
 12 februari 2023 

Voorganger  :  ds. Iemke Epema 

Collecten :  1e: Diaconie     2e: Kerk       3e : Exploitatie 

Protestantse Gemeente Zwolle 
 

 

Bloemengroet 
De bloemen van vandaag gaan 
naar Anneke v.d. Stouwe. 
Hiermee drukken we onze 
verbondenheid uit. 
 

Kaarten 
Afgelopen zondag  5 februari zijn de volgende 
kaarten verstuurd: 

1. Hr. C.J. Voordouw, Van harte 
gefeliciteerd met uw 92ste verjaardag 

2. Mw. J. Topper- Hoving, (Van harte 
beterschap) 

3. Mw. G. Berends- Huisjes, (Ter 
bemoediging) 

4. Mw. G.G. Feijen- Vinke,  (Ter 
bemoediging) 

5. Hr. P. Apotheker, (Ter bemoediging) 
 
Avondmaalscollecte voor Ray of Hope 
De avondmaal collecte is zondag 12 februari 
voor de Stichting Ray of Hope. Deze stichting is 
het initiatief van Sohail Yafat. Sohail zat tien 
jaar lang onschuldig in een Pakistaanse 
gevangenis waar hij ook gemarteld werd. Na 
zijn vrijlating is hij de Stichting Ray of Hope 
begonnen om gevangen en hun gezinnen te 
helpen.  Zo brengt hij met anderen pakketten 
naar gezinnen van gevangenen. Zij lijden onder 
de detentie van hun man en vader, die meestal 
kostwinner is. “Het hele gezinsleven gaat kapot 
en vooral de kinderen zijn slachtoffer. Wij 
geven die pakketten niet als liefdadigheid, 
maar namens degene die in de gevangenis zit,” 
aldus Sohail. “Daarmee maak je het gezin blij 
en ook trots op hun man en vader.” Sohail was 
van april tot juli 2021 in Zwolle in het kader van 
Shelter City. Hij is toen bij ons in de Oosterkerk 
geweest. 
De diaconie wil deze collecte van harte bij u 
aanbevelen om zo het leven van vooral de 
familie van Pakistaanse gevangenen wat te 
verlichten.  
 
Opbrengst collecte Werelddiaconaat  
De collecte op 5 februari tgv ZWO Bangladesh 
heeft in totaal (Adventskerk en Oosterkerk) € 

641,12 opgebracht. Namens de diaconie, 
hartelijk dank! 
 
Komende diensten 
Komende zondag, 12 februari, is er een dienst 
van Schrift en Tafel, waaraan wordt 
meegewerkt door de Zwolse cantorij olv Rudie 
Altelaar. Delen van het Tafelgebed zullen door 
hen worden gezongen. Tijdens de rondgang zal 
Nel vd Maden een bijzonder pianostuk ten 
gehore brengen, een bewerking van het 
koorwerk Cantique de Racine, van de 
componist Gabriël Fauré. Zondag 19 februari is 
er een tienerdienst, gericht op de oudste 
kinderen van de kinderkring. Voorganger is Dirk 
Jan Steenbergen. De eerste zondag van de 40-
dagentijd valt op de eerste zondag van de 
voorjaarsvakantie, en dan is de dienst in de 
Adventskerk, aanvang 10 uur (dus niet om half 
10 zoals eerder!). Daar is ook kinderkring olv 
onze kinderkringleiding. Er zal die zondag een 
start gemaakt worden met het 40-
dagentijdproject Verander je mee? Voorganger 
is ds. Nelleke Eijgenraam. 
 
Opbrengst oliebollen actie 
Nogmaals hartelijk dank voor jullie bijdrage in 
de vorm van het kopen van oliebollen of 
beignets van de Oosterkerk. Dit jaar hebben we 
ook weer dankzij jullie aankopen een prachtige 
opbrengst gerealiseerd. Maar liefst €1300,- is 
overhandigd aan de Vogellanden. Zij kopen van 
dit bedrag een running frame voor kinderen. 
Benieuwd wat dat is? Bekijk hier het 
nieuwsartikel op de website van de 
Vogellanden.  https://www.vogellanden.nl/act
ueel/vogellanden-ontvangt-1300-door-
oliebollenactie-oosterkerk 
 
Diaconiecollecte 19 februari 2023. 
Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe 
economische crisis naar twee 
allesverwoestende aardbevingen. Syrië 
overkomt ramp op ramp. Deze week werd dit 
toch al zo kwetsbare land getroffen door een 
zware aardbeving, daarna volgde er een 
tweede. Er zijn inmiddels meer dan 25 
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naschokken geteld. Honderden hebben deze 
ramp niet overleefd, en dit aantal zal verder 
snel oplopen. Er zijn duizenden gewonden. 
Veel gebouwen zijn ingestort, onder andere in 
de stad Aleppo. 
De ramp gebeurt terwijl de 
weersomstandigheden belabberd zijn: er valt 
sneeuw, regen en het is koud. Dit maakt de 
situatie nóg urgenter. Kerken vangen zoveel 
mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen 
van maaltijden, medicijnen en dekens. 
Anderen krijgen dekzeilen waarmee ze zich in 
hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen 
beschermen tegen neerslag en kou.  
Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al 
jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie 
deze lokale kerken maximaal. Onze noodkreet 
aan u is: doe mee! Namens Haroutune Selimian, 
predikant van een van onze partnerkerken in 
Aleppo zeggen we: “Dank voor uw bezorgdheid 
en hulp”, en we bidden met hem mee: “Moge 
God ons beschermen!” 
De Diaconiecollecte, dit is de eerste collecte, 
van volgende week zondag 19 februari wordt 
bestemd voor de hulp aan de slachtoffers van 
deze aardbevingsramp. 
U kunt uw gift ook overmaken op ibannnummer 
NL12 RABO 0373 7399 66  t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Zwolle, o.v.v. Hulp 
aardbevingsramp Syrië.   
 
In memoriam 
HENDRIK SLOFSTRA – Henk, 12 september 1931 
– 27 januari 2023. Hij is in zorghuis Theodora 
Vos de Wael overleden in de leeftijd van 91 jaar. 
Henk laat zijn vrouw Rennie Slofstra-Venema, 2 
kinderen en 4 kleinkinderen achter. Het gezin 
verhuisde in de jaren zeventig naar Zwolle en hij 
heeft hier als docent Engels gewerkt. Hij was 
een bescheiden, punctuele, trouwe en zorgzame 
man. Dit kwam ook naar voren in de 
herinneringen van zijn kinderen en 
kleinkinderen tijdens de afscheidsdienst. We 
luisterden naar muziek en zongen liederen. De 
lezing kwam uit 1 Korintiërs 13 over de liefde. 
Een bekende tekst, welke ook bij Henk paste. 
Vanuit het vertrouwen op Gods liefde voor de 
mens, trad hij het leven en andere mensen 
tegemoet. En dit geloof gaf hij handen en 

voeten in zijn gezin, zijn werk en 
vrijwilligerswerk. Het geloof speelde een 
belangrijke rol en houvast in het leven van 
Henk. Daarbij had hij een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel. In de Oosterkerk 
is hij actief geweest als scriba en ouderling. De 
afscheidsdienst heeft plaatsgevonden in de 
kapel op de katholieke begraafplaats, waarna hij 
aldaar begraven is naast het graf van zijn 
dochter Thea (overleden in 2014). Dankbaarheid 
is er voor zijn leven. Henk is vredig heen gegaan 
in het vertrouwen terug te keren naar Jezus. Zijn 
gedachtenis zij zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen tot zegen.  
 
Amnesty International 
Wat een verhaal! Een jongen van 13 jaar werd 
opgepakt in verband met het verwonden van 2 
mensen. Hij werd verhoord zonder dat er een 
advocaat bij was en ook zijn ouders waren er 
niet bij . Hij werd geïntimideerd door 3 
agenten. De rechter concludeerde dat de 
jongen zelf geen messteken had 
toegebracht...... 
Toch kreeg Ahmad , zo heet hij, een 
gevangenisstraf voor 9,5 jaar. Dit gebeurde in 
2015. 
Inmiddels is Ahmad 20 jaar. Hij lijdt aan 
schizofrenie en een zware depressie. Hij zit al 
meer dan een jaar vast in een isoleercel. Het 
ziet er niet naar uit dat hij spoedig vrijgelaten 
zal worden. 
Wat een verhaal!! Zondag kunt u een 
handtekening zetten onder het verzoek om 
Ahmad onmiddellijk uit de isolatie te halen. 
Jeannet Bousema 
 
Veel dank 
Hierbij wil ik een ieder hartelijk bedanken voor 
de  belangstelling, in welke vorm dan ook, bij 
het jubileum 40 jaar werk voor de kerk van 
Zwolle. Het is voor mij een onvergetelijk 
moment geweest. 
Van de lezingen van het symposium is nog een 
tekstboekje beschikbaar. Deze liggen bij de 
uitgang van de kerk. Deze is ook aan te vragen 
via consulent@diaconiezwolle.nl of telefonisch 
06 – 1018 6422. Het wordt dan bij u bezorgd. 
Wim van Ree, diaconaal consulent.  
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Oecumenische Leeskring  Genesis in maart 
 In het wereldwijd gelezen boek Genesis, boek 
van het begin bespreekt rabbijn Jonathan Sachs 
de belangrijkste Genesisverhalen. Hij legt 
verbanden met de Tora als geheel, met 
filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons 
persoonlijke leven. We lezen dit seizoen samen 
in vier avonden de verhalen van de schepping, 
de grote vloed en de roeping van Abram. We 
lezen dit boek in de 40-dagentijd. 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 kopieën, 
koffie en thee. Opgave is nog mogelijk tot 24 
februari bij ds. Iemke 
Epema: iemke.epema@hetnet.nl 
 
Het volgende Verhaal 
Aanstaande dinsdag is de tweede dinsdag van 
de maand, en dan komt de oecumenische 
gespreksgroep Het Verhaal Gaat weer bijeen. 
Altijd een prettige en leerzame bijeenkomst. 
Nieuwsgierig? Kom dan dinsdag eens naar de 
Lutherse Kerk (ingang aan de achterzijde, 
Potgietersingel). Tijd: 13:30 tot 15:00u. 
Welkom. Meer info? Neem contact op met ds. 
Iemke Epema. 
 
Gemeenteavond 
Geachte gemeenteleden van de Protestantse 
Gemeente te Zwolle, 
 Eind 2018 heeft de Algemene Kerkenraad u 
geïnformeerd over het proces Heilige Huisjes, 
ruimte voor het hart van de kerk, dat tot doel 
had dat minimaal 50% van de inkomsten aan 
het pastoraat zou worden besteed. De 
besluiten die destijds genomen zijn om dat 
doel samen te bereiken, zijn nog steeds 
actueel. We willen u graag vertellen wat er in 
de afgelopen vier jaar op dit gebied is gebeurd 
en waar we als wijkgemeenten, clusters en PGZ 
als geheel nu staan. 
 We nodigen u daarom uit voor een 
gemeenteavond op 15 februari 2023 om 20.00 

uur in de Jeruzalemkerk, Assendorperdijk 134 
te Zwolle. 
Namens de Algemene Kerkenraad, 
Eduard Metselaar, voorzitter 
Margreet de Roo, scriba 
scriba@pknzwolle.nl 
 
Zwols leerhuis [laatste keer; in de Lutherse 
Kerk, Koestraat 4] 

Een vergissing van de 
organisatie, in uw voordeel. 
Want er komt tóch nog één 
bijeenkomst van het Zwols 

Leerhuis: a.s. dinsdag 14 februari in de 
Lutherse Kerk!  
Met 1 Korintiërs 2:12-16. 
Iedereen is nog welkom. Er is geen voorwerk 
nodig.  
Neem zo mogelijk wel zelf een bijbel mee. 
Inloop vanaf 19.45u. Start: 20.00u. Het duurt tot 
21.30u.   
We zien u heel graag komen. Informatie: 
leerhuis@elkz.nl 

 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 
17.00 uur 
Zondag 12 februari Michaëlscantateviering. 
M.m.v. solisten: Eske Tibben (alt), William 
Knight (tenor) Jan Kruisselbrink (bas) en de 
Michaëlscantorij, het Michaëlscantatekoor en 
Musica Michaelis o.l.v. Toon Hagen. Uitgevoerd 
wordt de cantate ‘Erhalt uns, Herr, bei deinem 
Wort’(BWV126) van J.S. Bach. 
Voorganger is ds. Jan Doelman 
 
 

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 
Gerritsen 
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