
        Kerkgroet  Zondag 14 augustus 2022 

Voorganger  :  ds. Nelleke Eygenraam 

Collecten :  1e: Diaconie     2e: Kerk        

    3e : Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle 

Digitaal aandachtboek: 06 45 367 926 

 

 

 

NL23 INGB 0001 1582 71 tnv Prot. Wijkgemeente Oosterkerk  |  NL50 RABO 0158 1661 91 tnv Diaconie Oosterkerk 

Meer informatie op www.oosterkerk.nl 

 
 
 

Zondag 14 augustus gezamenlijke 
dienst in Adventskerk 9:30 uur 
 
De doelcollecte is bestemd voor de Ex-
ploitatie Protestantse Gemeente Zwolle 
Een extra collecte voor de exploitatie van de 

Protestantse Gemeente Zwolle vandaag. Als je 
de begroting leest, valt het direct op dat er veel 
geld naar de kerkgebouwen gaat, maar dat 
verreweg de meeste euro’s bestemd zijn voor 
de predikanten en kerkelijk werkers. Zonder hen 
zouden onze wijkgemeenten niet kunnen 
voortbestaan. Met onder meer de extra bijdrage 
van vandaag houden we dus samen de kerk in 
stand. En die kerk, dat zijn wij! 
 

Op zondag 7 augustus zijn er felicitatie-
kaarten verstuurd aan: 

Mw. R.T. Klatter-vd Molen, 93e verjaardag 
Mw. R. Schouwstra-Bijkerk, 92e verjaardag 
Mw. J.Th. Boerubg-v Osch, 92e verjaardag 
Dhr. R. Weenink, 95e verjaardag 
Mw. J.J.H. Elbrink-v Essen, 92e verjaardag 
Mw. T. de Haan, 91e verjaardag, 
Dhr. J. ten Hove, 94e verjaardag 
Mw. A. Roskamp-Hermse, 94e verjaardag 
J.C.P. Tesink-v Druten, 96e verjaardag 
Dhr. en mw. Bijsterbosch-v Weeghel, 50-jarig 

huwelijk: -een hartelijke groet naar Mw. G. de 
Vries-de Jong. De bloemen zijn gegaan naar dhr. 
Klein Ovink. 
 

Financieel verslag over 2021 van het 
College van Kerkentmeesters  
Het Dagekijksbestuur van het CvK biedt de Jaar-
rekening 2021 aan ter inzage. Het volledige 
Financieel Verslag 2021 ligt van maandag 8 
augustus t/m maandag 22 augustus 2022 van 
8.30 tot 12.00 uur ter inzage op het Kerkelijk 
Bureau, Molenweg 241. Voor inzage een 

afspraak maken via administratie@pknzwolle.nl 
of via 038-421 75 96 . 
 
Reacties dienen voor 25 augustus 2022 te wor-
den gestuurd aan de scriba van de Algemene 
Kerkenraad, per adres Kerkelijk Bureau of admi-
nistratie@pknzwolle.nl. 
Daarna wordt het jaarverslag definitief vastge-
steld door de Algemene Kerkenraad en wordt 
decharge verleend aan de penningmeester. 
 

In Memoriam Egbert Bruintjes. 
Geb. 5 maart 1931 te Genemuiden. Ovl. 20 juli 2022 te 

Zwolle. 
Op de gezegende leeftijd van 91 jaar heeft 
Egbert Bruintjes zijn adem terug gegeven aan 
zijn Schepper. Tot op het laatst werd hij thuis 
liefdevol verzorgd door zijn vrouw Hiki.  
64 Jaar geleden trouwden Egbert en Hiki in Ge-
nemuiden, waar Egbert is opgegroeid. Hun hu-
welijk werd gezegend met de geboorte van 4 
kin-deren Jaap, Siegfried, Beate en Akkelien. 
Later werd de familie nog uitgebreid met 
schoonkin-deren en kleinkinderen.  
Het gezin Bruintjes heeft op verschillende 
plaatsen in Nederland gewoond. Egbert heeft 
altijd in de meubelbranche gewerkt. Zijn creati-
viteit kon hij goed gebruiken bij het maken van 
mooie meubelopstellingen in de winkel en ook 
in de etalage.  
Na zijn pensionering hebben Hiki en Egbert 
mooie reizen gemaakt. Ze zijn vaak naar Israël 
geweest, een land waar ze erg van onder de 
indruk waren en ook van konden genieten.  
In zijn gezin van herkomst werd trouw de Bijbel 
gelezen. Het was niet de gewoonte dat er over  
gevoelens of vragen werd gesproken. Egbert 
was zelf ook een man van weinig woorden. Het 
geloof was voor Egbert als een houvast in een 
steeds sneller veranderende wereld.  De laatste 
jaren moest hij steeds meer aan gezondheid 
inleveren, wat het leven niet gemakkelijker 
maakte. Bij het ouder worden viel hij steeds 
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meer terug op oude zekerheden, hij werd 
minder plooibaar. Gelukkig kon hij wel blijven 
genieten van de kleine dingen van het leven. De 
vogeltjes buiten, de bloemen op tafel.  
In de dankdienst voor zijn leven las zoon Jaap 
het gedicht “Doe mij binnengaan” van Huub 
Ooster-huis.  Ook lazen we uit 1 Korintië 13 over 
de liefde die het leven draagt.  
In liefde en in de wetenschap dat het zo goed 
was, konden we afscheid nemen van Egbert.  
Laten we zijn vrouw Hiki niet vergeten nu zij 
alleen verder moet.  

         Desiree Lips 
 

Wij gedenken Dirkje Eerkes-van Dieren. 
Dikkie zoals ze werd genoemd werd op 11 juli 
1931 geboren in Spoolde, een buurtschap die 
vanwege de huizen met rode daken wel het 
‘rode dorp’ werd genoemd. Voor haar was het 
een dierbare plek. Na de lagere school ging ze al 
vrij snel aan het werk, zoals vele van haar 
tijdgenoten. Op jonge leeftijd ontmoette ze Piet 
Eerkes met wie ze spoedig zou trouwen. Piet 
Eerkes werkte bij de spoorwegen, had daar 
verschillende functies.  
Ze woonden op verscheidene adressen in het 
Zwolse.. Ruim 55 jaar hebben ze samen mogen 
optrekken. Ze hadden het samen zeer goed, 
werkten in de avonduren ook wel samen en 
trokken er regelmatig op uit. Ze kregen vier 
kinderen. De dood van Piet in 2004 was zeer 
ingrijpend voor haar. Dikkie Eerkes genoot van 
gezelschap, ging graag naar feestjes en nam 
graag deel aan spelletjes.                                               
Een gezelschapsmens dat verder zeer betrokken 
was op haar kinderen, acht kleinkinderen en elf 
achterkleinkinderen. Ze waren zeer gesteld op 
elkaar.  
 
Ze groeide op in een gelovig gezin en dat geloof  
en de kerk zijn voor haar van grote betekenis 
gebleven. Zondags was ze, zo lang dat kon, in 
ons midden te vinden. In haar Bijbel had ze 
psalm 4 duidelijk omlijnd. Daar lezen we o.a. U 
Heer, laat mij veilig wonen, voor mij bent u een 
vertrouwd en veilig huis. Die geborgenheid bij 
God heeft haar steeds kracht gegeven en zei ze 
tegen zichzelf dat ze het moest volhouden, want 
ze vond het leven lang niet altijd makkelijk. 
Uiteraard hebben we die psalm gelezen in de 

afscheidsdienst op 29 juli in ‘haar’ Oosterkerk. 
Daarna hebben we haar ‘te hof gebracht’ op 
begraafplaats ‘Voorst’, daar waar haar Piet ook 
is begraven. Dikkie Eerkes werd 91 jaar. Haar 
gedachtenis zij de kinderen en (achter)klein-
kinderen tot zegen. 
           Ds. Harm Bousema 

Zwols leerhuis   
Er komen 2 bijeenkom-

sten aan van het leerhuis 

in de Lutherse Kerk: op de 

dinsdagavonden 30 au-

gustus en 6 september. 

Daarna pas weer in 

oktober. Nadere informatie volgt spoedig. Meer 

informa-tie: leerhuis@elkz.nl 

Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle 
Het thema wordt gekozen uit het boek De 
Handelingen der Apostelen. 
Zondag 14 aug. 19.00 uur Michaelsviering 
zomervesper. Vg. ds. Henk Mijnders, m.m.v. 
enkele zangers van de Michaelscantorij o.l.v. 
Toon Hagen. 

Zie www.michaelsvieringen.nl        
 

Herhaling van de boottocht  
Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie organi-
seert op zaterdag 3 september 2022 nog een 
keer de rondvaart door de Zwolse grachten, 
langs bijzondere devote plekken. Vanaf het 
water vertelt Mink de Vries over die bijzondere 
plekken in Zwolle van de geloofsgemeenschap-
pen van de Moderne Devotie, en de relatie met 

de Hanze. Wat is er nog te zien van de navolging 

van Christus? 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 en legt weer aan om 
17.00 uur. De kosten zijn 12,50 euro per per-
soon. 
Aanmelden www.ontmoetingshuismoderne. de
votie.nl 
Bekijk ons programma voor het najaar op onze 
website www.ontmoetingshuismodernedevotie.

nl en meld je aan voor de nieuwsbrief, als je op 
de hoogte wilt blijven van onze activiteiten.  
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In overleg met de diaconieën van de Oos-

terkerk en de Adventskerk onderstaand 

bericht  

Informatieavond “Opvang van vluchte-

lingen in Nederland” 

De opvang van vluchtelingen in Nederland is 

meer dan tentenkampen voor de deur van AZC 

Ter Apel. Op maandag 29 augustus is er een 

informatieavond in de Koningskerk in Zwolle om 

u mee te nemen in hoe we op een humane wijze 

vluchtelingen welkom kunnen heten en hoe 

Nederlanders en vluchtelingen er voor elkaar 

kunnen zijn. 

De ervaring van een onderduikkind: “Als zij dat 

kunnen, dan moeten wij dat ook kunnen”. 

Op de avond spreekt onder andere oud-rabbijn 

Awraham Soetendorp, die in de Tweede 

Wereldoorlog opgevangen werd door Ria en 

Bertus van der Kemp uit Velp. Dit katholieke 

echtpaar was, met gevaar voor eigen leven, 

twee jaar en twee maanden, tot het einde van 

de oorlog, zijn pleeggezin. Soetendorp: “Het zijn 

vaak heel gewone mensen die dat hebben 

gedaan. Als zij dat kunnen, dan moeten wij dat 

ook kunnen. We moeten de goede krachten 

bundelen, die zijn nog sterker dan het kwaad. 

Goedheid is besmettelijk". 

De ervaring van een gastmoeder: “Je kan 

zomaar een enorm verschil voor iemand 

maken”. 

Ook vertellen twee organisaties, Stichting 

Takecarebnb en Stichting Nidos, en 

vluchtelingen die door hen geholpen zijn, over 

de opvang van vluchtelingen in Nederland. Een 

gastmoeder over haar ervaring: “Het gaat super 

met onze Iraanse gast. Zij is echt een grote 

verrijking voor ons gezin. We hebben er eigenlijk 

allebei plezier van: zij heeft hier een fijne kamer, 

schuift ’s avonds aan voor het eten, oefent 

Nederlands met ons en kan hulp vragen bij de 

administratieve onbegrijpelijkheden die zij 

tegenkomt (dat zijn er best veel). Maar ook voor 

ons is het heel leuk. )…) Ik gun deze ervaring, 

deze tijdelijke oplossing, nog vele anderen. 

Statushouders én gezinnen. Integratie gaat een 

stuk beter als je dat kan doen vanuit een 

gewoon huis met mensen die midden in de 

Nederlandse maatschappij staan. Als je plek 

hebt in je huis, je hoofd en je hart, denk erover 

na. Je kan zomaar een enorm verschil voor 

iemand maken”. 

✓ waar: Koningskerk Zwolle-Zuid, 

Landsheerlaan 5 

✓ wanneer: maandag 29 augustus 2022 

✓ tijd: 19:30 - 22:00 uur 

✓ presentatie van de avond: Bright Richards 

✓ aantal bezoekers: maximaal 500 bezoekers 

✓ aanmelden: via 

www.koningskerk.nl/vluchteling 

✓ toegang: gratis. Wel kunnen mensen een 

vrijwillige bijdrage geven voor het werk van 

Stichting New Dutch Connections 
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