
KERKGROET     8 mei  2022 

Voorganger  :  Ds. Marjanne Dijk 

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

 

Bloemengroet 
Deze morgen gaan de bloemen 
als groet van ons allemaal naar  
gaan naar:  Mw. J. Hiemstra- 
Jager 
 

In memoriam Kornelis Jan Pastoor 
Kor werd 9 december 1943 geboren in Zwolle. In 
mei 1968 trad hij in het huwelijk met Tineke 
Hofma. Zij kregen samen twee zoons. 
Aanvankelijk werkte Kor op kantoor, maar toen 
de kans zich voordeed, begon hij samen met 
Tineke een slijterij in Staphorst. Als vinoloog 
wist hij zo een goede zaak op te bouwen. Die 
zaak hebben ze twintig jaar geleden verkocht. 
Bij die gelegenheid zijn ze naar Zwolle verhuisd. 
Dertien jaar geleden kreeg Kor een hersenin-
farct waar hij vrijwel geheel van genas. Drie 
maan-den geleden trof hem voor de tweede 
keer een herseninfarct, dit keer ernstiger en 
zonder noemenswaardig herstel. Integendeel, 
een paar weken geleden ging zijn toestand na 
een aanvankelijk opleving sterk achteruit. 
Dinsdag 26 april is hij in Zandhoven overleden. 
Kor was een groot tuinliefhebber en al vele 
jaren een voorvechter voor duurzaamheid. 
Vanuit dat gedachtegoed is ook de wens 
voortgekomen om op een natuurbegraafplaats 
begraven te worden. De dankdienst voor zijn 
leven heeft in besloten kring plaatsgevonden. 
We wensen Tineke, hun kinderen en kleinkin-
deren veel sterkte bij verlies van haar man, hun 
vader en opa. Moge zijn nagedachtenis tot 
zegen zijn. 
 
Derde collecte is voor de Wijkkas 
De meeste kerkelijke activiteiten zijn na de 
coronatijd weer volop begonnen. Veel vrijwil-
ligers komen weer in actie om de verbonden-
heid met hun kerk handen en voeten te geven 
en zo verbindingen te leggen met anderen, 
binnen en buiten de gemeente. Nu al wordt 
nagedacht over manieren waarop dit kan 
gebeuren. Veel van al die activiteiten worden 
betaald vanuit de wijkkas en daarvoor is van-
daag de derde collecte bestemd. Het behoeft 
geen betoog dat ieders bijdrage van harte 
welkom is. Eigenlijk is die een gift aan jezelf!  

 
Bevestiging 
Op zondag 22 mei zal Wim de Ruiter bevestigd 
worden in het ambt van kerkrentmeester in een 
dienst van Schrift en Tafel. Ook zal een aantal 
ambtsdragers herbevestigd worden. 
 
Bedankje 
Gré Lagerweij bedankt enorm voor de bloemen 
en de kaart. Dit is zeer gewaardeerd! 
 
Opbrengst spaardoosjes en paarse bussen 
In de veertigdagentijd  hebben de spaardoosjes 
en paarse bussen voor het project “Koken in 
Bangladesh” het fantastische bedrag van € 
1761,67 opgebracht . De spaardoosjes leverden  
€650,11 op en in de paarse bussen zat € 
1111,56. 
Heel hartelijk dank, ook namens de vrouwen in 
Bangladesh. Meer informatie over het project 
vindt u op  Veilig koken en meer inkomen voor 
vrouwen | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) 
Uiteraard kunt u een bijdrage blijven storten op 
bankrekening NL87RABO 0373 739 974 t.n.v. 
Diaconie van de Prot. Gemeente Zwolle  ZWO 
Commissie Oosterkerk  ovv Koken in Bangladesh     
ZWO-commissie Adventskerk en Oosterkerk 
 
Het Verhaal Gaat 
Aanstaande dinsdag, 10 mei, is het weer zo ver: 
van 13:30 tot 15:00u vindt in de Lutherse Kerk 
(Koestraat, ingang achterzijde) de volgende 
bijeenkomst plaats van Het Verhaal Gaat. Voor 
degenen die hier niet bekend mee zijn: het is 
een oecumenische gespreksgroep rond het 
gelijknamige boek van Nico ter Linden. Heel 
interessant. Nieuwsgierig? Kom gerust een 
keertje ‘proeven’. Meer info? Neem contact op 
met ds. Iemke Epema. Tot dinsdag. 
 
Bijbel 
Hallo ik heb nog een bijbel “De nieuwe 
Bijbelvertaling” voor een blinde of heel 
slechtziende. 
Deze vertaling is op CD en komt van het CBB 
Ermelo. 
Hoop dat ik iemand hier blij mee kan maken. 
Ietje Helmink  helminkietje@gmail.com 
 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/klimaat-en-inkomensverbetering-op-het-platteland-van-bangladesh/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/klimaat-en-inkomensverbetering-op-het-platteland-van-bangladesh/
mailto:helminkietje@gmail.com
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Meer informatie op www.oosterkerk.nl 

 
 

 
U heeft het natuurlijk al 
gemerkt. Koffiekopjes 

zonder schoteltjes. Het is even wennen. Het 
opwarmen van de vaatwasser kost nl. veel 
energie en op deze manier hoeft er maar drie 
keer per week afgewassen worden. 
De koffie en thee die we drinken is Fair Trade, 
de schoonmaakmiddelen milieuvriendelijk. Ook 
wordt het afval nu beter gescheiden. 
Allemaal stappen op weg naar een duurzame, 
mooie wereld. 
 

Zwols leerhuis   
Het leerhuis start volgende week 
met een nieuwe serie van vier 
bijeenkomsten 
[in de Lutherse kerk] op de 

dinsdagavonden 17, 24 en 31 mei en 14 (!) juni. 
Nadere informatie komt op de volgende 
Kerkgroet. 

 
Ontmoetingshuis Moderne 
Devotie op 10 mei 
Op 10 mei 2022 organiseert 

het Ontmoetingshuis Moderne Devotie een 
ontmoe-tingsavond 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 klooster met uitleg over 
het leven in de tijd van Geert Grootte en andere 
moderne devoten. We bezoeken 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 ntmoetinghuismodernedevotie.nl 
voor zondagavond 8 mei 19.00 uur in verband 
met de reservering in het dorpshuis. 
Hans Tissink 038-3374406   06-44480023 
 

Michaelsvieringen  
Grote Kerk Zwolle, aanvang 17.00 uur 
8 mei Michaëlsviering, vg. ds. Nelleke 
Eygenraam. De muziek wordt verzorgd door 
Toon Hagen en enkele leden van de 
Michaelscantorij. 
Zie www.michaelsvieringen.nl 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij (max. 100 woorden) 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/kerkgroetontvangen
-via-laposta/ 
Deze kerkgroet is samengesteld door Ans 
Selhorst  
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