
                  5 Februari  2023 

Voorganger  :  ds. Hans Tissink 
Collecten     :  1e: Diaconie   2e: Kerk   
                        :  3e : Werelddiaconaat 

 
 

Bloemengroet 
De bloemen van vandaag gaan 
naar Dhr. F. Apotheker. 
Hiermee drukken we onze 
verbondenheid uit. 
 
 

Bedankje voor de bloemen  
Afgelopen zondag werden wij bemoedigd door de 
komst van een vriendelijke ( bij ons bekende ) dame 
die ons de bloemen bracht. Ik ( Jan ) ben herstel-lende 
van twee hartoperaties. De bloemen zijn door ons in 
dank aanvaard en zullen helpen bij het gene-
zingsproces. Vriendelijke groet  
Jan en Gé Stronkhorst 
 
Bij de eredienst 
Het thema is vandaag ‘Licht voor deze wereld’. In de 
Bergrede horen we Jezus zeggen: ‘Jullie zijn het licht 
van de wereld’ (Mat. 5:13-16). Wat betekenen deze 
woorden voor ons vandaag? Licht zijn en doorgeven, 
hoe doe je dat in jouw situatie? Licht als gave en 
opgave. Eredienst en mensendienst gaan altijd weer 
hand in hand. 
 
Werelddiaconaat 
Waarom is de collecte voor het Werelddiaconaat altijd 
op de eerste zondag van februari? In deze periode is 
het 70 jaar geleden dat Zeeland en de Zuid-Hollandse 
eilanden werden getroffen door een Watersnoodramp. 
Nederland ontving van alle kanten uit de wereld hulp 
voor de slachtoffers. Deze hulp heeft veel betekend 
voor de bevolking in de getroffen gebieden. Op zijn 
beurt willen we als kerken wat terugdoen voor landen 
en gebieden waar net zulke rampen plaatsvinden. We 
weten dat dergelijke hulp veel kan betekenen.  Via het 
Werelddiaconaat wordt bijgedragen aan acute nood 
waar ter wereld ook en wordt er tevens een bijdrage 
geleverd aan herstel en opbouw. De collecte van deze 
zondag is hiervoor bestemd. 

Nieuw team Kerkgroetmakers compleet 
Naar aanleiding van de oproep in de vorige kerkgroet 
heeft Egbert van Buiten zich aangemeld als nieuwe 
kerkgroetmaker. Geweldig! Het vernieuwde team van 
zes kerkgroetmakers bestaat nu uit: Ans Selhorst, 
Egbert van Buiten, Evert Pierik, Hans Gerritsen, Jan 
Berkeveld en Jan Oosting. Coördinatie en verzending; 
Theo Brand (TB). 

Oecumenische Leeskring  Genesis 
In de 40-dagentijd wordt er weer een 
oecumenische leeskring gehouden in 
het Dominicanenklooster, op vier 
dinsdagavonden in maart. We duiken 
dan in enkele oerverhalen uit Genesis, 
aan de hand van het  wereldwijd 
gelezen boek Genesis, boek van het 
begin van rabbijn Jonathan Sachs. Hij 

bespreekt de belangrijkste verhalen uit Genesis en legt 
boeiende verbanden met de Tora als geheel, met 
filosofie en wereld-geschiedenis, en met ons 
persoonlijke leven. We lezen dit seizoen samen de 
verhalen van de schepping, de grote vloed en de 
roeping van Abram. Bij genoeg animo gaan we 
volgend seizoen verder met dit rijke boek. U wordt 
gevraagd het zelf aan te schaffen (prijs 29,90). Als de 
kosten een probleem zijn, neem dan contact op. De 
data zijn:  
di 7,14,21 en 28 maart om 20u in de 
Dominicanenkerk. Begeleiders zijn pastor Anneke 
Grunder en ds. Iemke Epema. Kosten  € 5,- per avond 
voor materiaal, koffie en thee. Opgave bij ds. Iemke 
Epema uiterlijk vrijdag 24 februari :           
 iemke.epema@hetnet.nl 
 
Landstede. 
Op 15 februari 2023 organiseert de werkgroep 
Evangelisatie wederom een diner in het restaurant van 
Landstede, Rechterland 1. Er is voldoende 
parkeergelegenheid, indien aan de orde. Uw eigen 
bijdrage bedraagt € 10,- per persoon. Aankomst 
tussen 17.00 en 17.30 uur. Eén consumptie is 
inbegrepen. Bij de betaling van uw bijdrage kunt u 
eventuele allergieën vermelden. Het aantal 
deelnemers is beperkt tot 50. Opgaven worden 
verwerkt in de volgorde van binnenkomst van de 
betaling op NL 91 ASNB 07.084.98.388 ten name van 
H.A. Bosma. Mochten er meer dan 50 aanmeldingen 
komen dan ontstaat er een reservelijst.  De 
inschrijving sluit op 8 februari. Eventuele vragen? -
> finish@ziggo.nl Namens de werkgroep, Henk Bosma 
 
Oproep 
Kandidaten voorzitter en scriba nieuwe wijkgemeente 
Adventskerk – Oosterkerk  
Per september gaan we als twee gemeentes over 
in één nieuwe wijkgemeente met één kerkenraad. 
We hebben per 1 september 2023 een voorzitter en 
een scriba nodig. We zoeken kandidaten die met 
enthousiasme  invulling willen geven aan de taak van 
voorzitter en scriba. Die de balans weten te vinden 
tussen het zakelijke en het persoonlijke. Kandidaten 
die verbindingen kunnen leggen en samenwerking  
stimuleren. Voor meer informatie: zie websites 
Adventskerk en Oosterkerk. 
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We doen een dringende oproep aan de beide 
gemeentes om suggesties voor kandidaten aan te 
leveren. Neem contact op met Klarieke Hop,  
 scriba@oosterkerk.nl of Anneke van der Meulen, 
 scriba@adventskerk.nl 
 
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 9 februari tussen 10.00 en 
11.30 uur. 
 
 
MIchaëlsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 
17.00 uur 
In de reeks zondagen die tot de Epifanie worden 
gerekend staat telkens één lied centraal. Meest uit 
het Liedboek 2013. 
Zondag 5 februari Michaëlsviering, thema: lied 533. 
Vg. ds. Ad Geerling m.m.v. leden van de 
Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen.        
 
In memoriam 
Op zaterdag 21 januari is overleden REINDER 
WEENINK (REIN)  op de leeftijd van 95 jaar. Rein is 
geboren en opgegroeid in Velp. Na de tweede 
wereldoorlog heeft hij de HTS opleiding gevolgd en in 
1955 is Rein getrouwd met Ali. Vanwege verandering 
van werkkring heeft het gezin op diverse plaatsen in 
het land gewoond.In 1969 kwamen ze naar Zwolle, 
waar Rein met veel plezier heeft gewerkt als bedrijfs-
leider bij Methopa, in de Sociale Werkvoorziening. Ook 
was Rein kerkelijk actief als diaken in de toen-malige 
wijkgemeente V (Sophia Ziekenhuis). Zijn grootste 
hobby was auto’s repareren en onder-houden. Rein 
had een goed technisch inzicht en was erg handig. De 
mooie resultaten hiervan waren niet alleen duidelijk 
zichtbaar in en rond het huis, maar ook in het interieur 
van zijn caravan, dat hij zelf ontworpen had. Met deze 
caravan en de vele tentjes eromheen voor de kinderen 
heeft het gezin regel-matig gekampeerd in het 
buitenland. Na zijn pensio-nering heeft hij samen met 
Ali genoten van de vele vakanties en reizen. Rein had 
veel humor en genoot altijd intens van de gezelligheid 
en levendigheid van zijn gezin en van familie en 
vrienden om hen heen. Nadat de gezondheid van Ali 
minder werd en zij inmiddels verhuisd waren naar de 
Fermate, heeft Rein met liefde veel goede zorg 
gegeven aan haar. Op 8 juni 2016 is Ali overleden. Een 
periode van groot verdriet volgde. In september vorig 
jaar moest Rein vanwege afnemende gezondheid 
verhuizen naar zorghuis Theodora Vos de Wael. Op 
zaterdag 28 januari is Rein begraven op begraafplaats 
Kranen-burg. Tijdens de afscheidsdienst in de 
Oosterkerk heeft zijn dochter Jolande, omringd door 
haar broers en zussen, op indrukwekkende wijze 
verteld over de goede herinneringen aan hun lieve 
vader. In deze dienst hebben we gelezen uit Korintiërs 

over de liefde en die tekst uit Exodus die ook de 
trouwtekst van Rein en Ali was: ”Wees niet bang, 
wacht rustig af”, “de Heer zal voor u strijden, u hoeft 
zelf niets te doen". Troostvolle geloofswoorden, 
waarin Rein zich vol vertrouwen kon vinden.We 
vertrouwen dat God zich over Rein ontfermt in een 
hemelse wereld van eeuwig licht en volmaakte 
liefde. Ons hart gaat uit naar de kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen, en allen die hem zullen 
missen. Dat zij troost mogen vinden in de goede en 
warme herinneringen aan hem en in de liefde van God 
en van mensen om hen heen. 
Koob Fredriks 
 
Vrijwilligers voor De Bagijnehof gezocht We 
zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers, 
gastvrouwen en gastheren, die De Bagijnehof 
openen, gasten ontvangen, koffie en thee 
schenken en de boel weer afsluiten. Het gaat in 
de eerste plaats om de avonden van maandag, 
dinsdag en woensdag. Dan vinden veel 
bijeenkomsten van de kerk plaats in De 
Bagijnehof, ook enkele externe groepen 
(huurders) zijn dan aanwezig.Daarnaast 
gebeurt het steeds vaker dat De Bagijne-hof 
een hele dag gehuurd wordt voor een cursus en 
soms op zaterdag voor een concert. Ook dan is 
een vrijwilliger nodig. 

Bij verhuur aan deze externe groepen overdag 
is een fiscaal onbelaste vrijwil-ligersvergoeding 
mogelijk van 15 euro voor een dagdeel tot 25 
euro voor een hele dag. Deze vergoeding kan 
heel aantrekkelijk zijn voor mensen met ‘een 
smalle beurs’ en studerenden.Wil je hier meer 
over weten in-formeer dan eens bij een van de 
vrijwilligers of stuur een  mail naar: 
 bagijnehof@oosterkerk.nl  Ik neem dan contact 
met je op. Natuurlijk wordt je als nieuwe 
vrijwilliger ingewerkt door een ervaren persoon 
zodat je ook kunt bekijken of je dit een leuke 
vorm van vrijwilligerswerk vindt. Tijdens een 
‘dienst’ in De Bagijnehof blijft er meestal 
genoeg tijd over om dingen voor je zelf te 
doen.Henk Michel, coördinatie zalen-gebruik 
van De Bagijnehof. 
 
DANK 
Voor uw financiële steun voor onze mensen in 
Roemenië. Mede dankzij deze hulp kunnen wij de 
huizen in Carei blijven helpen.Wilt u ons blijven 
ondersteunen: Uw gift is van harte welkom op 
rekening NL 53 INGB 0687113407 t.n.v. Stichting Chr. 
Zonnehuis IJssel-Vecht o.v.v.Roemenië. Werkgroep 
Carei. 
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Boekenmarkt 
De boekenmarkt van verleden week zaterdag bestemt 
voor Stichting Kinderhulp Beregszasz en Werkgroep 
Carei, heeft na aftrek van de kosten een batig saldo 
van 478,25 euro. Op zondag kwam er nog een gift 
binnen van 30 euro waarvoor onze dank. Na afloop 
zijn de resterende boeken gedoneerd aan een goede 
doelen winkel in Hattem. Karst Mulder.  
 
BONJE OP DE BOERDERIJ,  
19 feb 10.00u Oosterkerk 
Op 19 februari staat een speciale dienst gepland voor 
de bovenbouwers van de basisschool. Voor deze 
viering hebben we ‘poppen en meer’ uitgenodigd.  
Verhalen vertelster Carla Vis speelt en vertelt dan het 
verhaal ‘Bonje op de Boerderij’.  Een verhaal waaruit 
blijkt dat iedereen wel iets kan !! Natuurlijk is het een 
viering en zijn er liedjes, gebeden en een lezing om-
heen maar dit verhaal staat centraal. ‘Poppen en 
meer’ heeft in het begin van het seizoen gespeeld in 
de adventskerk tot groot vermaak van jong EN oud. 
Voor iedereen een hele speciale belevenis. Kom dus 
allemaal !! Dirk Jan Steenbergen. 
 
Nieuwe website 
Sinds kort is er een nieuwe website online voor de 
middengroep uit de Adventskerk en Oosterkerk. 
Via www.gistzwolle.nl zijn verschillende activiteiten, 
gespreksgroepen en blogs terug te vinden. Het 
aanbod is gericht op 20’ers, 30’ers en 40’ers binnen 
en buiten de kerk en zal zich komende tijd  verder 
uitbreiden. Benieuwd geworden? Neem dan snel een 
kijkje! 
 
40-dagenproject 
De 40 dagentijd is in de christelijke spiritualiteit een 
voorbereidingsperiode op het Paasfeest. Een tijd om 
na te denken over het leven en wat er voor jou echt 
toe doet.  In deze weken tot Pasen helpen we je na 
te denken over een aantal grote vragen zoals; 'wat 
inspireert mij', 'met wie trek ik op in mijn leven' of 
'wat hoop ik voor de toekomst'. Dagelijks krijg je van 
ons een Whatsapp berichtje met een kleine opdracht 
of iets om te overwegen. Een mooie gelegenheid om 
te reflecteren en toe te leven naar Pasen. Kijk voor 
meer informatie en aanmelden 
op www.gistzwolle.nl/menu 

 

 

 

 

 

 

Zwolse leerhuis  
Het eerste blokje van het Zwols leerhuis zit er bijna 
op: nog 1 bijeenkomst. In dit blokje hadden we  
1 Korintiërs 1+2. 
Aanstaande dinsdag 7 februari lezen we 1 Korintiërs 
2:6-11. Het is in de Oosterkerk. Er is geen voorwerk 
nodig. Neem zo mogelijk wel zelf een bijbel én een 
liedboek mee. Inloop vanaf 19.45u. Start: 20.00u. 
Het duurt tot 21.30u.  We zien u heel graag komen. 
Informatie: leerhuis@elkz.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 Evert Pierik.  


