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Bloemengroet 
De bestemming van de bloemen 
zal zondag bekend worden 
gemaakt. 
 
 

3e kollekte: Extra Diaconie 

Zo maar een extraatje voor de diaconie. Zo kun je 
het lezen. Soms zijn er situaties die niet altijd ver 
vooruit zijn te zien, zoals nu de oplopende inflatie en 
een hoge energierekening. Vooral kwetsbare 
mensen die toch al niet veel hadden te verteren, 
worden het meest getroffen. Door de inzet van 
verschillende organisaties w.o. de diaconie kunnen 
mensen die kwetsbaar zijn, worden geholpen. Graag 
willen we dit blijven doen. Een extraatje is dan nu 
ook goed te gebruiken. 

Bij de dienst van vanmorgen  
Op 21 Augustus komt er een popkoor(tje) optreden 
in de Oosterkerk. Zij zingen ‘gouwe ouwe’ als ‘het 
dorp’, ‘imagine’ en ‘the rose’. 
Om die liederen heen heb ik een viering gemaakt 
waarin het verhaal van ‘Jezus’ optreden in Nazareth’ 
centraal staat. Het thema is : GEEN SANT IN EIGEN 
LAND. Ik hoop jullie allemaal te zien.  
Dirk Jan Steenbergen 
 

Opgenomen 
Berend Gunnink tijdelijk is opgenomen in 

Myosotis  Engelenbergplantsoen 3  8266 

AB  Kampen op afd. nieuwe markt kamer 1.C.2.  

Met een kaartje of bezoek  zou u hem erg steunen. 

Met liefde en eerbied gedenken wij  
JANTJE-HIEMSTRA JAGER 
Zij overleed op 13 augustus in de leeftijd van 88 jaar. 
De laatste twee jaar woonde zij in Berkumstede. 
Daarvoor in Arcadia. 
In 2018 overleed haar man Jan Hiemstra. Als 
binnenschippers waren ze beweeglijk en woonden 
zij op vele plaatsen. Hun vier kinderen werden her 
en der geboren, afhankelijk van waar het schip lag. 
Nadat de binnenvaart om gezondheidsredenen niet 
langer haalbaar bleek legde het gezin in Zwolle aan. 

De klipper werd omgebouwd tot woonschip. Nabij 
de molen Passiebloem groeiden de jongste kinderen 
op. Aan wal en toch schippers. Met hun schip 
woonden ze nog een hele tijd op het water, totdat 
een huis aan wal nodig waart. De omgebouwde 
klipper vaart nog steeds, ergens in Frankrijk.  
Jan en Jantje - zo waren ze bekend. Een mooi stel. 
Na het overlijden van Jan in januari 2018 stond 
Jantje er alleen voor. Dat viel niet mee, maar zij was 
en bleef schippersvrouw. Zij bewoog met alle 
winden mee, zonder haar ankerpunt te verliezen. 
Haar anker werd allereerst gevormd door de 
kinderen, kleinkinderen en ook achterkleinkinderen. 
Over en weer leven zij met elkaar mee. Het viel voor 
haar niet mee om afhankelijk te zijn, maar 
uiteindelijk heeft zij alle liefdevolle hulp en 
ondersteuning aanvaard. Haar uiteindelijke 
ankerpunt was haar geloof in God. Zij voelde zij zich 
opgelaten met haar beperkingen, maar zij wist zich 
geborgen in het Scheepke onder Jezus’ hoede.  
De afscheidsdienst was  vrijdag 19 augustus in de 
Oosterkerk. 
We lazen uit Psalm 42 de tekst die zij zelf had 
aangereikt:  
“Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, 
mijn Verlosser en mijn God.”  
Wij gedenken Jantje Hiemstra-Jager als een 
praktische schippersvrouw, een lieve moeder, oma 
en over-oma, trouw gemeentelid, bemind door God. 
 
IN MEMORIAM GRIETJE DE VRIES-DE JONG 
Op zaterdag 6 augustus overleed op de leeftijd van 
101 jaar GRIETJE DE VRIES-DE JONG. 
Zij woonde tot voor kort in de van Hille 
Gaerthéstaat. Enkele maanden geleden werd zij 
opgenomen in het hospice aan de Wipstrikkerallee. 
Op vrijdag 12 augustus hebben wij haar begraven na 
een afscheidsdienst in de Hof van Kranenburg. 
Enkele weken eerder had zij in een gesprek met een 
van haar kleindochters de tekst voor de overdenking 
gekozen, Psalm 143.8: 
“Laat mij in de morgen Uw liefde horen 
In U stel ik mijn vertrouwen 
Wijs mij de weg die ik gaan moet 
Mijn ziel verlangt naar U.” 
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Vier woorden springen eruit, vier woorden die 
Grietje de Vries typeren: Liefde, Vertrouwen, Weg 
en Verlangen. 
Liefde: Zo hebben wij haar allereerst herdacht: als 
een mens die uit Gods Liefde wilde leven, als iemand 
die liefde was en liefde gaf. “Bij oma was het altijd 
gezellig!”, zeiden de kleindochters. “Bij haar was de 
koffie het lekkerst!”, zeiden de mensen van de 
thuiszorg. 
Vertrouwen: In de kerk gaat het vaak over Geloof, 
maar het Oude Testament kent dat woord niet. Daar 
gaat het altijd over Vertrouwen. In dat vertrouwen 
heeft Grietje geleefd en in dat vertrouwen wist ze 
zich verbonden met de gemeente van de 
Oosterkerk. Altijd als Margrieta op bezoek kwam, 
vroeg ze waar de dominee over had gepreekt. En 
vervolgens las zij die tekst dan voor uit haar Friese 
Bijbel. 
Weg: De levensweg van Grietje de Vries duurde bijna 
102 jaar. Dat is onvoorstelbaar lang. Meer dan een 
eeuw waarin ze heel veel heeft meegemaakt. Haar 
dochter, kleindochters en achterkleindochter 
vertelden daarover. Ik licht er een paar dingen uit: 
de oorlogsjaren, altijd op je hoede zijn, want 
onderduikers in huis. Het overlijden van haar man 
Bruin in 2004 en dat van haar zoon Herman in 2016. 
Een lange weg, waarop zij zich wilde laten leiden 
door God.  
Verlangen: “Mijn ziel verlangt naar U,” zegt de 
dichter. Je ziel, dat is in de taal van de Bijbel niet de 
tegenstelling van je lichaam. Je ziel, dat is wie je ten 
diepste bent, met heel je wezen, de mens totaal. 
Wat dat verlangen voor Grietje precies betekende, 
we weten het niet goed, daarover sprak ze zich niet 
uit. Maar dat geeft ook niet: dat zij deze woorden 
koos, zegt alles.  
In het leven van haar dochter Alie Sikkema met haar 
kinderen en kleinkinderen is er een lege plaats 
gekomen. Wat zullen ze Grietje de Vries missen! We 
wensen hen toe, dat ze verder mogen gaan in haar 
geest, zoals zij in liefde heeft geleefd, haar 
vertrouwen stellend op God, vragend naar Zijn weg. 
En wat dat verlangen naar God betreft: we hebben 
haar begraven, haar toevertrouwd aan de handen 
van God. Haar verlangen is vervuld! 
Ds Bert Aalbers    
 

Inloop koffieochtend Oosterkerk 

Elke donderdagmorgen in de even weken staat de 
koffie klaar in de Oosterkerk. 
Kom zomaar even binnenlopen voor gezelligheid en 
ontmoeting. 

Welkom a.s. donderdagmorgen 25 augustus tussen 
10.00 en 11.30 uur. 
Daarna bent u welkom op donderdag 8 en 22 
september. 
Zie de website van de Oosterkerk onder het kopje 
‘activiteiten’. 
 

Financieel Verslag 2021 

Het DB van het CvK biedt de Jaarrekening 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 23 augustus 2022 te worden 
gestuurd aan de scriba van de Algemene 
Kerkenraad, per adres Kerkelijk Bureau 
of administratie@pknzwolle.nl. 
Daarna wordt het jaarverslag definitief vastgesteld 
door de Algemene Kerkenraad en wordt decharge 
verleend aan de penningmeester. 
 
Start seizoen 2022 – 2023 op 13 september 
In het Ontmoetingshuis zijn diverse spellen over 
Moderne Devotie ontworpen. Zoals een kaartspel en 
het rad van Moderne Devotie. Op deze startavond 
van het nieuwe seizoen lanceren we een nieuw spel. 
Daarbij maken we dankbaar gebruik van thema’s en 
spreuken van Thomas a Kempis uit zijn spirituele 
bestseller “De Navolging van Christus”. Wat en hoe, 
dat blijft nog even een verrassing. We beginnen de 
avond met een gezamenlijke maaltijd om 18.30 uur. 
De avond wordt gehouden in de Bagijnehof, 
Koewegje 2. De kosten zijn € 12,50 inclusief maaltijd, 
koffie en thee. Dit bedrag graag overmaken op ons 
rekeningnummer NL 71 INGB 0007 852 541. 
Aanmelden via de 
website www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl 
 

Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, 19.00 

uur 
Het thema wordt gekozen uit het boek De 
Handelingen der Apostelen. 
Zondag 21augustus Michaelsviering zomervesper. 
Vg. ds. Ad Geerling, m.m.v. enkele zangers van de 
Michaelscantrij o.l.v. Toon Hagen. 
Zie www.michaelsvieringen.nl              
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Campagne: Welkom in de kerk 

In de kerk maken we ons op voor een nieuw seizoen. 
Fijn dat we elkaar, zonder beperkingen, kunnen 
ontmoeten in de kerk. Onze kerkdeuren staan voor 
iedereen dus wagenwijd open en dat laten we alle 
Zwollenaren graag weten!  
De Protestantse Gemeente Zwolle start morgen 
daarom de campagne ‘Welkom in de kerk’. U gaat de 
advertenties in weekblad De Swollenaer, Zwolse 
online kanalen en posters langs de weg vast en zeker 
spotten. Hierin vertellen we wanneer de 
Adventskerk, Jeruzalemkerk, Oosterkerk, Open 
Kring, Sionskerk en Stinskerk open zijn voor de 
zondagse diensten. Maar óók dat in onze kerken 
meer gebeurt dan zondags samen vieren. Zo maken 
we in De Swollenaer de komende weken een rondje 
langs onze zes wijkkerken om te kijken wat voor 
moois er allemaal wordt georganiseerd. Hopelijk 

inspireren we Zwollenaren – lid of geen lid, of 
mensen die al een tijdje niet in de kerk zijn geweest 
– om de kerk (opnieuw) te ontdekken.  
Komende week trappen predikanten Iemke Epema 
(Oosterkerk) en Gert-Jan Codée (Jeruzalemkerk) de 
campagne af met een interview in de Zwolse huis-
aan-huiskrant. Leestip dus! 
De verhalen volgen? Dat kan in de Swollenaer of volg 
de Protestantse Gemeente Zwolle op Facebook, 
Twitter of Instagram. En neem eens een kijkje op de 
speciale website pknzwolle.nl/welkom 
 

Doe je mee met het bouwen aan  een Vredesengel?  
 
 
De Vredesweek gaat dit jaar over “Generatie Vrede 
staat op!” Daarom nodigen we kinderen uit om 
samen met kunstenares Jacomijn Schellevis verder 
te bouwen aan een Vredesengel. Op 17 september 
onthullen we de Vredesengel aan het begin van de 
Walk of Peace. Deze vredeswandeling is dit jaar in de 
wijk  Assendorp . 
Je kunt mee doen aan het verder bouwen van de 
Engel op woensdag 24 augustus tussen 13.30 en 
15.30 in de Stadkamer aan de 7 Alleetjes, Zwolle. 
En op woensdag  31 augustus tussen 13.30 en 15.30 
in de Muziektent aan het Assendorperplein . 
De kinderen worden begeleid door Jacomijn 
Schellevis en praten ondertussen over wat zij 
verstaan onder vrede. 
Dit is een initiatief van het Vredesplatform Zwolle 
www.vredesplatformzwolle.nl en de Kinderraad. 
Je kunt gewoon langs komen bij de activiteit. 
 

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 Hans Gerritsen 
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