
KERKGROET    (oplage geen)   3 april 2022 

Voorganger  :  ds Nelleke Eygenraam   

Collecten :  1. Diaconie  2. Kerk  

    3. Expl. Prot. Gemeente Zwolle 

 

 

Bloemengroet 
De bloemen van deze dienst 
gaan naar Hr. J. Steenbergen 
Op deze manier laten we onze 
verbondenheid blijken. 
 

Gestuurde kaarten op 27 maart. 
Mw. A.L Nieuwenhuizen-Kalsbeek, 
Van harte gefeliciteerd met uw 98ste verjaardag. 
Hr. En Mw. Bakker-de Dreu, 
Van harte gefeliciteerd met uw 50-jarig huwelijk. 
 
Gestuurde kaarten op 20 maart. 
Mw. R.A. van Diepen-Kuipers. 
Van harte gefeliciteerd met uw 91ste verjaardag. 
Hr. En Mw.E. van Buiten-Schaap 
Van Harte gefeliciteerd met uw 60 jarig huwelijk 
 
Bedankje 
Hartelijk  dank voor de mooie bloemen die wij 
zondagmorgen namens de Oosterkerk mochten 
ontvangen. Als je zolang niet in de kerk geweest 
bent doet het erg goed om op deze manier een 
groet te krijgen. Met vriendelijke groeten , Cees en 
Truus Poppe 
 
Beste mensen van de Oosterkerk, 
Woensdag 30 maart waren wij 50 jaar getrouwd, 
op deze feestelijke dag  werden wij verrast door 
een groot aantal kaarten en bloemen. In het 
bijzonder werden wij verrast door een kaart van 
de Oosterkerk getekend oor vele leden van de 
gemeente . Dit signaal van betrokkenheid heeft 
ons erg geraakt, heel veel dank daarvoor. Dit 
kleine gebaar drukt voor ons een sterk gevoel uit 
dat je ergens bij hoort, ook al behoren we niet tot 
de meest frequente kerkbezoekers. Nogmaals veel 
dank en wij hopen spoedig weer deel te nemen 
aan diensten van Oosterkerk. Hartelijke groeten , 
Maja en Koos Bakker 
 
 
 
 
 
 
 

Overleden 
Op woensdag 30 maart 2022 overleed Johanna 
Oud-Westerop in de leeftijd van 91 jaar (De 
Venus, app. 201, Spoolderbergweg 19, 8019 BB 
Zwolle). 
De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op 
dinsdag 5 april om 15.00 uur in de aula van 
crematorium Kranenburg in Zwolle. In de volgende 
kerkgroet zal het In Memoriam verschijnen. 
 
Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle 
Het hart van de kerk wordt gevormd door 
mensen. Dat beleven we in diensten en vieringen 
en dat merken we in het pastoraat. Om dat hart 
inhoudelijk te bedienen en het te voede zijn 
professionele werkers nodig. Voor het organiseren 
van samenkomsten rond de mijlpalen in ons leven, 
het stimuleren van jeugdwerk, zorg voor ouderen 
en voor het pionieren met nieuwe vormen van 
kerk zijn. Om verzekerd te kunnen blijven  van 
voldoende en kwalitatief goede beroepskrachten 
moeten we daarin ruim investeren. Uw bijdrage 
helpt! 
 
Koffiemorgen Oosterkerk 
Elke even week wordt er koffie geschonken in de 
ontmoetingsruimte van de Oosterkerk. Welkom 
a.s. donderdagmorgen 7 april tussen 10.00 en 
11.30 uur. 
 
Koffiemorgens op de Pierik starten weer. 
Nu de coronamaatregelen weer voorbij zijn, gaat 
er op donderdag 14 april a.s. weer gestart worden 
met de koffiemorgens op de Pierik. De morgens 
vinden plaats van 10.00 tot 12.00 uur in het 
speeltuingebouw aan de Geraniumstraat 1a. 
Mensen kunnen hier komen voor een kopje koffie, 
een spelletje of gewoon een ontmoeting van mens 
tot mens. Voor de koffiemorgens zoeken we nog 
een aantal vrijwillige  
gastheren of gastvrouwen. Wellicht zijn we op 
zoek naar u of jou. Het zal vast wat voor u zijn. 
Kom gewoon vrijblijvend kijken of neem voor 
meer informatie contact op met Wim van Ree,  
of 06 – 1018 6422. Dit initiatief wordt mede 
gedragen en ondersteund door de 
Oosterkerkgemeente 
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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! 
 
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. 
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 bestem-
men 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 
 
 
 
 

Michaelsvieringen Grote of Sint Michaëls Kerk 
Zwolle, aanvang 17.00 uur 
Thema: Uit het evangelie naar Lucas. 
3 april Michaëlsviering, Vg. ds. Ad Geerling. M.m.v. 
enkele zangers van de Michaëls cantorij, algehele 
muzikale leiding Toon Hagen. 
Zie www.michaëlsvieringen.nl 
10 april, Lukaspassie met teksten van ds. Jan Jaap 
Stegeman, muziek Toon Hagen. Uitgevoerd door 
solisten, de Michaëlscantorij en Musica Michaelis, 
o.l.v. Eugene van Bohemen 
 
Amnesty International . 
Op Witte Donderdag is er een schrijfactie , 
georganiseerd door de Amnesty Werkgroep 
Zwolle en de Dominicanenkerk. 
Er kan in het koor van de Dominicanenkerk 
geschreven worden. ‘s Middags van 13.30-16.30 u. 
en ‘s avonds ( na de dienst) van 20.30-0.00 u. Er 
wordt gezorgd voor schrijfmateriaal en 3 
voorbeeldbrieven. Indien nog toepasselijk kan er 
ook een brief geschreven worden aan de 
Russische Ambassade i.v.m de 
mensenrechtenschendingen in Oekraïne. Iedereen 
is welkom om een poosje mee te schrijven. S.J. 
Bousema 
 
Herhaalde oproep. 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, was dit het LAATSTE rooster 
dat ik heb gemaakt.. Wie wil het van mij 
overnemen ? Graag een mailtje 
naar wim.deruiter@home.nl  
 
Koorbizniz 

Ook in 2022 zal Koorbizniz 
weer een nieuwe Passion 
ten gehore brengen. In deze 
Passion wordt een 
verbinding gelegd tussen 

het lijdensverhaal van Jezus en de 
Nederlandstalige popmuziek. Door het gebruik van 
hedendaagse liederen wordt het lijdensverhaal 
dichterbij de actualiteit gebracht en komt zo op 
een andere manier ten gehore. De Passion wordt 
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uitgevoerd op Goede Vrijdag 15 april om 19.30 uur 
in de Oosterkerk. 
 
Avonddienst op zondag 10 april in de Oosterkerk 
De palmzondag kent twee gezichten, de intocht 
met palmtakken met het hosanna en het andere 
gelaat: de ophanden zijnde kruisiging. In de 
avonddienst willen we stilstaan bij het 
lijdensverhaal zoals we dit vinden in het evangelie 
van Lucas. We wisselen dit af met liederen uit het 
liedboek, iets minder bekend waarschijnlijk. 
Liederen zoals 579 ‘Niets droeg hem meer’; 581 
‘Hier zwijgt het hoge denken. Ook de aanklacht 
onder het kruis in de vorm van Lied 585 ‘Waar was 
jij, toen men Hem gekruisigd had’, heeft een 
plaats in deze viering. De voorganger in de dienst 
is  
ds R. den Hertog en de Zwolse Cantorij gaat ons 
voor bij het zingen. De aanvang van de viering is 
19.00 uur. Van harte welkom.   Hartelijke groet, 
Rudie Altelaar 
 
12 april 2022  Charles Taylor en Thomas a Kemp 

Charles Taylor (1931-) geldt als 
één van de beroemdste 
filosofen van vandaag. Hij 
schreef dikke boeken over 

politiek, filosofie en religie in onze moderne 
seculiere tijd. Ds. Iemke Epema promoveerde in 
2018 op het gedachtengoed van Taylor. Haar 
proefschrift luidde ‘Niets gaat ooit verloren. 
Transcendentie en transformatie in het denken van 
Charles Taylor’. Zij gaat deze ontmoetingsavond 
op zoek naar een kruisbestuiving en fictief debat 
tussen Taylor en Thomas a Kempis. Welke 
interessante vondsten kan Iemke Epema met ons 
delen? 

Deze bijeenkomst op dinsdagavond 12 april begint 
weer met een maaltijd om 18.30 uur in de 
Bagijnehof.  U kunt zich tot zondagavond 10 april 
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. 

 

 

JEUGD !! 
Altijd al willen weten waarom Jezus op een ezel 
rijdt? 
Kom dan zondag 3 April naar de Adventskerk. 
Een kerkdienst met het kind centraal maar ook 
leuk voor (groot)ouders. We beginnen om half 10 
en het duurt zo’n 3 kwartier. Daarna natuurlijk 
koffie, limonade en koekjes versieren. Kom ook en 
neem je moeder, vader, opa en oma mee. Het 
wordt een leuk feestje samen. 
 
KAMP KAMP KAMP  voor bruggers en ouder 
Zondag 3 April is de laatste dag dat jeje kunt 
opgeven voor het kamp naar Ameland.  
Het thema ‘wat geloof jij?” 
Vertrek Vrijdag 8-4   17.00 
Terug  Zondag 10-04  17.30 
Vergeet je toetsweek, je school etc.  Even 
helemaal weg !! Opgeven …  mail naar Dirk Jan 
(steenburger@kpnmail.nl)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kopij per email aan kerkgroet@oosterkerk.nl 
vóór donderdag 12.00 uur, met als onderwerp 
de datum van plaatsing. 
Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? 
Aanmelden via: 
https://www.oosterkerk.nl/kerkgroet-
ontvangen-via-laposta/ 
Deze kerkgroet is gemaakt door Evert Pierik 
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