
  25 september 2022 

Voorganger  :  ds. Hans Tissink 

Collecten :  1e: Diaconie     2e: Kerk       3e : Stille armoede 

Digitaal aandachtboek: 06 45 367 926 

 

 

Bloemengroet 
De bloemen van vandaag gaan 
naar Hr. en Mw. L. Pullen 
Hiermee drukken we onze 
verbondenheid uit. 
 

Zondag 25 september: Stille armoede 
We leven in een welvarend land met goede 
voorzieningen, maar helaas zijn er altijd mensen 
die buiten de boot vallen. Door allerlei oorzaken 
kunnen zij het hoofd niet boven water houden. 
De diaconie van onze kerk weet ervan en staat 
voor hen klaar. Dit gebeurt in nauwe samenwer-
king met andere organisaties. Mensen in armoe-
de schamen zich ervoor en praten er liever niet 
over. Vandaar: stille armoede. De diaconie wil 
hen vooruithelpen met het oog op een nieuw 
perspectief. Daarbij is alle mogelijke ondersteu-
ning nodig: in menskracht en in geld. Deze 
collecte draagt daaraan bij. Helpt u mee? Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met 
diaconaal consulent Wim van Ree: 
consulent@diaconiezwolle.nl tel. 06-10186422. 
 
Bevestiging Mark Schippers 
Mark Schippers zou op startzondag bevestigd 
worden als ouderling-kerkelijk werker. Door 
acute ziekte bij een van zijn kinderen kon hij niet 
aanwezig zijn. 
De bevestiging zal nu plaatsvinden op 9 oktober 
as in de Adventskerk om 9.30 uur. Ds. Nelleke 
Eygenraam gaat voor in deze dienst waaraan de 
cantorij meewerkt. 
 
Wat de pot schaft 
In de kerkgroet van 18 september staat bij 
“Wat de pot schaft” mijn e-mailadres onjuist 
vermeld. Het moet zijn: 
diniverweij@outlook.com 
Daarom mag u tot en met vrijdag 23 sept. nog 
aanmelden. 
 
Weer thuis 
Berend is 27 augustus met zorg weer thuis aan 
de Prins Bernardstraat 6 8019 XK Zwolle. 
 

Veilig Koken Bangladesh 
Ruim een half jaar geleden heeft de ZWO-
commissie van de Adventskerk/Oosterkerk het 
project Veilig koken en meer inkomen voor 
vrouwen in Bangladesh geïntroduceerd. 
Sindsdien hebben we op verschillende manieren 
informatie gegeven over het project én we 
hebben gevraagd om het project financieel te 
steunen. En er is royaal gegeven! In de 
Veertigdagentijd zijn spaardoosjes en paarse 
bussen gevuld, Ineke den Braber deed in juni 
mee aan de halve marathon (opbrengst ruim 
€630,-!), de Avondmaalscollecte op 17 juli 
bracht meer dan €500,- op en veel, heel veel 
geld kwam binnen via onze bankrekening. Alles 
bij elkaar opgeteld een bedrag van €4555,- Heel 
hartelijk dank, we hebben al een mooi bedrag 
kunnen overmaken naar Kerk in Actie. 
Bijdragen blijven natuurlijk welkom: 
NL87RABO0373 739 974 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gem. Zwolle ZWO Commissie 
Oosterkerk o.v.v. Veilig Koken Bangladesh  
ZWO-commissie Adventskerk/Oosterkerk 
 
In Memoriam 
Bernhard ter Wal- Ben - 
8 juli 1930   - 7 september 2022 
‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede 
heengaan…’ 
Woensdagmiddag 14 september jl., de 
Oosterkerkgemeente neemt afscheid van Ben 
ter Wal. Hij is opgebaard op het liturgisch 
centrum. Bij het voeteneinde staat de gevulde 
doopvont: Ben draagt het watermerk van Gods 
onvoorwaardelijke trouw. Aan het hoofdeinde 
brandt het licht van Pasen: de levende Christus 
waakt over dit geliefde Kind van God. De 
symboliek spreekt meer dan woorden kunnen 
zeggen. 
Samengekomen rond de Schriften gedenken wij 
dankbaar het leven van Ben ter Wal. Dat begint 
in Meppel. Daar ontmoet hij ook Annie de Haan, 
bij de atletiek. Het wordt een hecht en 
levenslang verbond. Na de MULO werkt hij in 
Roosendaal met moeilijk opvoedbare jongens. 
Beseft Ben daar zijn bestemming? In Groningen 
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bekwaamt hij zich in het maatschappelijk werk. 
Via een grote geografische omweg wordt Ben 
adjunct-directeur bij de Gemeentelijke Sociale 
Dienst in Zwolle.  
De onderscheiding vanwege de koning is hem 
een eer. En het is hem eer genoeg. Hoe kan het 
ook anders? Gewoon een dienaar, een dienaar 
van zijn Heer, zo ziet Ben zichzelf. Hij doet wat 
hij moet doen: God en mensen dienen, in alle 
bescheidenheid. Als Annie overlijdt, op 14 juni 
2015 vereenzaamt hij niet. Houden zijn 
levenslust en brede belangstelling Ben op de 
been? 
Ben is een betrokken gemeentelid. Hij houdt 
van zingen, en heeft een stevige stem. Ik leer 
hem beter kennen en waarderen in de Zwolse 
Cantorij, als ik nog in Zwolle woon en eveneens 
hoor bij de Oosterkerkgemeente. 
Nog onlangs verblijft Ben in een verpleeghuis. 
Niks voor Ben ter Wal dus, hoe goed er ook voor 
hem wordt gezorgd. Naar zijn huis aan de Otto 
Smikstraat, dat wil hij, en wel zo gauw mogelijk. 
En aldus geschiedt. ‘Nu laat U, Heer, uw dienaar 
in vrede heengaan…’ Op woensdag 7 september 
overlijdt Bernhard ter Wal, na een lang leven, in 
zijn eigen huis, in vrede. Op Nieuw Bergklooster 
leggen wij hem in de aarde. Daar rust hij tot de 
jongste dag… 
ds. Hendrik Marsman, Nooitgedacht (Dr.) 
 
De diaconie zoekt hulp! 
Ieder jaar voor de kerst krijgen alle 80-plussers 
in de gemeente een bloemetje. Dit wordt zeer 
gewaardeerd. Vele mensen zijn betrokken bij 
deze actie om het voor elkaar te krijgen. Er is 
echter één diaken spil in het web die zorgt dat 
de actie mogelijk is. Zij vraagt adressen op, 
bestelt de plantjes etc. Omdat deze diaken gaat 
stoppen met haar taak, zoeken we iemand om 
haar te vervangen. De diaconie zelf is klein 
geworden en wil deze taak graag overdragen 
aan iemand uit de gemeente. Het is geen grote 
taak, kost niet veel tijd, maar is een kwestie 
van 'moet even gebeuren'. Dit jaar kunt u 
meekijken met degene die het al jaren doet, 
om het volgend jaar dan zelf te kunnen doen. 
Wie zou er willen helpen? 
 
 
 

Save the date  
In  het kader van de 550e sterfdag van Thomas 
a Kempis (2021) organiseert de pioniersplek 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie te Zwolle, 
in samenwerking met gemeenteleden van de 
Adventskerk en de Oosterkerk, een musical 
met als titel:  “De terugkeer van 
Thomas”.  Deze musical stond al eerder 
gepland maar moest uitgesteld worden wegens 
Corona. U kunt vanaf nu een plaats reserveren. 
Meer informatie is te vinden op onze 
website: www.ontmoetingshuismodernedevoti
e.nl.  
Datum: zaterdag 5 november 2022 van 20.00 
uur – tot 22.00 uur, Toegang: vanaf 19.30 uur 
met geldig toegangsbewijs. Dit bewijs ontvangt 
u nadat u een plaats heeft gereserveerd.  
Er is VRIJE TOEGANG. Na afloop wordt er een 
vrijwillige bijdrage gevraagd.  
 
“Goed voor de aarde zorgen is onze opdracht” 
Duurzaamheid en milieu zijn belangrijk voor de 

kerken van de Protestantse 
Gemeente Zwolle. In onze 
verhalenreeks in weekblad 
De Swollenaer gaan we 
komende week daarom 
afval prikken. Met 
opvallende hesjes aan en 

prikkers en afvalzakken in de aanslag trekt een 
groep Jeruzalemkerkers elke twee weken de 
wijk in. Waarom de prikkers zo gemotiveerd zijn, 
leest u woensdag in de krant. Of volg de 
Protestantse Gemeente Zwolle op Facebook, 
Twitter of Instagram. En u bent natuurlijk van 
harte welkom op de speciale website 
pknzwolle.nl/welkom 
 
POPPENTHEATER 2 oktober 
Op zondag 2 Oktober komt ‘poppen en meer’ 
met een voorstelling in de Adventskerk. 
De voorstelling heet :  
JE BENT 
UITGENODIGD 
Alles andersom 
De voorstelling 
begint om half 10 
(9.30) en duurt een uurtje. 
Ook jullie zijn van harte uitgenodigd. 
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Bijbellezen op een bijzondere manier 
Kom je donderdagmorgen 29 september langs 
in de Oosterkerk om 10.30 uur? We hebben een 
spontane ontmoeting en gaan bijbel lezen op 
een andere manier dan we gewend zijn. 
We lezen een korte favoriete Bijbeltekst en 
bespreken die met elkaar. U bent van harte 
welkom om mee te doen. Van harte welkom! 
Koffie / thee €1,65. Hans Tissink en Cora 
Tienstra.  
 
Cursus: Hoe leef ik groen en gelovig? 
Franciscus inspireert. 
Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder 
van ons. Maar hoe doe je dat in praktijk? We 
laten ons in zes avonden inspireren door 
Franciscus van Assisi. Wandelend met zijn 
broeders ontwikkelde hij zijn leefstijl: 
kwetsbaar, betrokken, eenvoudig en 
vredelievend leven en vooral leven vanuit de 
vreugde om je leven op deze mooie planeet dat 
je zomaar toevalt. We maken kennis met de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen en we krijgen 
vuistregels om je energiegebruik, eten, wonen, 
kleding en spullen te verduurzamen. Elke 
avond maken we kennis met een thema van 
Franciscus door in gesprek te gaan en/of een 
meditatieve oefening. Daarna gaan we met een 
duurzame oefening bij het thema aan de slag. 
We werken met het nieuwe cursusboek van de 
auteur Corinne Groenendijk, VerduurSamen 
met Franciscus. Naar een groene en 
geïnspireerde leefstijl. 
Dit inspirerende project van zes bijeenkomsten 
staat onder leiding van ds. Hans Tissink. De 
kosten voor deze cursus bedragen 55 euro p.p. 
inclusief cursusboek, koffie en thee. Het 
cursusboek ontvangt u op de eerste avond. De 
data zijn: 4 okt, 1 nov, 6 dec ’22 en 10 jan, 7 feb 
en 4 april ’23. 
Deze avonden worden gehouden in de 
Bagijnehof, Koewegje 2 van 20.00 uur tot 22.00 
uur. 
U kunt zich aanmelden 
via www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl . 
Het totale bedrag van 55 euro graag ineens 
overmaken op ons rekeningnummer NL 71 
INGB 0007 852 541. 
 
 

18+gesprekkring  
Ben je 18 jaar of ouder en vind je het leuk om 
met leeftijdgenoten te praten over wat diepere 
zaken van het leven? Vragen als: wat verlang 
ik? Wat helpt mij in moeilijke tijden? En wat 
betekenen geloof, hoop en liefde eigenlijk voor 
mij? Dan is de 18+gesprekskring vast iets voor 
jou. En misschien ook iets voor jouw vriendin of 
vriend. 
Heel leuk als je wilt meedoen. Onze eerste 
bijeenkomst in het nieuwe seizoen begint 
op zondagavond 2 oktober 2022 om 19.30 
uur bij ds. Hans Tissink (Dantzigstraat 4 in 
Zwolle). 
Voor info en aanmelding kun je terecht bij 
ds. Hans Tissink, 038-3374406 
of jttissink@hetnet.nl. 
 
Theologisch eetcafé 
Het theologisch eetcafé wordt komend seizoen 
weer voortgezet. Het thema dit seizoen is 'de 
zeven werken van barmhartigheid'. De sprekers 
zijn geen predikanten, maar 
ervaringsdeskundigen/professionals uit 
verschillende kerken. Zij spreken zich uit over 
de actualiteit. Dit gebeurt op de tweede 
woensdag van de maand afwisselend in 
verschillende protestantse kerken in Zwolle. 
Iedereen, van binnen of buiten de kerk, is 
welkom. De avond begint telkens om 17.30 uur 
met inloop en een drankje. Van 18.00-18.10 
uur wordt het thema kort, flitsend en 
prikkelend neergezet, gevolgd door 20 minuten 
discussie aan de hand van twee vragen. Om 
18.30 uur gaan we aan tafel en zetten daar het 
gesprek voort. Om 19.30 uur wordt de maaltijd 
afgesloten en kan iedereen weer zijns of haars 
weegs gaan. Kosten zijn € 7,50 pp. 
In het najaar zijn er twee bijeenkomsten: 
•    Woensdag 12 oktober diaconaal consulent 
Wim van Ree over de hongerigen voeden in de 
Jeruzalemkerk, Assendorperkdijk 134, Zwolle. 
•    Woensdag 9 november justitiepastor 
Maaike Broeksema over de gevangenen 
bezoeken in de Oosterkerk, Koewegje 2, 
Zwolle. Aanmelding kan door, uiterlijk op de 
maandag voorafgaand aan elke bijeenkomst, je 
aan te melden ia eetcafepknzwolle@gmail.com 
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Wie wil er koken op 9 november? 
De tweede bijeenkomst op 9 november van het 
theologisch eetcafé zal in de Oosterkerk plaats 
vinden. We zoeken nog een paar mensen die 
deze avond voor de maaltijd willen zorgen. Op 
dinsdag 8 november weten we hoeveel 
deelnemers zich hebben opgegeven, en voor 
hoeveel mensen er gekookt moet worden. Dat 
kan variëren van 10 tot 30 personen. Het is de 
bedoeling dat je thuis het eten klaar maakt en 
in het wijkcentrum kan het worden 
opgewarmd. Het mag een maaltijdsoep zijn, 
een pan met stamppot, of nog weer iets 
anders. De kosten worden uiteraard vergoed. 
Wie voor eten zorgt mag zelf gratis deelnemen 
aan de bijeenkomst als beloning. Opgave voor 
het koken bij @oosterkerk.nl 
 
 
29 september: Onderweg gaat de hemel open 
Een avond die in het teken staat van 
pelgrimeren. Hans 
Schoorlemmer (voormalig pastor van de 
Dominicanenkerk) vertelt in verhalen en 
beelden over zijn 
pelgrimsreizen naar Santiago de Compostella. 
Afgelopen voorjaar liep hij de camino van 
Sevilla naar Santiago, in 2006 die van St Jean-
Pied-de-Port naar Santiago. Zijn verhalen en 
beelden gaan over zijn pelgrimsreis, maar 
ook over de pelgrimsreis die ieder van ons 
maakt. Er is ruimte voor vragen en reacties. 
Van harte welkom op donderdag 29 sep om 
19.30 uur in de Oosterkerk. Opgave per e-
mail: raad.vent@adventskerk.nl 
 
Bezoek Museum Thomas a Kempis op 
dinsdag 27 september 
Dit jaar werd het nieuwe museum over Thomas 
a Kempis officieel geopend. Het is een 
prachtige plek met allerlei boeken, 
afbeeldingen en kunstwerken van deze Zwolse 
mysticus. 
Bert Pierik, beheerder van de begraafplaats 
Bergklooster, heeft zich met hart en ziel 
ingespannen voor de totstandkoming van dit 
mooie museum. Hij zal ons daarover iets 
vertellen en begeleiden langs de stille getuigen 
van de Moderne Devotie. Ook bekijken we een 
film van Thomas a Kempis  en is er ruimte voor 

vragen en gesprek. We verzamelen ons bij het 
museum: het oude schoolgebouw naast 
begraafplaats Bergklooster, Bergkloosterweg 
3A. Om 19.30 uur begint de rondleiding.  De 
kosten zijn € 7,50.  Dit bedrag graag overmaken 
op ons rekeningnummer NL 71 INGB 0007 825 
541. Aanmelden via   
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl 
  
Michaëlsvieringen Grote Kerk, aanvang 17.00 
uur 
Zondag 25 september Michaelsviering, 
thema: ‘Voluit’ Vg. ds. Ad Geerling, m.m.v. 
enkele zangers van de Michaelscantorij o.l.v. 
Toon Hagen. 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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