
  22 mei 2022 

Voorganger  :  ds. Iemke Epema 

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

Digitaal aandachtsboek: 06 45 367 926 

 

 

Bloemengroet 
De bloemen van vandaag gaan 
naar de  Familie v.d. Ploeg 
Hiermee drukken we onze 
verbondenheid uit. 
 

 

Afscheidsdienst 
Op 16 mei jl is mw Thea Koster overleden. De 
dankdienst voor haar leven is a.s. zaterdag 21 mei 
om 9:30 uur in de Oosterkerk. U wordt van harte 
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

 
3e Kollekte: Jeugd- en jongerenwerk/HGJB 
Kerkelijk jeugdwerk is een voortdurende spannende 
uitdaging. Kinderen en jongeren hebben de 
toekomst, zeggen we vaak. Maar wij kunnen hen 
daar alleen op voorbereiden, als wij hun de ruimte 
geven zich nu al thuis te voelen in de kerk en door 
hen te ondersteunen in hun geloof en op een eigen 
manier verder te ontwikkelen. Als kerkelijke 
gemeente dragen we daaraan bij door kinder-, 
tiener- en jongerenwerk mogelijk te maken bijv. 
door er (vrije) tijd in te steken, mee te denken en 
mee leiding te geven. Dat kan in iedere 
wijkgemeente. Daarnaast vragen we ook om uw 
financiële bijdrage. Dat kan vandaag. Investeer mee 
in het kerkelijke jeugd- en jongerenwerk! 
In de Jeruzalemkerkgemeente is deze doelcollecte 
bestemd het werk van de HGJB (Hervormd 
Gereformeerde Jeugdbond). 
 
Dienstenveiling Adventskerk 
Onthoud de datum en zet deze vast in uw agenda! 
Zaterdag 8 oktober om 18.00u in de Adventskerk 
dienstenveiling ( 17.00u gezamenlijke maaltijd). 
Het zou mooi zijn als dit een gezamenlijke activiteit 
gaat worden. 
De naam zegt het eigenlijk al. Bij een dienstenveiling 
worden diensten(activiteiten)geveild. Een dienst kan 
van alles zijn. Het koken van een maaltijd, tuin klus, 
auto wassen ed. 
De opbrengst van de dienstenveiling gaat naar de 
Diaconie en een goed doel. 
Wij hopen dat deze activiteit verbinding zal brengen 
in de gemeente, na een periode waarin we elkaar 
nauwelijks ontmoet hebben. 
Wij kijken er weer naar uit en zijn benieuwd naar uw 
ideeën en initiatieven. 

Binnenkort volgt er meer nieuws over deze 
succesvolle activiteit. 
Namens de dienstenveiling commissie, Hetty 
Eijkelestam. 
 
Vrijwilliger in De Bagijnehof 
Voor de door-de-weekse openingstijden van De 
Bagijnehof hebben we dringend behoefte aan 
nieuwe gastvrouwen en gastheren. 
In de praktijk betekent dit dat je het gebouw opent 
en de gasten ontvangt en voorziet van koffie en thee 
en uiteraard na afloop de zaak afsluit. 
Nieuwe vrijwilligers worden natuurlijk ingewerkt en 
als je dat liever wilt, kun je ook samen met iemand 
anders een morgen, middag of avond ‘dienst doen’. 
Omdat er steeds meer deelname is vanuit de 
Adventskerk aan allerlei activiteiten in De 
Bagijnehof, werven we ook nieuwe vrijwilligers uit 
die gemeente. In september organiseren we een 
aantal Instructieavonden voor zowel nieuwe als 
ervaren vrijwilligers om de gang van zaken een keer 
door te nemen: wat wordt er allemaal van de 
vrijwilligers verwacht en hoe om te gaan met 
apparatuur, waar vind ik alles etc. 
Je bepaalt uiteraard zelf helemaal de frequentie van 
je inzet want het is en blijft vrijwilligerswerk! 
Als je hier voor voelt of vragen hebt, neem dan 
contact op met Henk Michel 
via bagijnehof@oosterkerk.nl 
 
Rouwkaart 
Waarschijnlijk heeft u het al in de kerk zien staan: bij 
een afkondiging van overlijden staat er voor de 
gedachtenishoek een lessenaar met de rouwkaart. Er 
werd regelmatig gevraagd of er bij een bericht van 
overlijden geen foto getoond kon worden. Vanwege 
praktische bezwaren is  besloten dit niet te doen. 
Wel kan nu de rouwkaart worden bekeken.   
In de gedachtenishoek ligt een map waarin alle 
rouwkaarten bewaard worden zodat ook op een 
later moment de kaart bekeken kan worden. 
 
Schoonmaak kerkzaal. 
Woensdagmorgen 8 juni inloop vanaf 9.00 uur wordt 
er weer schoongemaakt in de kerkzaal. Het is alweer 
een paar maand geleden dat de kerkzaal 
onderhanden is genomen.  Komt u ook helpen ? Van 
harte welkom. Graag even aanmelden 
bij wim.deruiter@home.nl 
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29 mei gezamenlijke viering in de Adventskerk 
Zondag 29 mei is er een gezamenlijke viering in de 
Adventskerk om 9.30 uur. Voorganger is Dirk Jan 
Steenbergen. 
 
Vervoer gezamenlijke diensten 
Indien u bij een gezamenlijke dienst in de 
Adventskerk problemen heeft met vervoer dan kunt 
u gebruik maken van de autodienst. Hiervoor kunt u 
zich aanmelden bij Klarieke Hop,  
scriba@oosterkerk.nl of telefonisch 038-4531674. 
Graag ovv naam, adres en telefoonnummer. 
 
Samenstellers gezocht!! 
De wijkdiaconie gaat uit eigen financiën 6 
zomerpaketten maken voor de stichting Present. Dit 
zijn pakketten voor gezinnen die het geld niet 
hebben om op vakantie te gaan of leuke dagjes uit te 
doen. Om die lange, lange vakantie leuker te maken, 
ontvangen zij een zomerpakket. Present is nog op 
zoek naar meer samenstellers. Denk aan: bonnen 
voor een ijsje, zomerspeelgoed, een uitje, 
puzzelboekjes. Via de hulpverlener die het gezin 
aanmeldt, krijg je informatie wat passend is. Dan 
breng je het pakket voor de zomer bij het gezin. 
Voor meer 
info: https://stichtingpresent.nl/zwolle/zomerpakket
tenactie/  Opgeven tm 24 mei! 
 
 
Van de diaconie 
Op 24 april jl. was er een gezamenlijke doelcollecte 
van Adventskerk en Oosterkerk met als bestemming 
de Voedselbank Zwolle. Het is al weer een paar 
weken maar toch willen wij u graag nog even 
meedelen dat deze collecte een bedrag van €573,02. 
Allen hartelijk dank. 
 
Koffieconcert 
Wat hebben veel mensen genoten van het 
koffieconcert, vorige week, de 15e mei. Er is vol 
overgave gemusiceerd door ruim 20 muzikanten uit 
o.a. Adventskerk en Oosterkerk. Na de lange en 
vooral stille coronaperiode was het echt weer een 
feestje, waar je blij  kon worden van alle klanken. 
Dank aan alle muzikanten, jullie hebben het 
geweldig gedaan. Op de website staan mooie foto’s 
die de sfeer goed weergeven. Aan het eind werd een 
bijdrage gevraagd via onze diaconie voor de stichting 
Zwolle helpt Oekraïne, die op allerlei directe 
manieren hulp biedt aan vluchtelingen 
uit het oorlogsgebied. Via de mandjes bij de uitgang 
en het banknummer van de diaconie is een bedrag 
van € 630  opgehaald en dat is een fantastisch 

bedrag. De diaconie zal 
het geld overmaken 
naar de stichting en we 
weten zeker dat dat 
geld goed terecht komt. 
Alle gevers heel hartelijk dank. We gaan de traditie 
zeker voortzetten. Denk maar eens na of deelname 
aan een volgend concert erin zit. Maar eerst zijn de 
jongsten onder ons aan de beurt. Het eerstvolgende 
koffieconcert wordt een “limonadeconcert”. Tot dan 
! 
Geeske en Nel 
 
Op 26 mei Rondvaart Zwolse grachten 
Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie organiseert 
op Hemelvaartsdag 2022 een rondvaart door de 
Zwolse grachten, langs bijzondere devote plekken. 
Vanaf het water vertelt Mink de Vries over die 
bijzondere plekken in Zwolle van de 
geloofsgemeenschappen van de Moderne Devotie, 
en de relatie met de Hanze. Wat is er nog te zien van 
de navolging van Christus na de Hemelvaart? Vaar 
mee met deze unieke tocht die helemaal in het 
teken staat van wat Zwolle tot de dag van vandaag 
zo bijzonder maakt. De boot vertrekt om 15.30 uur 
op donderdag 26 mei, en legt weer aan om 17.00 
uur. Rondvaart Zwolle kunt u vinden aan de Harm 
Smeengekade 15. 
Er kunnen 40 mensen mee. De kosten zijn 12,50 
euro pp, inclusief een drankje onderweg. 
Opgave www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl 
 
 
Oproep: vrijwilligers voor vieringen in Isala 
Met de oecumenische vieringen op zondag dragen 
wij in Isala bij aan het gehele welzijn van patiënten 
en hun naasten. 
Om dit mogelijk te maken, zoekt de vakgroep 
geestelijke verzorging vrijwilligers. 
• Voor het uitnodigen van patiënten: Eens per 

maand op vrijdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur 
• Voor het halen en brengen van patiënten en het 

coördineren van taken op zondag:  
Eens per twee maanden van 9:15  – 11:30 uur 

• Voor Isala Cantat, het koor dat 2 wekelijks de 
vieringen ondersteunt, zoeken wij zangers. 

Met name op vrijdagmiddag zouden we blij zijn met 
versterking. Op die middag nodig je met twee 
anderen persoonlijk patiënten uit voor de vieringen. 
Best een sportieve klus, want samen loop je door het 
hele ziekenhuis. Maar het geeft zeker ook 
voldoening. Vaak horen we van mensen: ‘Het is fijn 
dat je ook in het ziekenhuis een kerkdienst kan 
meemaken’. 
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Ben je nieuwsgierig en denk je dat één van de taken 
misschien bij je zou kunnen passen? 
Dan vertellen we je in een kennismakingsgesprek 
graag meer.  
Contact opnemen kan via Henriëtte Groen:   
he.groen@isala.nl / tel. 088 - 624 4335 
 
Nieuwe sleutels voor de kerk en Bagijnehof. 
Er komt een nieuwe sleutelsysteem, het huidige 
sluitsysteem is versleten. 
Vanaf 11 juli komt de aannemer de cilinders 
vervangen en moeten alle sleutelhouders een 
nieuwe sleutel in hun bezit hebben. 
In de tweede week van juli, dat is op 11, 12, 13 juli,  
kunnen de sleutelhouders hun nieuwe sleutel 
ophalen. Ik zit dan enkele dagen/avonden in de 
Bagijnehof om de nieuwe sleutels aan U over te 
dragen. En dat te registreren. 
Het gaat om de volgende sleutelhouders: 
Predikanten, kerkelijk werker, organisten en 
muzikanten, gastdames/heren, beheercommissie, 
bloemendames, diaconie, kosters etc. 
Tot dan. Wim Aalbers, mob. 0683094409. 
 
Zwols leerhuis   
Aanstaande dinsdag 24 mei 
is de 2e leerhuisbijeenkomst 
in de Lutherse Kerk. 
Dan lezen we Ruth 1 - de 
alternatieve lezing op 
zondag 29 mei. 
Daarna is het Leerhuis op 
dinsdag 31 mei en op dinsdag 14 juni. 
Iedere keer staat op zichzelf. Je kunt dus één keer 
komen, of vaker. 
Vanaf 19.45u kunt u binnen komen. We starten om 
20.00u. Het leerhuis duurt tot 21.30u.   
We zien u heel graag komen. Meer informatie: 
leerhuis@elkz.nl 
 

Michaelsvieringen Grote Kerk Zwolle,  

aanvang 17.00 uur. M.i.v. 29 mei aanvang 19.00 uur 
Thema: uit het reisdagboek van Lucas ‘De 
handelingen der apostelen’. 
22 mei, 17.00 uur Michaëlsviering vg. ds. Bert 
Aalbers. Muzikale leiding Toon Hagen. 
Zie 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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