
KERKGROET    (oplage geen)   15 mei 2022 

Voorganger  :  ds. Iemke Epema 

Collecten :  1. Diaconie  2. Kerk  

    3. Stille armoede 

 

 

 

Bloemengroet 
De bloemen van deze dienst gaan 

naar Mw. Jannet Hooykaas 

 Op deze manier laten we onze 

verbondenheid blijken. 

 
 
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. 
 
Verstuurde kaarten zondag 8 mei 

1. Hr. en Mw. P. Rozendal- Dekker, (Van harte 
gefeliciteerd met uw 55- jarig huwelijk)  

2. Hr. H. Olde, (Van harte gefeliciteerd met uw 
90ste verjaardag) 

3. Mw. H.R. Kinket- Jonker, (Van harte 
gefeliciteerd met uw 96ste verjaardag) 

4. Mw. G. Lagerweij, (Van harte gefeliciteerd met 
uw 94ste verjaardag) 

5. Mw. K. Brinksma – Kuiper, (Ter bemoediging) 
6. Fam. V.d. Ploeg- (Veel sterkte in deze 

spannende tijd) 
 
Bedankt 
Ik wil de gemeente van de Oosterkerk bedanken voor 
de mooie kaart. Nu ik in Zandhove bezig ben om 
afscheid van het leven te nemen, wil ik laten weten dat 
de Oosterkerk  altijd een warme plek voor mij is 
geweest. Bedankt voor alles wat ik in de kerk heb 
mogen ervaren. Het ga jullie goed. Thea Koster 
 
Bedankje 
"Wat waren we verrast toen we een prachtige 
bloemengroet kregen van u allen ter gelegenheid van 
ons 55-jarig huwelijk. 
En, alsof het niet óp kon: een mooie kaart met de 
felicitaties van velen van u! 
Heel hartelijk bedankt voor al deze warmte! 
Reinie en Piet Rozendal." 

 
Stille armoede 
In allerlei media duiken de berichten op van een 
stijgende inflatie, een hogere energierekening en ga zo 
maar door. Een derde van de Nederlandse 
huishoudens kan niet rondkomen. Het is niet alleen 
meer de traditionele groep mensen die niet kunnen 
rondkomen zoals zij in een uitkeringssituatie of met 
een chronische ziekte met veel ziektekosten. 
De groep groeit met mensen die wel werk en een 
salaris hebben, maar buiten alle regelingen vallen. Zij 
hebben te maken met stijgende kosten voor 
levensonderhoud. Zij zijn de zogenaamde werkende 
armen. Zorgelijk is het dat ook zij in toenemende mate 
niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 
De Diaconie wil ook hen helpen, al geven zij zelf geen 
ruchtbaarheid aan hun situatie en is het vaak niet 

zichtbaar, maar is hulp toch wel nodig.    
 
Wat de Pot schaft 
Weer samen eten in de Oosterkerk! U bent welkom op 
dinsdag 24 mei  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  19 mei via de lijst op 
de balie, of via riawesterbeek59@gmail.com of bellen 
naar Ans Selhorst op woensdag 18 mei tussen 18.00 en 
20.00 uur: 06 510 611 66 
 

Het ‘Iedereen t€lt festival’ 

De diaconie wil u graag attenderen op het ‘Iedereen 
t€lt festival’.Het is een markt en festival met een 
informatief, maar ook een leuk en gezellig karakter. Je 
kunt hier bijvoorbeeld informatie vinden over hoe je 
bewuster met beperkte middelen om kunt gaan. Het 
zijn dure tijden voor iedereen en voor sommigen komt 
de klap wel extra hard aan. Wat kun je doen om beter 
rond te komen of wellicht ken je mensen die niet rond 
kunnen komen. Zwolle kent veel organisaties die 
hierbij kunnen helpen. Zo’n 50 organisaties w.o. 
Present Zwolle, de gemeente Zwolle, Stadkamer, 
Travers en ZwolleDoet presenteren zich op dit festival. 
Je kunt met deze organisaties kennis maken, 
informatie inwinnen of ……………. Het festival heeft ook 
een netwerkfunctie. In korte tijd en op een leuke en 
informele wijze kun je kennismaken met veel 
organisaties uit het sociaal domein. Het festival vindt 
het plaats op donderdag 19 mei a.s. van 11.00 tot 
20.00 uur in het Academiehuis Grote Kerk (Grote 
Markt). 
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Michaelsvieringen Grote Kerk Zwolle,  
aanvang 17.00 uur 
Thema: uit het reisdagboek van Lucas  
‘De handelingen der apostelen’. 
15 mei Michaëlsviering, vesper. Vg. Robert Kanning en 
Harry Steenbergen. Muzikale leiding Toon Hagen. 
Zie www.michaelsvieringen.nl 
 

Zwols leerhuis   
Aanstaande dinsdag 17 mei is de 1e 
leerhuisbijeenkomst in de Lutherse 
Kerk. Dan lezen we Johannes 14,23-29 - 
de Evangelie-lezing op zondag 22 mei. 

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 
 
Dauwtrappen met Hemelvaart 

Dauwtrappen moet je eigenlijk 
beginnen in het donker: nog voor de 
zon opkomt, een lange wandeling te 
maken in de natuur die bezig is te 
ontwaken. Het liefst op blote voeten 
om de dauw echt te kunnen voelen. 

Zo vroeg in de ochtend zie je dingen anders, zuiverder, 
transparant. Het hoort bij hemelvaart. Wij starten 
donderdag 26 mei te laat om de zon op te zien komen, 
maar vroeg genoeg om rust te ervaren. Loop je mee? 
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 de oecumenische 
viering in de kerk. Ds. Hans Tissink van de Oosterkerk / 
Adventskerk en pastor Josephine van Pampus gaan 
samen voor. Do 26 mei | 08.00 uur | parkeerterrein 
achter klooster | 10.00 uur oecumenische viering 
 
Koffieconcert 

15 mei is er weer een 
koffieconcert door 
muzikanten, jong en wat 
ouder, uit Advents- en 

Oosterkerk, voor iedereen die het wil horen. Geen 
lockdowns meer, we gaan gewoon lekker muziek 
maken, in allerlei stijlen, je zult versteld staan en het 
zeker de moeite waard vinden om na de dienst nog 
even te blijven. Lekkers bij de koffie en een mix van 
serieuze en vrolijke muziek, een mooie combinatie. 
Kom luisteren en neem je vrienden mee, de toegang is 
vrij. Een bijdrage  voor hulp aan Oekraïense 
vluchtelingen wordt zeer op prijs gesteld. Dat kan 

contant, maar ook digitaal, de gegevens staan op het 
programmaboekje. tot zondag,    Geeske en Nel 
Onze wijkkas 
Tot en met april mocht de wijkkas € 2680,- ontvangen; 
t.o.v. 2021 een stijging van € 1100,-. Hartelijk dank 
voor uw bijdragen.  Een overzicht van de inkomsten 
kunt u hier inzien. 
 
Bevestiging 
Op zondag 22 mei zal Wim de Ruiter bevestigd worden 
in het ambt van kerkrentmeester met een 
administratieve opdracht. Wim beheert de wijk-
ledenadministratie van de Oosterkerk. 
Ook zullen in deze dienst meerdere ambtsdragers 
herbevestigd worden: 
Ouderling: Piet Kuiper, Dik Kremer, Ria van der 
Meulen, Mintje Groot Nibbelink, Marinus Coree en 
Margrieta de Boer. 
Diaken: Marga de Bruin, Hans Hop en Geertje van Loo. 
 
Koffieochtend in de Oosterkerk 
Alle even weken is er de inloopmorgen met koffie in de 
Oosterkerk. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van 
harte welkom op donderdagmorgen 19 mei. 
 
Dienstenveiling Adventskerk 
 Save the date 
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. Wat is een dienstenveiling: 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. 
 

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 
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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 
Hartelijke groeten, Hans Tissink 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopij 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/kerkgroet-
ontvangen-via-laposta/ 
Deze kerkgroet is gemaakt door Evert Pierik 
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