
KERKGROET  (oplage 0)                                            9 mei 2021 

Voorganger    :  ds Elly Urban   

Collecten :  1. Diaconie  2. Kerk  3. Onze wijkkas 

 

 
 
Kaarten zondag 2 mei  
Afgelopen zondag zijn er kaarten verstuurd vanuit 

de Oosterkerk als groet vanuit onze gemeente.  

• De heer en mevrouw Hebly-Drost kregen een 
kaart om hen te feliciteren met hun 40-jarig 
huwelijk.  

• Mevrouw C. v. Buiten-Schaap ontving een kaart 

om haar sterkte te wensen bij het herstel. 
   

De doelcollecte vanmorgen is bestemd voor 
onze wijkkas 
Elke twee maanden is de derde collecte bestemd 
voor de eigen kassen van de Zwolse protestantse 
wijkgemeenten. Niet voor niets, want uit die 
wijkkassen worden heel veel activiteiten bekostigd. 
Dankzij het geld dat onder meer vandaag bijeen 
wordt gebracht, krijgen de vrijwilligers die zich 
inzetten voor al die activiteiten, een financieel 
steuntje in de rug. Een gulle gift voor de wijkkas is 
vooral een blijk van waardering voor die inzet. En 
wie gunt onze vrijwilligers zo’n schouderklopje nu 
niet? 

 
Digitale ontmoeting na de kerkdienst 
Van harte welkom, zondag 9 mei om 10.30 uur, om 
elkaar via Zoom te zien en te spreken. Aanmelden 
vooraf is niet nodig. Dit zijn de inloggegevens: 
https://zoom.us/j/93924875956?pwd=V3NxTzdIaF
VmaG5kVmtZL3NlRTZkQT09 
Meeting ID 939 2487 5956  Passcode uTu0GR 

 
Ambtsjublileum ds. Margo Jonker 
 
Op 5 mei was ds. Margo Jonker 25 jaar predikant. 
Velen kennen haar als voormalige predikante van 

de Hoeksteen en de Oosterkerk. In deze Coronatijd 
is een feestelijke viering met veel mensen helaas 
niet mogelijk. Juist daarom zou het mooi zijn als 
Margo Jonker veel schriftelijke felicitaties ontvangt. 
Haar huisadres mogen we niet op deze kerkgroet  

 
vermelden, maar is wel te vinden in de 
telefoongids. U kunt ook op vrijdag 7 mei een kaart 
posten naar de Oosterkerk, dan zorgen wij ervoor 
dat ze komende zaterdag 8 mei alle kaarten die 
daar binnenkomen zal ontvangen. Het postadres 
van de Oosterkerk is: Protestantse Gemeente 
Oosterkerk, Bagijnesingel 17A, 8021 AC Zwolle. Als 
u daar een kaart heen stuurt, doe het meteen 
komende vrijdag!  We hopen dat Margo Jonker 

deze kerkgroet niet onder ogen krijgt, zodat alle 
post die ze gaat ontvangen een verrassing zal zijn! 

 
Verlenging on line vieringen 
Wij zullen in ieder geval 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.   Wat we beslissen voor de periode 

daarna is afhankelijk van de ontwikkelingen en het 
beleid van de overheid zoals dat op de volgende 
persconferentie bekend gemaakt zal worden. 
Helaas gaat het nog steeds niet goed met de 
besmettingscijfers, al worden er wel steeds meer 
mensen gevaccineerd. Op Pinksterzondag hopen 
we wel weer een beperkt aantal mensen te kunnen 
ontvangen, maar hoe we het daarna doen 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 9 mei kunt u daar weer aan meedoen, u 
vindt de link elders in deze kerkgroet. De dienst 
wordt dan uitgezonden vanuit de Adventskerk en 
de voorganger is ds. Elly Urban.  
 

Zomerpakketactie van Present Zwolle  

                     DEEL DE ZOMER!  
De Diaconieën van de Oosterkerk en de Advents-
kerk vragen aandacht voor de zomerpakkettenactie 
van Stichting Present.  

De bloemen  

Deze week geen naam 

voor bloemen i.v.m. de 

online dienst vanuit de 

Advents kerk. 

https://zoom.us/j/93924875956?pwd=V3NxTzdIaFVmaG5kVmtZL3NlRTZkQT09
https://zoom.us/j/93924875956?pwd=V3NxTzdIaFVmaG5kVmtZL3NlRTZkQT09
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De zomer is meestal een heerlijke tijd met vakan-
ties, leuke uitjes naar de dierentuin of het pretpark 
(als het weer mag), ijsjes eten en ga zo maar door. 

Maar wat doe je als gezin als er geen geld is om 
deze dingen te doen? Stichting Present Zwolle 
organiseert deze actie voor de achtste keer op rij 
om de zomer voor een aantal van deze gezinnen 
een beetje zonniger te maken.   
Het pakket wordt samengesteld door mensen uit 
diverse kerken in/rond Zwolle en door mensen die 
zich aanmelden. De inhoud? Denk dan aan bonnen 
voor ijsjes, zomerspeelgoed, leuke tijdschriften, 
een bioscoopbon etc. Per pakket wordt gekeken 
naar wat wenselijk en mogelijk is voor de 

samenstellers en ontvangers: alles gaat in goede 
afstemming zodat het ook echt een pakket op maat 
wordt. Aanmelden kan tot en met 25 mei via de 
website van Present Zwolle. Er is tot 11 juli de tijd 
om het pakket langs te brengen.  
Info & aanmelden: 
www.presentzwolle.nl/zomerpakketten  

 
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/e
vents/live. Bovendien zijn er in de 
Dominicanenkerk ook 
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 groepsbijeenkom-
sten vinden nog steeds on line plaats en het wijk-
centrum 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 wandeling  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. 
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In memoriam  
[met dank aan zoon Jan Lubbelinkhof]  
Op zaterdag 24 april is in alle vroegte Betsy 
Lubbelinkhof-Niphuis, aan haar laatste reis 
begonnen. 
Alberta Janna (Betsy) Niphuis was op 13 juli 1932 
geboren in Vriezenveen; ze overleed in Zwolle op 
de leeftijd van 88 jaar. In haar geboortedorp vond 
ze Bruin Lubbelinkhof, de liefde van haar leven, van 
wie ze helaas in 2003 afscheid heeft moeten 
nemen. 
Samen kregen ze, inmiddels in Zwolle wonende, 
drie zonen; hun zoontje Joop, de middelste, over-
leed in 1967. Dat heeft haar immens geraakt. 
Gelukkig heeft ze Jan en Anne als gelukkige men-
sen groot zien worden.  
Betsy was een vrouw die zich haar hele leven uit 
volle liefde dienstbaar heeft opgesteld, voor haar 
gezin, voor haar kerk, voor een ieder die het nodig 
had. Voor vriend en voor verschoppeling, zonder 
onderscheid. 
Betsy leefde de liefde, het was niet zomaar dat 
boven de dankdienst om haar leven 1 Korintiërs 13 
geschreven stond: “Had ik de liefde niet...” 
Op woensdag 28 april is Betsy in besloten kring 
begraven. Besloten, maar wel in de nabijheid van 
hen die haar het liefste waren. Met name de woor-
den van haar kleindochters zullen nog lang in 
ieders oren blijven rinkelen. Woorden van verdriet 
en intense liefde, woorden die haar kenschetsten. 
Woorden uit het hart. 
De dood danst stil in ieders schaduw... 
Daarna hebben wij haar in de schoot der aarde 
gelegd, begraven in Gods eeuwige liefde en trouw. 
ds. Jan Woltinge 
  

Michaëlsvieringen. 
Tijdelijk zijn er geen vieringen, ook niet online. Kijk 
voor de actuele gegevens op de 
website www.Michaelsvieringen.nl  

  

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 Tim Krooneman 
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