
                  26 maart 2023 

Voorganger  :  ds. Iemke Epema 

Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   

                       :  3e : Vakantie weken gehandicapten 

 

 

Bloemengroet 

De bloemen van vandaag gaan naar 
dhr. Egbert van Buiten 

Hiermee drukken we onze 
verbondenheid uit. 

 
 

Kaarten 

Op 19 maart zijn kaarten verstuurd aan: Mw. J.E. 
Kreeftmeijer-de Wit voor haar 95ste verjaardag en 

aan Mw R.A. van Diepen - Kuipers ter gelegenheid 
van haar 92ste verjaardag. 

Ter bemoediging is een kaart gestuurd naar Mw. 

G.G. Feijen- Vinke. 
 

Derde collecte: Aangepaste vakanties 
Op alle mogelijke manieren en met aanlokkelijke 

advertenties worden we aangemoedigd om op 
vakantie te gaan of een verre reis te maken. Velen 

hebben hun plannen om eens lekker weg te gaan al 

voor elkaar. Vaak realiseren we ons niet dat er ook 
mensen zijn die door een lichamelijke beperking niet 

zomaar op vakantie kunnen. 
Ook deze mensen willen graag een keer een weekje 

weg. De diaconie wil deze vakantie (financieel) 

mogelijk maken voor hen die dat zelf niet kunnen 
voldoen. Een stukje solidariteit met hen die het 

dubbel moeilijk hebben. 
 

Zondag 26 maart 
Komende zondag, 26 maart, is er een gezamenlijke 

viering met de Adventskerk bij ons in de Oosterkerk. 

Deze dienst is voorbereid door een groepje 
gemeenteleden uit beide gemeentes, die ook een 

actieve rol hebben in de dienst. Het thema op deze 
zondag, die de naam draagt Judica: doe mij recht, is 

vergeving. 

 
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. Van harte welkom! Om 10:30 uur is er 
een feestelijke muzikale Paasviering. In deze 

diensten zal ds. Iemke Epema voorgaan. 
 

Vesper woensdag 29 maart,  

19:30u in de Adventskerk 
De gezamenlijke Veertigdagenvespers worden om en 

om in de Adventskerk en de Oosterkerk gehouden. 
De vijfde en laatste versie in de serie vespers begint 

op woensdagavond 29 maart om 19:30u in de 

Adventskerk. In aansluiting op het jaarthema ‘Aan 
Tafel’ is het overkoepelende thema TAFEL VAN 

LIEFDE. Dit is ook het motto voor de vesper op 29 

maart. Ds. Nelleke Eygenraam is liturg. Kees Kuiper 

bespeelt het orgel en de piano. Een lid van ZWO 

verzorgt de gebeden. Weet u welkom! Voor wie de 
vespers liever thuis volgt: op beide websites 

www.adventskerk.nl en www.oosterkerk.nl staat de 
liturgie 

 
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.  Alleen op 

Goede Vrijdag worden er om 19:30 uur twee 
verschillende vieringen gehouden: een gezongen 

Passie hier in de Oosterkerk, met eigentijdse 
Nederlandstalige popmuziek en 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. De viering op Stille 

Zaterdag begint om 21:30 uur.   
Voor een volledig overzicht van alle vieringen in deze 

week met aanvangstijden en voorgangers, zie 
Gaandeweg en de website. 
 

Palmpasenstokken maken 

Zondag 2 april is het Palmpasen. In de 
kerkdienst gaan we met onze 

zelfgemaakte stokken in een optocht 

door de kerk lopen. 
Alle kinderen (allerkleinsten tot en met 

groep 8) mogen op zaterdag 1 april 
tussen 13.00 en 15.00 uur in de kerk een stok komen 

versieren. Wij zorgen voor al het materiaal. 

De versierde stok blijft in de kerk staan tot 
zondagochtend. Dan zetten we de haantjes erop en 

maken we er een mooi feestje van. Wij hebben er zin 
in! 

Misschien heb je thuis nog een stok liggen van vorig 
jaar? Neem deze dan komende zondag mee. 
  

Passion  
 

Op Goede Vrijdag, 7 april 
aanstaande, zal 

Koorbizniz weer een 

geheel nieuwe versie van 
de ‘Passion’ ten gehore 

brengen in de 
Oosterkerk. Aanvang is 

19.30 uur, de kerk gaat 
om 19 uur open. 

Het hoofdthema van deze ‘Passion’ is: vluchtelingen. 

Een heel actueel thema. Door het gebruik van 
hedendaagse liederen, wordt het lijdensverhaal 
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dichter bij 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. 

U bent van harte welkom! 
 

Paasbroden 
De Paasbrodenactie voor de 80+-ers van onze 

gemeente kondigde ik al aan. Maar, net als vorig 
jaar, hebben we weer veel mensen nodig die de 

broden gaan bezorgen en waarbij wellicht een 

praatje gehouden kan worden bij het uitreiken van 
dit heerlijks. Namens de werkgroep Evangelisatie 

vraag ik jullie dan ook allemaal mij te laten weten dat 
je daaraan mee wilt werken. En nou niet denken dat 

er vast wel genoeg bezorgers zijn, want dat schiet 

natuurlijk niet op. We verwachten je dan, zo mogelijk 
voorzien van een grote tas, op 1 april a.s. tussen 10 

en 12 uur. Je bericht graag naar finish@ziggo.nl. 
En, o ja, het is nog steeds voor eenieder mogelijk 

zo'n brood te bestellen. De prijs bedraagt € 7,50 per 
stuk. Het betreffende bedrag kunt u overmaken op 

bankrekening NL 91 ASNB 070.8498.388 t.n.v. H.A. 

Bosma te Zwolle. Uiterlijk 20 maart a.s. Bestellers 
kunnen hun bro(o)d(en) ook op zaterdag 1 april a.s. 

tussen 10 en 12 ophalen in de Oosterkerk. 
Namens de werkgroep Evangelisatie, Henk Bosma.  

 

Schoonmaak kerkzaal 
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 

Namens de beheercommissie. 
 

Muzikanten gezocht 
In mei is het alweer een jaar 

geleden dat we  

genoten van de muzikale talenten 
van gemeenteleden uit Oosterkerk 

en Adventskerk. Het was een 
verrassend en leuk concert. Op 14 

mei a.s. komt er een nieuwe versie en daarvoor 

nodigen we jullie, muzikanten van alle leeftijden, van 
harte uit om te laten horen wat je graag speelt of 

zingt, in welke muziekstijl dan ook. Er is geen jury, 
wel een geïnteresseerd publiek. Nog nooit 

meegedaan? Dan vooral niet aarzelen.  
Pak je kans en meld je aan bij 

Geeske : koopman-ridderbos@hetnet.nl 

of Nel   : nel.vandermaden@oosterkerk.nl 
We kunnen dan overleggen over de muziek, de 

lengte van je keuzestuk, zodat we het programma 
beheersbaar kunnen houden. Wij hebben er veel 

zin in. 

Spaardoosjes 

Aan het begin van de Veertigdagentijd zijn er 
tientallen spaardoosjes uitgedeeld door de ZWO-

commissie Adventskerk/Oosterkerk. Wie wil kan tot 
Pasen sparen voor het ZWO-project Veilig koken 

Bangladesh. Tip: koppel het sparen aan een 

zelfgekozen manier om te "vasten", bijvoorbeeld door 
af te zien van het eten van vlees en/of het drinken 

van alcohol, door minder tv te kijken of het gebruik 
van sociale media te beperken. De spaardoosjes 

kunnen worden ingeleverd op Eerste Paasdag. 
ZWO-commissie Adventskerk/Oosterkerk 

 

Homeride 
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, bijna 13 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 doel 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. 
 

Michaëlsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 
17.00 uur 

Vijfde zondag in de veertigdagentijd. 

Zondag 26 maart Michaëlsviering, Thema: Psalm 43, 
lezing: Jesaja 52:7-10 . Vg. ds.Ad Geeling m.m.v. van 

de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen. 
Zie www.michaelsvieringen.nl          

NB. Palmzondag 2 april, I.v.m. de uitvoering (’s 
middags) van de Mattheus Passion begint de 

Michaelsviering om 19.00 uur. 

  
Ontmoetingshuis 18 april 

Hoe ga je om met kritiek of meer nog, met allerlei 
opmerkingen, terecht of onterecht, die jou pijn doen? 

Welk effect hebben die woorden diep in jou? Wat doen 

die woorden met je? Daar wil Thomas a Kempis het 
over hebben. De avond wordt gehouden in de 

Bagijnehof, Koewegje 2 en begint om 18.30 uur met 
een maaltijd. De kosten zijn € 9,50 inclusief maaltijd, 

koffie en thee. De avond wordt verzorgd door ds. 
Helene Evers. Zij volgde van 2020 tot 2022 de 

opleiding Geestelijke Begeleiding. Tijdens deze 

opleiding verdiepte ze zich verder in de Moderne 
Devotie. Aanmelden via de 

website: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl  – 
voor zondagavond i.v.m. de catering. 
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