
KERKGROET     27 maart 2022 

Voorganger  :  ds Iemke Epema   

Collecten :  1. Diaconie  2. Kerk 3. Vakantieweken 

gehandicapten 

 

 
De bloemen  
gaan deze zondag  
naar: Hr. en Mw. C. Poppe 
 
 

Digitaal Aandachtsboek 
Het digitale aandachtsboek krijgt een vast 
telefoonnummer! Niet meer wisselend, 
afhankelijk van die de predikant is, maar iedere 
week hetzelfde nummer. Wie niet zelf naar de 
kerk komt, maar toch graag ergens een lichtje 
voor aan wil laten steken, kan een bericht sturen 
naar 06 45 367 926. Wij vragen u dit bericht 
uiterlijk zondag om 9:45 binnen te laten zijn. De 
diaken van dienst zal dan bij het schriftelijke 
aandachtsboek ook deze berichten meenemen. 
 
Doel van de derde collecte: Vakantieweken 
gehandicapten 
Op alle mogelijke manieren en met aanlokkelijke 
advertenties worden we aangemoedigd om op 
vakantie te gaan of een reis te maken. Het mag en 
kan weer. Velen hebben hun plannen om eens 
lekker weg te gaan al voor elkaar. 
Bij het plannen van onze vakantie realiseren we 
ons vaak niet dat er ook mensen zijn die door een 
lichamelijke beperking niet zomaar op vakantie 
kunnen. Ook zijn hun vakanties duurder, omdat ze 
gebruik moeten maken van aangepaste 
voorzieningen. 
Ook deze mensen willen graag een keer een 
weekje weg. Ze kijken ieder jaar hier naar uit. De 
Diaconie helpt hen dit mogelijk te maken. Helpt u 
er ook aan mee? 
 
Bedankje 
Mijn kinderen en ik danken u/jullie hartelijk voor 
het meeleven tijdens het ziek-zijn en overlijden 
van Wiebe. 
De hartelijkheid van de reacties hebben ons erg 
goed gedaan. 
Margreet Jellema- Polderman 
 
Woensdagavondvespers 
De gezamenlijke Veertigdagenvespers worden om 
en om in de Oosterkerk en de Adventskerk 
gehouden. De eerstvolgende vindt op woensdag 
30 maart om 19:30u plaats in de Adventskerk. Het 

overkoepelende thema van de vesperserie is 'Alles 
komt goed?! - Wegen van barmhartigheid’. We 
richten ons op 23 maart op ‘Vreemdelingen 
herbergen’ als een weg van barmhartigheid. Ds. 
Hans Tissink is dan liturg en 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. 
 
Palmpasenstokken maken 
Zondag 10 april is het Palmpasen. In de kerkdienst 
gaan wij met de zelfgemaakte stokken in een 
optocht door de kerk lopen. De kinderen 
(allerkleintjes t/m groep 8) mogen op zaterdag 9 
april tussen 13.00 uur en 15.00 uur in de kerk een 
stok komen versieren. Wij zorgen voor al het 
materiaal. De versierde stok blijft dan in de kerk 
staan, tot zondagochtend. Dan zetten wij de 
haantjes erop en maken we er een mooi feestje 
van. 
Misschien heb je thuis nog een stok liggen van 
vorig jaar? Neem deze dan komende zondag(en) 
mee. 
En heeft u buxustakken die wij kunnen gebruiken? 
Wilt u dit dan even mailen naar frans-
simone@kpnplanet.nl Wij hebben er zin in! 
 
Wat de Pot schaft 
Ja, we mogen weer samen eten in de kerk! 
U bent welkom op dinsdag 5 april om 17.30 uur. 
Zoals u gewend bent serveren we een heerlijke 
dagschotel en een toetje. 
De prijs is nu € 7,= pp, 
Graag opgeven voor donderdag 31 maart via de 
lijst op de balie, 
of via riawesterbeek59@gmail.com 
of bellen naar Ans Selhorst op donderdag tussen 

18.00 en 19.00 uur: 06 510 611 66 

15 Mei KOFFIECONCERT in de Oosterkerk 
Er is weer ruimte voor muziek. Na een lange stilte 
mogen we weer. We organiseren daarom op  
15 mei een 5-minutenfestival. 
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Een concert door en voor jongeren en ouderen uit 
Oosterkerk en Adventskerk. In het najaar 
organiseren we weer een Limonadeconcert voor 
de jongeren. 
Muzikaal talent mag zich laten horen in alle stijlen 
en op alle instrumenten. Enige voorwaarde is de 
duur:  niet langer dan 5 minuten. 
15 mei lijkt nog ver weg, maar als je muziek wilt 
instuderen heb je wel even wat tijd nodig. 
Dus : denk er even over na en meld je aan , 
Geeske en ik zullen van alle aanmeldingen een 
mooi programma maken. Voor eventuele 
begeleiding van een solo kunnen wij zorgen. 
Behalve muzikanten hebben we natuurlijk ook 
publiek nodig . Houd vast de datum vrij : 
15 mei, na de kerkdienst en koffie met wat 
lekkers.  We houden aan het eind altijd een 
collecte voor een goed doel, deze keer willen we 
die bestemmen voor hulp aan de vluchtelingen uit 
Oekraïne. 
Wil je je aanmelden of eerst even overleggen, 
neem contact op met  
Geeske:  koopman-ridderbos@hetnet.nl         of  
Nel:         muziek@oosterkerk.nl 
 
Gezinszondag in de Adventskerk (Talmaplein, bij 
SIO) 3-04  9.30 
3 April is er weer een gezinszondag in de 
Adventskerk. Deze zondag staan in de viering de 
kinderen van de basisschool centraal. 
Het thema van de viering is : Waarom een ezel ?? 
Omdat het de zondag is die vooraf gaat aan 

Palmzondag gaan we op zoek naar 
het antwoord op de vraag ‘waarom 
reed Jezus op een ezel?’ 
Een viering waar de kinderen 
centraal staan maar die ook leuk is 
voor ouders en grootouders. Kom 
dus gerust om dit eens mee te 
maken. 

Na afloop is er koffie en kunnen de kinderen 
koekjes versieren. 
Vragen ?  Bel of mail :   
Dirk Jan Steenbergen (0642002091, 
steenburger@kpnmail.nl 
 
Michaëlsvieringen Grote of Sint Michaëls Kerk 
Zwolle, aanvang 17.00 uur 
Thema: Uit het evangelie naar Lucas. 
27 maart, Michaëlsviering vesper. Vg. Harry 
Steenbergen en Christa van Stappen. M.m.v. de 

Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen, die de 
algehele muzikale leiding heeft. 
Zie www.michaëlsvieringen.nl  
 
Goede Vrijdag 15 april 22.00 uur 
Een ingetogen viering met teksten van de 
evangelist Johannes. We buigen het hoofd voor 
het ‘beklag van God’ over het lijden van Christus 
en van onze wereld. Er is ruimte voor overdenking 
en gebed, in stilte en in muzikale intermezzo’s. 
M.m.v. Corien Kok (cello), Toon Hagen 
(orgel/piano) en leden van de Michaëlscantorij, 
Voorganger is Jan Doelman. 
  
Pasen 17 april 17.00 uur 
Het Paasoratorium (BWV249) van J.S. Bach begint 
met: Kommt, eilet und laufet. De muziek wordt 
feestelijk uitgevoerd door diverse instrumenten, in 
de context van een kerkelijke viering. Het 
evangelie van de Opstanding klinkt in de woorden 
van de evangelist Johannes. 
Diverse musici verlenen medewerking. 
Voorganger is Jan Doelman. 
 Zie ook: www.michaelsvieringen.nl en 
 www.michaelscantorij.nl/pasen 
 

 
Schrijven over Moderne Devotie 
vandaag 

 Onze ontmoetingsavond op 
dinsdagavond 29 maart staat in het teken van de 
schrijfwedstrijd rond het thema ‘Moderne Devotie 
vandaag’. Eerst staan we stil bij enkele 

inzendingen. Daarna gaan we als deelnemers zelf 
aan de slag met een korte schrijfopdracht. Welk 
woord of welke spreuk van Thomas a Kempis 
inspireert jou om iets van je spiritualiteit te delen? 
We beginnen onze bijeenkomst in de Bagijnehof 
om 18.30 uur met een maaltijd. U kunt zich tot 
zondagavond 27 maart aanmelden via de 
website www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl 
en betaling van 7,50 euro (inclusief koffie/thee) op 
bankrekening NL71INGB0007852541 t.n.v. 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie. Van harte 
welkom! 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan  
kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 12.00 uur, met als 
onderwerp de datum van plaatsing.  
Deze kerkgroet is samengesteld door Ans Selhorst  
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