
KERKGROET    (oplage geen)   Zondag 30 Mei 2021 

Zondag Trinitatis 

Voorganger  : Iemke Epema 

 Collecten     :  1. Diaconie 2. Kerk 

                        :  3. Stedelijk diaconaat 

 

 
Bloemengroet 
Waar de bloemen naar toe gaan 
wordt tijdens de dienst meegedeeld 
Op deze manier laten we onze 

verbondenheid blijken. 
                        

Kaarten zondag 23 mei:  
Afgelopen zondag zijn er kaarten verstuurd vanuit de 
Oosterkerk als groet vanuit onze gemeente. De heer en 
mevrouw Van Olst- Barneveld ontvingen een kaart om 
hen te feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. De heer C. 
Bosch kreeg een kaart om hem sterkte te wensen in 
deze tijd van afscheid nemen.   

 
In memoriam 
Op zondag 16 mei is overleden ANNETTA JULIANA 
BOSCH-LOONSTRA, Annet, in de leeftijd van 78 jaar. 
Een paar dagen daarvoor was zij in het ziekenhuis 
opgenomen met ernstige hartproblemen en zag het er 
al naar uit dat het niet lang meer zou duren. Er was 
gelukkig nog tijd om afscheid te nemen van haar beide 
zoons Chris en Paul en schoondochter Wietske. In 
vrede en heel rustig in ze ingeslapen die 
zondagmiddag.  Annet werd geboren in Groningen, 
middenin de oorlog, als nakomertje met vier broers 
boven zich. Haar moeder overleed toen ze nog maar 
een kleuter was. Haar vader hertrouwde en haar 
stiefmoeder voedde haar op als haar eigen dochter. In 
de Stadsparkkerk in Groningen ontmoette ze de Fries 
Jan Bosch. Hij schoof bij haar en haar vriendinnen in de 
kerkbank. Ze trouwden in diezelfde Stadsparkkerk en 
verhuisden al snel naar Zwolle, waar Jan bedrijfsleider 
werd van een schoenenzaak in de Diezerstraat. Daar 
werden hun beide zoons geboren. Jan en Annet waren 
beide zeer actief voor de kerk, in het jeugdwerk en de 
evangelisatiecommissie. Veel later werd Jan koster in 
de Oosterkerk. Het gemeentecontact met Schwerin 
nam een grote plaats in het leven van Jan en Annet in, 
ze hebben vaak gasten ontvangen en veel reizen naar 
Oost Duitsland gemaakt. Met de familie Pristin 
ontwikkelde zich een belangrijke vriendschap. Annet 
hield van zingen. Samen met Jan heeft ze jarenlang in 
de Zwolse cantorij gezongen, een groep die heel 
belangrijk voor hen beiden was. Een viertal zangers 
heeft gezongen tijdens de dankdienst op vrijdag 21 mei 
in de Oosterkerk. Gelezen en gezongen is toen Psalm 
121: Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal 
mijn hulp komen? Mijn hulp komt van de Heer die 
hemel en aarde heeft geschapen. Annet was een  
 

 
vriendelijke, praktische en nuchtere Groningse, die 
hield van gezelligheid en graag in contact stond met 
veel mensen. Ze stond met beide benen op de grond, 
had humor en relativeringsvermogen. Ze was stevig 
geworteld in het geloof, dat was de basis waar ze 
samen met Jan uit leefde. Ze vormden samen een 
hecht team en gaven hun jongens een warm en 
liefdevol thuis. De ziekte en daarna de dood van Jan in 
het voorjaar van 2019 was voor Annet een grote klap. 
Het betekende veel voor haar dat enkele maanden 
later haar zoon Chris terugkwam uit Duitsland en weer 
aan de Wolpertsmate kwam wonen. Elke dag iemand 
om voor te koken en samen mee te eten. De 
hartproblemen, die in 2013 al begonnen waren, 
begonnen haar meer en meer parten te spelen, tot het 
niet langer ging. Wij wensen Chris, Paul en Wietske 
Gods kracht toe in dit toch heel plotselinge en grote 
gemis. Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn. 
 
Weer welkom in de kerk 
Afgelopen zondag, Pinksteren, zijn we weer begonnen 
met het ontvangen kerkgangers. Iedereen die zich 
aangemeld had konden we ook ontvangen, we 
hoefden helemaal niemand af te wijzen! Dat komt ook 
omdat veel mensen nog bescheiden waren en anderen 
voorrang gaven. Meld u zich gerust aan als u graag wilt 
komen, ook las u al eerder geweest bent, wij proberen 
het dan zo eerlijk mogelijk te verdelen over de 
zondagen. De nieuwe richtlijn is dat we 10% van de 
zitplaatsen die de kerkzaal telt mogen bezetten. Wij 
kunnen beneden en boven in totaal 450 mensen 
herbergen, dus mogen we komende zondag opnieuw 
45 kerkgangers verwelkomen. Dat is inclusief 
medewerkers.  We maken geen onderscheid tussen 
gevaccineerd en ongevaccineerd en voeren geen 
controles uit bij de kerkdeur. Iedereen die graag wil 
komen kan zich opgeven via de link in deze kerkgroet, 
die ook op de website is te vinden. U krijgt de zaterdag 
voorafgaand aan de betreffende zondag bericht of u 
aan de beurt bent of nog even moet wachten. Eens in 
de 14 dagen is er oppasdienst, kinderkring en een 
bijeenkomst van de jongeren van Provider. Ouders van 
kinderen die zich daarvoor opgeven hebben die 
zondagen voorrang. In juni zijn de zondagen waarop 
kinderen en jeugd worden uitgenodigd 6 en 20 juni. Op 
deze zondagen zal er ook oppasdienst zijn. We maken 
weer gebruik van een zanggroepje met vier zangers op 
voldoende afstand van elkaar en tot de kerkgangers. 
Daarmee volgen we de richtlijnen van de PKN. Hopelijk 
is er over niet al te lange tijd als nog meer mensen 
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gevaccineerd zijn en het aantal ziekenhuisopnames 
nog verder af gaat nemen verruiming van het aantal 
kerkgangers mogelijk. We zullen u daar zo snel als 
mogelijk over informeren. Toen we uitsluitend online  
diensten hielden wisselden we af tussen de 
Adventskerk en de Oosterkerk. Vanaf Pinksteren zal er 
weer iedere zondag een viering zijn in de Oosterkerk. 
 
Zondag 30 mei 
Zondag 30 mei, de zondag na Pinksteren, heet zondag 
Trinitatis, het is de zondag waarop de Drieeenheid 
centraal staat, Vader, Zoon en Geest. Zondag zal dit 
verbonden worden met de drieslag Geloof, Hoop en 
Liefde. Er zal een bijzonder muziekstuk klinken met de 
naam Hoop. Op deze zondag nemen we ook afscheid 
van onze stagiaire Renske Bakker. Ze heeft haar stage 
in de afgelopen week afgesloten met een eindgesprek. 
Renske zal deze zondag ook zelf het woord nemen. Na 
de dienst kunt u haar buiten op anderhalve meter 
afstand groeten. U kunt zich opgeven voor deze dienst 
via de volgende link: 
https://forms.gle/BFxov7xbanKRaoTr7    

Zondag 30 mei: Stedelijk diaconaat 
Helaas kan in onze samenleving niet iedereen even 
goed meekomen zoals bijvoorbeeld de dak- en 
thuislozen in Zwolle. In deze coronatijd lijkt alsof zij 
zich verstopt hebben. Dit geldt niet alleen voor mensen 
in de dakloosheid, maar ook voor degenen die in een 
situatie van thuisloosheid verkeren (Dit zijn mensen die 
tijdelijk onderdak hebben, maar geen eigen plek. Zij 
worden ook wel bankhoppers genoemd). 
Opmerkelijk is dat vaak de informele hulp en 
vrijwilligersorganisaties deze mensen in beeld hebben. 
Hierbij is te denken aan Present, inloophuis de Bres en 
de Diaconie. In veel gevallen kunnen mensen concreet 
worden geholpen met bijvoorbeeld een maaltijd of 
andere nodige en passende hulp. Het blijft helaas 
nodig.  
 
Vacature Kerkelijk bureau 
Het kerkelijk bureau PKN Zwolle is op zoek naar 
een  COÖRDINATOR 
Heb je interesse of wil je weten wat deze vacature 
inhoudt, kijk dan op www.metier.nl onder vacatures. 
 
Michaelsvieringen 19.00 uur 
Iedere zondag wordt er een Michaëlsviering gehouden 
van ong. een half uur, tijdelijk in de gastvrije 
Oosterkerk, aanvangstijd 19:00 uur. Thema: Passages 
uit Paulus’ brief aan Filippi, een gemeente in 
Macedonië. . 
30 mei Michaelsviering, vesper, vg. ds. Harm Bousema 
en Els Rademaker-Vos. 

Muzikale medewerking wordt verleend door enkele 
leden van de Michaëlscantorij en cantor Toon Hagen. 
 Er zijn 30 bezoekers welkom bij de vieringen. U dient 
zich van tevoren aan te melden via de website van de 
Michaëlscantorij: www.michaelscantorij.nl/vieringen 
En de vieringen gestreamd, te volgen 
via www.oosterkerk.nl kies op deze site voor 
‘uitzendingen van (komende) kerkdiensten’. 
De zomervespers in juli en augustus beginnen ook om 
19:00 uur en worden weer gehouden in de Grote Kerk.  
Tijdens deze vespers staat steeds een van de 
gelijkenissen centraal. 
 
Vrijwilligers in de kerk 
Er zijn gelukkig veel mensen in onze kerk die een 
vrijwillige taak uitvoeren. Dit kan bijv zijn 
bloemschikken, rooster maken voor autorijden, lid van 
een taak/werkgroep,  lector, wereldmaaltijden 
organiseren etc. 
 
Het ontbreekt de kerkenraad aan een goed overzicht 
van alle vrijwilligers en daarom willen we vragen 
of iedereen die iets doet dit wil doorgeven aan de 
scriba. 
Graag naam, mailadres en/of telefoonnummer, 
vrijwilligersfunctie/taak doorgeven via 
scriba@oosterkerk.nl. 
Zo kunnen we makkelijk  de juiste mensen benaderen 
bij vragen of acties. 
 
Beste gemeente, 
Afgelopen 5 jaar ben ik met veel plezier de post 
coördinator geweest in de Oosterkerk. Maar aan alles 
komt een eind. Aangezien wij gaan verhuizen naar Laag 
Zuthem heb ik een vervanger gevonden voor deze 
functie. Per direct zal Wiebe Jellema deze functie op 
zich nemen. Mocht u vragen hebben over de 
verspreiding van de “Nieuwe Bagijn “ of over andere 
dingen qua verspreiding kunt u voortaan bij hem zijn. U 
kunt hem mailen : ledenadministratie@oosterkerk.nl 
Tot ziens! Jetze Terpstra 
 
Noodsituatie corona. 
De acute noodsituatie in India en andere landen laat de 
verwoestende gevolgen van corona zien. Op veel 
plaatsen in de wereld zijn miljoenen mensen 
kwetsbaar, omdat ze geen zicht hebben op vaccinaties 
en omdat medische hulp voor hen niet 
vanzelfsprekend is. Om mensenlevens te redden is snel 
actie nodig. Er is grote behoefte aan zuurstof, en 
zorgverleners hebben beschermende kleding en goede 
vaccinatiematerialen nodig. Kerk in Actie dat deel 
uitmaakt van de SHO (Samenwerkende Hulp-
organisaties) vraagt hiervoor om een bijdrage.  

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
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In dergelijke gevallen bestemt de Diaconie een collecte 
hiervoor. Echter door de beperkte bezetting van de 
kerkdiensten in coronatijd is gekozen voor een andere 
aanpak. Als u een bijdrage voor deze actie wilt 
overmaken, wil de Diaconie u vragen uw gift 
rechtstreeks over te maken aan Kerk in Actie.  
Dat kan op het rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie Utrecht. Dan graag vermelden 
‘Samen in actie tegen corona’. Alvast hartelijk dank!  

 
Kerkgroet blijven ontvangen? Schrijf u in! 
Wilt u de kerkgroet digitaal blijven ontvangen? Dat 
kan! Schrijf u dan in via deze webpagina: 
https://www.oosterkerk.nl/kerkgroet-ontvangen-via-
laposta/. U ontvangt de kerkgroet dan voortaan via 
Laposta, een nieuwsbrief-service. Op de zondagen 6, 
13, 20 en 27 juni versturen we de kerkgroet dubbel: via 
ons huidige bestand met e-mailadressen én via 
Laposta. Vanaf zondag 4 juli versturen we de kerkgroet 
uitsluitend nog via Laposta. Een overgangsfase dus. Het 
is van belang dat u zich tussen nu en uiterlijk 1 juli 
inschrijft via de aangegeven link, zodat u vanaf juli 
wekelijks de kerkgroet in uw mailbox blijft ontvangen. 
Vragen? Mail naar: redactie@oosterkerk.nl.  
Taakgroep Communicatie  
 
ZIN OM IETS LEUKS TE DOEN ??? 
Inspiritual Link organiseert : 
Fietstocht in het thema van :  De wind in de rug 
6 Juni,  vertrek tussen 12.30 en 14.00 bij de 
adventskerk. Coronaproof fietsen en praten over alles 
wat de geest ons ingeeft of de vragen die je meekrijgt.  
Een fraaie fietstocht rondom Zwolle met een paar 
posten om wat te eten, te drinken, en bij te praten.  
Mogelijk zelfs van fietspartners te wisselen zodat je 
ook eens met een ander fietst en praat. 
Voor iedereen die een beetje kan fietsen.  
Wil je meedoen?  Schrijf je in op : 
https://tinyurl.com/IL-wind-in-de-rug   
Dirk Jan 
 
Rondwandeling door, en over, het hart van Zwolle         
 

Op dinsdag 8 juni organiseert het 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie 
een rondwandeling door het hart van 
de stad. De wandeling begint om 

20.00 uur voor de Fundatie aan de Blijmarkt. Gids is 
Mink de Vries, hij heeft recentelijk een Traktaat 
geschreven, vanuit de Moderne Devotie, over het 
Sociaal Domein. Thema : Het hart van Zwolle in de 
Middeleeuwen en in 2021. Het blijkt dat de wortels van 
de identiteit van onze stad al in de Middeleeuwen 
aanwezig waren. Onderwijs, Zorg, Wonen, Handel, 

Bestuur en Geestelijkheid werkten toen samen, als in 
een hechte gemeenschap. Hoe zit dat nu?  
Tijdens de wandeling wordt de tijd van nu gespiegeld 
door de tijd van vroeger. Aanmelding en betaling (5 
euro) via de website van het Ontmoetingshuis. 
( www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl)  
Info : M.de Vries -06-28987955 
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