
  2 april 2023 

Voorganger  :  ds. Iemke Epema 

Collecten :  1e: Centrale diaconie     2e: Prot. Gemeente Zwolle 

   3e : Diaconale noodhulp 

 

Bloemengroet 

. 
De bloemen van vandaag gaan naar 
Mw. G. IJmker.  
Als teken van verbondenheid! 
 

 
Bloemen en kaarten van a.s. zondag 26 maart 
1. Mw. A.L. Nieuwenhuisen- Kalsbeek, (van harte 
gefeliciteerd met uw 99ste verjaardag) 
2. Hr. en Mw. E. v. Diepen- Lambregste, (van harte 
gefeliciteerd met uw 60-jarig huwelijk) 
3. Ds. S. v.d. Zee, (ter bemoediging) 
4. Mw. F. Heerdink- Kappert, (ter bemoediging) 
5. Hr. R. v. Hernen, (ter bemoediging) 
 

Derde collecte: Diaconale Noodhulp 

Een collecte die geen enkele aanbeveling behoeft. 
De diaconie wil zorgdragen dat ook de meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen verzekerd zijn van hun 
dagelijks eten. Dat doet zij niet alleen. Daarom werkt 
de diaconie samen met en draagt bij aan partners als 
Present Zwolle, Noodfonds Zwolle, Stichting Voor 
Elkaar Zwolle en de Commissie Gezamenlijke Kerken 
(=kerkelijk noodfonds). Samen zorgen we ervoor dat 
mensen die in de financiële problemen zijn geraakt 
toch in hun noodzakelijke dagelijkse 
levensbehoeften kunnen voorzien. 
 

Palmpasen en Pasen 

Met Palmpasen op 2 april is er weer een viering 
waarin de kinderen een Palmpasenoptocht houden 
met hun versierde stokken. We hopen dat er veel 
kinderen meedoen! Op 9 april op Paasochtend is er 
om 9 uur een kinderviering, die aansluit op het 
Paasontbijt. We hopen dat er veel kinderen van de 
partij zijn! Om 10:30 uur is er een feestelijke 
muzikale Paasviering, waaraan meegewerkt zal 
worden door een aantal zangers uit Koorbiznizz 
Oosterwind. In deze diensten zal ds. Iemke Epema 
voorgaan. 
 

Stille Week 

Als  Oosterkerk en Adventskerk houden we de 
vieringen in de Stille Week dit jaar opnieuw 
gezamenlijk.  In het begin van de week komen we 
voor de vespers iedere avond om 19:30 uur in de 
Oosterkerk bij elkaar en in de tweede helft van de 
week op dezelfde tijd in de Adventskerk.   
 

Op Witte Donderdag 6 april komen we in de 
Adventskerk om 19.30 uur bijeen om de maaltijd 
van de Heer te vieren. Dat doen we in de kring. We 
horen het verhaal over Jezus die met zijn leerlingen 
het laatste avondmaal vierde (Matteüs 26: 17-30). 
Wat betekent het eigelijk dat we met Jezus ‘aan 
tafel’ gaan?  
 
Alleen op Goede Vrijdag worden er om 19:30 uur 
twee verschillende vieringen gehouden :  
1. een gezongen Passie hier in de Oosterkerk. Het 
hoofdthema van deze ‘Passion’ is: vluchtelingen. 
Een heel actueel thema. Door het gebruik van 
hedendaagse liederen, wordt het lijdensverhaal 
dichterbij de actualiteit gebracht. Uit de bijbel 
worden delen van het evangelie gelezen door Jenny 
Mooij. Deze worden afgewisseld met verbindende, 
hedendaagse teksten welke geschreven zijn door 
ds. Elly Urban. Deze teksten vormen een brug 
tussen het evangelie en datgene wat ons nu ook 
bezig houdt. 
2. een viering waarin de Paascyclus wordt 
voortgezet in de Adventskerk.   
 
Op Stille Zaterdag is er een gezamenlijk 
ochtendgebed in de Adventskerk om 9:30 uur.  
In onze Paaswake op Stille Zaterdag 8 april om 
21.30 uur overdenken we het mysterie van de 
Opstanding van Christus. We komen binnen in een 
donkere Adventskerk. Daar ontsteken wij onze 
wakekaarsen aan het licht van de nieuwe Paaskaars 
die wordt binnengebracht. We gedenken onze 
doop en horen enkele Bijbelverhalen over 
schepping, licht en bevrijding. Ds. Iemke Epema en 
ds. Hans Tissink gaan voor. De Adventskerkcantorij 
o.l.v. Ton Lans werkt mee aan deze viering. 
Voor een volledig overzicht van alle vieringen in 
deze week met aanvangstijden en voorgangers, zie 
Gaandeweg en de website. 
 

Opbrengst zadenactie voor Bangladesh 

De afgelopen weken heeft de ZWO-commissie ruim 
100 zakjes bloemzaad verkocht. Zo zorgen de 
afnemers voor ruim 200 vierkante meter plezier voor 
henzelf én voor de bijen! En het leverde een mooie 
opbrengst op voor ons project "Veilig koken 
Bangladesh" bovendien, van € 314,10! 
Hartelijk dank, ZWO-commissie 
Adventskerk/Oosterkerk 
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Schoonmaak kerkzaal. 
Komende woensdagmorgen 5 april inloop 
vanaf 9.00 uur wordt er weer schoongemaakt in de 
kerkzaal. De lente is begonnen en de kerkzaal is 
weer aan een schoonmaak beurt toe. Komt u ook 
helpen ? Van harte welkom. Graag even aanmelden 
bij wim.deruiter@home.nl 
 

Paasgroet Arcadia 

In de wijk Diezerpoort werken acht kerken samen 
onder de naam Kerken in Dieze. Deze week brengt 
de groep een paasgroet namens de kerken in Dieze 
bij de bewoners, medewerkers en vrijwilligers van 
De Arcadia. Wie wil meehelpen om ze te bezorgen? 
Locatie: de Kapel van de VEG aan de 
Hogenkampsweg. Datum/tijd: 5 april om 18:00 uur. 
Daar vandaan gaan we naar de Arcadia en geven 
we de groet persoonlijk af. Al met al ongeveer een 
uurtje tijd. Meer info? Wim van der Stouwe ((06) 12 
59 79 35. Alvast bedankt. 
 

Koffieochtend Oosterkerk 

Elke donderdagochtend in de even weken staat de 
koffie klaar in de Oosterkerk. 
Kom zomaar even binnenlopen voor gezelligheid en 
ontmoeting. 
Welkom a.s. donderdagmorgen 6 april tussen 10.00 
en 11.30 uur. 
 

2 kaartjes kerkentocht Groningen 

Op de dienstenveiling van de 
Adventskerk/Oosterkerk heb ik 2 kaartjes voor de 
Groninger kerkentocht gekocht. Op zaterdag 22 april 
is er een busreis langs verschillende kerken in het 
Westerkwartier van Groningen. Vertrek vanaf het 
SIO. Nu ben ik helaas verhinderd. Is er iemand die 
hier graag naar toe wil en de kaartjes van mij over 
wil nemen? Stuur dan een berichtje naar 
klarieke@home.nl of bellen mag ook 038-4531674 
Klarieke Hop 
 

Dank 

Goede-lieve mensen uit de Ooster, 
Hoe verrassend was dat: uw fraaie kaart die bij ons 
door de bus kwam! 
Met ál die namen erop, die wij gespeld hebben! Die 
kaart blijft bewaard. 
Met Siebren gaat het echt heel goed, na de flauwte 
die hij al fietsend kreeg, nu zo’n 14 dagen geleden. 
Na enige dagen in Isala al vrij vlot pacemaker 
geplaatst, 
en hij is/doet bijna weer als voorheen. 

Nogmaals, zeer bedankt voor uw hartverwarmend 
meeleven!  
Namens Siebren v.d. Zee en zijn Joke 
 
Op 24 en 25 juni 2023 gaan wij meedoen aan de 

HOMERIDE 2023. Een 24 uurs sportevenement, 
waarbij geld bij elkaar wordt gesport om de Ronald 
McDonald huizen financieel te ondersteunen. 
Wij gaan fietsen voor het Huis in Groningen, waar 
Geeske en Harjan Koopman, 10 jaar geleden, een 
half jaar verbleven, toen hun zoon Freek plotseling 
moest worden opgenomen in het UMCG. 
Op zondag 2 april a.s. (Palmzondag) willen wij u na 
de dienst, tijdens het koffiedrinken, een 
eigengebakken traktatie aanbieden, uiteraard tegen 
een vergoeding, om geld in te zamelen voor ons 
team. Wij hebben ons als doen gesteld om ruim € 
7.000,= bijeen te fietsen voor het goede doel. 
We nodigen u van harte uit voor de koffie op 2 april 
a.s. , Geeske, Berber, Klarieke en Hans, Wim, Simon 
en Marinus. 
 
Michaelsvieringen in de Grote Kerk rond Pasen 
2 april aangepaste aanvangstijd 19.00 
uur Palmzondag Michaëlsviering Psalm 22, vg. ds. 
Jan Doelman. M.m.v. enkele leden van de 
Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen. 
7 april  22.00 uur Goede Vrijdag, Kruismeditatie. De 
Michaëlscantorij o.l.v. Eugène van Bohemen zingt de 
Via Crusis van Franz Liszt. Organist/pianist: Toon 
Hagen. Voorganger is ds. Jan Doelman. 
9 april 17.00 uur  Zondag Eerste Paasdag, 
Michaëlscantateviering. In deze viering voeren 
solisten, de Michaëlscantorij, het 
Michaëlscantatekoor en Musica Michaelis o.l.v. Toon 
Hagen de cantate’ Erfreut euch, ihr Herzen’ (BWV 
66) uit van Johan Sebastiaan Bach. Solisten: Alt- 
Esther de Vos, Tenor- William Knight, Bas- Daniël 
Mostert. Voorganger is ds. Jan Doelman. Meer 
informatie: www.michaelscantorij.nl 
 
Schilderkunst 
Op dit moment heb ik een expositie  van abstracte 
schilderijen in wijkcentrum Sio in Zwolle zuid 
De expositie duurt nog tot half mei 
Dus ga allemaal kijken. 
De schilderijen zijn ook te koop 
Annemiek Hollebeek 
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Gespreksgroep Autisme 

Binnenkort wil vereniging Dit Koningskind een 
gespreksgroep starten voor vrouwen die een partner 
hebben met (een vorm van) autisme. Hiervoor zijn zij 
op zoek naar vrouwen die in de omgeving van Sint 
Jansklooster wonen en het fijn zouden vinden om in 
contact te komen met lotgenoten. Tijdens deze 
gespreksgroepen worden er verschillende thema’s 
besproken, ervaringen gedeeld en tips uitgewisseld. 
Een waardevolle avond! Ben jij of ken jij iemand die 
hier interesse in heeft? Neem dan contact op 
via info@ditkoningskind.nl 
 

Mannenzangavond 
Op 21 april 2023 om 20:00 uur is de 2e 
mannenzangavond in de Plantagekerk te Zwolle. 
De kerkdeuren gaan om 19:15 uur open. 
Opnieuw is de muzikale leiding in handen van 
Martin van Heerde, het orgel wordt bespeeld 
door Harm Hoeve en er is een korte 
overdenking door Thijs Oosterhuis. 
De toegang is gratis. Tijdens de avond is er een 
collecte, waarvoor de complete opbrengst 
bestemd is voor stichting Kadera, met speciale 
bestemming de locatie voor mannenopvang in 
Zwolle. 
De eindtijd is 21:15 uur, waarna in de kelder van 
de kerk gelegenheid is om na te praten, te 
neuriën of te borrelen. 
 

Greijdanus Klassiek in Dominicanenkerk Zwolle 

Op vrijdag 14 april zingt het Greijdanus 
Schoolkoor in de prachtige Dominicanenkerk 
van Zwolle. Geniet van een onvergetelijke avond 
met musici van het Ars Musica orkest en het 
koor onder leiding van Erik Korterink. 
Laat je meeslepen door het prachtige repertoire 
van klassieke stukken, waaronder delen uit de 
wereldberoemde Messiah van Händel. Het koor 
zal begeleid worden door een ensemble 
instrumentalisten van het Ars Musica orkest. 
Talentvolle leerlingen nemen de solo aria’s uit 
de Messiah voor hun rekening. Kortom, een 
avond vol muzikale hoogtepunten! 
Het concert begint om 20.15 uur. De kerk gaat 
om 19.45 uur open. De toegang is gratis, wel 
wordt er een collecte gehouden voor de 
onkosten. 
 

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 Hans Gerritsen 
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