
KERKGROET    (oplage geen)  24 oktober 2021 

Voorganger  :  ds Nelleke Eijgenraam 

Koster :  

Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : extra diaconie 

 

 
Bloemengroet 
 
Deze morgen gaan de bloemen 
als groet van ons allemaal naar 
Hr. J. v.d. Horst. 
 

Kaarten 
Aan de volgende mensen is een kaart verstuurd op 
de zondagen 10 en 17 oktober 

1. Mw. A. de Graaf- Bartels, van harte 
gefeliciteerd met uw 90ste verjaardag 

2. Mw. F. v. Heeringen- ter Horst, van harte 
gefeliciteerd met uw 90ste verjaardag. 

3. Mr. T. Koster, van harte gefeliciteerd met 
98ste verjaardag. 

4. Hr. en Mw. A. Eikelboom- Dragt, van harte 
gefeliciteerd met uw 50-jarig huwelijk. 

5. Hr. en Mw. A.H. Gent- Geerts, van harte 
gefeliciteerd met uw 40-jarig huwelijk. 

6. Hr. A. Nauta, gecondoleerd met het 
overlijden van u vrouw 

7. Hr. en Mw. J.A. Pluim- Lokin, van harte 
gefeliciteerd met uw 50-jarig huwelijk. 

8. Mw. F. Braam, een goed herstel. 
9. Mw. J. Hooijkaas,  van harte beterschap. 

 

Derde kollekte: Extra Diaconie  
Steeds vaker doen mensen een beroep op de diaconie. 
Ongeluk zit een klein hoekje. Het kan iedereen gebeuren. 
Het lijntje tussen veel hebben en niets meer, kan dun zijn. 
Bijvoorbeeld van het ene op het andere moment word je 
onverwacht werkloos. Dit is altijd niet te voorzien. In eens 
moet je het met veel minder doen en lukt het rondkomen 
even niet meer en weet je niet meer hoe het moet.   

Als Diaconie willen we deze mensen in dergelijke situaties 
net dát steuntje in de rug geven, mensen bij wie de eigen 
kracht (soms, even) tekort schiet. 

Doopdienst 

Zondag 31 oktober is er een doopdienst. Gedoopt zal 
worden SIEM JONATHAN, geboren op 3 februari van 
dit jaar. Hij is de zoon van Lisanne van der Venis en 
Wouter Bronswijk en het broertje van Finn. We 
hopen op een feestelijke dienst! 
 
 

Di 26 oktober: Ethische dilemma's in de 
coronatijd                  
Op het moment dat we dit programma samenstellen 
(eind juli) lopen de besmettingen opnieuw op. 

Tijdens de pandemie zijn we met veel nieuwe 
dilemma’s geconfronteerd. Laat ik me wel of niet 
vaccineren? Bezoek ik kwetsbare mensen? Is een 
bezoekverbod te rechtvaardigen? Het zijn complexe 
vragen met vaak nog veel complexere antwoorden. 
In Isala worden regelmatig moreel beraden 
gehouden rond dit soort vragen. Annie Hasker, 
geestelijk verzorger en klinisch ethicus in Isala en 
gemeentelid Oosterkerk, is ook betrokken bij het 
opstellen van een nieuw landelijk protocol over de 
vraag wie er naar de IC mag als er te weinig bedden 
zijn. Tijdens de avond in het najaar zal zij een kijkje 
geven in de keuken van de ethiek. Waarom mag de 
geestelijk verzorger wel op bezoek, maar de eigen 
dominee nog niet? En als er te weinig 
beschermingsmiddelen zijn binnen Isala, hoe worden 
die dan verdeeld? De avond vindt plaats op di 26 
okt om 20.00u in de Oosterkerk. We zullen met een 
kleine groep zijn van max. 10 deelnemers. Dat geeft 
ons de kans om na de inleiding van Annie met elkaar 
in gesprek te gaan over de vragen die de pandemie 
bij ons oproept. Graag aanmelding vooraf bij 
Maartje van Loo: vanloomaartje@gmail.com 
 
28 oktober Kloosterbioscoop 
Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er 
samen over na te praten is een activiteit die we als 
Oosterkerk en Adventskerk opnieuw organiseren, 
samen met de Dominicanenkerk en de Thomas a 
Kempisparochie. De ontvangst met koffie of thee is 
telkens vanaf 19.15u in het Dominicanenklooster, 
waarna om 19.30u de vertoning van de film begint. 
De entree bedraagt € 7,50, inclusief de consumptie. 
Er is geen pauze. Na iedere film is er voor wie wil een 
nagesprek. Donderdag 28 oktober wordt in het koor 
van de kerk de film Two popes (2019)  vertoond. De 
progressieve kardinaal Bergoglio verzoekt de 
conservatieve paus Benedictus XVI om hem te laten 
aftreden. Wat volgt is het verhaal van het ontstaan 
van een onwaarschijnlijke vriendschap tussen deze 
twee tegenpolen. Wie van te voren tickets bestelt 
via de website van het Dominicanenklooster is 
verzekerd van een zitplaats in het koor van de kerk. 
Zorg ervoor voldoende warm gekleed te zijn 
 

Nog een keer onze wijkkas 

Nadat het bericht over de wijkkas vorige week 
geplaatst was, werd de verrekening door de PGZ 
over het 3e kwartaal ontvangen. Daardoor stegen 
onze wijkinkomsten aanzienlijk met ruim € 5500,- en 
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zou de tekst van  het bericht van vorige week dus 
moeten zijn: 
In september ontving de wijkkas 16 giften (van o.a. € 
1000,-- en € 4000,--!) Heel hartelijk dank voor al 
deze giften. De stand van zaken m.b.t. de inkomsten 
in 2021 kunt u hier inzien. Daaruit blijkt dat we 
gemiddeld per maand € 1561,- ontvangen en dat is 
voor het huidige niveau van uitgaven ruim 
voldoende. Het gemiddelde aantal giften per maand 
daalde t.o.v. 2020 van 17 naar 12 terwijl de 
inkomsten stegen met € 728,- 
  
In oktober zijn inmiddels 7 giften ontvangen 
waarvan één van € 2000,-. Hartelijk dank voor alle 
financiële steun van ons wijkwerk (TK) 

 

Uitvaartdienst Henk Klatter 

Zondag 17 oktober werd afgekondigd dat Henk 
Klatter, Bremenstraat 39, overleed op 14 oktober en 
dat de uitvaartdienst en begrafenis zou plaats vinden 
op vrijdag 22 oktober. Laat gepland vanwege corona 
in de (gevaccineerde)familie . de besmetting heeft 
zich verder uitgebreid en daarom is, met 
toestemming van de burgerlijke gemeente, alles 
verplaatst naar vrijdag 29 oktober. Het is een beetje 
bizar allemaal. De tijd van samenkomst in de 
Oosterkerk blijft 11.00 uur. ‘s Middags begraven we 
hem in Uitwierde, bij Delfzijl. Groet, ds. Harm 
Bousema 
 

Oppassers gezocht 

Momenteel zijn er 4 volwassenen die de oppasdienst 
op zondag draaiende houden. Daarom een oproep 
voor mensen die het leuk vinden om het oppasteam 
te versterken! 
Wie van de gemeente wil, samen met een jongere, 
helpen op te passen op de jongste kinderen van de 
kerk op zondagochtend? Mail gerust 
naar: leanne.zwama@hotmail.com 
Daarnaast zijn ook extra jongeren van harte welkom 
om ons team te versterken 
 

Oogstdienst 7 november; helpen fruitbakjes 
bezorgen na de dienst en/of de dag erna? 
Op zondag 7 november gedenken wij hoe groot het 
wonder en de gave van de oogst is. Dit jaar willen we 
graag vanuit de oogstdienst weer fruitbakjes 
uitdelen aan mensen die we kennen, gemeenteleden 
die ons dierbaar zijn en/of deze goed kunnen 
gebruiken. Wie helpt ons deze uit te delen? Het plan 
is nu om er zo’n 50 vooraf te vullen en deze staan op 
zondag 7 november klaar voorin de kerk. Dan 

moeten ze nog bezorgd worden. Vele handjes 
maken licht werk, dus wie helpt ons mee om deze 50 
bakjes bezorgd te krijgen? We horen graag via Hans 
van Berkum, arvanberkum@kpnmail.nl of via 06-
10608154 of 038-4213396 of je mee wilt helpen 
bezorgen en of je specifiek ook iemand hebt aan wie 
je dit wilt brengen. Dan zetten we dit specifiek op de 
bezorglijst. 
 

Vrijwilligersavond 30/10 

De vrijwilligers die zich hebben aangemeld worden 
rond de klok van 17.30 uur verwacht voor een 
gezamenlijke broodmaaltijd. QR-code, of een 
gelijkwaardig document, verplicht. 
Er is nog ruimte voor andere belangstellenden voor 
het programma van Kees Posthumus. Mocht u dat 
bij willen wonen dan is aanmelden verplicht. Dan 
kan via scriba@oosterkerk.nl, tot uiterlijk 28 oktober 
a.s. U wordt verzocht tegen 19.00 uur in de 
Oosterkerk aanwezig te zijn. Ook daarvoor geldt dat 
u een QR-code of gelijkwaardig document moet 
kunnen laten zien. Mocht u voorafgaande aan die 
avond geen ander bericht hebben ontvangen dan 
bent u welkom. 
Namens de Kerkenraad en de werkgroep 
Evangelisatie, Henk Bosma 
 

Bloemengroet 

Bij deze wil ik  jullie hartelijk danken voor de 
mooie bloemen, die ik afgelopen zondag 
heb mogen ontvangen. Jullie medeleven 
tijdens mijn ziekte doet mij enorm goed. 
Lieve groet Aly Lettinga-La Faille. 
 
Zendingskalender 2022 
Ook voor het komende jaar wordt er 
een zendingskalender uitgegeven, 
deze keer met schilderijen van de 
uit Iran naar Nederland gevluchte 
kunstenares mevrouw Mahboobeh 
Salem.  In haar weergave van 
Bijbelverhalen werd ze geïnspireerd 
door haar eigen levensverhaal. Thema: Van het 
duister naar het licht.  
Hebt u interesse? Geef dit dan uiterlijk 5 november 
door via i.buurma14@gmail.com of via telefoonnr 06 
25180714, onder vermelding van het gewenste 
aantal, uw adres en uw telefoonnummer.  
De kalender wordt dan bij u thuis bezorgd. De 
kosten bedragen € 9,- per stuk. Bij onvoldoende 
belangstelling laten wij u graag weten hoe u de 
kalender zelf kunt bestellen. 
ZWO-commissies  Oosterkerk en Adventskerk 
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Koek bij de koffie 

Op zondag 7 november 
wil de ZWO-commissie 
koek bij de koffie 
presenteren. De 
opbrengst van deze actie 
is bestemd voor ons 

project straatmeisjes in Ghana. De koek kost € 1,00 
en graag met gepast geld betalen. Wie wil helpen 
bakken? Stuur een mail naar 
klazienoosting@hotmail.com 
De ZWO-commissie 
 

Michaelsvieringen in de Grote Kerk te Zwolle,  

Thema: de Psalmen.  
24 oktober 17.00 uur Michaelsviering, vg. ds. Evert 
Jonker. M.m.v. de Michaelscantorij o.l.v. Toon Hagen 
die de gehele muzikale leiding heeft.  
 

Duurzame vrede in crisistijd 

De eerstvolgende 
bijeenkomst van het 
Ontmoetingshuis 
Moderne Devotie vindt 
plaats 
op dinsdagavond 26 
oktober 2021. Op deze 
avond lezen we als vanouds weer enkele wijze 
spreuken van de Zwolse monnik Thomas a Kempis 
(1380-1471) uit zijn beroemde boek De Navolging 
van Christus. Het thema is ‘Duurzame vrede in 
crisistijd’. Zoals altijd is het weer een mooie 
uitdaging om de levenslessen van Thomas te 
verbinden met de actualiteit en huidige 
vraagstukken in ons bestaan. Hans Tissink zal een 
korte inleiding houden en het (collatie-)gesprek 
begeleiden. Aanmelden kan via aanmelding via de 
website: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl  
en het overmaken van €7,50 op rekeningnummer: 
NL71 INGB 0007852541 voor zondagavond 24 
oktober 21.00 uur. De ontmoetingsavond begint om 
18.30 uur met een maaltijd en wordt gehouden in 
het zalencentrum Bagijnehof van de 
Oosterkerk, Koewegje 2, 8021 AG Zwolle. 
 

UITNODIGING FEESTELIJK (GRATIS) DINER  

De Werkgroep Evangelisatie en de jongeren van 
Provider nodigen in het bijzonder ouderen uit die 
elkaar na de coronatijd weer (veilig) willen 
ontmoeten tijdens een lekker diner dat u gratis 
wordt aangeboden: 

Op 13 november in de Terp in de Radewijnstraat. 
Aanvang om 17.00 uur. 
Slecht ter been? U kunt worden gehaald en gebracht 
door onze taxidienst ! 
Met een dieet houden we rekening. Laat het ons 
weten! 
We houden ons aan de maatregelen van de 
Overheid. Dit betekent dat u een QR code, of 
vaccinatiebewijs of negatieve test moet kunnen 
tonen. 
Ook anderen die willen komen eten zijn welkom! 
We hebben een minimum en een maximum aantal 
mensen. Na opgave krijgt u een bevestiging en meer 
info toegestuurd. 
Opgeven? Liefst via de onderstaande link.: 
https://tinyurl.com/dinerdeterpOK 
Ook kunt u zich tot 27 oktober opgeven bij Marlien 
Poll: marlienpoll@kpnmail.nl of telefonisch: 
06 42229535. Begin november krijgt u de 
bevestiging en nadere informatie. 
WE HOPEN U TE ONTMOETEN EN WIJ HEBBEN ER 
ZIN IN!! 
 

Horloge 

Afgelopen week hebben we een herenhorloge 
gevonden in de kerk. 
Het is een mooi Prisma horloge. Het lag in de bank 
aan de rechterkant, vanaf de preekstoel gezien. 
Het is bij ons thuis, Huygensstraat 11 
Fam Selhorst  06 51061166 
 

Een verhaal om warm van te worden. 

Vrijdagmorgen 15 oktober melde zich op het 
kerkelijk bureau een  mevrouw die mij wilde 
spreken.  
Zij bracht € 250,--. Wat wil het geval. Mevrouw heeft 
in 1999 van de commissie gezamenlijke kerken 
(=kerkelijk noodfonds) een bijdrage van ƒ 250,-- 
(gulden) ontvangen. Daarvoor kon zij een fiets kopen 
die zij dringend nodig had. Het gaat nu goed met 
deze mevrouw.  
Zij wilde haar ‘schuld’ uit 1999 vereffenen en bracht 
voor die ƒ 250,-- uit 1999 nu € 250,--. Zij was na het 
geven van het geld opgelucht. Overigens fietst zij 
nog steeds op die fiets uit 1999. Zij is er heel zuinig 
op en de fiets fietst nog prima. Na 22 jaar is een 
diaconale bijdrage nog steeds effectief.  
Aan het einde van het gesprek melde zij dat ik haar 
dat geld indertijd had verstrekt waarop direct volgde 
‘u ziet er nu wel anders uit’. Die opmerking kon ik in 
mijn zak steken, maar dat deed ik met veel plezier.  
 
Wim van Ree, diaconaal consulent.  
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Schoonmaak kerkzaal. 
Nu we weer zonder aanmelden naar de kerk mogen 
komen, werd mij gevraagd of we binnenkort ook 
weer de  kerkzaal gaan schoonmaken. En dat gaan 
we zeker doen. Op woensdagmorgen 27 oktober 
beginnen we om 9.00 uur. Graag even een mailtje 
naar wim.deruiter@home.nl als je van plan bent om 
ook te komen. 
De beheercommissie 

 
 
 
 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12 uur, met als 
onderwerp de datum van plaatsing. 
Kopij graag in het emailbericht en niet als bijlage. 
Kerkgroet thuis lezen? Vul dan uw gegevens in via 
https://www.oosterkerk.nl/kerkgroet-ontvangen-via-
laposta/ . 
Deze kerkgroet is samengesteld door Hans Gerritsen 
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