
                                                                                                 KERKGROET  zondag 17 april 2022, Pasen

09.00 uur kinderviering, voorganger ds. Elly 
Urban, 

10.30 uur muzikale Paasviering, voorganger

ds. Iemke Epema 

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

Bloemengroet 
De bloemen van vandaag gaan
naar Mw. Y. Mijnheer-Krol
Hiermee drukken we onze
verbondenheid uit. 

Gezamenlijke vieringen Stille Week 

Donderdag 14 april 19:30u in de Oosterkerk: viering 
Witte Donderdag met Avondmaal, voorgangers ds. 
Nelleke Eygenraam en ds. Iemke Epema 
Vrijdag 15 april 19:30u in de Oosterkerk: Zwolse 
Passion door Koorbizniz Oosterwind olv Geeske 
Koopman, voorganger ds. Elly Urban 
Vrijdag 15 april 19:30u in de Adventskerk: Goede 
Vrijdag, kruisweg, voorganger ds. Hans Tissink
Zaterdag 16 april 9:30u in de Adventskerk: 
morgengebed op Stille Zaterdag, voorganger ds. 
Nelleke Eygenraam 
Zaterdag 16 april 21:30u in de Oosterkerk: 
Paaswake, voorgangers ds. Iemke Epema en ds. Hans
Tissink 

Pasen

Op Paaszondag, 17 april, is er traditiegetrouw om 9 
uur een vrolijke kinderviering, waarin ds. Elly Urban 
voorgaat. Om 10:30 uur is er een muzikale 
Paasviering, waaraan meegewerkt wordt door een 
zanggroep olv Geeske Koopman en er op de piano en
de saxofoon gespeeld zal worden. De mensen die 
voor de tweede dienst komen wordt gevraagd via de
ingang onder de toren binnen te komen, ter 
voorkoming van gedrang in de hal, waar de kinderen 
na de vroege viering nog bij elkaar zullen zijn. We 
hopen in beide diensten veel mensen te mogen 
begroeten! Beide vieringen zijn uiteraard ook online 
mee te maken.

Zondag 17 april (Eerste Paasdag): Paascollecte voor 
de Protestantse Gemeente Zwolle

Allereerst grote dank aan alle mensen die zich voor 
de actie Kerkbalans hebben ingezet.

Om de begroting rond te krijgen is een gift voor de 
Paascollecte heel belangrijk. Alle beetjes helpen, ook
de kleinste. En bedenk: iedere wijkgemeente deelt 
mee in de opbrengst en mag het aanwenden voor de
exploitatie.

Giften

Via ds. Iemke Epema zijn de volgende giften binnen 
gekomen: 1000 Euro voor de diaconie, 3000 Euro 
voor de wijkkas, 1000 Euro tbv de Lukaspassie en 10 
Euro als dank voor de Paasbrodenactie. Jan 
Stellingwerff kreeg als dank voor de Paasbrodenactie
een gift van 50 Euro, te verdelen tussen Diaconie en 
Wijkkas. Gevers en geefsters, heel hartelijk dank!

Dank

Willem Leusink bedankt de Oosterkerk voor de 
paasgroet. Helaas kom ik in verband met mijn 
gezondheid niet meer in de Oosterkerk maar volg ik 
de diensten online via mijn TV toestel. Nogmaals 
bedankt.

Bezorgers bedankt!

Namens de werkgroep Evangelisatie wil ik iedereen 
die aan de bezorging van de Paasbroden heeft 
meegewerkt hartelijk bedanken voor jullie 
medewerking. Kenmerkend is toch steeds weer de 
ingebakken opgewektheid van jullie. We hopen dat 
onze doelgroep weer een gevoel van erbij horen 
heeft gekregen. Voor zover je enige afwijking van de 
standaardbezorging hebt ondervonden wil ik 
verzoeken dat aan mij door te geven. Als voorbeeld 
mag gelden dat we soms beter een brood op een 
bepaalde afdeling kunnen brengen, ten gunste van 
alle bewoners van die afdeling, dan aan de persoon. 
Die er vaak niets mee kan. We kunnen daar dan in de
toekomst rekening mee houden. En wat ons betreft: 
graag tot een volgende keer!

Henk Bosma

Vorming en Toerusting

In de week na Pasen begint de Taakgroep Vorming 
en Toerusting weer plannen te maken voor een 
nieuw seizoen. Als u ideeën en suggesties hebt, als 
er misschien een boek is dat u graag samen met 
anderen zou willen lezen of een spreker die u graag 
een keer zou uitnodigen, laat het ons weten. U kunt 
dit doorgeven aan ds. Iemke Epema.

Avondmaal Arcadia

Na meer dan 2 jaar, te wijten aan corona, kon er op 
vrijdag 8 april weer een Avondmaalsviering worden 
gehouden in Arcadia. Ds. Rein den Hertog leidde de 
dienst. Het was goed en fijn dit eindelijk weer samen



te kunnen delen. Tijdens de dienst werd er 
gecollecteerd voor het project van de ZWO-
commissie, veilig koken en meer inkomen voor 
vrouwen in Bangladesh. De collecte leverde €51,15 
op.

Kaarten zondag 10 april

Op zondag 10 april werden de volgende kaarten 
verzonden: Mw. A.J. Plooij- v. Itterzon, van harte 
gefeliciteerd met uw 93ste verjaardag; Mw. A. 
Bolsenbroek- de Vries, van harte gefeliciteerd met 
uw 96ste verjaardag; Hr. en Mw. Kanis- Tatema, van 
harte gefeliciteerd met uw 50-jarig huwelijk.

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.

Vrijwilligers gezocht!

Nu het aantal vluchtelingen uit Oekraïne binnen de 
Zwolse stadsgrenzen toeneemt willen wij ons als 
Oosterkerk gastvrij opstellen. In navolging van de 
Lutherse kerk willen ook wij een ochtend in de week 
Oekraïners opvangen. Om hoeveel mensen het zal 
gaan en wat we voor ze kunnen doen is nog niet 
duidelijk, we zullen het in de komende weken gaan 
ervaren. Ik laat het in een later bericht aan u weten. 
Voor nu wil ik alvast een oproep doen om klaar te 
staan als hulpzoekenden zich melden. Voor vragen 
en aanmelding: 06 53 49 28 48 of e-mail 
pietkuiper60@gmail.com

Piet Kuiper

Wat de Pot schaft 

Ja, we eten weer samen in de kerk! U bent welkom 
op dinsdag 26 april om 17.30 uur. Zoals u gewend 
bent serveren we een heerlijke dagschotel, een 
toetje en een kopje koffie. De prijs is € 7,= pp.  Graag 
opgeven voor donderdag 21 april via de lijst op de 
balie, of via riawesterbeek59@gmail.com of bellen 
naar Ans Selhorst op woensdag tussen 18.00 en 
20.00 uur: 06 510 611 66

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

Spaardoosjes Veertigdagentijd

Wie op Eerste Paasdag niet in de gelegenheid is het 
spaardoosje voor het ZWO-project  “Veilig koken en 
meer inkomen voor vrouwen in Bangladesh” in te 
leveren (of het is vergeten…): ook volgende week 
nemen we het doosje nog graag in ontvangst! 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

Michaëlsvieringen Grote Kerk

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 

Zondag 24 april 17.00 uur Vesper. Thema: 
Vreemdeling op doortocht. Het slot van het Evangelie
naar Lucas, een opmaat naar het Boek Handelingen. 
Liturgen: Ds. Harm Bousema en Harry Steenbergen. 
M.m.v. leden van de cantorij. o.l.v. Toon Haagen.

N.B. Voor Pasen lazen wij uit het Evangelie naar 
Lucas. Na Pasen volgen wij Lucas in zijn boek De 
handelingen der apostelen. Een spannend reisverslag
van Jezus' navolgers. 
Meer informatie: www.michaelsvieringen.nl 
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Kampviering  zondag 24 April in de Oosterkerk

Is uw (klein)kind meegeweest op het kamp van de 
kerk afgelopen weekend?  En bent u nieuwsgierig 
wat hij of zij daar gedaan en geleerd heeft?  Kom dan
op 24 April om 10 uur naar de KAMPVIERING Het 
thema is :  Grote woorden of hoe Lucas nat werd. 
Het belooft een mooie dienst te worden met veel 
afwisseling.

Mini-kampverslag

Op vrijdag rond 17.00 uur vertrokken 24,5 jongeren 
en 4,5 mens leiding naar Ameland op kamp. Thema 
was dit jaar ‘Wat geloof jij eigenlijk?’ Verschillende 
mogelijkheden kwamen langs : geloven in jezelf, in 
de ander, in de aarde, in grote woorden, …… Serieuze
momenten hebben zich afgewisseld met leuke en 
lichamelijk zware dingen. Bij dat laatste denk ik aan 
de fietstocht door de duinen tegen de wind in !! En 
wat voor wind. Na 2 nachtelijke bezoeken aan het 
strand werd zondag op de valreep ook nog 
gezwommen in zee door een aantal die-hards. 
Natuurlijk is er veel gebeurd. Lekker laat naar bed, 
lang weerwolven, de eerste (tong)zoen, te vroeg aan 
het ontbijt, hard gelachen en een enkele traan. 
Kortom,  een achtbaan van emoties,  en dat een 
weekend lang. Veel beter dan ‘wie is de mol’ of welk 
suf tv- programma ook. Het was een gaaf kamp.  De 
thuisblijvers hadden ongelijk!!

Dirk Jan

GEZINSZONDAG in de Adventskerk

Zondag 1 Mei is er weer een gezinszondag in de 
Adventskerk. Dit is een vakantie-zondag en er is dus 
een gezamelijke dienst !!
Wat staat er te gebeuren: De viering is voorbereid 
met de mensen van ‘hemelse stamtafel’. Het is dus 
een andersoortige dienst met interaktieve 
elementen. Het thema is ‘Vrijheid’. In de viering 
treedt een gospelkoor uit Nunspeet op: ’Unity’
Voor de kinderen van de basisschool is er een 
aktiviteit. Zeer waarschijnlijk komt er een 
springkussen. De rest is nog een verrassing.
Natuurlijk is er koffie, thee en limonade na de dienst
Ben je niet op vakantie kom dan om 9.30 naar de 
Adventskerk. Het belooft een hele speciale ochtend 
te worden !!
Dirk Jan

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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