
                                          Zondag 11september 2022 

Voorganger  :  Ds Iemke Epema 

Collecten :  1e: Diaconie     2e: Kerk        

    3e : Wijkkas 

Digitaal aandachtboek: 06 45 367 926 

 

 

 

De bloemen gaan 
deze zondag naar 

Hr. en Mw. Ter Horst 

 
Bedankt 
Wat ontzettend leuk om een kaart van de 
Oosterkerkgangers te ontvangen. Het was me 
al opgevallen dat er veel mensen in de kerk 
zaten en de kaart was ook helemaal volge-
schreven met namen. Daar knapt een mens van 
op. Bedankt! 
Hartelijke groet, Anneke van der Stouwe 
 

Stuur a.u.b.een kaartje naar 
Berend Gunnink. Hij is tijdelijk opgenomen in 
Myosotis  Engelenbergplantsoen 3  8266 
AB  Kampen op afd. nieuwe markt kamer 1.C.2.  
Bezoektijden: zijn van 15.00 tot 17.00 en van 
18.30 tot 20.30  In de weekenden ook van 
10.30 tot 12.00 Je kan je bezoek eventueel 
mailen met ita@gunnink.nl  
Vriendelijke groet Hilly Pelleboer  

De doelcollecte is vandaag voor de 
wijkkas 

Er is weer een nieuw kerkelijk seizoen begon-
nen. Tal van vrijwilligers hebben zich ingespan-
nen om een inspirerend, verbindend en verrijk-
end programma samen te stellen. Activiteiten 
om naar uit te kijken en die vooral worden gefi-
nancierd uit de wijkkas. Deze zondag is de op-
brengst van de derde collecte daarvoor be-
stemd, giften die volledig ten  goede komen aan 
de eigen wijkgemeente. Die kan er ook zelf een 
bestemming aan geven. Wie niet naar de kerk 
komt, kan gebruik maken van andere mogelijk-
heden om te geven. Bijvoorbeeld door gebruik 
te maken van de collecte-app of door een be-
drag over te maken naar het bankrekening-
nummer van de wijkgemeente. 

Gezamenlijke 
Startzondag 

van de Oosterkerk en de Adventskerk 
Zondag 11 september: Aan Tafel! 

 
De locatie is de Wijthmenerplas, vlakbij de 
parkeerplaats. Bij erg slecht weer vindt de 
startzondag plaats in de Oosterkerk.  Het 
thema is dit jaar: Aan tafel! 
 
Programma 
Het programma ziet er als volgt uit: 
11.30-12.00 uur Inloop met frisdrank (geen 
koffie) en wat lekkers. 
12.00 uur start programma, waarin je elke 20 
minuten aan kunt schuiven bij diverse tafels: 
een leestafel, gesprekstafel, spelletjestafel, 
ZWO-tafel, avondmaalstafel, luchttafel, 
agapètafel, knutseltafel, quiz-tafel, buurttafel 
en de Remkestafel 
Kinderen en jeugd hebben hun eigen 
programma, maar mogen ook aanschuiven bij 
een van de tafels. 
13.00 lunch met broodjes, pannenkoeken en 
soep 
 
Na de lunch is het programma afgelopen. Er 
kan op eigen risico gezwommen worden in de 
Wijthmenerplas.  
 
Bolletjes en pannenkoeken 
Als u heeft aangegeven bolletjes en/of 
pannenkoeken mee te nemen, kunt u die 
inleveren bij het kraampje waar drinken wordt 
ingeschonken. De bolletjes mogen in de 
kratten. De pannenkoeken op het kraampje. 
 
Koffie 
In de Oosterkerk wordt voorafgaande aan de 
kerkdienst om half 10 koffie gedronken, in de 
Adventskerk na afloop van de dienst. Hierdoor 
zijn kerkgangers uit beide kerken ongeveer 
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tegelijk klaar en kunnen we gezamenlijk 
starten. Er wordt geen koffie geschonken op de 
Wijthmenerplas. 
 
Locatie 
De Wijthmenerplas is goed bereikbaar per fiets 
en per auto. Parkeren kost 5 euro.U kunt bij de 
slagboom een kaartje uit de automaat trekken 
of uw bankkaart scannen. In het eerste geval 
betaalt u het kaartje na afloop in de 
betaalautomaat op het terrein met bankkaart 
of met contant geld. In het tweede geval scant 
u bij het uitrijden opnieuw uw bankpas bij de 
slagboom en kunt direct uitrijden.  
We zijn te vinden op het veld vlakbij de 
parkeerplaats (Als u door de slagbomen gaat 
het veld recht voor u en dan iets rechts 
daarvan). Parkeren kan in het rechtergedeelte, 
dat is vlakbij het veld, maar ook links.  
Er zijn voldoende tafels en eenvoudige houten 
banken zonder rugleuning aanwezig. Wilt u 
comfortabeler zitten, dan kunt u een eigen 
stoel mee nemen. Er zijn toiletten aanwezig. De 
plek is redelijk goed toegankelijk voor mensen 
die een rollator of rolstoel gebruiken. 
 
Mocht de startzondag verplaatst worden naar 
de Oosterkerk bij slecht weer, dan moet u daar 
rekening houden met parkeerkosten na 12 uur. 
 
Autodienst 
Als u gebruik maakt van de autodienst en graag 
naar de startzondag wilt, kunt u contact 
opnemen met Natasja Brand ( 06-20638378). 
Dan zorgen we ervoor dat u op de 
Wijthmenerplas komt. 
 

Komende zondag, 11 september, is het 
startzondag.  
In plaats van koffie na de dienst is er koffie 
voor de dienst, zodat we na de dienst snel met 
het gezamenlijke programma kunnen starten, 
waar ook de mensen van de Adventskerk aan 
meedoen. Dan is er ook volop gelegenheid om 
beide nieuwe kerkelijk werkers, Jenny Mooij en 
Mark Schippers te ontmoeten. Jenny Mooij 
wordt in deze dienst verbonden aan de Ooster-
kerk en Adventskerk, en voor Mark Schippers 
gebeurt hetzelfde in de dienst in de Advents-

kerk. Omdat ze niet op twee plaatsen tegelijk 
zijn hebben we het op deze manier opgelost, 
maar u zult tijdens de dienst in de Oosterkerk 
ook Mark tegen komen, daar is iets moois voor 
bedacht. Het is mooi dat we het seizoen kun-
nen starten met twee nieuwe beroepskrachten 
en hen op startzondag kunnen bevestigen. Wat 
het programma is leest u elders in deze kerk-
groet. Dit jaar wordt de start gelukkig niet 
bemoeilijkt door beperkende maatregelen door 
Corona en we hopen dat u allemaal van de 
partij bent. 

 
Nalatenschap Tom Waterreus 
Evenals aan een aantal andere kerken zijn ook 
aan de Oosterkerk een paar kunstwerken uit de 
nalatenschap van Tom Waterreus geschonken. 
Tom Waterreus (Zwolle, 1943-2021) was een 
bijzonder kunstenaar en mens. Zijn missie was 
het verbinden van kunst met religie. Meer dan 
vijftig jaar heeft hij zich als kunstenaar tegen de 
stroom in ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in 
een imposante reeks beelden met een eigen 
signatuur. Hij heeft een atelier vol met beelden 
achtergelaten. Een groot deel van deze beelden 
vertelt een geloofsverhaal, waarbij symbolen 
uit de Christelijke en Joodse traditie zijn ge-
bruikt. Het was Toms uitdrukkelijke wens dat 
deze beelden hun weg naar mensen vinden en 
gezien en beleefd worden, en het liefst ook in 
kerkgebouwen. 
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Het eerste werk wat we hebben gekregen is 
deze week, bij de start van het nieuwe seizoen, 
opgehangen in de ontmoetingsruimte. Tom 
heeft het werk “Wortelkruis” genoemd. Het is 
een kruis van wortelhout en gepositioneerd 
voor een sleutelgat. De bovenzijde van het 
sleutelgat is open en krijgt zo licht en lucht van 
“Boven”. Het werk is uit 2004. We zijn als 
Oosterkerk de familie van Tom zeer erkentelijk 
voor deze schenking. Over enige tijd zullen we 
het tweede werk ophangen. Hierover later 
meer. Wie meer over Tom wil lezen kan het 
vinden op zijn ebsite: https://tomwaterreus.nl 

Zondag 18 september 9:30 uur oecume-
nische vredesviering in de basiliek 
Het is een mooie en lange traditie om aan het 
begin van de vredesweek een oecumenische 
viering te houden. We doen dit als Oosterkerk 
samen met de RK Thomas a Kempis parochie 
en de lutherse gemeente, de basisgemeente de 
Werkplaats , de doopsgezinde en de remon-
strantse gemeente uit de Wolweverstraat. Na 
twee jaar achtereen uitgeweken te zijn naar de 
avond door Corona, kunnen we nu de viering 
weer ’s ochtends houden zonder anderhalve 
meter afstand aan te moeten houden. Aan 
deze vredesviering wordt meegewerkt door de 
Zwolse cantorij olv Rudie Altelaar, die ook het 
orgel zal bespelen.                                                 

Het thema is Generatie Vrede. Generatie Vrede 
verenigt burgers die in actie willen komen voor 
vrede, over grenzen en dwars door verschillen 
in huidskleur, gender en klasse heen. Van de 
generatie die zich nog herinnert hoe mensen 

massaal de straat op gingen tegen kernwapens, 
tot een nieuwe generatie jongeren die zich 
steeds meer zorgen maken over hún toekomst. 
Voorgangers zijn pastor André van Boven  van 
de RK parochie, ds. Margo Jonker van de 
lutherse gemeente en ds. Iemke Epema van de 
Oosterkerk. Ook vanuit de basisgemeente en 
de doopsgezinde en remonstrantse gemeente 
is er vertegenwoordiging. De dienst is ook 
online te volgen of naderhand mee te maken. 
Naderhand drinken we koffie in de 

doopsgezinde kerk in de Wolweverstraat. Daar 
is ook oppas en kinderkring. Voor de dienst 

kunnen de jongste kinderen naar de doopsge-
zinde kerk worden gebracht. De kinderen van 
de kinderkring gaan eerst naar de basiliek en 

maken het begin van de dienst daar mee. Dan 
lopen ze samen naar de Wolweverstraat, waar 
hun ouders zich later bij hen voegen bij het 
koffiedrinken. U wordt uitgenodigd uw eigen 
mok mee te nemen voor de koffie, maar als u 
er geen bij zich heeft kunt u er in de kerk een 
krijgen. 

Toerustingsavonden over omgaan met 
psychische problemen op 15 september 
en 6 oktober in Jeruzalemkerk 

Ken jij mensen in je omgeving die worstelen 
met psychische problemen? Vraag je je af hoe 
je er voor hen kunt zijn, hoe je geloof en het 
leven met God ter sprake kunt brengen? Wat 
zeg je wel en wat zeg je niet? Hoe verhoudt 
psychisch lijden zich eigenlijk tot geloven? 
Psychische problemen hebben vaak gevolgen 
voor hoe iemand naar zichzelf, naar anderen en 
naar God kijkt. Als omgeving, en zeker als 
pastor, is het belangrijk om daar weet van te 

hebben en wat de do’s en don’ts zijn in het 
contact. 
Voor leden van de Jeruzalemkerk én overige 
belangstellenden vanuit de PGZ organiseren 
Judith van Olst en Hanneke Schaap, beide lid 
van de Jeruzalemkerk en werkzaam in de 
psychiatrie, daarom twee avonden om hier 
samen over na te denken en te oefenen. Er 
wordt gebruik gemaakt van bestaand cursus-
materiaal van 
Weetwatjegelooft.nl/pastoraatenpsychologie. 

Zie voor een eerste 
kennismaking https://vimeo.com/666795670. 
De avonden worden gehouden in de Jeruzalem-
kerk op donderdag 15 september en donder-
dag 6 oktober van 20.00 – 22.00 uur. Vanaf 
19.45u is er inloop met koffie. Het is wel van 
belang om je aan te melden 
via https://jeruzalemkerk.pknzwolle.nl/hannek
e/. 
Voor alle duidelijkheid: deze avonden zijn 
bedoeld voor alle geïnteresseerde gemeentele-

den, niet alleen hen die actief zijn in pastoraat. 
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Omzien naar elkaar binnen de gemeente doen 
we immers allemaal. 

Amnesty International . 
Het is de bedoeling om weer een keer per 
maand in de Bagijnehof te staan met petitie 
lijsten. Dat zal gebeuren op de 2e zondag in de 
maand , te beginnen in oktober. Hopelijk ma-
ken veel mensen gebruik van deze mogelijkheid 
om aandacht te vragen voor de mensenrech-
ten. Voor de mensen die de kerkdienst niet  
bezoeken verwijs ik naar de site van Amnesty  
(Amnesty.nl) , zodat u online uw handtekening 
kunt zetten of een e-mail kunt versturen. Doet 
u mee? Het heeft zeker zin. Jeannet Bousema 
  
Een nieuw seizoen Ontmoetingshuis 
Moderne Devotie 
Op 13 september 2022 op de 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”. We beginnen de avond met een 
gezamenlijke maaltijd om 18.30 uur. De avond 
wordt gehouden in de Bagijnehof, Koewegje 2. 
De kosten voor deze avond zijn €12,50 inclusief 
een maaltijd, koffie en thee. Dit bedrag graag 
overmaken op ons rekeningnummer NL 71 INGB 
0007 852 541. Aanmelden via de 
website www.ontmoetingshuismodernedevotie
.nl 

Met vriendelijke groet, Anneke van der Meulen 
mede namens Hans Tissink.  
  

Michaëlsvieringen Grote Kerk, aanvang 
19.00 uur.  
Zondag 11 september Michaelsviering, 
zomervesper, thema: aandachtig leven. Vg. ds. 
Harm Bousema en Christa van Stappen, m.m.v. 
enkele zangers van de Michaelscantorij o.l.v. 
Toon Hagen. Zie www.michaelsvieringen.nl   
 

 
 
 
 

Voor de kinderoppas zoeken we 
oppassers! 
Lijkt het jou/u leuk om 1x in de zes weken op te 
passen op de allerjongste kinderen van de 
Oosterkerk? 
Wees dan van harte uitgenodigd om je aan te 
melden bij Leanne Kroes (leanne@gerran.nl). 
            

Vrijwilliger in De Bagijnehof 
Op de volgende dagdelen is er een vrijwilliger 
in De Bagijnehof als gastvrouw/ gastheer 
aanwezig: maandagavond, dinsdagavond, 
woensdagmorgen, woensdagmiddag en 

woensdagavond. De donderdagavond dus 
niet meer wegens gebrek aan vrijwilligers, 
zoals ook al vermeld in de Kerkgroet van 17 juli. 
Wil een groep op een ander moment dan een 
van de bovengenoemde dagdelen gebruik 
maken van een ruimte dan kan dat alleen als ze 

zelf een sleutel hebben en alles weer netjes 
opruimen en afsluiten. Geef dit wel even 
door  via bagijnehof@oosterkerk.nl. 

Dinsdag 13 september 2022 Thomasspel 
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 Bagijne-
hof, Koewegje 2. De kosten zijn 
€ 12,50 inclusief maaltijd, koffie en thee. 
Dit bedrag graag na aanmelding via de website 
overmaken op ons rekeningnummer NL 71 
INGB 0007 852 541. 

 . 
Niet alle kopij is geplaatst 

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 Tim Krooneman 
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