
VOOR DE GEMEENTELEDEN VAN DE OOSTERKERK EN DE ADVENTSKERK 
 
Nieuwe samenstelling team van beroepskrachten 
Sinds begin september ’22 is het beroepskrachtenteam van de combinatie van onze wijkgemeenten 
verrijkt met twee kerkelijk medewerkers. 
 
Jenny Mooij is op Startzondag aan de beide wijkgemeenten verbonden als kerkelijk medewerker 
pastoraat. Zij is begin september met haar pastorale werk begonnen door overdrachtsgesprekken te 
voeren. Haar werkgebied is samengesteld uit de voormalige pastorale wijk van ds. Elly Urban, van  
invaller ds. Rein den Hertog én van een deel van de pastorale wijk van ds. Nelleke Eygenraam in 
Zwolle-Zuid, die vanwege haar verminderde werktijd haar pastorale beschikbaarheid heeft beperkt. 
 
Mark Schippers zou op diezelfde zondag bevestigd worden als ouderling-kerkelijk werker. Door acute 
ziekte bij een van zijn kinderen kon hij niet aanwezig zijn. Hopelijk zal deze verbintenis alsnog in de 
viering van 2 oktober in de Adventskerk plaatsvinden. Het contract met Mark was al wel ingegaan en 
ook hij is met zijn werkzaamheden begonnen. Hij zal zich vooral richten op gemeenteopbouw met 
het oog op gezinnen en mensen in de leeftijdsgroep van 20-50 jaar, in beide wijkgemeenten. 
 
Naast Jenny en Mark bestaat het beroepskrachtenteam nu uit: kerkelijk werker voor jeugd en 
jongeren Dirk Jan Steenbergen en de predikanten Hans Tissink, Iemke Epema, Nelleke Eygenraam. 
 
Indeling pastoraat wijkgemeente Oosterkerk 

Aalanden, Holtenbroek, Dieze, Centrum (deels) Jenny Mooij 

Assendorp en Stationsbuurt ds. Hans Tissink 

Centrum (deels), De Pierik, Wipstrik ds. Iemke Epema 

Hanzeland mbt leden Oosterkerk ds. Iemke Epema 

‘Buitenwijks’ en overige adressen ds. Iemke Epema of volgens afspraak 

 
Indeling pastoraat wijkgemeente Adventskerk Zwolle-Zuid 

Geren, Gerenlanden, Gerenbroek ds. Hans Tissink 

Ittersum, Ittersumerlanden, Ittersumerbroek ds. Hans Tissink 

Hanzeland mbt leden Adventskerk ds. Nelleke Eygenraam 

Oldeneel, Oldenerlanden, Oldenelerbroek ds. Nelleke Eygenraam 

Schelle, Schellerlanden ds. Nelleke Eygenraam 

Schellerbroek Jenny Mooij 

‘Buitenwijks’ en overige adressen volgens afspraak 

 
Bereikbaarheid en beschikbaarheid 

Dirk Jan Steenbergen voor jeugdwerk beschikbaar steenburger@kpnmail.nl 
(06)42002091 

Jenny Mooij maandag, dinsdag, donderdag, 
woensdag- en vrijdagmiddag 

jenny.mooij@oosterkerk.nl 
(06)40603185 

Mark Schippers beschikbaar op dinsdagmiddag 
en -avond en verder flexibel 

markschippers@outlook.com 
(06)20450796 

ds. Hans Tissink vrij op zaterdag dstissink@adventskerk.nl 
(038)3374406 

ds. Iemke Epema vrij op vrijdag dsiemkeepema@oosterkerk.nl 
(038)4542366 / (06)15968569 

ds. Nelleke Eygenraam vrij op dinsdag en vrijdag dseygenraam@adventskerk.nl 
(038)4525223 
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