
  26 juni 2022 

Voorganger  :  ds. Rein de Hertog 

Collecten :  1e: Diaconie     2e: Kerk       3e : Eredienst en  

         Kerkmuziek 

Digitaal aandachtsboek: 06 45 367 926 

 

 

Bloemengroet 
De bloemen van vandaag gaan 
naar Jan Stellingwerff, 
Bremenstraat 93. 
Hiermee drukken we onze 
verbondenheid uit. 

 
Komende diensten 
Zondag 26 juni gaat bij ons voor Rein den Hertog, die 
tijdelijk pastorale taken heeft overgenomen van Elly 
Urban. Hij blijft dit ook doen in de periode tussen 
het afscheid van Elly en  de komst van de nieuwe 
kerkelijk werkers in september. In de dienst van 3 
juli nemen we afscheid van Elly. Dat doen we met 
pijn in het hart, maar we zijn blij dat Elly nog wel af 
en toe zal blijven voorgaan in de Oosterkerk en ze 
niet helemaal uit beeld zal zijn. Ook de dienst van 10 
juli zal in het teken staan van afscheid nemen. De 
oudste kinderen van de kinderkring, die nu nog in 
groep 8 zitten, zullen dan de overstap maken naar 
Provider. We hopen dat er die zondag veel kinderen 
en hun ouders bij zullen zijn om hen uit te zwaaien. 
In deze dienst zal ds. Iemke Epema voorgaan. 
In memoriam Jan Omvlee  
 
In Memoriam 
Op 12 juni overleed Jan Omvlee op de leeftijd van 84 
jaar. Hij woonde Elsbeek 21.  
In een dienst in  De Hoofdhof hebben wij op 17 juni 
afscheid van hem genomen.  Bij de voorbereiding 
konden wij putten uit zijn rijke nalatenschap: Jan had 
zijn wensen genoteerd, meer dan 10 liederen en 
twee lezingen. Beide waren teksten waarin Jezus 
afscheid neemt van zijn leerlingen.    
In Johannes 14:1-6 bemoedigt Hij hen: "Wees niet 
ongerust, maar vertrouw op God en op mij." Jans 
familie begreep deze keus heel goed. Zij typeerden 
hun vader als een man van zekerheden: 50 jaar met 
dezelfde vrouw getrouwd, 40 jaar bij dezelfde baas 
gewerkt en 46 jaar in hetzelfde huis gewoond. Ook 
in zijn geloofsleven stond zekerheid centraal. Dat 
moet hem hebben aangesproken in deze woorden 
van Jezus: op mij kun je vertrouwen. In het bijzonder 
werd dat duidelijk na het overlijden van zijn vrouw in 
2010. 
Als tekst voor de overdenking koos Jan Mattheüs 
28:20 waar Jezus afscheid neemt van zijn leerlingen: 
“En zie, ik ben met u, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld.” Opnieuw een 
herkenbare keus, weer een tekst die zekerheid 

uitstraalt, zeiden de kinderen. Deze woorden van 
Jezus volgen op de zendingsopdracht om alle volken 
tot zijn discipelen te maken en hen te dopen en te 
leren onderhouden wat Jezus hen bevolen had. En 
zijn kinderen vonden die context niet echt van 
toepassing op hun vader, want hij was niet zo’n 
getuigend mens. Maar een mens kan ook getuigen 
door zijn daden en dat heeft Jan zeker gedaan: hij 
werd getypeerd als een tevreden mens, vriendelijk, 
hartelijk, gastvrij. En hoewel hij in zijn geloofsleven 
vasthield aan zekerheden,  betekende dat niet dat 
hij behoudend was. Integendeel: kinderen aan het 
Avondmaal, de vrouw in het ambt, enz., Jan vond 
het allemaal prima. Hij gaf in de kerk graag iedereen 
de ruimte. En hoort dat ook niet bij wat Jezus zijn 
volgelingen geleerd heeft?! 
Zo namen wij afscheid van Jan Omvlee. Nee, ik moet 
het omdraaien: zo nam Jan Omvlee afscheid van ons. 
In deze afscheidswoorden van Jezus klinkt de stem 
van Jan door. Dat is de boodschap die hij wilde 
meegeven aan allen die hem zullen missen, zijn gezin 
allereerst: “Wees niet ongerust, vertrouw op God 
en Hij zal met je zijn.” 
Ds Bert Aalbers   
 
Inzage Jaarrekening 2021 Diaconie PGZ. 
De Jaarrekening 2021 van de Diaconie Protestantse 
Gemeente Zwolle is door de Algemene Kerkenraad 

voorlopig 
vastgesteld. De 
Jaarrekening ligt 
nu ter inzage op 
het kerkelijk 
bureau aan de 
Molenweg 241. 
Deze is in te zien 

van maandag 27 juni t/m 4 juli tijdens de 
openingsuren van het kerkelijk bureau (maandag 
t/m donderdag van 8.30 uur t/m 12.00 uur, ‘s 
middags eventueel op afspraak). 
              
Koffieochtend 
Donderdags om de twee weken is er in de 
Bagijnehof een koffieochtend. 
Donderdag 30 juni is er koffiedrinken tussen 10.00 
en 11.30 uur. 
Kom gezellig langs voor koffie en een praatje. 
Welkom! 
Ook in de zomer gaan de koffieochtenden door. 
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De volgende data zijn: 14 juli; 28 juli 11 augustus; 25 
augustus. enz. 
 
Michaëlsviering 26 juni 
Dat oerbegin van 'de kerk' ging niet zonder 
spanningen. Die eerste christenen - 'Messias 
belijdende Joden'- hielden uiteraard vast aan hun 

(joodse)traditie, maar 
moeten zij die er van 
elders bij komen alle 
rituelen etc. 
overnemen? De 
Thora is 
onopgeefbaar, maar 

alle gebruiken ook? In Handelingen 11,22-29 gaat 
het daar over. Het thema is 'Het ga u goed'. 
Medewerking wordt verleend door leden van de 
cantorij o.l.v. Toon Hagen. Voorganger is ds. Iemke 
Epema. . De vieringen in de zomertijd beginnen 
steeds om 19.00 uur. I.v.m. 
restauratiewerkzaamheden (steiger-ombouw) 
kunnen we helaas geen zomervespers houden op de 
zondagen 17 juli t/m 7 augustus. 
 
Leliën des velds 
Vorige week zondag kreeg ik de bloemen: een 
prachtig boeket lelies. De aanleiding was dat ik door 
overbelasting op het werk voorlopig niet zal werken. 
Lelies zijn bijzondere bloemen, in Mt 6: 28 worden 
ze genoemd: "Let op de leliën des veld, hoe zij 
groeien: zij arbeiden niet en spinnen niet en toch zijn 
ze mooier bekleed dan Salomo." Mijn werk, onze 
inzet, dat is niet wat centraal staat voor God. Ik 
mocht deze lelies van jullie ontvangen, een 
vriendelijk gebaar en voor mij ook een teken van het 
vele dat God wil geven. 
Annie Hasker 
 
Kloosterweekend 2022 
Van 16 -18 september 2022 wordt er na lange tijd, 
weer er een kloosterweekend georganiseerd in het 
klooster van Egmond,  
 https://www.abdijvanegmond.nl/. Begeleiding door 
ds. Cor Baljeu, predikant van de Open Kring in 
Stadhagen. Het thema voor dit weekend is “geef stem 
aan je geloof”. 

Wij hebben nog 
zes één 

persoonskamers 
vrij. Als u wilt 
deelnemen, laat 
dit dan zo spoedig 

mogelijk weten via an.vandermeulen@planet.nl. 
Opgave kan tot uiterlijk 6 juli as, maar liefst eerder in 
verband met reservering van de kamers. 

 

3e collecte Eredienst en kerkmuziek 

Een eredienst zonder muziek is ondenkbaar. We 

weten ons in Zwolle gezegend met enkele mooie 

orgels en goede organisten. Om de kwaliteit van de 

kerkmuziek hoog te houden is het belangrijk dat de 

orgels onderhouden worden en dat de bespelers 

ervan goed gewaardeerd worden. Ook bands, 

cantorijen, muziekgroepen, gelegenheidskoren, 

kinderen die zingen en vele anderen die musiceren 

dragen eraan bij de lofzang gaande te houden. Helpt 

u ook mee? 

 

   

 

 

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 Jan Oosting 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
https://www.abdijvanegmond.nl/
mailto:an.vandermeulen@planet.nl

