
  10 juli 2022 

Voorganger  :  ds. Iemke Epema 

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

kerkgebouwen 

Digitaal aandachtboek: 06 45 367 926 

 

 

Bloemengroet 
De bloemen van vandaag gaan 
naar de  Hr. B. Tesink. 
Hiermee drukken we onze 
verbondenheid uit. 
 

 
 
3e collecte Onderhoud kerkgebouwen 
Kerkgebouwen: we hebben er steeds minder. En hoe 
lang nog kunnen we beschikken over de 
kerkgebouwen die de Protestantse Gemeente Zwolle 
tot nu toe heeft? Na de corona kunnen de deuren 
van de kerk weer helemaal open om een welkom te 
bieden aan velen. Vaak is de kerk letterlijk het 
middelpunt van de wijk: een huis van hout en steen 
dat ruimte biedt aan alles en allen. Er is onderdak 
nodig voor iedereen. Ruimte voor God en voor alles 
wat ons met God verbindt. 
 
Kaarten 
Op zondag 3 juli zijn de volgende kaarten verstuurd 
aan: 
Mw. H.G. Velthuis- de Kleine, Van harte gefeliciteerd 
met uw 94ste verjaardag 
Hr. R. Bekendam, Van harte gefeliciteerd met uw 
93ste verjaardag 
Hr. B. ter Wal, Van harte gefeliciteerd met uw 
92ste verjaardag 
Ter bemoediging zijn kaarten gestuurd aan: 
Mw. A. Nieuwenhuisen- Kalsbeek, Mw. G. Stegeman- 
Boer en Mw. J.E. Wolters- v. Milgen 
 
In memoriam  
Grietje Stegeman-Boer (1925-2022) 
Meer dan 70 jaar heeft Grietje Stegeman-Boer aan 
de Wipstrikkerallee gewoond; eerst op nummer 68, 
later met haar man Bert op nummer 38. Nadat hij in 
2001 was overleden, is ze overgegaan naar de 
Molenhof, nu Huis Assendorp. Ze hadden vier 
kinderen, maar een groot verdriet was dat in 1984 
Hans, hun oudste, bij een bedrijfsongeval om het 
leven was gekomen. Toch heeft de pijn hierom haar 
niet gebroken. Net als haar man was ze diepgelovig, 
trouw kerklid, en kon ze ook genieten van de goede 
dingen in het leven. Tot het laatst bad ze voor haar 
kinderen, haar zes kleinkinderen en voor anderen 
die haar lief waren. De laatste jaren bad ze ook dat 
de engelen haar maar zouden halen. Want sinds ze 

niet meer kon lezen (en ze las altijd veel) en haar 
gehoor nog slechter was geworden dan het al was, 
vond ze het leven zwaar. Op 30 juni is zij 
‘heengegaan’, 97 jaar oud. Ondergetekende heeft op 
verzoek van de kinderen een bijdrage geleverd aan 
de afscheidsbijeenkomst. Haar geloofsvertrouwen 
bleek onder meer uit haar wens dat voor de 
begrafenis Lied 886, ‘Abba, Vader, U alleen, U 
behoor ik toe’, ten gehore werd gebracht. Na het 
bidden van het Onze Vader heeft de familie haar op 
Kranenburg begraven.  
Riemer Roukema 
 
Afscheid 
Zondag 3 juli nam ik afscheid van de Oosterkerk, en 
wat was het indrukwekkend! Zoveel warme 
woorden, alle kaartjes, de prachtige bloemen, mooie 
muziek. En het podium vol plantjes voor mijn eigen 
Oosterpark. Het cadeau, een cheque voor een 
kunstwerk dat ik nog mag uitzoeken als blijvende 
herinnering aan de Oosterkerk. Grote dank aan 
iedereen die hieraan heeft bijgedragen! 
Ik ben heel dankbaar dat ik op deze manier kon 
stilstaan bij mijn afscheid. Kostbare en warme 
herinneringen neem ik mee, van deze gemeente 
waar ik me altijd heel erg op mijn plaats heb 
gevoeld.  
Mijn weg gaat verder, en inmiddels zijn we ook 
verhuisd naar Olst. Ik zal vast nog wel eens in de 
Oosterkerk te vinden zijn in de komende tijd. En als 
je eens in de buurt bent van Olst, op een mooie 
fietstocht bijvoorbeeld, wees welkom! Ons nieuwe 
adres is Schotensweg 2, 8121 RT Olst. Mijn 
Oosterkerk-emailadres gaat vervallen, en je kunt me 
vanaf nu bereiken op elly.urban68@gmail.com, mijn 
telefoonnummer blijft hetzelfde.   
Een hartelijke groet, ga met God! 
Elly Urban 
 
Bedankje 
Begin juni vierden wij ons 55-jarig huwelijk en 
werden verrast met een volgeschreven kaart met 
veel namen van Oosterkerkers en kregen we even 
later een prachtig gemengd boeket vanuit de kerk. 
Heel veel dank jullie betrokkenheid. 
met hartelijke groet, 
Piet en Nel van der Maden 
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Koffieochtend Oosterkerk 
Elke 14 dagen in de even weken is er op 
donderdagmorgen koffie in de Oosterkerk. 
Kom binnenlopen voor ontmoeting, voor een 
praatje, of wat u maar wilt. 
Komende donderdag 14 juli staat de koffie klaar voor 
u tussen 10.00 en 11.30 uur. 
Van harte welkom. 
 
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. 
Op 11, 12, 13 juli,  kunnen de sleutelhouders hun 
nieuwe sleutel ophalen. 
Op 11 juli van 11 tot15 uur: 
Op 12 juli van 11 tot 15 uur en 
op 13 juli van 19 tot 20 uur ben ik aanwezig om 
sleutels uit te reiken en te registreren. 
Het gaat om de volgende sleutelhouders: 
Predikanten, kerkelijk werker, organisten en 
muzikanten, gastdames/heren, beheercommissie, 
bloemendames, diaconie, kosters etc. 
Bent U met vakantie dan kan het ook later en kunt U 
mij bellen voor een afspraak. 
Tot dan. 
Wim Aalbers, mobiel 0683094409 
 
Gezamenlijke vieringen in de zomermaanden 
In de zomermaanden zijn er gezamenlijke vieringen 
in de Oosterkerk en de Adventskerk. Hieronder het 
overzicht. 
 

17-jul   Adventskerk 9.30  ds Nelleke Eygenraam 

24-jul   Oosterkerk 10.00  ds Jaap Jonkmans 

31-jul   Adventskerk 9.30  ds Nelleke Eygenraam 

7-aug   Oosterkerk 10.00  Dirk Jan Steenbergen 

14-aug   Adventskerk 9.30  ds Nelleke Eygenraam 

21-aug   Oosterkerk 10.00  Dirk Jan Steenbergen 

28-aug   Adventskerk 9.30  ds Iemke Epema 

 
Autodienst in de zomermaanden 
Wilt u naar de gezamenlijke viering in de 
Adventskerk en heeft u geen vervoer dan kunt u 
gebruik maken van de autodienst. U kunt zich 
hiervoor aanmelden bij Klarieke 
Hop, scriba@oostekerk.nl of telefoon 038-4531674, 
ovv naam, adres en telefoonnummer. Vanwege 
vakantie vragen wij u om uiterlijk 15 juli aan te 

geven voor welke zondagen u hier gebruik van wilt 
maken. 
Met vriendelijke groet, 
 
Klarieke Hop 
Scriba Oosterkerk Zwolle 
tel nr: 038-4531674 
 
Avondmaalscollecte 17 juli 2022  

ZWO Vrouwen Bangladesh: 
Op de foto ziet u Shaheda. Zij heeft 
astma. Ze hoorde over de Akha 
oven. Dat die minder rook 
veroorzaakte en dat je er ook nog 
een bron van inkomsten aan had. Zij 
kreeg een training over hoe ze van  
de biochar in haar nieuwe oven een 
bodemverrijker kon maken en haar 

man Saidur gebruikte dit op zijn land. Zijn gewassen 
werden inderdaad groter en sterker en bovendien 
bleek het land het water zo goed vast te houden dat 
er geen irrigatie meer nodig was. Shaheda klaagt 
inmiddels veel minder over benauwdheid en hoeft 
niet meer zo vaak naar de dokter. Bovendien bespaart 
ze veel geld op brandstofkosten waardoor ze een 
naaimachine kon kopen en er een bron van 
inkomsten bij heeft. 
De ZWO beveelt van harte deze collecte bij u aan. U 
kunt uw collectegeld ook overmaken op: 
NL87RABO0373739974 t.n.v. Diaconie van de 
Protestantse Gem. Zwolle ZWO Commissie 
Oosterkerk.o.v.v. Vrouwen Bangladesh 
Voor meer informatie over dit project zie: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/kli
maat-en-inkomensverbetering-op-het-platteland-
van-bangladesh 
 
Grote Kerk Zwolle, aanvang in de zomer: 19.00 uur 
Zondag 10 juli Michaëlsviering, vg. is ds Anneke van 
der Velde. M.m.v. enkele leden van de cantorij o.l.v. 
leiding Toon Hagen. 
Thema: Godlof 
I.v.m. restauratiewerkzaamheden 
(steigerafbouw/opbouw) zijn er helaas geen 
vieringen op de zondagen 17 juli t/m 7 augustus. 
Zie www.michaelsvieringen.nl  
 

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 Ans Selhorst-
Lowijs 
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