
  26 februari 2023 

Voorganger  :  ds. Nelleke Eygenraam (Adventskerk, 10:00 uur) 
Collecten :  1e: Diaconie     2e: Kerk       3e : Stille hulp 

 

Bloemengroet 
De bloemen van de dienst van 19 
februari jl. zijn gegaan naar mevr. en 
dhr. Berends. 
Aan de volgende gemeenteleden zijn 
die dag kaarten gestuurd: 

1. Mw. M.A. Jellema-Polderman (sterkte in de tijd van 
gedenken)  
2. Mw. T. de Jong (van harte gefeliciteerd met uw 
94ste verjaardag) 
3. Hr. H.A. Wilpe (van harte gefeliciteerd met uw 
90ste verjaardag) 
4. Hr. en Mw. B. v. Veen- v. Dijk ( van harte 
gefeliciteerd met uw 40-jarig huwelijk) 
5. Hr. en Mw. H. Altema- Arends (van harte 
gefeliciteerd met uw 50-jarig huwelijk) 
6. Hr. J.J. Stellingwerff (ter bemoediging) 
7. Mw. Dianne Hoogendoorn (ter bemoediging) 
8. Hr. en Mw. Zijda (ter bemoediging) 
9. Fam. H. Moerman (ter bemoediging) 
10. Hr. J. Oosting (ter bemoediging) 
 
3e kollekte: Stille hulp 
Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, 
meestal zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, in 
grote financiële problemen zijn terechtgekomen. 
Eerder konden zij nog wel het hoofd boven water 
houden, al was het met pijn en moeite, maar door 
allerlei beleidswijzigingen van de overheid en in de 
hulpverlening lukt dat niet meer. Daardoor kunnen 
veel mensen helaas niet langer zelf in hun 
basisbehoeften voorzien, zoals eten en drinken, 
kleding, of de huur van een woning. 
Met het oog op hen verleent de Diaconie stille hulp. 
Het is hulp die niet opvalt, die mensen geen etiket 
opplakt, maar wel één die ook in 2023 nodig blijft.  
 
Opbrengst diaconiecollecte zondag 19 
februari 2023 
De diaconiecollecte van vorige week zondag die 
bestemd was voor de hulp aan de slachtoffers van de 
aardbevingsramp in Syrië heeft € 8.755,16 
opgebracht. 
Alle gevers en geefsters hartelijk dank voor dit mooie 
resultaat. 
 
In dankbaarheid ontvangen 
Onlangs ontvingen wij namens de Oosterkerk-
gemeente een kaart ter bemoediging, met veel namen 
ondertekend. 
Gera staat voor een ingrijpende operatie wegens 
darmkanker. Kor is chronisch ziek ten gevolge van een 
uitgezaaide prostaatkanker en een verlamming van de 
slokdarm.  
Het is bij elkaar veel, maar we zijn vol goede moed en 
vertrouwen. De ziekenzegen die we zondagmiddag jl. 
ontvingen, samen met de bloemen uit de Oosterkerk  
 

 
via ds. Epema, hebben daaraan bijgedragen en sterkt 
ons in de tijd die gaat komen. 
Gera en Kor Berends, Hanzeland, Zwolle. 
 
Wat een prachtige rode tulpen kreeg ik van de Ooster-
kerk! Ik weet niet of ze me beter maken, maar ik werd 
er wel erg vrolijk van. Heel erg bedankt. 
Anneke van der Stouwe. 
 
Zondag 26 februari, 10:00u in Adventskerk 
Een gezamenlijke dienst van de Oosterkerk en de 
Adventskerk op deze eerste zondag in de 
veertigdagentijd. De Adventskerkcantorij verleent 
muzikale medewerking. We bezinnen ons op de weg 
van Jezus, na 40 dagen en nachten in de woestijn. Er 
is aandacht voor het gezamenlijke ZWO-project ‘Veilig 
koken in Bangladesh’ én op de relatie met onze wijze 
van leven. Martin Teunissen van Kerk in Actie zal in de 
dienst aanwezig zijn. Na de dienst, bij de onderlinge 
ontmoeting in zaal 2, gaan we met elkaar en met hem 
in gesprek. 
Er is tijdens de dienst kinderkring met aandacht voor 
de start van het veertigdagenproject van de kinderen 
'Verander je mee'?  
 
Woensdag 1 maart, 19:30u in Adventskerk 
De gezamenlijke Veertigdagenvespers worden om en 
om in de Adventskerk en de Oosterkerk gehouden. We 
beginnen op woensdagavond 1 maart om 19:30u in de 
Adventskerk. In aansluiting op het jaarthema ‘Aan 
Tafel’ is het overkoepelende thema TAFEL VAN 
LIEFDE. Op woensdagavond 1 maart: ‘Tafel voor 
allen’. Aan deze vesper werkt de gebedsgroep mee. 
De vespers zijn in samen met de gezamenlijke ZWO 
voorbereid. 
 
Terugblik gemeenteavond Protestantse 
Gemeente Zwolle  
Tijdens de gemeenteavond op woensdag 15 februari 
in de Jeruzalemkerk stond de financiële situatie van de 
Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) centraal. Een 
situatie die vraagt om er samen de schouders onder 
te zetten. Want hoe blijft de kerk voor jonge mensen 
een fijne plek? Hoe voorkomen we samen dat 
ledenaantallen dalen? Oftewel: hoe zijn we kerk in de 
toekomst? 
Om voldoende geld beschikbaar te houden voor 
pastoraat en vieringen in onze zes wijkgemeenten, 
startte in 2018 het project Heilige Huisjes. Jan van der 
Veen (voorzitter College van Kerkrentmeesters) licht 
de goed gevulde kerkzaal tijdens de gemeenteavond 
toe hoe dankzij kostenbesparingen en het vormen van 
clusters van samenwerkende wijkgemeenten het doel 
van Heilige Huisjes is behaald. 
 
Rode cijfers 
Helaas is de verwachting dat elke wijkgemeente 
binnen een aantal jaar toch in de rode cijfers duikt. 
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Harry van Lohuizen (penningmeester College van 
Kerkrentmeesters) neemt ons mee in de meer-
jarenprognose die de Algemene Kerkenraad onlangs 
uitvoerde. Kosten stijgen, ook in de kerk. Denk aan 
energiekosten en hogere uitgaven door inflatie. 
Tegelijkertijd dalen de inkomsten, omdat 
betrokkenheid bij onze kerken – en daarmee de 
ledenaantallen – afneemt. Zo daalt de opbrengst van 
Actie Kerkbalans elk jaar. Weliswaar stijgt het 
gemiddelde giftbedrag, maar steeds mínder mensen 
geven. De opbrengst van de Solidariteitskas halveerde 
zelfs en deze moest bijna in het geheel worden 
afgedragen aan de landelijke Protestantse Kerk. Naast 
minder ledenbetrokkenheid bleek de actie voor 
Solidariteitskas slecht getimed. Hier letten we komend 
jaar beter op.  
 
Toekomst 
Op korte termijn vangen de reserves van de PGZ de 
financiële tekorten op. Voor de langere termijn heeft 
de Algemene Kerkenraad alle wijkkerkenraden 
gevraagd een plan van aanpak maken. Hoe wil jullie 
kerk, jullie cluster, kerk zijn in de toekomst? Uiteraard 
staat de Algemene Kerkenraad wijkkerkenraden bij 
met hulp en advies. De plannen zijn 31 december 2023 
gereed.  
Heeft u vragen over wat er tijdens de gemeenteavond 
is besproken? Neem dan contact op met uw 
wijkkerkenraad.  
Eduard Metselaar, voorzitter 
Margreet de Roo, scriba 
Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Zwolle 
 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk, 
aanvang 17.00 uur 
Eerste zondag van de veertigdagentijd. Zondag 26 
februari Michaëlsviering. Thema: Psalm 91:15, 
Bijbellezing Jesaja 51:1-8. Voorganger ds. Margo 
Jonker, m.m.v. enkele leden van de Michaëlscantorij 
o.l.v. Toon Hagen. Zie www.michaelsvieringen.nl.    
 
90 jaar Jeruzalemkerk 
Zaterdag 4 maart a.s. is het 90 jaar geleden dat de 
Jeruzalemkerk in gebruik is genomen. Hier wordt niet 
onopgemerkt aan voorbij gegaan.  
Op zaterdag 4 maart zijn er vanaf 11.00 uur in de kerk 
en op het plein aan de Assendorperdijk diverse 
activiteiten zoals: 

o oud Hollandse spelen 
o rondleidingen 
o lunchconcert (13.00 uur) 
o fototentoonstelling 
o presentaties 
o 16.00 uur, afsluiting met een sing-in. 

De kerkdienst van zondag 5 maart zal in het teken 
staan van dit jubileum. 
 
Theologisch eetcafé 8 maart 
Het theologisch eetcafé heeft dit seizoen als thema 
'de zeven werken van barmhartigheid'. Professionals 

uit het veld geven een inleiding. De eerstvolgende 
bijeenkomst, op woensdag 8 maart, zal gaan over 
het opvangen van vluchtelingen. Het woord is aan 
Frank Steenhuisen, door de gemeente Zwolle 
aangesteld voor het organiseren van opvangplekken. 
De avond vindt plaats in PG De Hoofdhof, Kerkweg 
26 Zwolle, waar door Frank Steenhuisen opvang is 
gerealiseerd voor Oekraïense gezinnen. 
17.30 uur: inloop en een drankje 
18.00-18.10 uur: prikkelende inleiding gevolgd door 
discussie 
18.30 uur: maaltijd en voortzetting van het gesprek 
19.30 uur: de maaltijd wordt afgesloten 
Aanmelding kan tot uiterlijk zondag 5 maart via: 
eetcafepknzwolle@gmail.com  
Gastvrouw: ds. Marijn Rohaan 
Kosten: € 7,50 
Locatie: De Hoofdhof, Kerkweg 26 
Informatie: dsmarijnrohaan@gmail.com 
 
Vorming en Toerusting 
Als commissie Vorming en Toerusting zijn wij 
momenteel weer druk bezig invulling te geven aan het 
programma van 2023-2024. We doen ons best om er 
een zo veelzijdig mogelijk programma van te maken. 
Mochten jullie ideeën, suggesties of inspiraties hebben 
voor het volgend seizoen...dan zijn die van harte 
welkom! Deze kunnen jullie mailen naar 
lgdoumaa@gmail.com (emailadres begint met een 'L') 
 
De Molukse Kerk in Nederland,  
achtergrond en betekenis 
Ontmoeting met verhalen en gesprekken. 
Molukse Kerken zijn herinneringen aan de Neder-
landse koloniale geschiedenis. 
Bert Letwory, zelf met een Molukse achtergrond, zal 
ons meenemen op de zoektocht naar de achtergrond 
en de betekenis van deze kerken. 
Op 8 maart zal de bijeenkomst worden gehouden in 
de Oosterkerk aan de Bagijnesingel 17 A. Op 15 maart 
is de bijeenkomst in Wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 
2. Van 20:15 tot 21:45 uur. 
Maximum aantal deelnemers 15. Meedoen met deze 
zoektocht? 
Opgave raad.vent@adventskerk.nl 
info: dominggoes1@gmail.com 
 
Wie zingt mee? 
De Paaswake van onze aanstaande fusiegemeente 
wordt dit jaar gevierd in de Adventskerk op 
zaterdag 8 april om 21.30 u.  
Voorgangers zijn Iemke Epema en Hans Tissink en 
de cantorij van de Adventskerk zal aan de dienst 
meewerken. 
Omdat het om een gezamenlijke dienst gaat, willen 
we via dit bericht ook (ervaren) zangers van de 
Oosterkerk uitnodigen om zich aan te sluiten bij de 
cantorij tijdens de repetities voor de Paaswake. 
Wees van harte welkom!  
De cantorij repeteert iedere maandagavond van 
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19.30 u. - 21.30 u. in SIO en wordt tijdelijk geleid 
door Ton Lans. Tot de Paaswake oefenen we op 6, 
13, 20, 27 maart en 3 april. 
In verband met praktische dingen -stemverhouding, 
bladmuziek, aantal stoelen- is het handig, dat u zich 
vooraf aanmeldt via het volgende 
mailadres:  tinekevlaming@hetnet.nl 
Ook voor eventuele vragen kunt u daar terecht. 
 
‘Theologie bood mij toekomstperspectief’ 
Guyana Zijl (31) leert uit boeken en van gesprekken 
met mensen in de marge. Theologie bleek de ideale 
studie voor haar: ‘Het bood me weer een 
toekomstperspectief.’  
De hbo-opleiding Theologie op Windesheim in Zwolle 
heeft haar veel gebracht, vertelt ze: ‘Je krijgt veel 
ruimte om te reflecteren. Dat is voor mij een zegen 
geweest: ze lieten me echt met mezelf worstelen. Je 
onderzoekt wat je mensbeeld is, wat je godsbeeld is. 
En je leert dat anderen er soms heel anders in staan 
dan jij.’ Het was een veilige omgeving, blikt ze terug: 
‘Je bent voor de docenten geen nummertje. Tijdens 
mijn zoektocht ben ik bijgestaan door echt heel 
bekwame mensen. Dat vond ik heerlijk: ze kenden 
mijn naam, ze wisten waar ik mee bezig was.’ 
Inmiddels studeert ze Religiewetenschappen aan de 
Radboud Universiteit. 
Als je geïnteresseerd bent, zie onze website voor meer 
informatie: www.windesheim.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kopij (max. 100 woorden) per email aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdag 12.00 uur, 
met als onderwerp de datum van plaatsing. Graag de 
tekst in de e-mail zelf zetten (en niet als bijlage). 
 
Kerkgroet thuis lezen? Aanmelden via  
www.oosterkerk.nl/kerkgroet 
 
Deze kerkgroet is samengesteld door Jan Berkeveld  


