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Bloemengroet 
De bloemen van vandaag gaan 
naar Harry Prins 
Hiermee drukken we onze 
verbondenheid uit. 
 

Aleida Maria Olthoff – Oord 
Steenwijk, 28 juni 1922 – Maarssen, 27 mei 2022 
 
Op vrijdag 27 mei is Aly Olthoff rond een maand 
voor haar honderdste verjaardag in 
Woonzorgcentrum Maria Dommer  in Maarssen 
rustig ingeslapen. Tot niet zo lang geleden woonde 
zij op de Wismarstraat 65 in Zwolle. Verhuizing werd 
noodzakelijk vanwege toenemende zorg.  
Wij kennen haar tot aan het coronatijdperk als 
trouwe bezoekster van de diensten in de Oosterkerk. 
Gehaald en gebracht liep zij met verve de kerk 
binnen, zocht haar vaste plekje op, was betrokken bij 
de dienst en na de zegen verstond zij de kunst om 
heel snel naar de ontmoetingsruimte te komen om 
op haar  vertrouwde hoekje te genieten van koffie 
en gesprekjes. Bijna elf en een half jaar geleden 
overleed kort na hun zestigste trouwdag haar man 
Henk Olthoff. Het beleven van dit huwelijksjubileum 
hebben zij als een groot voorrecht beschouwd. 
Dankbaar waren zij met hun vier kinderen en 
kleinkinderen. Intens verdrietig maar ook getroost 
door  hun geloof hebben zij geleefd met het 
vroegtijdig -  46 jaar - overlijden van hun jongste 
dochter Yvonne op 7 juli 2007. 
Haar gezin heeft de toewijding van hun moeder op 
de rouwkaart getypeerd met de zin  “intens 
dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die zij 
heeft gegeven”. Jarenlang heeft Aly samen met Henk  
meegedaan met de Oosterkerkgroep. Het waren 
leeftijdsgenoten die ééns in de maand bij elkaar 
kwamen om aandacht te geven aan onderwerpen 
rond geloof en kerk. Zij had niet de behoefte om op 
de voorgrond te treden maar haar aanwezigheid gaf  
cachet. Spontaniteit en hartelijkheid straalde zij uit 
met een sterk karakter en met aandacht voor haar 
omgeving. Zij hield van openheid en uitzicht en kon 
intens genieten van zon, licht en ruimte. Vrije tijd 
werd vaak varend doorgebracht. Daar kon zij God 
voor danken. Met vertrouwen was zij onderweg naar 
de toekomst, ook naar het levenseinde. Geloven was 
voor haar een bron van kracht ook al is lang niet 
alles doorzichtig. Op donderdag 2 juni is in een 
dankdienst in de Oosterkerk afscheid van haar 
genomen. 

Gelezen werden de trouwtekst  - 1 Samuel 12 : 24a 
:”Dus: heb ontzag voor de HEER en dien Hem 
oprecht, met heel uw hart” Hier geciteerd uit NBV 
21. Boven het overlijdensbericht stonden regels uit 
vers 3 van Lied 91A : “ Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. Duizenden doden 
kunnen vallen, jij blijft geschreven in Gods hand. “ 
Psalm 91 werd gelezen. De belofte van God uit vers 
14 stond centraal :”Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft 
en beschermen wie met  mijn naam vertrouwd is” 
Op de begraafplaats Bergklooster is Aly bij haar 
dochter en man aan de aarde toevertrouwd. 
Dick van Santen 
 
Zwols leerhuis   

De volgende Leerhuisbijeenkomst 
in de Lutherse Kerk is volgende 
week dinsdagavond, 14 juni. Over 
Ruth 4. 
Meer informatie volgt op de 
Kerkgroet van zondag 12 juni. 

 
Giften 
Thea Koster, van wie we twee weken geleden 
afscheid hebben genomen, heeft 1000 Euro 
nagelaten aan de Oosterkerk. Van dit mooie bedrag 
gaat 500 Euro naar de wijkkas, 250 Euro naar de 
diaconie tbv het gezamenlijke ZWO project voor 
vrouwen in Bangladesh en 250 Euro is bestemd voor 
het kerkelijk noodfonds tbv mensen die de hoge 
energielasten niet kunnen betalen. We zijn heel blij 
met deze gulle gift. 
 
Gezocht: Gastadres gezocht voor Hongaarse 
predikant voor één avond en nacht: do 16 juni 
Al vele jaren zijn er in Roemenie studieweken van 
Hongaarse predikanten uit Roemenie samen met 
Nederlandse predikanten. Dit jaar is het omgekeerd. 
Er komen 18 Hongaarse predikanten naar Nederland 
Ze arriveren donderdag 16 juni in Eindhoven en 
komen dan naar Zwolle voor één nacht. Vrijdag is er 
een programma in de stad rondom de Lutherse kerk 
( aanvang 10 uur) en de oude stads kerken. 
Vrijdagmiddag zwermen ze uit over Nederland waar 
ze op verschillende plekken verblijven tot 23 juni. De 
voertaal is Engels. Er worden nog gastadressen 
gezocht voor donderdagavond - en nacht 16 juni. 
Wie het leuk vindt om een Hongaarse  predikant te 
ontvangen kan contact opnemen met ds. Iemke 
Epema.                                                               
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Pinksterzondag 
Vorig jaar met Pinksteren moesten we nog op 
afstand van elkaar zitten en kon er niet worden 
gezongen. Misschien herinnert u zich nog de dans 
die toen door een aantal kinderen in de kerk met 
verve is uitgevoerd. Gelukkig kunnen we nu weer 
zonder beperkingen bij elkaar komen en naar 
hartelust samen zingen. We hopen dat er op dit 
feest van de gemeenschap veel mensen aanwezig 
willen zijn om samen die gemeenschap te vormen. 
Voor de kinderen gaat er iets bijzonders gebeuren, 
dus ook kinderen, wees erbij! De Zwolse cantorij zal 
zingen in deze feestelijke viering. Voorganger is ds. 
Iemke Epema. 
 
5 minutenfestival 
het 5 minutenfestival met veel muziek in de 
oosterkerk op 15 mei was een succes. In muzikaal 
opzicht en ook in financieel opzicht. We hebben 
even afgewacht wat er op de rekening van de 
diaconie binnenkwam en ik kan melden dat de 
eindopbrengst € 800,- is geworden. Een heel mooi 
bedrag. Via de diaconie Zwolle komt het zeker goed 
op zijn bestemming, de actie Zwolle helpt Oekraïne. 
Heel veel dank aan alle gulle gevers ! 
Geeske Koopman en Nel van der Maden. 
   
Dinsdag 7 juni Stadswandeling Heilige Huizen in de 
binnenstad van Zwolle 

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 e

n betaling van 7,50 euro (inclusief koffie/thee) op 
bankrekening NL71INGB0007852541 t.n.v. 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie. Van harte 
welkom! 
 
Kerkelijk medewerker voor pastoraat 
Met vreugde en dankbaarheid deelt de kerkenraad 
mee dat er een geschikte kandidaat is gevonden 
voor de functie van kerkelijk medewerker pastoraat 
in de combinatie van wijkgemeenten Oosterkerk en 
Adventskerk. Jenny Mooij kijkt ernaar uit om met 
ingang van september in Zwolle aan de slag te gaan. 
Momenteel is zij werkzaam als kerkelijk medewerker 
voor pastoraat in een protestantse gemeente in 
Gelderland. Jenny is opgeleid als theoloog-geestelijk 
verzorger. Zij zet haar leer- en werkervaring graag in 
Zwolle in. De wervings- en selectiecommissie heeft 
haar motivatie voor deze kandidaat op 23 mei in de 
kerkenraden van de Adventskerk en de Oosterkerk 
toegelicht. Na een positief advies van de kerkenraad 
van de Adventskerk heeft de kerkenraad van de 
Oosterkerk er unaniem voor gekozen Jenny Mooij te 
willen benoemen als kerkelijk medewerker voor 
pastoraat. Omdat de wijkgemeenten Oosterkerk en 
Adventskerk al wel een combinatie maar nog niet 
één samengevoegde gemeente vormen, zal zij als 
kerkelijk medewerker worden verbonden aan de 
Oosterkerk, maar in beide wijkgemeenten pastorale 
werkzaamheden verrichten. Zoals het nu lijkt zal 
Jenny Mooij op startzondag 11 september in de 
Oosterkerk als kerkelijk medewerker voor pastoraat 
aan de combinatie Oosterkerk-Adventskerk worden 
verbonden. Diezelfde zondag zal Mark Schippers als 
kerkelijk werker voor gemeenteopbouw in de 
Adventskerk worden verbonden om in beide 
wijkgemeenten aan de slag te gaan. 
Veel dank aan en waardering voor de wervings- en 
selectiecommissie die binnen korte tijd twee 
kandidaten hebben kunnen voordragen.  
 
Gezocht: bezoekers 
De Werkgroep Nieuw ingekomenen is dringend op 
zoek naar enkele nieuwe bezoekers. Zij gaan met 
een welkomstkaars en informatie over de 
Oosterkerk langs bij degenen, die nieuw in onze 
wijkgemeente zijn komen wonen. Als u mee wilt 
doen, meld u dan aan bij Hilly Stellingwerff, tel. 038-
4609817 of via de mail, jjstellingwerff@ziggo.nl 
 
Onze wijkkas 
In de maand mei ontvingen we 15 giften met en 
totaal bedrag van € 590,00. Alle gevers hartelijk dank 
voor uw bijdragen. 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
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De totaal inkomsten in 2022 t/m mei bedroegen € 
3902,-. Helaas is dit bedrag € 2560,- minder dan het 
gemiddelde bedrag dat we de laatste 5 jaren over 
dezelfde periode mochten ontvangen . . . (TK) 
 
Openlucht dienst zondag 19 juni 

Op zondag 19 juni 
is een 
gezamenlijke 
openlucht dienst 
voor Adventskerk 
en Oosterkerk in 
de tuin van de 
familie Nicolaij. 
Hiermee zetten we 

een traditie voort vanuit de Adventskerk. Thema is 
‘Tuin van leven’. Koorbizniz werkt mee en er is een 
kinderprogramma. Hans Tissink en Iemke Epema 
gaan voor. Iedereen van harte welkom! Waar: Jan 
van Arkelweg 7. Tijd: 10.00 uur koffie/thee en om 
10.30 uur aanvang dienst. Meenemen: beker/kopje 
en zo mogelijk een stoel (als dit lastig is: er zijn ook 
stoelen). Kom zoveel mogelijk op de fiets. Er is ook 
parkeergelegenheid voor auto’s. 
Bakkers voor wat lekkers bij de koffie kunnen zich 
melden via: Raaderedienst@gmail.com. Alvast dank! 
Bij slecht weer wordt de dienst verplaatst naar de 
Adventskerk. Houd hiervoor de website in de gaten. 
Voor wie niet kan of wil: om 9.30 uur gaat Hans 
Tissink voor in een ochtendgebed in de Adventskerk, 
ook online te volgen. 
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, aanvang: 
vanaf heden t/m 11 sept. 19.00 uur 
Zondag 5 juni, Pinksteren Michaëlscantateviering Vg. 
ds. Margo Jonker. In deze cantateviering voeren 
solisten, de Michaëlscantorij, het 
Michaëlscantatekoor en Musica Michaëlis o.l.v. Toon 
Hagen de cantate ‘Brich dem Hungrigen dein Brot’ 
(BWV 39) van J.S. Bach uit. 
Zie www.michaelsvieringen.nl 
 
Michaëlsvieringen  
I.v.m. restauratiewerkzaamheden zijn er geen 
vieringen mogelijk op de zondagen 17, 24 en 31 juli 
en op zondag 7 augustus. 
 
Wandelen met bewoners van de Kievitsbloem 
Na twee coronajaren hopen we de draad weer op te 
pakken en op zondagmiddagen te gaan wandelen 
met bewoners van de Kievitsbloem. We starten om 
half 3 bij de Kievitsbloem. Graag uiterlijk de laatste 
maandag vòòr de wandelzondag opgeven bij mij, 
graag via email.  

De wandeldata zijn: 
12 juni              31 juni 
10 juli               18 september 
21 augustus    16 oktober  
Nelleke de Vries  ndevries3991@gmail.com 
tel: 038-4653793 
 
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 
 
Het Verhaal Gaat …. 
… in oktober weer verder. Gedurende de 
zomermaanden ligt deze V&T-bijeenkomst even stil. 
Maar op dinsdag 11 oktober gaan we weer verder 
waar we gebleven zijn. En dan telkens weer op de 
tweede dinsdag van de maand van 13:30 tot 15:00 
uur in de Lutherse Kerk. Alvast welkom. 
 

Challenge:
 (Geïnspireerd 
door de PKN 
gemeente 
Haarlem West) 
Koop een week 
lang niets waar 
plastic in of om zit 

 
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.  
 
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’. 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
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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 
 
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’. 
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 
 
 
 
 
 
 

Ik loop voor Bangladesh, helpt u mee? 
Zaterdagavond 11 juni 
gaat in Zwolle de halve 
marathon weer van 
start. Voor mij wordt 
het de vierde keer dat 
ik aan deze loop 
meedoe en ik hoop 

hiermee geld op te halen ten behoeve van het ZWO-
project “Veilig koken voor vrouwen in Bangladesh”. 
Om die reden vraag ik de gemeenteleden van de 
Oosterkerk. en de Adventskerk om mij voor dit doel 
te sponseren. Op 1 en 8 mei is in beide kerken al een 
filmpje vertoond waarin ik het een en ander heb 
uitgelegd. Met Pinksteren ligt er in de Bagijnehof 
een intekenlijst op tafel waarop u uw naam kunt 
invullen wanner u dit project wilt ondersteunen. Ik 
heb daar een “streeftijd” op gezet waarin ik denk de 
afstand te gaan lopen en hoop dat u iedere (halve) 
minuut die ik sneller loop extra wilt belonen, alles 
ten behoeve van deze vrouwen. U kunt het 
sponsorbedrag of gift overmaken naar: NL87RABO 
0373 739 974 t.n.v. Diaconie van de Prot. Gemeente 
Zwolle  ZWO Commissie Oosterkerk, ovv Koken in 
Bangladesh. Daarnaast hoop ik ook dat u die 
zaterdagavond langs de route staat, niet alleen  om 
mij aan te moedigen , maar ook die duizenden 
andere lopers die deze loop tot een grote happening 
maken. Een tip: de route komt driemaal langs de 
Oosterkerk! Ik hoop op uw steun en uw komst. 
Ineke den Braber  

5 juni (Pinksteren): Zending/GZB 
Pinksterfeest is het feest van het doorgeven van het 
Woord. De boodschap van bevrijding en heil wordt 
niet beperkt tot Jeruzalem en Israel. Het is voor alle 
volken, kortom voor iedereen. Samen zijn we de 
kerk in actie en zetten we ons in voor Gods wereld. 
We mogen met elkaar de Bijbel delen en leren wat 
er in andere kerken gebeurt. Zowel in Nederland als 
wereldwijd. Namens de kerken wordt het uitgevoerd 
door Kerk in Actie. De Jeruzalemkerkgemeente heeft 
deze zondag een collecte voor de GZB 
(Gereformeerde Zendingsbond). Ook de GZB heeft 
het verlangen mensen te bereiken met het 
Evangelie. Zodat mensen wereldwijd God leren 
kennen en groeien in geloof. 
 

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 
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