
KERKGROET    (oplage geen)   2 mei 2021 

Voorganger  :  ds.  Nelleke Eygenraam  

Collecten :  1. Diaconie 2. Kerk 3. Instandhouding Zwolse Synagoge 
 
 

 
Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan de 
bloemen naar Mw. A. Hollander- 
Bakker.  Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 

 
Verlenging on line vieringen 
Wij zullen tot en met 16 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.  Het 
aangepaste rooster vindt u op de website.   Er worden 
steeds meer mensen gevaccineerd en we hopen dat er 
spoedig weer meer mogelijk zal zijn. Op dit moment 
denken we Pinksterzondag te gaan starten met het 
weer ontvangen van een beperkt aantal mensen. Dat is 
afhankelijk van de ontwikkelingen. U hoort daar 
spoedig meer over.  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. Ook komende zondag 2 mei kunt u 
daar weer aan meedoen, u vindt de link elders in deze 
kerkgroet. De dienst wordt dan uitgezonden vanuit de 
Oosterkerk.  Mocht u/mocht jij voor deze zondag iets 
aan willen dragen voor het digitale aandachtsboek, dat 
kan per mail : dominel@hetnet.nl of door uiterlijk 
zaterdag 1 mei een berichtje te sturen naar 06-
22952276. 
 
Kaarten zondag 25 april  
Afgelopen zondag zijn er kaarten verstuurd vanuit de 
Oosterkerk als groet vanuit onze gemeente. Mevrouw 
D.M. la Roi-Bouwsema kreeg een kaart om haar te 
feliciteren met haar 91e verjaardag. Jolan van der 
Waeter ontving een kaart om haar beterschap te 
wensen. Mevrouw Weijer-de Groot kreeg een kaart 
met een hartelijke groet vanuit de Oosterkerk. De 
familie Klos en de heer O. Geertsma kregen een kaart 
ter bemoediging.  
 
Gedachtenis  
Met liefde en eerbied gedenken wij Alberta Janna 

Lubbelinkhof-Niphuis, Betsy. Op zaterdag 24 april heeft 

zij, in haar eigen vertrouwde omgeving, het leven 

losgelaten. Betsy is 88 jaar geworden. Afgelopen 

woensdag is na een dankdienst voor haar leven op 

Kranenburg begraven. In een volgende Kerkgroet 

vertellen wij u meer. Ds. Jan Woltinge  

Lichtje en/of voorbede  
Door een lichtje te laten ontsteken of voorbede te 
laten doen kunt u aandacht vragen voor mensen of 
situaties. Graag uiterlijk zaterdagavond 
dseygenraam@adventskerk.nl of telefonisch 
(038)4525223.  
 
Digitale ontmoeting na de dienst  
Totdat er weer naar de kerk gegaan kan worden gaan 
we door met de korte ontmoetingen na de dienst. 
Komende zondag 2 mei vanaf 11:00 kan dat via: 
https://zoom.us/j/92918216321?pwd=dDZ3dGU3V2N
UNk1jZHViVnR5a3I1QT09  
Meeting ID: 929 1821 6321 Passcode: 464832  
 
Hemelvaartsdag oecumenische viering en wandeling 

 

 
 
Viering 
Op Hemelvaartsdag, 13 mei, is er weer een 
oecumenische viering in de Dominicanenkerk., 
aanvang 10 uur. Pastor Frans van Oosten en ds. Iemke 
Epema zullen daarin samen voorgaan. Dit jaar is het 
opnieuw een on line viering, rechtstreeks mee te 
beleven via KerkTV; 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/795/events/live. 
Bovendien zijn er in de Dominicanenkerk ook  
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30 mensen welkom in de kerk. Als u er graag bij wilt 
zijn kunt u zich hiervoor aanmelden via 
info@kloosterzwolle.nl. Op donderdag voorafgaand 
aan de zondag van uw keuze krijgt u een mail wanneer 
u welkom bent. Als u geen bericht ontvangt betekent 
dit dat er helaas geen plek is.  Zowel de 
kindernevendienst als de koffie na afloop wordt 
digitaal aangeboden, via zoom. Het thema van de 
viering is Uit zicht... 

 
Wandeling 
Na de viering trekken we er Coronaproof op uit, in 
tweetallen.  Een wandeling is een uitstekend moment 
voor een goed gesprek, een gesprek wat uitstijgt boven 
het alledaagse. Dat kan met een vreemde of juist met 
iemand die je al heel goed kent. De start is om 11: 15 
uur en we verzamelen op de parkeerplaats achter het 
klooster. Samen loop je vanaf de buitentuin van de 
Dominicanenkerk een route van ruim een uur. Aarzel 
niet, er zijn 30 plekken!  Wel graag van te voren 
opgeven. Opgeven  voor de wandeling kan tot 12 mei 
via Kloosterzwolle.nl/programma. 

Pastoraat 
Inmiddels mogen we weer 2 personen thuis 
ontvangen. Vergaderingen en groepsbijeenkomsten 
vinden nog steeds on line plaats en het wijkcentrum is 
nog gesloten. We moeten nog even voorzichtig 
blijven.  In het pastoraat gebeurt er nog veel 
telefonisch, maar er worden ook weer meer 
bezoekafspraken gemaakt. Als mensen inmiddels beide 
vaccinaties hebben gehad kan er weer  goed bezoek 
aan huis plaats vinden. Laat het ons weten als u daar 
graag een afspraak voor zou maken. Elkaar spreken 
tijdens een voorjaarswandeling  blijft een mooi 
alternatief voor een ontmoeting binnenshuis. Mocht u 
voor een wandeling voelen, geef een seintje aan ds. 
Iemke Epema. En blijf elkaar in het oog houden in deze 
nog steeds lastige tijd. 
 
Zondag 2 mei: Instandhouding Zwolse Synagoge 
De synagoge aan de Samuel Hirschstraat is een 
karakteristiek gebouw in de Zwolse binnenstad. Tot in 
de Tweede Wereldoorlog bood de synagoge onderdak 
aan een grote joodse gemeenschap. Het gebouw 
overleefde de oorlog wonderwel. Voor de meeste 
leden van de joodse gemeente was dat anders: zij 
werden gedeporteerd en omgebracht. Slechts enkelen 
keerden terug. Op 4 mei staan we stil bij dat immense 
leed. U begrijpt dat de naoorlogse joodse gemeente 
veel te klein is om zorg te dragen voor de Zwolse 
synagoge. Daarom wordt deze beheerd en 
onderhouden door twee stichtingen. Zo staat de 
synagoge open voor iedereen om verbonden te blijven 
met haar geschiedenis én met  de joodse religie van 

vroeger en nu (zie: www.synagoge-zwolle.nl). 
Vanzelfsprekend dragen we als Protestantse Gemeente 
hieraan bij.  

Michaëlsvieringen. 
Tijdelijk zijn er geen vieringen, ook niet online. Kijk 
voor de actuele gegevens op de website 
www.Michaelsvieringen.nl   
 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie online 11 mei met 
Jos Douma 
 Onze volgende digitale ontmoeting zal plaatsvinden 
op dinsdagavond 11 mei 2021 van 20.00 uur tot 21.30 
uur. Het thema is dan: ‘Lectio Divina oftewel 
meditatieve Bijbellezing  en Moderne Devotie’. Jos 
Douma zal de lezing verzorgen. Jos Douma (1968) is 
predikant van de Pantagekerk in Zwolle 
(Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt). Hij promoveerde 
in 2000 op het proefschrift Veni Creator Spiritus. De 
meditatie en het preekproces. Daarnaast is hij aan de 
Evangelische Theologische Faculteit Leuven werkzaam 
als docent spiritualiteit. Hij heeft inmiddels veel 
boeken over allerlei geloofsthema’s op zijn naam 
staan. Meer info kunt u  vinden op zijn 
site www.levenindekerk.nl  
We verheugen ons op zijn medewerking. Er zal ook 
ruimte zijn voor gesprek en interactie. Bij een groter 
aantal deelnemers zullen we in kleinere groepjes 
(zogeheten breakoutrooms) uiteen gaan. 
Aanmelden kan via onze 
website www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl en 
betaling van 5 euro op bankrekening 
NL71INGB0007852541 t.n.v. Ontmoetingshuis 
Moderne Devotie. U krijgt daarna per mail een link 
waarmee u kunt meedoen. We hopen weer op een 
inspirerende onlinebijeenkomst. Tot ziens.  

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 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 Jan 

Oosting 
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