
  10 april 2022 

Voorganger  :  ds. Iemke Epema 

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

                                                                     noodhulp 

 

 

Bloemengroet 
De bloemen van vandaag gaan 
naar Mw. C. v.Stappen- Ormel 
Hiermee drukken we onze 
verbondenheid uit. 
 

Kaarten 

Op zondag 3 april zijn er kaarten gestuurd naar: 
Lies Westendorp-Hazelaar, van harte beterschap. 
Mw. G. van Harten-Neure, van harte gefeliciteerd 
met haar 92ste verjaardag.. 
Mw. G. IJmker, van harte gefeliciteerd met haar 97ste  
verjaardag. 
Fam. J. Polak, sterkte bij het afscheid van moeder en 
schoonmoeder. 
Mw. K. Brinksma-Kuiper, ter bemoediging. 
Mw. J.E. Wolters-van Milgen, ter bemoediging. 
 

Derde collecte: Diaconale Noodhulp 

Diaconale noodhulp blijft nodig. Dat het nodig is zien 
we aan de beelden van de Oekraïense vluchtelingen. 
De Diaconie wil bijdragen aan de hulp voor hen. 
Goed is het dat het gebeurt. 
Daarbij dreigt dat vele anderen vergeten worden. 
We willen hierbij denken aan de dreigende 
hongersnood in de Hoorn van Afrika, vluchtelingen 
die nog tussen de ratten op de Griekse eilanden 
‘leven’ of dichterbij, mensen die door een hogere 
energierekening letterlijk in de kou zitten en niet 
meer in hun eerste levensbehoeften kunnen 
voorzien. Ook voor deze mensen willen we zorg 
houden en trouw aan hen blijven als ze vergeten 
dreigen te worden. Niets is erger om als mens in 
nood niet meer gezien te worden. 
 

Avonddienst op zondag 10 april, 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 is 19.00 uur. Van harte welkom. 
 

In memoriam: Johanna Oud-Westerop  (Jo) 

Met liefde en eerbied gedenken wij Johanna Oud-
Westerop, Jo. Zij stierf op woensdag 30 maart 2022 
in de leeftijd van bijna 92 jaar. Jo werd de laatste 
jaren verzorgd in woonzorgcentrum De Venus 
(Spoolderbergweg 19, 8019 BB, Zwolle, app. 201). Zij 
was sinds 5 augustus 1999 weduwe van Jan Oud. 
Samen werkten ze jarenlang in hun eigen cafetaria in 
de Thomas a Kempisstraat. Jo was hierin de spil en 
drijvende kracht. Ze vond het mooi werk. Verder was 
ze een echt familiemens. Ze regelde graag de 
uitstapjes met haar vriendinnen. Het organiseren zat 
in haar bloed. 
Jo bezocht trouw de kerkdiensten in de Oosterkerk, 
zolang dat nog kon. Na haar hersenbloeding in 2014 
ging haar gezondheid achteruit. Ze werd ze 
afhankelijk van hulp en zorg. Ze was aan haar kamer 
gebonden. Ondanks dit alles putte ze kracht en 
troost uit haar geloof in de liefde van God. Ze kon 
dan terugvallen op haar trouwtekst, Romeinen 8: 38-
39: ‘Niets kan ons scheiden van de liefde van God in 
Christus.’ 
Op dinsdagmiddag 5 april hebben we Jo de laatste 
eer gebracht in een afscheidsdienst in crematorium 
Kranenburg. Daarin klonken haar trouwtekst en 
diverse geloofsliederen en teksten die haar hebben 
geraakt in haar leven. 
Wij danken God voor alles wat Jo Oud-Westerop 
mocht betekenen. Wij bidden Hem om nabijheid en 
sterkte voor haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen en allen die Jo zullen missen. 
Moge haar gedachtenis tot zegen zijn. 
 

Vespers en vieringen Stille Week en Pasen 

Maandag 11 april 19:30u, Adventskerk: vesper 
Dinsdag 12 april 19:30u, Oosterkerk: vesper 
Woensdag 13 april 19:30u, Adventskerk: vesper 
Donderdag 14 april 19:30u, Oosterkerk: viering 
Witte Donderdag met Avondmaal 
Vrijdag 15 april 19:30u , Oosterkerk: Zwolse Passion 
Vrijdag 15 april 19:30u, Adventskerk: Goede Vrijdag, 
kruisweg 
Zaterdag 16 april 9:30u, Adventskerk: morgengebed 
op Stille Zaterdag 
Zaterdag 16 april 21:30u, Oosterkerk: Paaswake 
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Zondag 17 april 9:00u, Oosterkerk: Paasviering voor 
kinderen 
Zondag 17 april 10:30u, Oosterkerk: Paasviering 
Zondag 17 april 9:30u, Adventskerk: Paasviering 
 

 
Kom naar ons Paasfeest op zondag 17 april! 

start om 9 uur in de Oosterkerk 
 

Neem je (groot) ouders mee en… 
iets om mee te kleuren of te 

schrijven! 
 

Het Verhaal Gaat 

Dinsdag is het weer zover: dan vindt van 13:30 tot 
15:00u de volgende sessie plaats van de 
oecumenische gespreksgroep Het Verhaal Gaat. We 
bespreken dan weer een hoofdstuk van dit boek van 
Nico ter Lingen. Lijkt het u ook wel wat? Schuif 
gerust aan. Locatie: achterkant van de Lutherse Kerk 
in de Koestraat. Meer info nodig? Neem dan contact 
op met ds. Iemke Epema. Welkom. 
 

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 
 

Gift 

Via ds. Iemke Epema kwam er een gift van 200 Euro 
binnen voor de wijkkas. Gever of geefster, hartelijk 
dank! 
 

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 uitgevoerd op Goede Vrijdag 15 april 
om 19.30 uur in de Oosterkerk. 
 

Spaardoosjes 
Volgende zondag (Eerste Paasdag) is er een einde 
gekomen aan de Veertigdagentijd. Dat betekent ook 
het einde van de periode waarin gespaard kon 
worden voor het ZWO-project “Veilig koken en meer 
inkomen voor vrouwen in Bangladesh”.  
In alle diensten in de Oosterkerk en in de 
Adventskerk is er op 17 april gelegenheid de 
spaardoosjes in te leveren. Een bedrag overmaken is 
natuurlijk ook mogelijk: het bankrekeningnummer is 
NL87RABO0373 739 974 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gem. Zwolle ZWO Commissie Oosterkerk o.v.v. 
Koken in Bangladesh 
ZWO-commissie Adventskerk/Oosterkerk 
 

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. 
 
Doordenkertje:  
Als de natuur op is, 
hebben we dan nog wel 
wat aan onze economie 
 

Een nieuw begin: wat betekent dat voor u? 

Een nieuw begin, dat kan van alles zijn. Een nieuwe 
baan, een nieuwe school of studie, een nieuwe start 
in een ander huis… waar denkt u aan bij een nieuw 
begin?  

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
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De redactie van Klankbord wil het graag weten, 
daarom vragen we u om een foto te maken of te 
zoeken van wat voor u een nieuw begin is, en die 
met ons te delen. Dat kan heel eenvoudig via de 
mail: klankbord@oosterkerk.nl of 
klankbord@adventskerk.nl. Inzenden kan tot 25 
april. In de volgende editie van Klankbord nemen we 
een overzicht op van alle inzendingen, zodat u niet 
alleen uw eigen inzending, maar ook die van 
gemeenteleden kunt zien. Zo leren we elkaar via 
Klankbord kennen. Vergeet niet om bij uw inzending 
te vermelden waarom u voor deze foto gekozen 
hebt. Doet u mee? 
 

Bescherming /veiligheid Bagijnehof en Kerk. 

Het is weer een poosje geleden dat er een 
Brandmeldcentrale in het portaal aan de muur hangt 
en ook alle rookmelders in het plafond zijn toen 
vernieuwd. 
Na wat kleine opstart problemen en regelgeving zijn 
we nu zover dat wij voldoen aan de eisen van de 
wet.  
Henk ter Steeg, Karst Mulder, Henk Selhorst, Wim de 
Ruiter en Wim Aalbers, hebben met goed gevolg een 
opleiding gevolgd voor beheerder 
Brandmeldcentrale. 
Wat we nu gaan doen is een Nood - en Vluchtplan 
aan de kerkenraad aanbieden en daarna de nodige 
instructies geven aan gastdames en heren, 
predikanten en kerkenraad etc.        Wim Aalbers. 
 

Avondmaalscollecte, witte donderdag 14 
april is bestemd voor Bangladesh 

In Bangladesh koken vrouwen vaak op houtvuurtjes. 
Door de rook is dat slecht voor hun gezondheid. Ons 
ZWO project draait om een vernieuwd kooktoestel 
doet hier wat aan doet, de Akha! Het is rookvrij! En 
het zorgt ervoor dat de helft van het verstookte hout 
omgezet wordt in biochar. De vrouwen mengen die 
biochar met mest van hun vee om hier een 
natuurlijke bodemverrijker van maken die ze dan 
weer verkopen aan de boeren.  Deze biochar-mest 
vergroot de bodemvruchtbaarheid en houdt ook nog 
de CO2 langer vast, wat weer goed is om de 
opwarming van de aarde tegen te gaan. De ZWO 
beveelt dit project van harte bij u aan. U kunt uw 
collectegeld ook overmaken op: 
NL87RABO0373739974 t.n.v. Diaconie van de 
Protestantse Gem. Zwolle ZWO Commissie 
Oosterkerk.o.v.v. Vrouwen Bangladesh 
 

Charles Taylor en Thomas a Kempis  
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. 
 

Michaëlsvieringen rondom Pasen 

Palmzondag 10 april  17.00 uur 
Op Palmzondag klinkt het eerste deel van de 
Lukaspassie, gecomponeerd door Toon Hagen met 
tekst van Jan-Jaap Stegeman. Een première!  M.m.v. 
de Michaëlscantorij, Musica Michaëlis en solisten 
o.l.v. Eugène van Boheemen.  
 Goede Vrijdag  13 april  22.00 uur 
Op Goede Vrijdag is er een Kruismeditatie. Het 
Johannesevangelie wordt gelezen. Het Beklag Gods 
klinkt. M.m.v. leden van de Michaëlscantorij o.l.v. 
Toon Hagen en Corien Kok, cello. Voorganger: Ds. 
Jan Doelman 
 Paaszondag  17 april  17.00 uur 
We vieren Pasen met het Osteroratorium van J.S. 
Bach. M.m.v. de Michaëlscantorij, Musica Michaëlis 
en solisten o.l.v. Toon Hagen. Voorganger: Ds. Jan 
Doelman.  
www.michaelsvieringen.nl 
 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12 uur, met 
als onderwerp de datum van plaatsing. 
Kerkgroet thuis lezen? Aanmelden via www.oosterkerk.nl 
. 
Deze kerkgroet is samengesteld door Hans Gerritsen 
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