
KERKGROET    (oplage geen)  24 april 2022 

Voorganger  :  Dirk-Jan Steenbergen 

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

(Voedselbank) 

 

Bloemengroet 
Deze morgen gaan de bloemen 
als groet van ons allemaal naar  
gaan naar:  Mw. G. Lagerweij. 

 
In memoriam Klaas Smit 
Klaas werd geboren op 10 mei 1934 in Uitwierde, 
vlakbij Delfzijl. Daarvandaan ging hij dagelijks met de 
trien naar Groningen voor zijn studie. In Appingedam 
stapte Trijnie Holwerda op dezelfde trein om in 
Groningen naar school te gaan. Uiteindelijk hebben 
zij elkaar beter leren kennen en stapten zij 63 jaar 
geleden in het huwelijksbootje. 
Klaas en Trijnie kregen twee zoons en drie dochters. 
Klaas’ werk behelsde het inrichten van het 
landschap. Zo was hij onder meer betrokken bij 
ruilverkavelingen. Daarbij had hij oog voor de 
menselijke maat. Dat werd door de mensen met en 
voor wie hij werkte dan ook gewaardeerd. Hij heeft 
zijn werk tot aan zijn pensioen met plezier mogen 
doen. Ook in onze gemeente heeft Klaas zich 
verdienstelijk gemaakt. Zo is hij diaken geweest en 
een aantal keren scriba. Twee jaar geleden zijn Klaas 
en Trijnie naar de Rivierenhof verhuisd. 
De laatste tijd werden symptomen van vasculaire 
dementie geconstateerd, maar verder was hij nog 
steeds gezond. Afgelopen week ging hij opeens sterk 
achteruit en zo is hij afgelopen donderdag thuis 
overleden. De dankdienst voor zijn leven zal a.s. 
woensdag om 13:00 uur hier in de kerk plaatsvinden. 
Daarna zullen wij hem begeleiden naar zijn laatste 
rustplaats op begraafplaats Kranenburg. 
We wensen Trijnie, hun kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte bij verlies van haar man, hun vader en 
opa. 
Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn. 
 

 
Doelcollecte zondag 24 april Adventskerk en 
Oosterkerk bestemd voor de Voedselbank.  
De Voedselbank Zwolle is sinds 2006 in staat om 
gezinnen die onder de armoedegrens leven van 
voedsel te voorzien. Dit gaat uiteraard niet zomaar. 
Dankzij de steun van bedrijven en particulieren 
kunnen zij dat mogelijk maken. Een belangrijk deel 
van de donaties komt ook via de kerken binnen. 
Daar is de Voedselbank heel blij mee. Er werden 
meestal inzamelingen gedaan van voedsel en soms 
ook non-food producten, zoals schoonmaak- en 

cosmetische producten waaronder shampoo en 
tandpasta. In coronatijd zijn er in beide kerken geen 
inzamelingsacties van producten gehouden. Het is 
voor de Voedselbank belangrijk dat zij zelf producten 
kunnen blijven inkopen en daarom hebben de 
diaconieën van de Adventskerk en de Oosterkerk 
samen besloten de doelcollecte van zondag 24 april 
te bestemmen voor de Voedselbank Zwolle e.o.  
Alvast hartelijk dank namens de mensen voor wie 
het leven even tegenzit. 
 
Steun aan de soepbus 
Misschien weet u het wel, naast de Oosterkerk staat 
op enkele avonden in de week de soepbus van het 
Leger des Heils. De soepbus brengt soep en brood bij 
dak- en thuislozen, maar ook bij mensen die wel wat 

warme 
aandacht 
kunnen 
gebruiken. 
Want naast 
praktische 
hulp heeft de 
soepbus een 
sociale 

functie, een luisterend oor en ruimte voor een 
praatje. Door de laagdrempeligheid zijn de 
vrijwilligers van de soepbus vaak een eerste of 
laatste lijn naar professionele hulp. Vanuit 
opgebouwd vertrouwen kunnen mensen soms een 
stap zetten naar verdere hulpverlening. Nu wordt de 
soepbus vervangen. De nieuwe bus is qua financiën 
rond. Wat ook nodig is, zijn diverse aanpassingen in 
het interieur om veilig en praktisch te kunnen 
werken en natuurlijk de soep warm te houden.  De 
werkgroep Evangelisatie en de wijkdiaconie 
ondersteunen deze interieurverbouwing met giften 
van respectievelijk 1500,- en 2000,- euro.  
 
Michaelsvieringen Grote Kerk Zwolle, aanvang 
17.00 uur 
Thema: ‘Vreemdeling op doortocht’  
24 april Michaëlsviering, vesper vg. ds. Harm 
Bousema en Harry Steenbergen 
Zie www.michaelsvieringen.nl  
 
 
Verhuisbericht 
Mevr. S. Brinksma (Rolderdiep), woont tijdelijk in 
woonzorgcentrum De Voord, Veldbloemenlaan 25, 
8081 DL Elburg 
 

http://www.michaelsvieringen.nl/
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Onderhoud Oosterkerk en voormalige Pastorie. 
In het kader van monumentenzorg worden de zinken 
goten vervangen rondom de kerk en de voormalige 
Pastorie. 
Op maandag 25 april begint de steigerbouwer de 
steigers te plaatsen en op 2 mei zal het 
loodgietersbedrijf Bouwmeester starten met het 

vervangen van 
de zinken 
goten.  
Het gehele 
werk zal 
ongeveer 5 
weken duren. 
De ingangen- 

uitgangen van de kerk en Bagijnehof blijven 
toegankelijk. 
Wel zal tijdens de werkzaamheden enige overlast 
zijn in de vorm van minder trottoir breedte etc. 
Voor info en op- aanmerkingen kunt mij bereiken. 
Wim Aalbers, 0683094409. 
 
Digitaal Aandachtsboek 
Het aandachtsboek is bedoeld voor gemeenteleden 
die een licht willen ontsteken om daarmee aandacht 
te vragen voor zaken die hen raken. Dat kan van 
alles zijn: de nood in de wereld, situaties in 
persoonlijke sfeer als vreugde of verdriet, iemand 
die ernstig ziek is. Ook kinderen mogen aandacht 
voor iets vragen. 
Het aandachtsboek ligt voorafgaand aan de dienst in 
de Bagijnehof om in te schrijven, maar berichten 
kunnen ook telefonisch worden doorgegeven. Dit 
kan middels een appje of sms naar 06 45 367 
926. Wij vragen u dit bericht uiterlijk zondag om 9:45 
binnen te laten zijn. 
 
Verlenging contract ds Elly Urban 
Ds Elly Urban blijft nog iets langer betrokken bij de 
Oosterkerk. Haar contract is verlengd tot 1 juli as. 
 
Vanuit de jeugd 
Kampdienst,  zondag 24 Aprils as.  Oosterkerk 
Wanneer je geïnteresseerd bent in waarmee de 
jongeren zich op een kamp bezig houden is het leuk 
om naar de Oosterkerk te komen as. Zondag.  Om 10 
uur is er een dienst die aandacht besteedt aan het 
kamp van 8-10 April.  Er hangen dingen die gemaakt 
zijn, er komen verhalen aan de orde die op kamp aan 
de orde zijn geweest en ook een groot deel van de 
jeugd zelf is live aanwezig. 
Iedereen is natuurlijk welkom en de leiding is er om 
evt.  vragen aan te stellen. 
 

1 Mei gezinszondag in de Adventskerk 
Hoewel er veel mensen op vakantie zijn is er toch 1 
mei een gezinszondag in de Adventskerk. De dienst 
wordt ingevuld door de mensen van de ‘Hemelse 
gelagtafel’. Zij verzorgen pakweg 4 interactieve 
diensten per jaar.  Medewerking door het 
gospelkoor ‘Unite’ uit Nunspeet maakt het geheel 
tot een feest.  Voor de kinderen die wel komen is er 
in ieder geval wat leuks te doen. Hoe precies is voor 
mij ook nog een verrassing!! 
 
Palmpasenstokken  
Wat was het een feest het weekend van Palmpasen. 
Eerst die zaterdagmiddag met elkaar de 
Palmpasenstokken versieren en op zondag in een 
grote optocht door de kerk gelopen en gezongen. 
De stokken zullen vast nu wel kaal in de kast staan. 
Willen jullie deze daarom weer bij de kerk inleveren? 
Dan kunnen we ze volgend jaar zo weer gebruiken. 
Namens de kinderkringleiding 
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