
KERKGROET    (oplage geen)  13 maart 2022 

Voorganger  :  ds Iemke Epema  

Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Wijkkas 

 

 

Bloemengroet 
Deze morgen gaan de bloemen 
als groet van ons allemaal naar  
gaan naar:  Hr. Wim Aalbers 

In memoriam 
Op 25 februari is overleden WIEBE JELLEMA, in de 
leeftijd van 80 jaar. Enkele weken daarvoor had hij 
het bericht gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was. 
Het is sneller gegaan dan iedereen had gedacht. 
Wiebe werd geboren bij Midlum bij Harlingen. Hij 
was een pientere en leergierige jongen en volgde in 
Leeuwarden de HTS. Alle kansen die hij kreeg om te 
leren en zich verder te ontwikkelen heeft hij altijd 
met beide handen aangegrepen. Voor zijn militaire 
dienst kwam hij in Grave bij Nijmegen terecht, en 
daar leerde hij door de kerk het gezin van Margreet 
kennen. Ze trouwden en gingen eerst samen in 
Duiven wonen. Ze kregen drie kinderen. Door het 
werk van Wiebe kwamen ze later in Zwolle terecht, 
waar ze na een korte periode ook nog in Haren te 
hebben gewoond, uiteindelijk bleven wonen. Wiebe 
heeft altijd hard gewerkt en veel voldoening 
gevonden in zijn verschillende functies. Hij zette zich 
in de avonduren bovendien in voor de verschillende 
kerkelijke gemeenschappen waar ze toe hebben 
behoord en voor de samenleving. Toen hij 51 was 
kreeg hij een hartinfarct, waar hij gelukkig na een 
tijd goed van herstelde. Maar zijn gezondheid was 
wel kwetsbaar. In 1998  ging hij met vervroegd 
pensioen. Margreet en Wiebe hebben in de jaren die 
volgden veel gereisd en op hun kleinkinderen gepast 
en daarvan genoten. Er waren ook zorgen en 
verdriet rond kinderen en kleinkinderen, maar ze 
zochten daarin samen een weg. Wiebe liet zich nooit 
blijvend teneer drukken door tegenslagen,  maar 
ging altijd weer op zoek naar mogelijkheden.  Zo’n 
twaalf jaar geleden maakten ze de overstap naar de 
Oosterkerk. Wiebe nam daar de ledenadministratie 
op zich, waar hij zich enorm voor in heeft gezet. Hij 
was een zeer betrokken gemeentelid en velen 
kenden hem als een positieve, opgewekte en 
energieke man, die met iedereen goed overweg kon 
en graag een grapje maakte. Het bericht dat hij niet 
lang meer te leven had heeft hij, na aanvankelijke 
schrik, rustig en moedig aanvaard. Hij heeft met 
dankbaarheid en in vertrouwen op God afscheid 
genomen van het leven. In de dankdienst voor zijn 
leven op 3 maart in de Oosterkerk is Psalm 23 
gelezen en gezongen en zijn bijzondere 
herinneringen aan Wiebe van zijn kinderen gedeeld. 
Daarna is Wiebe begeleid naar zijn laatste rustplaats 

op de natuurbegraafplaats in Ommen. Wat zal hij 
worden gemist. We wensen Margreet en zijn 
kinderen en kleinkinderen de troost toe van Gods 
nabijheid. Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn.   
ds. Iemke Epema 
 
Nieuw rekeningnummer voor ZWO projecten: 
Hier volgt een belangrijke mededeling: Het 
rekeningnummer voor het ZWO project is 
veranderd! Giften voor ons nieuwe project ‘Koken 
Bangladesh’ moeten vanaf nu overgemaakt worden 
op: NL87RABO0373739974 t.n.v. Diaconie van de 
Protestantse Gem. Zwolle ZWO Commissie 
Oosterkerk o.v.v. Koken Bangladesh.   
 
Woensdagavondvespers 
De tweede in een serie van 5 gezamenlijk vespers 
wordt op 16 maart gehouden om 19:30u in de 
Adventskerk. Het overkoepelende thema van de 
vesperserie is 'Alles komt goed?! - Wegen van 
barmhartigheid’. We richten ons op 16 maart op 
‘Zieken bezoeken’ als een weg van barmhartigheid. 
Ds. Nelleke Eygenraam is liturg, Kees Kuiper pianist, 
lector is telkens iemand van de ZWO-commissie. Bij 
de uitgang staat een paarse bus klaar voor het ZWO-
project ‘Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen 
in Bangladesh’. De vespers zijn sober van opbouw 
met tijd voor inkeer en stilte. Ze duren hooguit een 
halfuur. Iedereen is welkom. De vespers zijn ook 
online te volgen. 
 
Wie neemt het stokje over ?  
Het koffiedrinken na de dienst is weer begonnen en 

het voorziet in 
een grote 
behoefte. Het 
nieuwe rooster 
loopt tot eind 
juni. De 
afgelopen 16 jaar 
heb ik het 
koffierooster 

samengesteld en rondgestuurd. Maar nu ik ook 
andere kerkelijke verplichtingen heb, wordt het tijd 
om het stokje over te dragen. Wie wil het van mij 
overnemen ? Graag een mailtje naar 
wim.deruiter@home.nl  
 
Doopdienst 
Zondag 20 maart is er een doopdienst voorganger is 
ds. Elly Urban.  
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Paasbroden 
Om de contacten met onze oudere gemeenteleden, 
ondanks corona, warm te houden heeft de 
werkgroep Evangelisatie besloten ook dit jaar de 
mensen van 80 jaar en ouder weer zo'n lekker 
krentenbrood, met spijs, van Bakker Bril uit te 

reiken. Maar ook 
jongere 
gemeenteleden 
kunnen van dit 
speciale 
krentenbrood 
genieten. Zou je 
dat willen, maak 
dan € 7,- per 

brood over op bankrekening NL91ASNB0708498388 
ten name van H.A. Bosma te Zwolle. Dit kan tot 
uiterlijk 20 maart 2022. Zoals het nu staat kun je dan 
je bestelling afhalen in de Oosterkerk op 8 april a.s. 
tussen 10 en 12 uur. Mocht daar een wijziging in 
komen dan hoor je dat. We hebben ook een goed 
doel voor het netto-resultaat: Inloophuis De Bres, 
hier in Zwolle. 
Namens Marlien Poll, Wil van de Meeberg, Hans van 
Berkum, Jan Scholten en Henk Bosma 
Voor het bezorgen van de krentenbroden hebben 
we op 9 april nog wel veel vrijwilligers nodig. Het 
gaat dan om een beperkt aantal adressen per 
persoon die steeds bij elkaar in de buurt zijn. Vele 
handen maken licht werk. Vorige keer hebben jullie 
ook in groten getale geholpen. Meld je a.u.b. op 
finish@ziggo.nl (Henk Bosma). 
 
Collecte hulp Oekraïne. 
 

De diaconiecollecte 
van vandaag is 
bestemd voor de hulp 
aan de Oekraïne. Deze 
collecte behoeft geen 
verdere aanbeveling. 
Een bijdrage kan ook 
worden overgemaakt 
op de bankrekening 

van de Diaconie, dit is: NL12RABO 0373 7399 66 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle 
o.v.v. Hulp Oekraïne.  
 
De hulp vanuit Zwolle wordt gecoördineerd 
door het Diaconaal Platform Zwolle.  
 

 
 
Dinsdag 15 maart Erasmus als moderne devoot 
Ds. Hans Tissink zal op 

dinsdagavond 15 maart 

in het Ontmoetingshuis 

een korte inleiding 

houden over het leven 

en werk van Desiderius 

Erasmus (1466-1536). 

Erasmus groeide op in 

het geestelijke klimaat 

van de Moderne 

Devotie. Hij bezocht de 

Latijnse school in 

Deventer (net als Thomas a Kempis) en werd 

monnik. Hij ontwikkelde zich tot Bijbels humanist en 

durfde scherp te protesteren tegen de misstanden in 

zijn kerk. Waar kunnen we in hem sporen van de 

Moderne Devotie ontdekken? We zullen enkele 

juweeltjes uit Erasmus’ werk lezen en met elkaar 

overdenken. 

Deze avond begint nog om 19.30 uur (zonder 
maaltijd) en kost 5 euro per persoon. Aanmelden 
kan via de website 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl en 
betaling van 5,00 euro (inclusief koffie/thee) op 
bankrekening NL71INGB0007852541 t.n.v. 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie. Van harte 
welkom! 
 
Michaelsvieringen Grote of Sint Michaëls Kerk 
Zwolle, aanvang 17.00 uur 
Thema: Uit het evangelie naar Lucas. 
13 maart, Michaëlsviering. Vg. ds. Iemke Epema. 
Muzikale medewerking wordt verleend door enkele 
zangers van de Michaëlscantorij. Toon Hagen heeft 
de muzikale leiding.  
 
Doel derde collecte 
In deze maanden van het jaar draait het kerkenwerk 
in de wijken volop. Alle wijken geven daar op hun 
eigen manier invulling aan, maar de programma’s 
hebben wel de belangrijkste doelstellingen gemeen: 
ze willen de onderlinge verbondenheid van 
gemeenteleden vergroten en de wijkgemeenten een 
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gezicht naar buiten geven. Veel van de activiteiten 
die daaraan bijdragen worden vanuit de wijkkas 
bekostigd. Vindt u de doelstellingen van het 
wijkwerk ook belangrijk? Dan kunt u daar op deze 
zondag een financiële bijdrage aan leveren. 
 
Schrijfwedstrijd over ‘Moderne Devotie vandaag’ 
Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie organiseert 
in het kader van het jaarthema ‘Moderne Devotie 
vandaag’ een schrijfwedstrijd.  De opdracht luidt als 

volgt: Schrijf een 
gedicht of korte 
brief aan 
Thomas a 
Kempis. Thomas 
was een monnik 
die wijze 
spreuken over 
geloof en 
levenskunst 
opschreef. Zijn 
pennenvruchten 
kunnen we nog 
altijd lezen. 
Misschien kan 

één spreuk of woord uit zijn beroemde bestseller ‘De 
Navolging van Christus’ je inspiratie geven voor jouw 
bijdrage. Moderne Devotie gaat over alledaagse 
spiritualiteit. Wat roept devotie bij je op? Een warme 
herinnering, een unieke ervaring, een 
lievelingswoord...? Schrijf het maar op en deel het 
met ons. 
Stuur ons jouw bijdrage per mail naar 
info@ontmoetingshuismodernedevotie.nl . De 
deadline is 22 maart 2022. Het kernteam zal de 
mooiste inzendingen uitkiezen. Op onze bijeenkomst 
van dinsdagavond 29 maart 2021 worden de 
winnaars bekend gemaakt.  
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