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Hemelvaartsdag, 26 mei 

Wij starten donderdag 26 mei te laat om de zon 
op te zien komen, maar vroeg genoeg om rust te 
ervaren. Loop je mee? Dan moet je om 08.00 
uur op het parkeerterrein achter het 
Dominicanenklooster zijn. Kees Nypels heeft een 
bijzondere route gemaakt die je pratend of in 
stilte kan gaan. Bij terugkomst is er koffie met 
een krentenbol en aansluitend, om 10.00 uur 
een oecumenische viering in de 
Dominicanenkerk. Voorgangers zijn pastor 
Josephine van Pampus en ds. Hans Tissink van 
de Oosterkerk / Adventskerk.  

29 mei gezamenlijke viering in de Adventskerk 

Komende zondag 29 mei is er een gezamenlijke 
viering in de Adventskerk om 9.30 uur. Voorganger is 
Dirk Jan Steenbergen. 
Wilt u daar naar toe maar heeft u problemen met 
vervoer dan kunt u gebruik maken van de 
autodienst. Hiervoor kunt u zich, uiterlijk 27 mei, 
aanmelden bij Klarieke Hop, scriba@oosterkerk.nl of 
telefonisch 038-4531674 onder vermelding van 
naam, adres en telefoonnummer.  
 
Pinksteren 
Zondag 5 juni hopen we een feestelijke 
Pinksterviering te beleven in de Oosterkerk, met 
medewerking van de Zwolse cantorij olv Rudie 
Altelaar. Voorganger is dan ds. Iemke Epema. 
Pinksteren is het feest van de Geest en van de 
geboorte van een nieuwe gemeenschap. We hopen 
dat er in de dienst veel mensen zullen zijn om ook 
samen die gemeenschap te kunnen beleven.  

Derde collecte 29 mei: Stedelijk diaconaat 
Diaconaat is ‘gaven delen wereldwijd’. Nu hoort 
Zwolle ook tot de wereld en is er deze collecte.  
Zwolle is een welvarende stad, maar in die welvaart 
delen niet alle Zwollenaren. Er zijn er die niet kunnen 
deelnemen aan het leven van alledag. Zij zijn beperkt 
in hun financiële mogelijkheden. 

Eén van de aspecten van diaconaat is mensen terug 
brengen in de samenleving en hen weer laten 
meetellen als mens onder de mensen. In Zwolle is de 
Diaconie op dit vlak geen ‘zelfkazende boer’. Met 
verschillende organisaties in de stad wordt er 

gewerkt om alle Zwollenaren te laten meetellen. 
Daar geloven we in! 

Koffieochtend Oosterkerk 

Elke donderdagochtend in de even weken is de 
inloop-koffie-ochtend in de Oosterkerk. Welkom op 
donderdagmorgen 2 juni tussen 10.00 en 11.30 uur. 
Kom binnen, neem de tijd voor ontmoeting, of voor 
zomaar even een kop koffie.  

2 juni bijzondere film in het Dominicanenklooster: 
Corpus Christi 

De kloosterbioscoop biedt films met een diepere 
laag en geeft de mogelijkheid om er samen over na 
te praten. Deze film Corpus Christi sluit aan bij het 
thematraject van het klooster over de biecht. Daniel, 
20 jaar en jeugddelinquent, wil graag priester 
worden, maar zijn crimineel verleden en strafblad 
maken dat onmogelijk. Als hij in een plattelandskapel 
per ongeluk tóch wordt aangezien voor priester, 
besluit hij die rol te spelen. Hij blijkt charismatisch te 
zijn en werkelijk iets te kunnen betekenen voor de 
dorpsgemeenschap. Ondertussen worstelt hij zelf 
met zijn rol en de angst dat zijn verleden hem alsnog 
komt inhalen. De film bevat enkele gewelddadige 
scènes. Aanvang is 19:30 uur en de kosten zijn 7,50 
Euro. Via de website van het Dominicanenklooster 
kunt u van te voren reserveren en betalen. 

In memoriam 

Op 12 mei is overleden ANNA (ANNIE) VAN DER 
HORST, in de leeftijd van 98 jaar. Ze groeide op als 
enig kind met al wat oudere ouders. Ze was al 63 jaar 
lang hecht bevriend met Babs Ensink, die net als 
Annie van der Horst al een heel aantal jaren in 
Arcadia woont. Ze leerden elkaar kennen op de 
Koningin Emmaschool, waar ze beiden onderwijzeres 
waren. Ze werden hechte vriendinnen en zagen 
elkaar als zussen. Na bijna 40 jaar gewerkt te hebben 
moest Annie stoppen vanwege een oogaandoening. 
In de laatste jaren van haar leven, die door COPD, 
blindheid en beginnende dementie erg moeilijk 
waren, stond Babs haar vriendin trouw bij. Vrijdag 20 
mei is in besloten kring afscheid genomen van Annie 
van der Horst. We wensen Babs Ensink en allen die 
Annie moeten missen Gods kracht toe in dit gemis. 

Op 16 mei is in het hospice Lotus overleden TAETSKE 
(THEA) KOSTER, in de leeftijd van 98 jaar. In de jaren 
daarvoor woonde ze al sinds 1995 in Arcadia, waar 
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ze bevriend raakte met Annie van der Horst en Babs 
Ensink. Thea leefde alleen. Ze heeft van 1952 tot 
1970 in Canada gewoond en daar gewerkt als 
verpleegster. Ze kwam terug naar Nederland om 
voor haar ouder wordende ouders te zorgen. Door 
lichamelijke beperkingen, als gevolg van ziekte en 
medische fouten, kon ze toen al niet meer werken. 
Ze kwam in een rolstoel terecht, had 
gehoorproblemen, die aan het eind van haar leven 
verergerden, en ze leed op hoge leeftijd aan 
toenemende blindheid. Toen ze nog goed genoeg 
kon zien, mocht ze graag puzzelen en kaarten maken. 
Ook ging ze er graag op uit met haar scootmobiel. 
Haar favoriete uitje was een tochtje naar een 
kringloopwinkel. Haar geest bleef verbazend helder 
tot aan het einde en ook haar gevoel voor humor en 
een lichte ondeugendheid bleef ze behouden. Ze 
kwam tot enkele jaren trouw en graag iedere zondag 
naar de Oosterkerk, waar ze haar vaste plekje had. 
Tijdens de dankdienst voor haar leven, die op 
zaterdag 21 mei plaats vond, en afgelopen zondag 
stond er op die plek een witte roos, samen met de 
liturgie van de dienst, met een mooie foto van Thea 
op de voorkant. Thea was een sterke vrouw, trouw 
en attent in haar contacten, en dankbaar voor al het 
goede dat ze van mensen ontving. Haar geloof was 
een belangrijke bron van kracht in de moeilijke 
dingen die ze op haar weg vond. De laatste jaren had 
ze veel steun en gezelligheid aan Ans Selhorst, die ze 
als een dochter beschouwde, en aan de rest van de 
familie. De laatste weken van haar leven, toen ze 
wist dat het einde nabij was, waar ze ook naar 
verlangde, is ze door hen met veel liefde begeleid. In 
de dankdienst is haar belijdenistekst uit Jesaja 
gelezen, Ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd, en 
zijn er teksten gelezen en liederen ten gehore 
gebracht die ze allemaal zelf had uitgekozen. Haar 
nagedachtenis zij tot zegen.
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ds. Iemke Epema 

Nieuwe sleutels voor 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 muziekanten, 
gastdames/heren, beheercommissie, 
bloemendames, diaconie, kosters etc. Tot dan. 

Wim Aalbers, mob. 0683094409 

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  

Michaelsvieringen Grote Kerk Zwolle, aanvang 
19.00 uur 
Thema: Tussen droom en werkelijkheid 
29 mei Michaëlsviering, vesper. Vg. ds. Harm 
Bousema en Christa van Stappen. Muzikale leiding 
Toon Hagen. 
Zondag 5 juni, Pinksteren, Michaelscantateviering. 
Vg. ds. Margo Jonker, uitgevoerd wordt de cantate 
‘Brich dem Hungrigen dein Brot’ BWV 39 van J.S. 
Bach. 
Meer informatie: www.michaelsvieringen.nl 
 

Zwols leerhuis  

 

 

 

Aanstaande dinsdag 31 mei: 3e Leerhuisbijeenkomst 
in de Lutherse Kerk. Dan lezen we Ruth 2, de 
alternatieve lezing op zondag 5 juni. 
Daarna is het Leerhuis nog op dinsdag 14 juni. 
We hebben nu één keer een hoofdstuk van Ruth 
gelezen. Beter gezegd: doorgeploegd… 
En wat blijkt: dat het dan een prachtige tekst is! 
Je zou wensen dat iedereen erbij zat! 
Ruth 2 belooft ook weer zo’n geweldig verhaal te 
worden. Kom gerust (een keer). 
Vanaf 19.45u kunt u binnen komen. We starten om 
20.00u. Het duurt tot 21.30u.   

We zien u heel graag komen. Meer informatie: 
leerhuis@elkz.nl 

 

 

Dinsdag 7 juni: stadswandeling langs Heilige 
Huizen in de Zwolse binnenstad 

Deze wandeling maken we met Jacques Koekkoek. 
Hij is vertaler van diverse traktaten van Thomas a 
Kempis. Koekkoek voert ons langs de vele plekken in 
de Zwolse binnenstad die behoren tot het religieuze 
erfgoed van de stad. Veelal zijn de panden nog fysiek 
aanwezig zoals (delen van) kloosters en kerken, soms 
moeten we ons behelpen met illustratiemateriaal bij 
verdwenen objecten zoals het Heilige Geestgasthuis, 
het klooster van de Zusters van Liefde aan het 
Gasthuisplein en de St. Michaëlskerk in de 
Roggestraat. Al deze plekken samen bieden een 
staalkaart van het rijke en soms turbulente religieuze 
leven in Nederland en meer specifiek van Zwolle, 
vanaf de Middeleeuwen tot de huidige tijd. 
Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het 
Fratercomplex van de moderne devoten tussen 
Papenstraat en Goudsteeg. De avond begint om 
18.30 uur in de Bagijnehof (Koewegje 2) met een 
maaltijd. Aanmelden kan 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! 

 
 
 
 

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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