein zanggroepje. De enige 
uitzondering zijn de twee vieringen op Paasochtend 
vanuit de Oosterkerk. In die vieringen zal er behalve 
live muziek ook live zang te horen zijn, om Pasen toch 
zo feestelijk mogelijk te maken. Bij de opstelling van de 
zangers zal meer afstand in acht genomen worden dan 
voorheen en alle veiligheidsvoorschriften zullen met 
extra zorg worden opgevolgd. Over de vieringen in de 
Stille Week leest u hieronder meer. Ook op 11 april 
zullen er twee vieringen zijn, zowel in de Adventskerk 
als in de Oosterkerk. De reden daarvoor is dat we die 
zondag tot onze vreugde twee ambtsdragers mogen 
bevestigen in de Oosterkerk. Vanaf 18 april vieren we 
dan weer samen met de Adventskerk. Het aangepaste 
rooster vindt u op de website. Wat vinden we het 
jammer om nog langer met een lege kerkzaal de dienst 
te moeten houden. We missen elkaar zo. Maar we 
moeten nog even langer volhouden. Straks zijn er 
steeds meer mensen gevaccineerd en is er meer 
mogelijk. We hebben besloten dat we, zolang we 
helaas fysiek geen kerkgangers kunnen ontvangen, 
iedere zondag na de viering de mogelijkheid blijven 
bieden voor digitaal koffiedrinken. Dat is een mooie 
manier om toch iets van ontmoeting mogelijk te maken 
en het levert geanimeerde gesprekken op. Alleen 
op Paaszondag is er geen digitaal koffiedrinken, maar 
daarna kunt u daar iedere zondag weer aan meedoen. 
 
Palmpasen 
In de veertigdagentijd, op weg naar Pasen, volgen we 
in onze online vieringen het thema Levensweg. We 
volgen Jezus op zijn weg, een weg van leven, van lijden 
en van nieuw begin. Levensweg gaat ook over ons 
eigen leven. Hoe kruist jouw weg met die van Jezus? 
Iedere week komt in de viering een gemeentelid aan 
het woord, om daarover iets te vertellen. We beginnen 
elke zondag met een moment met en voor kinderen. 
Dit sluit aan bij het gezinsboekje Levensweg dat de 
gezinnen in de Oosterkerk en Adventskerk thuis 
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hebben gekregen. Iedere zondag staat op de website 
een link naar een podcast, een verhaal dat kinderen 
kunnen luisteren.  
 
Vieringen in de Stille Week 
De vespers in de Stille Week kunt u dit jaar on line 
meevieren. Ze vinden plaats in de Oosterkerk en 
beginnen om 19:30 uur. Maandag zal ds. Iemke Epema 
voorgaan, dinsdag ds. Nelleke Eygenraam en woensdag 
ds. Hans Tissink.  Voor Witte Donderdag gaan we naar 
de Adventskerk, in die viering gaan ds. Hans Tissink en 
ds. Iemke Epema samen voor, aanvangstijd eveneens 
om 19:30 uur. Op Goede Vrijdag is er een viering in de 
Adventskerk die om 19:30 uur begint met ds. Nelleke 
Eygenraam als voorganger. In de Oosterkerk wordt die 
avond eveneens  om 19:30 uur de on line Passion 
uitgezonden, een heel bijzonder project waarover u al 
het nodige hebt kunnen lezen en horen. Voorganger is 
ds. Elly Urban. Voor de Stille Zaterdag gaan we weer 
naar de Adventskerk. Om  20:30 uur, als de schemer is 
ingetreden, begint de Paaswake, waarin ds. Nelleke 
Eygenraam en ds. Iemke Epema samen voor zullen 
gaan. 
 
Inleveren spaardoosjes en Palmpasenstokken 
Kinderen en ook volwassenen die in de 40-dagentijd 
een spaardoosje hebben gemaakt, om geld in te doen 
voor het project tbv de straatmeisjes, in Ghana kunnen 
deze bij de kerk brengen op zaterdagmorgen 3 april 
tussen 10 en 12 uur, als daar de Paasbroden worden 
afgehaald voor de bijzondere Paasactie. Ook de 
Palmpasenstokken kunnen dan terug worden gebracht. 
Vergeet het niet! 
 
Paasochtend 
Op Paasochtend worden er zowel vanuit de 
Adventskerk als de Oosterkerk vieringen uitgezonden. 
Voor de kinderen en hun (groot)ouders en iedereen die 
het mee wil maken is er om 9 uur een on line 
Paasviering, waaraan van de kinderkring, enkele 
kinderen en ds. Iemke Epema meewerken. Voor de 
laatste keer wordt er dan met de dobbelsteen gegooid. 
Er zal in deze viering van alles te beleven zijn. De 
liturgie met liederen die gezongen worden staat van te 
voren op de website, die kunt u thuis downloaden en 
uitprinten, om goed mee te kunnen doen. Voor de 
oudere kinderen is er een speciale opdracht.  Om 10:30 
uur is er een tweede feestelijke viering met veel 
muziek. Het ZWO project voor de straatmeisjes in 
Ghana zal deze zondag worden afgesloten. De 
spaardoosjes die op Stille Zaterdag zijn ingeleverd 
zullen voor in de kerk worden verzameld. Hebt u geen 
doosje gemaakt maar wel geld gespaard, dan kunt u 
dat natuurlijk overmaken. 
 

Pastoraat 
Momenteel mogen we nog maar één persoon thuis 
ontvangen en de avondklok geldt nog steeds. 
Vergaderingen en groepsbijeenkomsten vonden al 
langer alleen nog on line plaats en het wijkcentrum is 
al een tijd gesloten. Ook met het pastoraat wordt het 
anders georganiseerd. Er gebeurt veel telefonisch, met 
of zonder beeld. Maar het is nog steeds mogelijk om 
beperkt mensen thuis te bezoeken in bijzondere 
gevallen, zeker als mensen inmiddels beide vaccinaties 
hebben gehad. Elkaar spreken tijdens een 
voorjaarswandeling  kan altijd en is echt een mooi 
alternatief voor een ontmoeting binnenshuis. Mocht u 
voor een wandeling voelen, geef een seintje aan ds. 
Iemke Epema. Veel mensen worden in deze tijd in hun 
bewegingsvrijheid beperkt en op zichzelf 
teruggeworpen. Eenzaamheid ligt op de loer, en echt 
niet alleen voor ouderen. Het kan dan zoveel 
betekenen als iemand spontaan even contact zoekt via 
telefoon, mail of app en even vraagt hoe het gaat. Blijf 
elkaar in het oog houden. 
 
In memoriam 
Op 17 maart overleed WILHELMINA HUITSING-DE 
VRIES, MINIE, in de leeftijd van 94 jaar. De laatste jaren 
nam haar gezondheid steeds verder af, maar door de 
hulp die geboden werd kon ze tot op het laatst in haar 
appartement aan de Wiecherlinckstraat blijven wonen. 
Aan die plek was ze zeer gehecht.  Minie Huitsing-de 
Vries werd geboren bij Winsum in Noord Groningen en 
groeide daar op in een hecht gezin. Samen met haar 
man kwam ze in Zwolle terecht. Ze kregen samen een 
zoon. Het huwelijk hield geen stand en Minie moest 
alleen de kost verdienen en haar zoon opvoeden. Ze 
deed dat met volle inzet. Ze was zorgzaam voor 
anderen maar wist ook precies wat ze wilde en had 
graag de regie. Ze onderhield warme banden met haar 
familie en hield van gezelligheid en met elkaar 
lachen.  Ze kreeg twee kleinkinderen, waar ze veel op 
gepast heeft en met wie ze gek was. In haar leven 
speelde het geloof een belangrijke rol. Haar 
lievelingsverhaal was het verhaal van Henoch die 
wandelde met God. Zo wilde zij ook door het leven 
gaan: wandelend met God. Jarenlang was ze een trouw 
lid van de Oosterkerk. Ze maakte deel uit van een vaste 
groep mensen die zondag na de dienst bij elkaar gingen 
koffiedrinken en een glaasje drinken. Er zijn nu nog 
maar vier mensen van die groep over. Ze waren 
allemaal bij het afscheid op dinsdag 23 maart in Hof 
Kranenburg. Daar luisterden we naar Psalm 23 en 
persoonlijke verhalen over Minie Huitsing-de Vries 
door haar zoon Gerard en een nichtje. De 
kleinkinderen hadden een fotoreportage samen 
gesteld die eindigde met een filmpje waarin zij zelf aan 
het woord kwam en terugkeek op haar leven. Ze zei 
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dat ze een goed en gezellig leven had gehad en dat ze 
ervaren had dat God er steeds bij was geweest. Haar 
nagedachtenis zij tot zegen. 
ds. Iemke Epema 
 
Gezocht 
De Diaconie PGZ  is dringend op zoek naar een nieuwe 
penningmeester en een tweede secretaris (vanaf het 
najaar). Bent of kent u iemand die één van 
deze  functies zou willen en kunnen vervullen? Voor 
meer informatie (oa profielschets van deze functies) 
kunt u contact opnemen met de scriba, 
Klarieke  Hop    scriba@oosterkerk.nl 
 
Nieuwe Baniervlag Oosterkerk “houd moed, heb lief” 
Hij hing er al (bijna) een jaar, de baniervlag met de 
tekst “Houd moed, heb lief”. 
Hij heeft de hete zomer van 2020 doorstaan, daarna de 
stormen en de vorst deze winter. Maar hij werd er niet 
mooier op. En omdat Corona nog lang niet weg is en 
we nog steeds ons aan die tekst kunnen optrekken, 
hebben we als GGG-woensdagavond de koppen bij 
elkaar gestoken. Per Zoom en per beeldscherm 
natuurlijk. Met elkaar hebben we besloten om de 
Oosterkerk van een nieuwe vlag te voorzien en als het 
lukt zal die met Pasen wapperen. Pasen, een nieuw 
begin. Met deze baniervlag ook een nieuw begin, 
waarin wij hopen dat hij geen jaar hoeft te hangen. 
Namens de GGG woensdagavond, JD. 

 
 
Doe mee met de paaschallenge 
Op 28 Maart (palmzondag) is in Zwolle Zuid, rondom 
de adventskerk, de paaschallenge uitgezet. 
 De start is bij de adventskerk zelf. Tussen 13.00 en 
14.30. 
Wil je mee wandelen, coronaproof natuurlijk (in duo’s 
of eigen bubble), geef je dan op via deze url : 
https://tinyurl.com/paaschallengezwolle  
Ook te vinden op de website. 
Je kunt dan een voorkeurstarttijd aangeven. Verder 
heb je een smartphone nodig met qrl-scanner,  goed 
opgeladen.  
Ales je je opgegeven hebt krijg je een mail met wat er 
verder nodig is.  De wandeling duurt plm een uur. 
Namens inspiritual-link organisatie,   Dirk Jan 
 
Bedenk een naam 
In het maartnummer van De Bagijn is te lezen dat in 
september de eerste editie verschijnt van een nieuw, 
gezamenlijk wijkblad voor de Oosterkerk- en de 

Adventskerkgemeente. Dit blad komt in de plaats van 
De Bagijn, waarvan in juni het laatste nummer uitkomt. 
Hoewel het vooralsnog niet de bedoeling is tot één 
kerkgebouw te komen, is het wel logisch om de 
wijkbladen samen te voegen. De leden van de twee 
wijkgemeenten krijgen daardoor op hetzelfde moment 
dezelfde informatie over de stappen die worden 
ondernomen in het samenwerkingstraject. Bovendien 
kunnen zij via het blad kennismaken met elkaar en 
elkaars activiteiten. 
Er moet ook een naam worden bedacht voor dit blad 
en daarbij willen we als redacties graag de lezers 
betrekken. Moet dat een naam zijn die het karakter en 
de inhoud weergeeft, of de plek van de gemeente in 
Zwolle? Ideeën kunnen uiterlijk vrijdag 9 april worden 
doorgegeven via het mailadres 
debagijn@oosterkerk.nl, of per post naar Oude 
Deventerstraatweg 41, 8017 BA Zwolle. 
Als redacties van beide contactbladen,  zullen we de 
inzendingen beoordelen en daaruit de beste, mooiste, 
creatiefste naam kiezen. Wij zijn ontzettend benieuwd 
wat er allemaal bij onze lezers opborrelt! 
 
Livestream Zwolse Passion op goede vrijdag 
 Op Goede Vrijdag, op 2 april om 19.30 uur, nodigt de 
Oosterkerk in Zwolle iedereen uit om stil te staan bij 
het verhaal van Jezus, zijn lijden en sterven. Dat 
gebeurt met een livestream die iedereen wereldwijd 
kan volgen via een link op www.oosterkerk.nl. 
Centraal staat een eeuwenoud verhaal dat tegelijk 
verrassend actueel is, en aan ons eigen leven en de 
wereld raakt. Een verhaal dat mensen kan inspireren, 
hoop en moed geven. Zanggroep Koorbizniz 
Oosterkerk maakt een mini-Passion. Het is een 
verrassende en creatieve uitvoering met hedendaagse, 
Nederlandstalige muziek, beelden en teksten. Ds. Elly 
Urban werkt als predikant mee aan deze bijzondere 
online viering. 
 Op de avond van Goede Vrijdag, 2 april, streamen we 
deze Passion vanuit de Oosterkerk, om 19.30 uur. De 
link is enkele dagen voor de uitzending te vinden 
op www.oosterkerk.nl. De Oosterkerk aan de 
Turfmarkt maakt deel uit van de Protestantse 
Gemeente Zwolle. Online kunt u nu alvast the making 
of… van de Zwolse Passion bekijken. 
 
Opvang van kinderen van tienermoeders in Ghana 
Graag vertellen we u wat meer over het werk voor 
straatmeisjes in Ghana, dat onze kerken op dit 
moment steunen via Kerk in Actie.  
Meisjes hebben vaak minder onderwijs gevolgd dan 
jongens en weten vaak weinig van seksueel 
overdraagbare aandoeningen. Terwijl ze veel kans 
hebben dit op te lopen, als ze bijvoorbeeld op straat in 
de prostitutie belanden of vanwege hun seksuele 
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contacten. Ze lopen een hoog risico op besmetting met 
hiv/aids en ongewenste zwangerschap. 
Veel straatmeisjes krijgen zelf jong kinderen, waar ze 
vaak slecht voor kunnen zorgen. Daarom heeft Lifeline 
ook een dagopvang in haar centrum, waar dagelijks 
250 jonge kinderen terecht kunnen, terwijl hun 
moeders op de nabijgelegen markt van Agbogbloshie 
werken of bij Lifeline een opleiding volgen. De 
kinderen krijgen hier les, gezonde maaltijden en 
medische zorg. De kinderen krijgen daardoor een 
betere start dan hun moeders.  
De jonge moeders betalen een symbolische bijdrage 
voor deze opvang. In het Lifeline centrum krijgen jonge 
vrouwen voorlichting over gezondheid, voeding, 
hygiëne, hiv/aids en alle risico’s die zij lopen. Via Kerk 
in Actie kunt u bijdragen aan de opvang van 45 van 
deze jonge kinderen, die nog niet naar school gaan. 

● Een bord, kop, beker en lepel voor de kinderopvang 
kost 1 euro 

● Nieuwe tafeltjes voor de kinderopvang kosten 50 euro 
per stuk. Kijk voor meer informatie op 
www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana. Uw bijdrage 
voor dit werk is welkom via de collecte -app 
Appostel  of maak uw gift over op Diaconie 
Adventskerk NL 30 RABO 0113 9026 38 ovv 
Straatmeisjes Ghana 

 
Collectedoel Witte donderdag  
Donderdag 1 april is het Witte donderdag. De 
symbolische paarse kleur van inkeer wordt voor één 
dag vervangen door de witte kleur van vreugde. Jezus 
en zijn discipelen vieren hun laatste avondmaal 
waarmee ze het begin van de bevrijding uit de slavernij 
herdenken. Wij mogen dit feest met hen meevieren. 
Wij denken daarbij ook aan de straatmeisjes uit Ghana 
die zich proberen te bevrijden van hun juk! De collecte 
van deze dienst is daarom bestemd voor het 40-
dagentijdproject in Ghana. U kunt uw bijdrage 
overmaken via de Appostel app of op: Diaconie 
Adventskerk NL30RABO 0113 9026 38 ovv 
straatmeisjes Ghana.  
 
Bedankt 
22 maart 2021 herdachten Klaas en Roelie Ballast hun 
60-jarige huwelijk. Ze bedanken de kerk en de 
gemeente voor het mooie bloemstuk en kaarten en 
willen bij deze hun dank uitspreken voor de mooie tijd 
die ze al samen zijn. 
Met vriendelijke groet, Klaas en Roelie Ballast 

 
Michaëlsvieringen 
I.v.m. corona zijn er tijdelijk geen vieringen, ook niet 
online. 
Zie de website www.Michaelsvieringen.nl   
 
Ter bemoediging  
Wilma Letwory-Wijnen maakt bemoedigingsstenen die 
u zou kunnen doorgeven aan iemand die bemoediging 
nodig heeft. Deze ZWO actie loopt sowieso tot 
Pasen!  En misschien nog wel tot Hemelvaartsdag! 
De opbrengst is voor ‘de straatmeisjes in Ghana’. Wilt 
u ook uw steentje bijdragen?  
Dan kunt u een bestelling doen bij  Wilma Letwory-
Wijnen via wilma.letwory@gmail.com  of  
via 0638378553 incl WhatsApp. 
1 steentje kost € 2,50 of 5  voor €10,-  
Wilma zal in overleg met u er voor zorgen  dat de 
bestelling bij u terecht komt. 
Zelf ophalen is ook mogelijk aan de Wayerkamp 41 
 
Digitale voorbereiding Vredesweek Zwolle op 8 april 
Dit jaar is de vredesweek van 18-26 september. Het 
thema is 'Inclusiviteit. Wat doe jij in Vredesnaam?' Als 
voorbereiding van de Vredesweek nodigt 
het Vredesplatform Zwolle iedereen die zich betrokken 
voelt uit om op donderdag 8 april 2021 om 20.00 uur 
digitaal mee te denken over activiteiten in de 
Vredesweek in Zwolle. 
Het Vredesplatform Zwolle organiseert zelf weer een 
Walk of Peace. Deze zal plaatsvinden in de wijk Dieze. 
Hiervoor zijn in 2020 al veel contacten gelegd in de 
wijk. Organisaties, groepen en kerken kunnen ook 
activiteiten organiseren zoals een lezing, discussie, 
film, samen creatief bezig, of een wake houden. Het 
doel van deze activiteiten is om onder de Zwolse 
inwoners het denken over vrede te bevorderen en om 
nieuwe verbindingen te maken tussen de bewoners 
onderling. Het Vredesplatform Zwolle brengt alles bij 
elkaar en zorgt voor een flyer met daarin een overzicht 
van alle activiteiten. Je kunt je opgeven voor 8 april 
via: vredesplatformzwolle@gmail.com. Na aanmelding 
krijg je een link voor de bijeenkomst. We hopen 
belangstellenden op 8 april om 20.00 uur online te 
begroeten. Zie ook: www.vredesplatformzwolle.nl. 
Vredesplatform Zwolle 

Kopij 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 gemaakt door Ans Selhorst 
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