
KERKGROET    (oplage geen)                 1 mei 2022 in Adventskerk 

Voorganger  :  ds Nelleke Eygenraam   

Collecten :  1. Diaconie  2. Kerk  

    3. Instandhouding Synagoge 

 

 

Gezamenlijke diensten op 1 en 8 mei 
 
Vorig jaar is door de kerkenraden van de Ooster-
kerk en de Adventskerk afgesproken dat de diens-
ten in en rond de schoolvakanties voortaan 
gezamenlijke diensten zouden zijn.  
In de zomervakantie waren we hier al aan gewend 
geraakt. Tijdens de coronaperiode hebben we ook 
zoveel mogelijk  gezamenlijke diensten gehou-
den,  juist op die zondagen dat we geen of amper 
kerkgangers konden ontvangen.  
Gezamenlijk kerken - een goede ervaring! Deze 
vorm van samenwerking is met ingang van januari 
2022 uitgebreid door op de zondagen van alle 
schoolvakanties zoveel mogelijk gezamenlijke 
diensten te houden, dus ook in de meivakantie. 
Een mooi streven! Helaas kon de informatie voor 
bijv. het Zwolse kerkblad Gaandeweg niet op tijd 
aangeleverd worden. Daarin staat voor komende 
zondag 1 mei nog ds. Nelleke Eygenraam 
genoemd, maar dat klopt niet meer. 
 

Het is nu zo: 
 
Zondag 1 mei, 9:30u in de Adventskerk 
gezamenlijke dienst, voorganger Dirk Jan 
Steenbergen - jeugdwerker in de combinatie van 
wijkgemeenten Adventskerk-Oosterkerk. Deze 
dienst is voorbereid in samenspraak met ‘De 
hemelse gelagtafel’. Muzikale medewerking wordt 
verleend door gospelkoor ‘Unite’ uit Nunspeet. De 
dienst is online (ook achteraf) te volgen 
via www.adventskerk.nl en vervolgens de gele 
knop aanklikken. 
 
Zondag 8 mei, 10:00u in de Oosterkerk 
gezamenlijke dienst, voorganger ds. Marjanne 
Dijk - momenteel nog als predikant verbonden als 
geestelijk verzorger bij Isala. Deze dienst is online 
(ook achteraf) te volgen via de websites van de 
Oosterkerk en de Adventskerk. 

 
Kerkbalans 2022 Oosterkerk. 

De voorlopige opbrengst kerkbalans 2022 tot en 
met 15 maart is bekend. Hartelijk dank voor uw 
toezegging met betrekking tot uw financiële 
bijdrage voor 2022! De voorlopige opbrengst  

 
kerkbalans is € 264.102. Een stuk lager dan vorig 
jaar. We hopen dat de uiteindelijke opbrengst 
2022 alsnog meer in lijn komt met de uiteindelijke 
opbrengst 2021. Deze was in 2021 € 306.101. 
Namens de kerkrentmeesters Oosterkerk 
Sandra Prins en Henk ter Steeg 

 
Bloemen en kaarten op  zondag 17 april 
zijn er kaarten verstuurd naar 
• Mevr. G. Lagerweij, de Esdoorn k.112,  

Esdoornstraat 7    ter bemoediging. 

• Mevr. A. Vos, Anne Heerkens k.2-6,  
Hertenstraat 8   veel sterkte. 

 

Op zondag 24 april werden de volgende 
kaarten verzonden 
• Mw. D.M. La Roi- Bouwsema met de hartelijke 

felicitaties  voor haar 92ste verjaardag  

• Hr. en Mw. J.G.L. Luitjes- Dam met hun 55-jarig 
huwelijk.  

• Hr. Tesink en Mw. J. Hiemstra- Jager kregen een 
kaart ter bemoediging. 

 
De doelcollecte is vandaag bestemd voor 
het instant houden van de Synagoge 
De synagoge aan de Samuel Hirschstraat is een 
karakteristiek gebouw in de Zwolse binnenstad. 
Tot in de Tweede Wereldoorlog bood de synagoge 
onderdak aan een grote joodse gemeenschap. Het 
gebouw overleefde de oorlog wonderwel. Maar 
voor de meeste leden van de joodse gemeente 
was dat anders: zij werden gedeporteerd en om-
gebracht. Slechts enkelen keerden terug. Op 4 mei 
staan we stil bij dat immense leed. U begrijpt dat 
de naoorlogse joodse gemeente veel te klein is om 
zorg te dragen voor de Zwolse synagoge. Daarom 
wordt deze beheerd en onderhouden door twee 
stichtingen. Zo staat de synagoge open voor ieder-
een om verbonden te blijven met haar geschiede-
nis én met  de joodse religie van vroeger en nu 
(zie: www.synagoge-zwolle.nl). Vanzelfsprekend 
dragen we als protestantse gemeente hieraan bij.  
 

 
 

http://www.adventskerk.nl/
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Het heeft Zijne Majesteit de Koning 
behaagd…… 
Op 26 april ontving Nel v.d. Maden uit handen van 
burgemeester Snijders een koninklijke onderschei-
ding. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. 

Dit als waardering voor al het bestuurlijke vrijwilli-
gers werk in het onderwijs, haar rol als buitenge-
woon ambtenaar van de burgerlijke stand, haar 
betrokkenheid in Het Zonnehuis, en de vele muzi-
kale bijdrages aan de vieringen in de Hoeksteen en 
Oosterkerk. 
Wij feliciteren haar van harte met deze onder-
scheiding.                                                     Piet Kuiper 

 

15 mei is er weer een KOFFIECONCERT IN 
DE OOSTERKERK. 
Het wordt een 5-minutenfestival met een zeer 
gevarieerd en goed gevuld programma, 
door muzikale gemeenteleden uit Advents- en 
Oosterkerk. 
Allen die zich hebben opgegeven zijn natuurlijk 
hard aan het studeren voor een mooi optreden. 
Liefst voor een groot en betrokken PUBLIEK. Wie 

er gaan optreden blijft nog even een verrassing. 
Je zult versteld staan van het muzikale talent in 
onze beide kerken. 
Kom luisteren en breng mee wie je wilt, iedereen 
is welkom. 
We beginnen na de dienst en koffie met wat 
lekkers om ± 11:15 , het concert duurt niet langer 
dan ongeveer een uur. Aan het eind houden we 
altijd een collecte voor een goed doel, deze keer 
bestemmen we de opbrengst voor de gevluchten 
uit Oekraïne , en bevelen die van harte aan. 

Het wordt een gezellig, goed klinkend muzikaal 
uurtje, kom vooral.                                Nel vd Maden  

 

Zomerpakkettenactie van Present Zwolle 
De zomer is een heerlijke tijd 
met vakanties. Leuke uitjes 
naar de dierentuin of het 
pretpark, ijsjes eten, van de 
glijbaan in het zwembad en ga 

zo maar door. Maar wat doe je als gezin als er 
geen geld is om deze dingen te doen? Stichting 
Present Zwolle organiseert deze zomer voor de 
achtste keer op rij de zomerpakkettenactie. Zo 
wordt de zomer voor een aantal van deze gezin-
nen een beetje zonniger. De pakketten worden 
samengesteld door vrijwilligers en komen terecht 
bij cliënten van maatschappelijke organisaties. In 
2021 bijna 160 pakketten opgeleverd!  
 
Inhoud pakketten 

Het pakket wordt samengesteld 
door mensen die zich aanmelden. 
De inhoud? Denk aan bonnen 
voor ijsjes, zomerspeelgoed, 
leuke tijdschriften etc. Er wordt 

ook steeds vaker een ‘belevenis’ in de pakketten 
gedaan: een aanbod van de samenstellers om 
samen met het ontvangende gezin naar de 
speeltuin te gaan, of samen buitenspelletjes doen, 
of picknicken etc. Per pakket wordt gekeken naar 
wat wenselijk/mogelijk is voor de samenstellers en 
ontvangers: alles gaat in goede afstemming tussen 
de samenstellers en de hulpverlener zodat het ook 
echt een pakket op maat wordt. U kunt uw pakket 
zelf bezorgen bij de aan u toegewezen ontvanger. 
 
De diaconieën van de Adventskerk en de Ooster-
kerk ondersteunen, evenals voorgaande jaren, de 
zomerpakkettenactie van Present. U kunt zich als 
samensteller aanmelden tot 24 mei.  
Voor meer informatie en een aanmeldingformulier 
zie:  www.presentzwolle.nl/zomerpakketten.  
 
 

Koffieochtend in de Oosterkerk 
Alle even weken staat op donderdagmorgen de 
koffie voor u klaar in de Oosterkerk. 
We slaan een keer over: op 5 mei is 
er geen koffieochtend. 
Daarna  weer welkom op donderdag 19 mei 

tussen 10.00 en 11.30 uur. 
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Michaelsvieringen Grote Kerk Zwolle, 
aanvang 17.00 uur 

Thema: aandacht 

1 mei Michaëlsviering, vesper vg. ds. Harm 
Bousema en Robert Kanning 
Zie www.michaelsvieringen.nl 

 
 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie op 10 
mei

 

Op 10 mei 2022 organiseert het Ontmoetingshuis 
Moderne Devotie een ontmoetingsavond met als 
thema: het leven van de moderne devoten in 

Windesheim. Windesheim is de bakermat van de 
Moderne Devotie. 

We krijgen deze avond uitleg over de geschiedenis 
van het voormalig klooster en de geschiedenis van 
de Moderne Devotie in de IJsselstreek. We krijgen 
een rondleiding in en rond het voormalige kloos-
ter met uitleg over het leven in de tijd van Geert 
Grootte en andere moderne devoten. We bezoe-
ken ook een oude kelder; dit is zeer uniek omdat 
deze normaliter niet voor publiek toegankelijk is.  

Kosten zijn per persoon: € 12,50. De avond wordt 
begonnen met een gezamenlijke maaltijd in het 
Dorpshuis “de Molenkamp”, Geert Grote straat 21 
te Windesheim. Dit is 5 minuten lopen vanaf de 
kerk waar u kunt parkeren. Aanvang: 18.30 uur in 
het dorpshuis. 

Graag aanmelden en betalen via de 
website ontmoetinghuismodernedevotie.nl voor 
zondagavond 8 mei 19.00 uur in verband met de 

reservering in het dorpshuis. 

 

 

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 
samengesteld door Tim Krooneman 
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