
KERKGROET    (oplage geen)   17 Juli 2022 

Voorganger  :  ds. Nelleke Eygenraam 

Collecten :  1. Koken in Bangladesh  2. Kerk 

                       :  3. Hart voor Zwolle 

Digitaal aandachtsboek: 06 45 367 926     

 

 

Bloemengroet 
Waar de bloemen van deze 
dienst naar toe gaan wordt in de 
dienst vermeld. 
Op deze manier laten we onze 
verbondenheid blijken. 

 
Kaarten 
Op zondag 10 juli zijn er kaarten verstuurd aan: 
Mw. D. Eerkes-van Dieren, van harte gefeliciteerd met 
uw 91e verjaardag 
Mw. C.G. du Buy- Huizen, van harte gefeliciteerd met 
uw 96e verjaardag 
Mw. R. Eikenaar, van harte gefeliciteerd met uw 
90e verjaardag 
Mw. E. Wesselink-Schuurman, van harte gefeliciteerd 
met uw 92e verjaardag 
Mw. Dianne Hoogendoorn, ter bemoediging 
Mw. I. Epema en dhr. A. Dijkhuizen, van harte 
beterschap 

 

In memoriam Yt Mijnheer - Krol 

Yt Krol werd op 6 oktober 1932 in Burdaard, Friesland, 
als tweede in het gezin geboren. Tijdens de oorlog 
woonde het gezin in Amstelveen. In de hongerwinter 
verbleef Yt vijf maanden bij familie in Friesland, maar ze 
had de hele tijd heimwee. Begin vijftiger jaren verhuisde 
het gezin naar Zwolle en zij kwamen naast de familie 
Mijnheer te wonen. Toen Yt als au pair in Engeland 
werkte kreeg zij een kerstkaart van haar buurjongen, 
Jaap Mijnheer. Daar is het niet bij gebleven. In 
december 1954 traden zij in het huwelijk en dat was het 
begin van een zeer liefdevol en gelukkig leven.Hun 
huwelijk werd gezegend met de geboorte van twee 
zoons en een vijf dochters. Zij zette zich zorgzaam, 
liefdevol en georganiseerd in voor haar man en 
kinderen en allen die op haar pad kwamen.Toen zij vier 
jaar geleden afscheid moest nemen van haar geliefde 
Jaap, was dat een enorme slag voor haar. Toch sprak ze 
er niet veel over en probeerde de draad van het leven 
weer op te pakken. Zo ging ze in de zomerperiode graag 
naar haar huisje in het Friese Langweer, waar ze veel 
familie en vrienden ontmoette. Het laatste jaar lukte dat 
niet meer zo en moest ze haar appartement verruilen 
voor verzorgingshuis de Venus. Ze was daar een heel 
makkelijke en geliefde bewoner. Ze overleed in de nacht 
van 3 op 4 juli. Na de dankdienst voor haar leven hebben 
we haar begeleid naar haar laatste rustplaats. De urn 
met de as van Jaap is toen in haar graf bijgezet. We 
wensen haar kinderen en kleinkinderen, haar zussen en 

overige familie veel sterkte bij verlies van hun moeder 
en oma, zus en tante. Moge haar gedachtenis tot zegen 
zijn. Rein den Hertog 

Gezamenlijke vieringen in de zomermaanden 

De eerste gezamenlijke dienst in een zomerserie 

van zes keer wordt komende zondag 17 juli om 

9:30 uur gehouden in de Adventskerk. Ds. Nelleke 

Eygenraam gaat voor. Het is een dienst van Schrift 

en Tafel. Bij de ingang van de kerkzaal liggen 

gedrukte liturgieën klaar. Deze zal ook te vinden 

zijn op de websites van beide wijkgemeenten. 

Uiteraard is de dienst ook online te volgen. 

Op www.adventskerk.nl klikt u daarvoor op de 

gele knop, maar waarschijnlijk is er opeen link te 

vinden op de website van de Oosterkerk. 

17 juli Adventskerk 9.30 uur ds Nelleke Eygenraam 
24 juli Oosterkerk 10.00 uur ds Jaap Jonkmans 
31 juli Adventskerk 9.30 uur ds Nelleke Eygenraam 
  7 aug Oosterkerk 10.00 uur Dirk Jan Steenbergen  
14 aug Adventskerk 9.30 uur ds Nelleke Eygenraam 
21 aug Oosterkerk 10.00 uur Dirk Jan Steenbergen 
28-aug Adventskerk  9.30 uur 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 
 
Lengte van het seizoen Bagijnehof 2022-2023 
In de Beheercommissie is besloten dat het seizoen 
begint in week 36, dat is de week van maandag 
4 september. Het seizoen loopt t/m 31 mei 2023, dat 
wil zeggen tijdens deze periode is De Bagijnehof 
geopend en is er een vrijwilliger is op maandag-
,dinsdag- en woensdagavond en op dinsdagmiddag, 
woensdagmorgen en -middag. Daarbij houden we het 
school-vakantieschema aan van regio Noord. Natuurlijk 
kunnen interne of kerkelijke groepen voor 4 september 
en na 1 juni best vergaderen, mits ze zelf de zaak 
openen en afsluiten en alles weer opruimen. Graag de 
activiteit aanmelden op bagijnehof@oosterkerk.nl 
Indien er meerdere groepen zijn op een avond , dan 
graag onderling afspreken wie er afsluit.  

http://www.adventskerk.nl/
mailto:bagijnehof@oosterkerk.nl
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Bagijnehof op donderdagavond 
Op deze avond is er vanaf september geen vrijwilliger 
in de Bagijnehof. Reden is dat er niet genoeg 
vrijwilligers meer zijn om ook deze avond te 
‘bemannen’. Daar komt bij dat de belangstelling van 
groepen – zowel interne als externe groepen - om iets 

te organiseren op deze avond heel gering is. Wil een 

interne groep op deze avond toch bijeen 
komen, dan moet men zelf dus openen, 
afsluiten, eventueel koffie zetten en alles weer 
opruimen inclusief afwassen.  
Henk Michel, coördinatie zaalgebruik 
 
 
Tijdelijk geen Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle 
Op de zondagen 17, 24 en 31 juli en zondag 7 
augustus zijn er, vanwege steigerafbouw/opbouw, 
geen vieringen in de Grote Kerk. 

Zie www.michaelsvieringen.nl          
 
Sponsorloop, 

Zoals beloofd houden we 
jullie/u op de hoogte wat 
betreft de opbrengst van de 
sponsorloop van Ineke den 
Braber. Inmiddels is er € 656,- 

opgebracht dankzij de bijdrages van zowel 
gemeenteleden van de Adventskerk als de Oosterkerk. 
Een bedrag waar we niet eens van durfden te dromen. 
Vanuit de ZWO Adventskerk/Oosterkerk dan ook onze 
dank hiervoor. NB: mocht u wel geld hebben 
toegezegd maar bent u er nog niet aan toegekomen dit 
over te maken.... dan kan dat natuurlijk altijd nog. 
ZWO Vrouwen Bangladesh: 

Avondmaalscollecte 17 Juli 2022 

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/klim
aat-en-inkomensverbetering-op-het-platteland-van-
bangladesh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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