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Voorganger  :  ds. Iemke Epema 

Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk    3e : Zwolse migrantenkerken 

Digitaal aandachtsboek: 06 45 367 926 

 

Bloemengroet 
De bloemen van vandaag gaan 
naar Mevr. Van de Wetering. 
Hiermee drukken we onze 
verbondenheid uit. 

 

Het regende … 
… appjes, telefoontjes, bezoek, kaarten, 
bloemen en fruit. Veel daarvan was afkomstig 
van leden van onze Oosterkerk. Na mijn val die 
een gebroken heup opleverde (die inmiddels is 
vervangen) had ik over belangstelling beslist niet 
te klagen. Mede door al deze steun gaat het al 
vrij goed met mij. Ik hoop jullie binnenkort weer 
te zien in de kerk. Heel hartelijk dank.   
Wim van der Stouwe 
 

Bedankt! 
Naar aanleiding van ons 55 jarig huwelijk op 9 
november j.l. willen wij, Harmen en Trijntje van 
der Zee-Hylkema, de Oosterkerkgemeente 
bedanken voor de felicitatiekaart, de bloemen 
en het bezoek van mevr. van Stappen. 
 

Financiële verantwoording 
Via Christa Van Stappen heeft de diaconie van 
de Oosterkerk een contante gift van € 50,00 
ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! 
 

In memoriam Cees Poppe (overleden op 
9 november)  
Samen met zijn vrouw Truus en hun vier 
kinderen hebben zij op meerdere  plekken 
gewoond, en tenslotte in Zwolle. De laatste 
jaren samen aan de Voorsterweg 44.  Cees was 
een warmhartig mens; hij hield van verhalen, en 
van de ruimte die de zee van Vlissingen (zijn 
geboorteplek) tegen hem aan liet waaien. 
Zakelijkheid was zijn sterkste kant niet, maar 
des te groter was zijn hartelijke, actieve 
aanwezigheid op veel vlakken. Hij kon het niet 
laten altijd nauw betrokken te zijn bij kerk en 
samenleving ( de zorg, kinderbescherming), 
waarbij ook de politiek hem aan zijn hart ging. 
Met zijn kinderen wilde hij wel dagelijks de 
krant gaan spellen, en als het even kon, 

bespreken. Hij was echt  een gezinsmens. Velen 
van ons zullen Truus  en Cees vooral hebben 
leren kennen in de Hoeksteen-tijd; hij zat nogal 
eens in de kerkenraad en daarnaast ook in een 
Hervormd-Gereformeerd overleg, wat in die tijd 
nog wel nodig was. In latere jaren was zijn 
tegenwerkende gezondheid een grote hindernis. 
Die hij trouwens met de nodige wilskracht 
steeds weer heeft bevochten. Hij is er nog 89 
jaar mee geworden! Een praktische leidraad 
voor hem was : ‘Uw woorden zijn voor mij als 
een lamp in het donker, als een licht in mijn 
leven’ (ps 119). Daarnaast was een verworven 
zekerheid voor Cees die woorden uit Romeinen 
8 : dat wij mensen van God zijn en blijven. Deze 
betrouwbare woorden mogen ook na deze week 
een ware basis blijven. Duidelijk is: deze goede 
mens, lieve vader en opa zal dan ook heel erg 
gemist worden.  
Siebren van der Zee   
 

Wij gedenken 
Met liefde en eerbied gedenken wij Jacobje 
Elisabeth Wolters-van Milgen. Joukje was haar 
roepnaam. Zij overleed op zaterdag 5 november 
2022 in de leeftijd van 95 jaar. Sinds 19 februari 
2000 was zij weduwe van Gerhardus Wolters. 
Joukje werd de laatste jaren verzorgd in 
woonzorgcentrum De Venus. Ze kon niet meer 
lopen, was doof en zat in een rolstoel. Haar 
geheugen was echter nog scherp. Graag mocht 
ze in geuren en kleuren vertellen over vroeger. 
Ook genoot ze van het uitzicht op de IJssel. Een 
groot verlies was het overlijden van haar lieve 
dochter Ria in 2017. Het geloof gaf haar troost. 
Op zaterdag 12 november vond het laatste 
afscheid plaats in een dienst in uitvaartcentrum 
Kranenburg. Daarna is zij begraven op 
begraafplaats Bergklooster. Wij wensen haar 
zoon, schoondochter, kleinkinderen en allen die 
haar zullen missen Gods nabijheid toe. Moge 
haar gedachtenis tot zegen zijn. 
 

Zwolse migrantenkerken 
Door migratie zijn er in Nederland inmiddels 
vele migrantenkerken ontstaan. Ook in Zwolle 
bevindt zich een verscheidenheid aan 
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migrantenkerken. Omdat de leden van deze 
kerken vaak als arbeidsmigrant, asielzoeker of 
vluchteling naar Nederland gekomen zijn, heb-
ben ze wel veel menselijke mogelijkheden, maar 
zeer weinig financiële middelen. Daardoor is een 
goede opzet van een kerkelijk leven behoorlijk 
lastig. De diaconie wil de migrantenkerken een 
handje helpen om in Zwolle ook een ‘kerkelijk’ 
bestaan op te bouwen en zichtbaar mee te 
leven in de samenleving. 

Gedachtenisviering in het Academiehuis 
Grote Kerk Zwolle   
Zondag 20 november, de laatste zondag in het 
kerkelijk jaar, staan we in de kerk stil bij de 
mensen die we moesten afstaan aan de dood. 
Na een aantal jaren klinkt weer eens de gedach-
teniscantate Koester de namen, een hedendaags 
requiem in vier delen met tekst van Sytze de 
Vries, getoonzet door Toon Hagen. Deze cantate 
ontleent zijn naam aan het korte gezongen 
gebed dat een aantal malen op verschillende 
toonhoogten voorkomt in deze compositie. 
Liturg: Ds.  Iemke Epema Epema. De viering 
begint om 17.00 uur. De toegang is gratis, 
vrijwillige bijdrage via collecte. 

Gezocht 
Op zaterdagmiddag maakt een grote groep 
mensen uit Eritrea gebruik van een zaal in de 
Oosterkerk. Zij verzorgen daar catechisatie voor 
hun landgenoten. In de recente periode is het 
aantal kinderen toegenomen. Voor de 
Beheercommissie een reden om dit geheel te 
begeleiden. Daarvoor zoeken we mensen die 
bereid zijn om een zaterdagmiddag van 13.00 
tot 17.00 uur in de Oosterkerk aanwezig te zijn. 
Hoe meer mensen zich aanbieden, hoe minder 
vaak je aan de beurt bent.Graag je reactie 
naar finish@ziggo.nl. Op voorhand dank. 
Henk Bosma 
 

Wat de pot schaft 
Graag nodigen we u uit om op dinsdag 29 
november om half 6 in de Oosterkerk te komen 
eten! 
Op het menu staat een stamppotbuffet met 
alles erop en eraan. Afgesloten met een toetje 

en koffie of thee. We houden rekening met 
vegetariërs en diëten. De kosten zijn € 7,= U 
kunt u voor donderdag opgeven via de lijst op 
de bar of via de mail:  
diniverweij@outlook.com   U kunt ook een gast 
meenemen, iedereen is welkom.  

De lichtjestocht op 15 december! 
Het kan weer en we gaan het doen ook! Samen 
met het verpleeghuis Wilhelmina van 
Sonsbeeck, de school De Aquamarijn en Deltion 
organiseren we weer een lichtjestocht door de 
buurt. Met vuurkorven, muziek, warme wijn en 
poffertjes, een kerstspel op het schoolplein en 
kerstliederen in de Oosterkerk nodigen we 
buurt uit om dit festijn mee te maken. Veel 
mensen uit het verpleeghuis komen naar de 
Oosterkerk om de aloude kerstliederen mee te 
zingen en te luisteren naar een kerstverhaal. 
Ook kan er een lichtje worden aangestoken en is 
de Wensboom aanwezig. Dit alles op 
donderdagmiddag 15 december van half 4 tot 
een uur of 5. 
De WG Evangelisatie draagt zorg voor de 
organisatie, maar we hebben hulp nodig: we 
zoeken mensen die in het koortje willen mee 
zingen.mensen die willen assisteren om gasten 
te ontvangen. mensen die willen opbouwen en 
weer afbreken....Lijkt het u wat om te helpen of 
te zingen en/of mee te genieten van deze 
middag: graag een berichtje naar Wil van de 
Meeberg of via de mail: r.klem@planet.nl of 
telefonisch: 06 51472701. 

Eeuwigheidszondag 
Komende zondag, 20 november, de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar, herdenken we 
traditiegetrouw de overledenen van het 
afgelopen jaar. Gelukkig hebben we dit jaar niet 
meer te maken met Coronabeperkingen en 
kunnen we iedereen welkom heten die graag wil 
komen. We doen het herdenken weer op de 
manier die we dat de laatste jaren gewend 
waren. Bij het eerste gedeelte, de herdenking 
van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn 
overleden, worden de namen voorgelezen en 
wordt voor ieder een lichtje ontstoken aan de 
paaskaars. Familieleden kunnen zelf naar voren 
komen om dit te doen. Bij het tweede gedeelte, 
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het herdenken van andere overledenen door 
iedereen, wordt er naar zes verschillende 
punten in de kerk gelopen. Vanwege het 
brandgevaar worden er dan geen lichtjes 
aangestoken. We plaatsen kaartjes, waarop de 
namen staan geschreven van de mensen die 
herdacht worden, worden geplaatst op de 
verschillede tafels, in eenvoudige blank houten 
standaardjes. Op elke tafel komt een windlicht 
te staan, aangestoken aan de paaskaars. Vóór 
dat licht worden de kaartjes geplaatst, kaartjes 
met een afbeelding van de gedachtenishoek. De 
namen worden zo als het ware naar het Licht 
gedragen. Tijdens het naar voren komen klinkt 
er sfeervolle muziek. De kaartjes worden aan 
het begin van de dienst uitgereikt. Meerdere 
kaartjes schrijven kan ook. Pennen komen op de 
banken te liggen. De kaartjes kunnen mee naar 
huis worden genomen als aandenken. 

Doop 
Zondag 27 november, eerste Advent, beginnen 
we het nieuwe kerkelijk jaar met een doop. Op 
24 augustus zag PUCK SOPHIE het levenslicht, 
dochter van Jelle en Elke Datema. Het treft 
prachtig dat de titel van het Adventsproject dit 
jaar Levenslicht is. We hopen op een feestelijke 
dienst. 

 

Donderdag 1 december “Flee” 
Naar een goede film kijken met de mogelijkheid 
er samen over na te praten, een activiteit die we 
opnieuw samen met de Dominicanenkerk, de 
Thomas a Kempis-parochie en de Oosterkerk 
organiseren. In het Dominicanenklooster is de 
ontvangst met koffie of thee telkens vanaf 
19.15u, waarna om 19.30u de film begint. Er is 
geen pauze. Na iedere film is er, voor wie wil, 
een nagesprek. Op donderdag 1 december 
wordt de film Flee vertoond.  
Zoals de titel al zegt gaat Flee over vluchten, en 
de angst, verveling, spanning, onzekerheid die 
bij het vluchten en het leven daarna hoort. De 
film is gebaseerd op het ware vluchtverhaal van 
een anonieme vriend van regisseur Jonas 
Rasmussen. De animaties in de film maken het 
verhaal extra invoelbaar, misschien wel meer 
dan een speelfilm zou kunnen. Reserveren kan 

via de website van het 
klooster www.dominicanenzwolle.nl 

Gift 
Er is een gift binnengekomen voor de wijkkas 
van 2.000.00 Euro. Gever of geefster zeer 
hartelijk dank! 

Bengaalse maaltijd 
Op 6 november hebben wij de Bengaalse maa-
ltijd georganiseerd. Wij kijken terug op een 
gezellige bijeenkomst, lekker eten, leuke quiz en 
wij zijn zeer blij dat er 44 volwassenen en 3 kin-
deren aan de maaltijd hebben deelgenomen. De 
meeropbrengst van deze maaltijd (bestemd 
voor het ZWO-project (Veilig koken en meer 
inkomen voor vrouwen in Bangladesh) was € 
265,50. Iedereen hartelijk dank voor de 
deelname!ZWO-commissie 
Adventskerk/Oosterkerk 

Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actië. 
Kerk in Actie houdt ook dit jaar weer de lande-
lijke huis-aan-huiscollecte “Geef Licht”  voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland.  
Met de opbrengst wordt o.a. gezorgd voor 
voedsel, kleding en onderwijs. Helaas is dat nog 
steeds nodig. Deze vluchtelingenkinderen leven 
soms al jaren in erbarmelijke omstandigheden. 
Als gelovigen zijn wij samen een wereldwijde 
gemeenschap van mensen die geloven in God 
en met elkaar delen van wat ons gegeven is. 
Mocht er in de week van 21 t/m 26 
november bij u geen collectant komen, dan kunt 
u ook doneren via 
kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte 
Kerk in Actie  NL89ABNA0457457457 o.v.v. actie 
“Geef Licht” We zijn ons er van bewust dat het 
een dure tijd is met stijgende kosten voor 
energie en levensonderhoud; ook een kleine gift 
is van harte welkom. Hartelijk dank namens Kerk 
in Actie. 
 

Voedselbank actie 
Afgelopen zondag zijn goederen voor de voed-
selbank ingezameld. We hebben ruim 8 kratten 
kunnen vullen met wasmiddel, tandenborstels, 
rijst en andere levensmiddelen. De Diaconie wil 
alle gevers hartelijk bedanken voor hun bijdra-
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ge. Mocht u niet in kerk zijn geweest maar de 
voedselbank toch willen steunen. Via deze link 
kunt u helpen: 
https://voedselbankzwolle.nl/doe-een-
donatie/   Nogmaals bedankt 
 

Kerstmusical 
We gaan weer een Kerstmusical opvoeren 
tijdens de kinderkerstviering op zondagochtend 
25 december. Dit jaar steken we het bekende 
kerstverhaal in een nieuw jasje. Heb jij/ hebt u 
ooit weleens nagedacht over hoe de kerstnacht 
er voor de herbergier uit heeft gezien...  
Ben je nieuwsgierig naar dit verhaal? Zit je op de 
basisschool? Vind je het leuk om samen met 
andere kinderen te zingen? Of te acteren? Kom 
dan de adventszondagen na de dienst oefenen. 
Voor de oudste kinderen is er, voor wie wil, een 
rol met tekst. De andere kinderen zingen mee in 
het koor en zijn figurant. We oefenen op 27-11, 
4-12, 11-12 en 18-12 met de oudste kinderen 
tijdens de kinderkring.We oefenen 
met alle kinderen op dezelfde data de liedjes na 
de kerkdienst (ongeveer een half uur) Naast alle 
adventszondagen oefenen we ook zaterdag 24 
december van 11.00 tot 13:00 uur. Dat is de 
generale repetitie in de kerk met decor. Wil je 
graag meedoen, mail ons dan even vóór 
zaterdag 26 november. En geef dan ook aan of 
je een rol wilt. We maken er samen weer een 
mooie musical van! 
Dianne, Natasja en Jorien 
(bijzetdehaan@hotmail.com) 
 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie 
Dinsdag 22 november 2022 Het klooster 
aan de overkant 
Op deze bijeenkomst zal Bernard Bos ons iets 
vertellen over het klooster en het fraterhuis in 
Wapenveld. Ook komen onderwerpen als 
Moderne Devotie, Geert Grote, gemeenschaps-
huizen en onderwijs van de moderne devoten 
aan bod. Het belooft een boeiende avond te 
worden. Bernard Bos (1947) komt uit het onder-
wijs. Hij houdt van geschiedenis en tekenen. Hij 
maakte een stripboek over Maarten Luther 
(2017) en het stripboek ‘Kloostermoppen in 
Wapenveld’ (2021). De avond wordt gehouden 

in de Bagijnehof, Koewegje 2 van 18.30 uur – 
21.30 uur. De kosten zijn € 12,50 inclusief 
maaltijd, koffie en thee. Dit bedrag graag 
overmaken op ons rekeningnummer NL 71 INGB 
0007 852 541. U kunt zich aanmelden via de 
website ontmoetingshuismodernedevotie.nl. 
Van harte welkom. 
 

Donderdag 24 november 2022  Lectio 
Divina 
We zijn dit seizoen gestart met Lectio 
Divina.  Hieronder verstaan we meditatieve of 
geestelijke Bijbellezing. We lezen in de kring een 
korte Bijbeltekst. Daarna is er ruimte voor stilte 
en meditatie. Vervolgens delen we onze leeser-
varingen. De komende bijeenkomst is op donder-
dagochtend 24 november om 10.30 uur in de 
Bagijnehof. U bent welkom zonder aanmelding 
vooraf. Koffie en thee wordt geschonken en kost 
€1,65 per kopje (contant betalen).  
Deze ontmoetingsbijeenkomsten worden geleid 
door Hans Tissink en Cora Tienstra. Van harte 
welkom! 
 

Internationale Protestdag 
Na het geweld van Black Friday is zaterdag 24 
november uitgeroepen tot Koop Niets Dag. De 
Niet-Winkeldag is een actiedag waarin 
opgeroepen wordt een dag niets te kopen uit 
protest tegen de cultuur van "meer-meer-
meer". Het is een internationale protestdag 
tegen de Westerse consumptiecultuur, waarbij 
gepleit wordt voor bezinning over de gevolgen 
van de overconsumptie. 
 
  
 
 

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 Evert Pierik.  
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