
                                                                              KERKGROET                                      zondag 6 maart 2022   

Voorganger: ds. Iemke Epema 

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Zending 

 

 

 

Bloemengroet 
 
De bestemming van de 
bloemengroet wordt zondag 
in de dienst bekend gemaakt. 
 

 

Liturgische Bloemschikkingen 
Ook in de Veertigdagen-tijd en met Pasen kunnen we  
weer liturgische bloemschikkingen maken. En kunt u 
er even rustig bij komen staan kijken, wat de 
betekenis is en hoe groot de schoonheid van 
bloemen is. Voor elke week maken wij een schikking, 
die past bij de Schriftlezingen. Op de beamer wordt 
nadere uitleg gegeven. 
Coby van Buiten en Gery Woltinge 
 

Derde collecte zondag 06 maart:   
Zending (Kerk in Actie) 
Op de eerste zondag in maart collecteren we in de 
Protestantse Gemeente Zwolle voor het 
zendingswerk van onze kerk. We weten ons 
geroepen om te delen in gebed, in solidariteit en 
gaven. Samen zijn we Kerk in Actie. Geïnspireerd 
door Jezus Christus, willen we delen wat ons 
gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen 
hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Een 
voorbeeld hiervan is een project van Kerk in Actie in 
Rwanda. In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70% van 
de inwoners van de landbouw. Door gebrek aan 
grond kunnen veel mensen hiervan lastig 
rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg 
om een gezin voldoende te voeden. Rwandese 
diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en 
boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren 
hen veeteelt en groeneten en fruit verbouwen met 
moderne landbouwtechnieken. Na de training 
begeleiden ze boeren in hun eigen dorp. Steeds 
meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde 
voeding bieden. 
 

Woensdagavondvespers 
De eerste in een serie van 5 gezamenlijk vespers 
wordt op 9 maart gehouden om 19:30u in de 
Oosterkerk. Het overkoepelende thema van de 
vesperserie is 'Alles komt goed?! - Zeven wegen van 
barmhartigheid. Op woensdag 9 maart is het tevens 
biddag. We richten ons dan op 'Zorg voor de aarde' 
als een weg van barmhartigheid. Een van de 
predikanten van het cluster Adventskerk-Oosterkerk 
gaat in de vespers voor die mede zijn voorbereid 

door de gezamenlijke werkgroep ZWO. Kees Kuiper is 
de vaste 'vesperpianist'. De vespers zijn sober van 
opbouw met tijd voor inkeer en stilte. Ze duren 
hooguit een halfuur. 
 

Voor wie nog afstand wil houden 
Nu de kerk weer open is voor iedereen, zonder 
maatregelen, willen we wel ruimte bieden aan 
degene die nog 1,5 m afstand wil houden. De voorste 
bank in de kerk (bij de uitgang Bagijnesingel) wordt 
daarvoor vrij gehouden. Aanmelden hiervoor is niet 
meer nodig. 

 
De Koffie-ochtenden hervat! 
Welkom 10 maart vanaf 10.00 uur. Elke 
donderdagmorgen in de even weken, staat de koffie 
klaar in De Bagijnehof, Oosterkerk. Kom binnen voor 
een kop koffie en ontmoeting tussen 10.00 en 11.30 
uur. Wie u ook bent, waar u ook woont, in de buurt, 
in de wijk, of verder weg: welkom. 
 

Voortgang samenwerking Adventskerk - 
Oosterkerk 
Beide moderamina zijn de afgelopen periode, in 
overleg met hun eigen kerkenraad, intensief 
betrokken geweest bij het uitwerken van een 
gezamenlijke plaatselijke regeling voor de nieuwe 
gemeente (zie toelichting Klankbord, nummer 3, 
voorjaar 2022). 
Het afstemmen van elkaars werkwijzen en begrijpen 
van elkaars handelen blijkt meer tijd te vragen dan 
verwacht. Inhoudelijk zijn er veel overeenkomsten. 
Organisatorisch zijn er, naast overeenkomsten, ook 
verschillen. Daarnaast zijn we als kerkenraden, door 
de Corona-beperkingen, niet in de gelegenheid 
geweest om hierover met elkaar in gesprek te gaan. 
Dit maakt dat we meer tijd willen nemen voor dit 
proces. De gestelde fusiedatum van 6 juni 2022 / 
Pinksteren 2022 laten we daarom los. 
Door meer tijd te nemen om elkaar te leren kennen 
en elkaar te ontmoeten kiezen we voor een weg van 
zorgvuldigheid met een positief effect op de 
onderlinge samenwerking op weg naar een gedragen 
eindresultaat. Jan Boer (adviseur Kerkvitaal) zal ons 
daarin begeleiden. 
De komende periode zal hetgeen reeds is 
opgebouwd in de samenwerking tussen de raden en 
taakgroepen gestimuleerd worden en doorgaan. De 
beide gemeentes vormen al één cluster, de 
predikanten werken al vanaf 2018 in een 
samenwerkingsverband en financieel worden we 
door de Protestantse Gemeente Zwolle als één 
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geheel gezien. Clusterbrede onderwerpen worden de 
komende tijd gezamenlijk opgepakt om zo 
geleidelijk aan naar elkaar toe te kunnen groeien. 

Namens de kerkenraad Oosterkerk, 

Piet Kuiper, voorzitter 

Klarieke Hop, scriba 

Namens de kerkenraad Adventskerk, 

Anneke van der Meulen, voorzitter 

Jan Duenk, ouderling-kerkrentmeester 

In memoriam Willy van Zanten - Esseboom 
Willy Esseboom werd geboren op 27 september 
1934 in Rotterdam - Schiebroek. Daar werkte zij tot 
een jaar voor haar huwelijk op kantoor. 
Zij trouwde in 1961 met Henk van Zanten. Dat 
betekende dat zij naar Zwolle moest verhuizen. Hun 
huwelijk werd gezegend met de geboorte van twee 
zoons en een dochter. Zij zette zich zorgzaam en 
strijdbaar in voor haar man en kinderen. 
Hoewel haar huwelijk gelukkiger was dan haar jeugd, 
miste zij haar familie. Toen zij de laatste jaren steeds 
minder mobiel werd en er door de 
coronamaatregelen ook veel contacten wegvielen, 
betekende dat voor haar een grote eenzaamheid. 
Ze overleed op vrijdag 25 februari toch nog 
onverwacht. In de dankdienst voor haar leven 
hebben we stilgestaan bij Johannes 14. We wensen 
haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij 
verlies van hun moeder en oma. Moge haar 
gedachtenis tot zegen zijn. 
ds. Rein den Hertog 
 

Gezinszondag in de Adventskerk 
Zondag 6 Maart is er Gezinszondag in de 
Adventskerk.  Deze zondagviering staan de kinderen 
van de basisschool centraal maar ook voor papa’s en 
mama’s en opa’s en oma’s is er wel wat te beleven. 
Het thema is groeien en we sluiten af met broodjes 
bakken aan een stok!! 
 

KAMP voor Provider en XL 
Het weekend van 8,9 en 10 April gaan we met de 
jongeren op kamp.  De bestemming is Ameland. Het 
wordt een weekend vol plezier en leuke activiteiten. 
Maar ook een kamp met enige inhoud. Jongeren 
kunnen zich alvast opgeven via de app of mail. Geef 
het door…..geef het door….. 
 

Collecte Jantje Beton 
Jantje Beton is een organisatie die speelplekken 
maakt en renoveert.  Vooral op plekken waar weinig 
buitenspeelmogelijkheden zijn. Ze stimuleren 
kinderen om buiten te spelen en te bewegen. 
De helft van de opbrengst van de collecte gaat naar 
Jantje Beton,  de andere helft naar ons eigen 

jeugdwerk. Bij de deur staan jongeren met bussen en 
qr-code-stickers. Ook als u betaalt via die qr-code 
komt het geld deels ten goede aan ons jeugdwerk. 
 

Zwols leerhuis 

 

 

 

 
Aanstaande dinsdag 8 maart is de 3e bijeenkomst in 
de Lutherse Kerk. We lezen Johannes 12,20-36 de 
Evangelie-lezing op zondag 13 maart. Iedere keer 
staat op zichzelf. Je kunt dus één keer komen, of 
vaker. Vanaf 19.45u kunt u binnen komen. We 
starten om 20.00u. Het leerhuis duurt tot 21.30u. 
We zien u heel graag komen. Meer informatie: 
leerhuis@elkz.nl 
 

Politieke lijsttrekkers in debat over armoede en 
duurzaamheid 
Zwolle wil een stad zijn waar armoede wordt 
uitgebannen en waar duurzaamheid de boventoon 
voert. Maar hoe staan de verschillende politieke 
partijen hierin? Daarover organiseert het Diaconaal 
Platform Zwolle op vrijdagavond 11 maart een 
debat- en gespreksavond met lijsttrekkers van alle 
politieke partijen die meedoen aan de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Plaatsgenoot Wim 
Eikelboom leidt het debat, dat plaatsvindt in de 
Theodorakapel in Zwolle. Publiek is van harte 
welkom. Het politieke stadsdebat over armoede en 
duurzaamheid is vrijdag 11 maart van 19.15 tot 
uiterlijk 20.30 uur in de Theodorakapel aan de 
Theodorahof 20. 
 

Stabat Mater in Zwolle 
Maandagochtend 14 maart bent u van harte welkom 
in de Plantagekerk, voor een koffieconcert van 
pianist Wouter Harbers. Samen met twee 
topsolisten, Wendeline van Houten (sopraan) en 
Marianne Selleger (alt), voert hij het Stabat Mater 
van Pergolesi uit. Wouter begeleidt op het orgel en 
licht de muziek toe. Koffie vanaf 10:00u, het concert 
start om 10:30u en duurt ongeveer een uur. Kaarten 
à 17,50 euro (incl. koffie) verkrijgbaar via 
www.koffieconcerten.nl 

 

Michaelsvieringen Grote Kerk, 17.00 uur 
Thema: Uit het evangelie naar Lucas, Bidden bij de 
Bron. Zondag 6 maart, Michaëlsviering Vesper, vg. 
Robert Kanning en Christa van Stappen. 
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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 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl en 
betaling van 5,00 euro (inclusief koffie/thee) op 
bankrekening NL71INGB0007852541 t.n.v. 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie. Van harte 
welkom! 

Schrijfwedstrijd ‘Moderne Devotie vandaag’ 
Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie organiseert 

in het kader van 
het jaarthema 
‘Moderne Devo-
tie vandaag’ een 
schrijfwedstrijd.  
De opdracht luidt 
als volgt: Schrijf 
een gedicht of 
korte brief aan 
Thomas a Kem-
pis. Thomas was 
een monnik die 
wijze spreuken 
over geloof en 
levenskunst op-

schreef. 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 Devo-
tie gaat over alledaagse spiritualiteit. Wat roept de-
votie 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. 

 
 
 
 

Zoals u weet is onze Oosterkerk sinds ongeveer een 
jaar een werkgroep "Groene Kerk" rijker. 
Na een tijd waarin er in verband met Corona weinig 
mogelijk was, is de werkgroep nu weer volop bezig 
allerlei verbeteringen o.a. in de vorm van energiebe-
sparing aan te brengen in ons gebouw. Dit alles in 
nauwe samenwerking met de Beheercommissie. En 
er wordt hard aan gewerkt! Zo zijn inmiddels alle 
lampen vervangen door Led-verlichting! Op de web-
site kunt u nog veel meer aanpassingen vinden. 
Wij hopen geregeld van ons te laten horen en zo de 
'klimaatbewustheid' levendig te houden. 

 
Het Verhaal Gaat 
Nu de coronabeperkingen grotendeels zijn opgehe-
ven, kunnen we ook weer ontspannen samenkomen 
rond het boek Het Verhaal Gaat van Nico ter Linden, 
een plezierige en leerzame middag. Iedereen die 
eens een keertje wil kennismaken: wees welkom 
aanstaande dinsdag, 8 maart, van 13:30 tot 15:00u 
in de Lutherse Kerk (achteringang). Meer info? Neem 
contact op met ds. Iemke Epema. 
 

Paarse bussen voor koken in Bangladesh 
In de veertigdagentijd staan de bussen weer klaar 
voor ons nieuwe project: Veilig koken en meer inko-
men voor vrouwen in Bangladesh (Kerk in Actie). 
Een innovatief kooktoestel zorgt voor minder rook, 
betere gezondheid en meer inkomen, maar het is 
ook milieuvriendelijk. Het kooktoestel zet de helft 
van het gestookte hout en groenafval om in biochar, 
een soort houtskool. Vrouwen mengen dit met orga-
nische mest van hun vee en verkopen de biochar 
vervolgens als een natuurlijke bodemverrijker, die 
CO2 opslaat in de bodem en zo uitstoot vermindert. 
Het kooktoestel veroorzaakt bovendien minder rook. 
NL87RABO0373739974 t.n.v. Diaconie van de Protes-
tantse Gem. Zwolle ZWO Commissie Oosterkerk o.v.v. 
Koken Bangladesh.   
 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 12.00 uur, met de 

datum van plaatsing. Kopij in het e-mailbericht en niet als 

bijlage. Kerkgroet voor het weekend thuis? Vul dan uw gegevens 

in via https://www.oosterkerk.nl/kerkgroet-ontvangen-via-

laposta/ (Deze kerkgroet is samengesteld door Jan Stellingwerff) 
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