
Programma Vorming en Toerusting 
voor het seizoen 2017-2018  

Het complete programma met alle informatie is te vinden 
op www.oosterkerk.nl.  

De taakgroep V&T van de Oosterkerk heeft weer een uitgebreid en divers programma kunnen 
opstellen. Dit aanbod is ontstaan in samenspraak met de Adventskerk en met de reeds bestaande 
oecumenische partners. De gegevens vindt u hieronder. Wanneer opgave vooraf vereist is staat  

dit er duidelijk bij vermeld. Alle bedenkers en aanbieders van ideeën hartelijk dank.  
Als u suggesties heeft voor het komende seizoen kunt u die vóór februari 2018 doorgeven  

aan leden van de taakgroep: ds. Iemke Epema, ds. Jaap Jonkmans, Maartje van Loo,  
Heidi Schröder en Bert van de Venis. 

 

EENMALIGE ACTIVITEITEN 
 

Poëzie en Muziek aan de IJssel  
‘Dichter op muziek - in alle toonaarden’ – dat is het motto voor deze middag. Het Vierde 

Wereldkoor o.l.v. Eline Geerdink, dat gelieerd is aan de Wresinski-stichting die opkomt voor een 

volwaardige plaats van de armsten in ons land, zal zingend van zich laten horen. Daarnaast zullen 
Franka van Essen (zang) en Annette Kruisbrink (gitaar) enkele gedichten op muziek uitvoeren: luchtige en 

serieuze, van alles wat. Ook als het regent gaat de middag door; onder dak. Mensen van de Adventskerk en 
de Oosterkerk hebben deze middag samen voorbereid. 

Tijd:  zondag 17 september vanaf 14.00 uur (inloop) tot 16.30 uur 
Plaats:  Familie Nicolaij, Jan van Arkelweg 7 te Zwolle  

Kosten:  € 7,50 per persoon 

Info en opgave: Hadewieg Louissen , 4656104, hadewieg@home.nl 
 

Koetsveld & Odaci: zoektocht van christen en moslim  
Het duo Koetsveld & Odaci vertelt op donderdag 21 september om 20.00 uur in de Oosterkerk 

over hun vriendschap als christen en moslim. Herman Koetsveld is protestants predikant in 

Hengelo. Enis Odaci is verkeerskundige en oprichter van de stichting Humanislam. Het duo gelooft 
in de kracht van ‘de taal van het vertrouwen’. Die taal diepen zij op uit hun eigen traditie, christelijk 

en islamitisch. Aan de hand van persoonlijke ervaringen en de actualiteit vertellen Koetsveld & Odaci hun 
verhaal en gaan in gesprek met de aanwezigen. De bijeenkomst maakt deel uit van het programma van de 

Vredesweek 2017 in Zwolle. 

Tijd: donderdag 21 september 20.00 tot 22.00 uur 
Plaats: Oosterkerk 

Kosten: vrije bijdrage 
 

Passion 2018  
In 2018 maken wij, koorbizniz Oosterwind, weer een nieuwe Passion. In deze Passion maken wij 
een verbinding tussen het lijdensverhaal van Jezus en de Nederlandstalige popmuziek. Door het 

gebruik van hedendaagse liederen willen we het lijdensverhaal dichterbij de actualiteit brengen 
en zo op een andere manier ten gehore brengen. In september 2017 starten we met oefenen voor deze 

bijzondere dienst. Een ieder die mee wil zingen is van harte welkom om te komen repeteren. De Passion wordt 
uitgevoerd op Goede Vrijdag, 30 maart 2018 in de Oosterkerk.  

Tijd repetities:  woensdagavond 20.00 tot 22.00 uur  

Plaats:    Oosterkerk 
Info en opgave:  Geeske Koopman –Ridderbos - koopman-ridderbos@hetnet.nl      of             

 Marinus Corée - marinuscoree@hetnet.nl  
 

 ‘Anders in de kerk’  
Inmiddels een inspirerende traditie, een samenwerking tussen de Oosterkerkgemeente en het 
COC. Ook komend seizoen houden we weer een ontmoetingsavond over een thema dat te 

maken heeft met geloof, kerk en homoseksualiteit. Deze keer kijken wij naar de documentaire 
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‘Als ik het zeg, dan ben ik het ook echt’. In deze documentaire van drie kwartier zijn moeders en hun 

homozonen ‘aan de keukentafel’ met elkaar in gesprek over het anders-zijn, de coming-out en de acceptatie. 
Ieder die belangstelling heeft is van harte welkom!  

Tijd: donderdag 12 oktober 20.00 tot 22.00 uur  
Plaats:  Oosterkerk  

Informatie:  ds. Wim Hortensius, predikant in Hattem : 4524660, hortensiusw@gmail.com  
 

LUTHER- mens tussen God en duivel 
2017 is het jaar dat wordt herdacht dat 500 jaar gelden de Reformatie begon. In dat kader heeft 
Arend van de Beld in april samen met een groep gemeenteleden van een kerk uit de buurt van 

Arnhem een reis gemaakt naar ‘Lutherland’. Een aantal plaatsen die belangrijk waren in het leven 

van Luther zijn bezocht. Via een PowerPoint presentatie wordt een impressie gegeven van deze reis en stil 
gestaan bij de betekenis die Luther ook in onze tijd nog kan hebben. 

Tijd:  donderdag 2 november 20.00 uur 
Plaats:  Adventskerk 

Informatie:  Arend van de Beld: 4652820, a.v.d.beld@filternet.nl 

Opgave:  raad.vent@adventskerk.nl 
 

Gesprek over zending vandaag: hoe verder? 
Hoe zien we vandaag in de kerk de opdracht van zending? Deze avond, die geleid wordt door ds. 

Henk Olde, zet in met een korte verkenning van de achtergronden van ‘heidendom?’, animisme, 

dynamisme, geestengeloof en natuurreligie. En dan komt er een uur spanning! Is er in de 
ontwikkeling van natuurreligie iets te herkennen van het huidige materialisme? Zeg maar: is er een 

ontwikkelingsproces in onze seculariserende wereld te onderkennen? Mogelijk biedt deze avond geen pasklare 
antwoorden op alle vragen, maar wel iets wat te denken geeft en ons de toekomst (ook van de kerk) in 

spanningsvolle verwachting tegemoet doet gaan. 
Tijd: woensdag 8 november 20.00 uur 

Plaats: Oosterkerk 

 

Hoe bewust koop je? 
De ZWO commissie in de Oosterkerk, aansluitend aan de kerkdienst op 19 november, een 
gevarieerd programma aanbieden rond het thema: Hoe bewust koop je? Ook verzorgen zij 

eenjwereldmaaltijd. 

Tijd:  zondag 19 november 11.30 uur 
Plaats:  Oosterkerk 

Informatie: Marjo Reijlink: l.reijlink@home.nl 
 

Ruth, vreemdeling en vrouw 
Het Bijbelboek Ruth vertelt een prachtig verhaal over liefde en zorg. Over hoe een vrouw, die 
haar schoonmoeder vergezelt naar haar land van herkomst, wordt opgenomen in de gemeenschap 

en kan intergreren. Maar het verhaal heeft ook scherpe kantjes. Want welk beeld wordt in dit 
verhaal eigenlijk geschilderd van vrouwen en van vreemdelingen? Deze avond lezen we onder leiding van ds. 

Elly Urban het verhaal van Ruth en haar familie door de ogen van Afrikaanse en Amerikaanse theologen. Lees 

mee en laat u verrassen! 
Tijd:  woensdag 22 november 20.00 uur 

Plaats: Oosterkerk 
  

In gesprek met Mor Polycarpus, Aartspriester van de Syrische Orhodoxe Kerk 
van Nederland 
Het is de moeite waard vertrouwd te raken met de geestelijk-sociale sfeer van de verschillende 

Oriëntaals orthodoxe Kerken in Nederlands. Maar deze bijeenkomsten zijn in het bijzonder gericht 
op de geschiedenis van de Syrisch Orthodoxe Kerk, dat wil zeggen de geschiedenis van het klooster St. Efrem 

in Glane in Twente: hoe dat is ontstaan en hoe het nu functioneert als oecumenisch studiecentrum voor 
belangstellenden uit heel Nederland en Duitsland. Verder doet Jaap van Slageren verslag van gesprekken die 

hij dit jaar met aartsbisschop Mor Polycarpus heeft gevoerd.  

Tijd:  woensdag 15 en woensdag 22 november 9.30 tot 11.00 uur 
Plaats: Adventskerk 

Info:  ds. Henk Ottevanger: 038-4600659, h.ottevanger@hetnet.nl 
Opgave: raad.vent@adventskerk.nl 
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Moderne Devotie voor Dummies  
De moderne devotie is een kerkelijke vernieuwingsbeweging van 1400 tot 1600 na Christus. De 
Zwollenaar Thomas a Kempis vertolkte het gedachtegoed van deze nieuwe spiritualiteit in zijn 

beroemde boek ‘De Navolging van Christus’. Ds. Hans Tissink, mede pionier van het 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie, zal iets vertellen over deze bijzondere spiritualiteit. Ook zullen we deze 

bijeenkomst voor Dummies enkele kernteksten uit de Navolging gaan lezen. 

Tijd: woensdag 29 november 20.00 uur tot 22.00 uur, inloop 19.30 uur met koffie en thee 
Plaats: Adventskerk 

Informatie: ds. Hans Tissink: jttissink@hetnet.nl 
Opgave: vóór 15 november, raad.vent@adventskerk.nl  

 

Vluchtelingen in Zwolle 
Dominique van der Knaap zet zich namens Stichting Present in voor asielzoekers met een status 

die hier in Zwolle zijn komen wonen. Zij moeten hun weg moeten zoeken in een voor hen compleet 
nieuwe wereld. Dominique organiseert activiteiten die de participatie bevorderen zoals een 

taalgroep, een vrouwentaalgroep en ze matcht fietsmaatjes en taal- en voorlees- en gezinsmaatjes en 

leerwerkplekken. Hoe dat in zijn werk gaat, wat haar ervaringen zijn en waar zij nog mensen voor nodig heeft 
komt ze ons vertellen. 

Tijd: woensdag 17 januari 2018 20.00 tot 22.00 uur 
Plaats: Oosterkerk 

 

Lijden, erop of eronder? 
Annie Hasker, geestelijk verzorger in de Isalakliniek, zal vertellen over de verschillende manieren 

waarop patiënten betekenis geven aan hun lijden. Ze gaat in op hoe Thomas a Kempis met lijden 
omgaat en manieren zoekt om in verbinding te blijven met God en het lijden te doorstaan. Er is 

ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over deze vragen. 
Tijd:  dinsdag 20 maart 20.00 tot 22.00 uur  

Plaats: Oosterkerk 

 

Heilig kijken met Rembrand, passie en compassie  
Rembrandt geldt als de beroemdste schilder van Holland. Zijn etsen en schilderijen zijn nog altijd 
subliem. Rembrandt is een meester van het spel tussen licht en donker. Zijn doeken kun je ook 

op een spirituele manier bekijken. Ds. Hans Tissink zal de deelnemers meenemen in de kijkwereld 

van de meester-schilder. Hoe zag Rembrandt God en hoe las hij de Bijbel? Op meditatieve wijze wordt inge 
zoomd op de thema’s passie en compassie. 

Tijd:  woensdag 7 februari 20.00 uur, vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee 
Plaats: Oosterkerk 

Informatie: ds. Hans Tissink: jttissink@hetnet.nl 

Opgave: vóór 1 februari 2018: raad.vent@adventskerk.nl  
 

Symbolisch bloemschikken  
Wilt u een bloemstuk maken waarin de symboliek van Pasen wordt verbeeld? Dit gebeurt met 

bloemen, kruiden en materialen. De uitleg hiervan krijgt u op schrift mee. Het bloemstuk kan 

thuis, op een hoge of lage tafel gezet worden. 
Tijd: donderdag 22 maart om 19.30 uur 

Plaats: Adventskerk 
Kosten: € 12,50 - graag een snoeischaar meenemen. 

Begeleiding: Anneke Scholten: ascholten61@gmail.com 

Opgave: vóór 15 maart 2018 via raad.vent@adventskerk.nl 
 

153 vissen? 
In Johannes 21 gaat een aantal van Jezus’ leerlingen maar vissen, omdat ze na zijn dood en enige 

verschijningen niet goed weten hoe en waarmee ze nu zonder Jezus verder moeten. Dit laatste 
hoofdstuk van het Johannesevangelie zit vol symboliek in woorden, getallen en beelden. Voor de 

inleider, ds. Jaap Jonkmans, heeft het de betekenis van dit Bijbelgedeelte verrijkt door daar wat dieper op in 

te gaan. U bent welkom om daar, na een inleiding, met hem over van gedachten te wisselen . 
Tijd: donderdag 25 april om 20.00 uur 

Plaats: Oosterkerk 
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Talenten en gaven van de Geest  
Je hoort mensen nogal eens zeggen: ‘Je moet je talenten niet begraven’- een aansporing die 
ontstaan is n.a.v. de bekende gelijkenis van de ‘talenten’: zet de mogelijkheden die je gekregen 

hebt in voor het Koninkrijk van God, voor je medemens. De laatste jaren is er meer aandacht 
gekomen voor de ‘gaven van de Geest’ zoals Paulus daarover spreekt. Dat vormt een goede aanvulling en 

verdieping van ons spreken over talenten. Aan de hand van een boekje van drs. Nynke Algra- Dijkstra, 

toeruster van de landelijke PKN, willen we ons twee avonden verdiepen in dit thema. 
Tijd:  donderdag 3 en 17 mei om 20.00 uur 

Plaats:  Adventskerk 
Gespreksleiders: Jelle Zijlstra, Jaap Jonkmans en Arend van de Beld 

Info en opgave:  Jelle Zijlstra, 454262, jellezijlstra@telfort.nl 

 

KORTLOPENDE ACTIVITEITEN 
 

Rondreizend Theologencafé  
Komend seizoen zullen de predikanten van de PGZ een rondreizend ‘theologencafé’ presenteren. 

Iedere tweede dinsdag van de maand zal één van hen in één van onze kerkgebouwen iets vertellen 

over over een theoloog of een theologische stroming die hem of haar veel te zeggen heeft en 
daarover in gesprek gaan met de deelnemers. De eerste avond in de reeks zal zijn op dinsdag 10 

oktober in de Oosterkerk, o.l.v. van ds. Margo Jonker. Dan gaat het over ‘Theologie van het alledaagse’. De 
overige bijeenkomsten zijn telkens op de tweede dinsdagavond van de maand in de verschillende 

kerkgebouwen van de Protestantse gemeente Zwolle: 14 november in de Stinskerk met ds. Wim Andel, 12 
december in de Open Kring met ds. Nelleke Eygenraam, 9 januari in de Adventskerk met ds. Elly Urban, 13 

februari in de Sionskerk met ds. Hélène Evers, 13 maart in de Oosterkerk met ds. Hans Tissink en tot slot op 

10 april in de Adventskerk met ds. Iemke Epema. Alle avonden beginnen om 20.00 uur. Natuurlijk is het fijn 
als velen de hele serie volgen, maar deelname per keer is ook mogelijk. 

Tijd: dinsdag 10/10, 14/11, 12/12, 9/1, 13/2, 13/3 en 10/4 van 20.00 tot 22.00 uur 
Plaats: wisselend, de eerste keer is in de Oosterkerk 

Informatie: via website en kerkgroet 

 

Gedachten over gedichten in het najaar: Grenzen 
Een gedicht komt op een andere gevoelslaag binnen dan een ‘gewone’ tekst. Om te ontdekken 
hoe een gedicht je raakt is boeiend en inspirerend. Vooral als je dit samen met anderen doet. In 

de eerste twee bijeenkomsten richten we ons op wat bepaalde gedichten bij ons oproepen. Voor 

de derde bijeenkomst zoeken de deelnemers zelf een gedicht uit. Het thema voor is ‘Grenzen’. Over grenzen 
gesproken: het aantal deelnemers is begrensd tot 12 om binnen de tijdsgrenzen voldoende ruimte te hebben 

voor onderlinge bezinning. 
Tijd:  woensdag 11 en 25 oktober, 8 november van 13.30 tot 15.30 uur 

Tijd/plaats:  Adventskerk 
Begeleiding: ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg Louissen 

Informatie: Hadewieg Louissen: 4656104, hadewieg@home.nl 

Opgave : vóór 2 oktober 2017 via raad.vent@adventskerk.nl 
 

Gedichten lezen in het voorjaar 
In een kleine groep die twee keer bij elkaar komt willen we weer gedichten gaan lezen en daarover 

van gedachten wisselen. Iedereen is van harte welkom. Je hoeft geen ‘verstand te hebben van 

poëzie’, het gaat ons om het leesplezier. Het samen intensief lezen van een gedicht kan een 
verrijkende ervaring zijn. Het gedicht kan meer voor je gaan leven dan bij een vluchtiger lezing mogelijk is. 

Tijd:  donderdag 13 februari en 6 maart om 20.00 uur  
Plaats: Oosterkerk 

Info en opgave: Sytze de Boer: 4546229, s.de.boer1@home.nl,. 

 

Leeskring ‘Geduld met God’ 
Gelezen wordt het boek ‘Geduld met God, twijfel als brug tussen geloven en niet geloven’ van de 
Tsjechische priester Tomás Halík. Hij nodigt de lezer uit om vanuit de figuur van de buitenstaander 

Zachëus, die vanuit zijn plek in de boom kijkt naar wat geloof zou kunnen zijn, zijn/haar eigen 

geloof en ongeloof te onderzoeken. Van deelnemers wordt verwacht dat ze het boek zelf aanschaffen. 
Tijd: donderdag 19/10, 16/11, 18/1, 22/2, 23/3, 19/4 om 20.00 uur 

Plaats: wisselend in de Oosterkerk en Adventskerk. 1e keer in de Adventskerk 
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Kosten: € 2,00 pp per avond en gespreksmateriaal en € 19,50 voor het boek 

Informatie: ds. Nelleke Eygenraam of ds. Iemke Epema 
Opgave: vóór 5 oktober via een e-mail naar raad.vent@adventskerk.nl of bij ds. Iemke Epema  

 

BESTAANDE GROEPEN/KRINGEN 
 

Geloof be-amen? 
Zou je graag belijdenis willen doen of weet je dat nog niet zeker, maar wil je daar wel eens met 
anderen over praten? Wat is voor jou belangrijk in je geloof, in je leven? Wat uit de geloofstraditie 

kun je beamen en wat niet? Een kring als een ontdekkingstocht. Wil je wel meedoen, maar komt 
de eerste avond je niet uit? Laat het even weten.  

Tijd:  dinsdag 19 september om 20.00 uur  

Plaats: Oosterkerk  
Info en opgave:  ds. Iemke Epema: 4542366, iemke.epema@hetnet.nl 

 

18+ oecumenische gesprekskring 
Al jaren draait er een oecumenische ontmoetingsgroep van jongeren vanaf 18 tot ongeveer 28 

jaar. Eens per maand gaan we met elkaar in gesprek over het leven en hoe voor ons geloven 
daarin een rol speelt. We komen bij elkaar in het Domincanenklooster op een dag die we in overleg 

vaststellen. Begeleider van deze groep is Frans van Oosten vanuit het Dominicanenklooster en bij 
hem is Informatie en opgave: fransvanoosten@kloosterzwolle.nl 

 

30+ gesprekskring  
Iedere maand komen we bij elkaar bij één van de deelnemers thuis om gedachten met elkaar uit 

te wisselen over wat geloven voor ons persoonlijk is, meestal aan de hand van een vooraf gelezen 
korte tekst. Het afgelopen seizoen en ook het komende lezen we verhalen uit Het verhaal gaat 

van Nico ter Linden. Je bent van harte welkom bij deze kring als je rond de 30 bent of ouder (we hebben geen 
echte bovengrens). 

Plaats: eerste keer bij Carline Meister, Gombertstraat 76, 06-43137619 

Info en opgave: ds. Iemke Epema: 4542366, iemke.epema@hetnet.nl 
 

40 + gespreksgroep  
De 40 + groep bestaat uit een groep van rond de 20 mensen. Eén keer per maand komen we op 

dinsdagavond bij elkaar. Iedere maand diepen we op verschillende manieren een onderwerp uit 

en spiegelen we onze meningen. Trefwoorden: bezinning, gezelligheid, betrokkenheid, verdieping, 
openheid en informeel. Belangstelling? Neem gerust contact op en kom eens langs. 

Tijd: iedere tweede dinsdag van de maand, start 12 september 
 ontvangst met koffie of thee om 19.45 uur, afsluiting rond 22.00 uur  

Plaats: bij deelnemers thuis 

Info en opgave: Marijke van der Meer: 4661863, m.t.vandermeer@ziggo.nl 
 

Levensthema’s voor 60-plussers n.a.v. het Onze Vader 
Mensen van 60 jaar en ouder nodigen wij van harte uit om samen met leeftijdgenoten en onder 

leiding van Anneke Scholten en ds. Nelleke Eygenraam dieper in te gaan op thema’s die je raken, 

omdat ze te maken hebben met de kern van je bestaan. Dit seizoen vormt het ‘Onze Vader’ het 
uitgangspunt. De tweede bijeenkomst op 23 november staat open voor iedereen. Dan kijken we 

o.l.v. Peter den Hengst naar toekomstverwachting in de beeldende kunst. 
Tijd: donderdag 26 oktober, 23 november (open bijeenkomst!) 2017 en 11 januari,  

 8 februari, 8 maart, 12 april 2018, van 14.30 tot 16.30 uur 
Plaats/tijd: Adventskerk 

Aantal: max. 15 personen 

Leiding: Anneke Scholten en Nelleke Eygenraam 
Opgave: vóór 9 oktober per mail aan raadvent@adventskerk.nl of telefonisch bij Nelleke  

 Eygenraam: tel 4525223 
 

Ontmoetingsmomenten jonge gezinnen 
In de afgelopen vier seizoenen hebben we jaarlijks verschillende ontmoetingsmomenten gehad 
met jonge gezinnen. Deze willen we graag voortzetten. Deze activiteit zal steeds plaats vinden op 

zondagmiddagen, want de ervaring leert dat die middag zeer geschikt is om deze ontmoetingen 
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te organiseren. De middagen worden voorbereid door enkele mensen uit de doelgroep zelf. Voor de kleinste 

kinderen is er oppas, voor de andere kinderen een eigen programma. De data voor 2017/2018 worden nog 
bekend gemaakt.  

Informatie: jeugdouderling Jeroen van Vilsteren, jeroenenanniek@gmail.com 
 

Ontmoetings (groei) groepen rond een Bijbeltekst 
Gewoon in een huiskamer op een avond of middag: elkaar vertellen wat je bezighoudt en via een 
Bijbeltekst verder in gesprek, bijv. over wat geloven voor jou betekent. Bij onze gemeente zijn er 

9 groepen, op verschillende dagen van de week; eens per maand of vaker zoals de jongerengroep. 
De meeste groepen zijn gemengd qua leeftijd; enkele juist ouder, zoals in Arcadia en Zalné. Een 

groep kan zelf onderwerpen kiezen of gebruikmaken van het landelijke gespreksmateriaal. Wil jij / u eens zo’n 

huiskamergroep meemaken?  
Informatie bij: Anne Marijke Zijlstra: 4544488, Arie van der Zwan: 4533177 of Harry Prins: 4531068. 

Voor belangstellenden, ook van buiten onze gemeente, is er een open avond om eens te proeven van zo’n 
ontmoeting: woensdag 27 september 20.00 uur in de Bagijnehof in de Oosterkerk.  

 

(Middag)-ontmoetingsgroepen voor ouderen 
Vanaf september zijn er twee maandelijkse ontmoetingsgroepen-rond-een-Bijbeltekst die in de 

namiddag worden gepland, nl: 
- In de Wipstrik op woensdag o.l.v. Arie vd Zwan: 4533177, arieremine@gmail.com 

- in de Zalné-flat, op donderdag o.l.v. ds. Jaap Jonkmans: 2301819, jaapjonkmans48@gmail.com 

Heeft u interesse om eens zo’n middag mee te maken? Opgave en informatie bij genoemde persoon. Wilt u 
ook een ontmoetingsgroep in uw woonomgeving? Neem dan a.u.b. contact op met 

Anne Marijke Zijlstra: 4544488, amzijlstra@kpnmail.nl of met  
Harry Prins: 4531068, harryprins70@gmail.com.  

 

Geef je buren een gezicht - Teksten over Jezus in Bijbel en Koran 
Al een aantal jaren lezen we olv Jan Post Hospers samen gedeelten uit de Bijbel en de Koran 

rondom bepaalde figuren of thema’s. Steeds weer is het een verrassing samen te ontdekken wat 
hierover in de Koran staat. Dit jaar is gekozen voor de verhalen rondom Jezus, die in de Koran Isa 

wordt genoemd. Duidelijk is dat het om dezelfde persoon gaat, maar waar zitten de verschillen? En hoe werkt 
dat door in de tradities van christendom en Islam?  

Tijd:  donderdag 18 en 25 januari om 20.00 uur 

Plaats:  Adventskerk 
Informatie: ds. Henk Ottevanger: 4600659, h.ottevanger@hetnet.nl 

Opgave: raad.vent@adventskerk.nl 
 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie 
Februari 2017 is de nieuwe pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie van start gegaan. In 
het nieuwe seizoen gaan we verder met onze tweewekelijks bijeenkomsten op dinsdagavond. Het 

Ontmoetingshuis probeert op een laagdrempelige manier de ontmoeting tussen thema’s uit de 
Moderne Devotie en de deelnemers onderling tot stand te brengen. De bijeenkomsten hebben het volgende 

karakter: 

18.30 – 19.30 uur maaltijd 
19.30 – 19.45 uur korte inleiding op een kernthema en tekst uit de Moderne Devotie 

19.45 – 20.45 uur geloofsgesprek in kleinere groep 
20.45 – 21.00 uur afsluitende korte viering 

Af en toe nodigen we een spreker en kenner uit van de Moderne Devotie.  
Data: 19 september – 3 en 17 oktober – 7 en 21 november – 5 (of 12) en 19 december 2017.  

In 2018: 9 en 23 januari – 6 en 20 februari – 8 en 20 maart – 17 april – 8 en 22 mei. 

Afsluiting op zaterdagmorgen 2 juni 2018.  
Locatie: café Het vliegende Paard 

Leiding: ds. Hans Tissink  
Opgave: rechtstreeks bij het pioniersteam t.n.v. Anneke van der Meulen: an.vandermeulen@planet.nl ,  

 06-53720539. Minimaal 1 week voor de datum waarop de bijeenkomst plaats vindt. U mag u ook  

 voor de hele serie in 1 x aanmelden.  
Kosten: per bijeenkomst te voldoen: € 7,50 incl. maaltijd, koffie/thee. 

Informatie: ds. Hans Tissink: jttissink@hetnet.nl of Anneke van der Meulen 
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Vacare Groep Zwolle 
Vacare betekent “leeg zijn”. Soms zie je dat boven de ingang van een klooster: “Vacare Deo”, 
“leeg zijn voor God.” In Zwolle bestaat nu al een aantal jaren een vaste Vacare-groep, zo’n vijftien 

mensen groot. Mensen uit de Adventskerk in Zwolle-Zuid, maar ook uit andere delen van de stad 
of daarbuiten. We oefenen ons olv ds. Siebren van der Zee en ds. Henk Ottevanger in “leeg-maken”. Als u of 

jij mee wil doen: hartelijk welkom! Elke derde woensdag van de maand komen we bij elkaar.  

Meer weten over Vacare als landelijke beweging? Zie www.pkn.nl/vacare 
Tijd: elke derde woensdag van de maand, start 20 september, 20.00 tot 21.30 uur 

Plaats: Adventskerk 
Informatie: Henk Ottevanger: 4600659, h.ottevanger@hetnet.nl 

Opgave: raad.vent@adventskerk.nl 

 

Zomergesprekskring 
Voor ieder die het fijn vind om in de ‘stille tijd’ van de zomerperiode andere mensen te ontmoeten 
voor onderlinge bezinning, verdieping en uitwisseling is er de zomergesprekskring. Iedereen is 

welkom! Zo mogelijk per keer bij iemand anders thuis bespreken we actuele onderwerpen die we 

telkens in verband brengen met de Bijbel en/of ons geloof.  
In de zomerperiode van 2018 staan de volgende donderdagmiddagen gepland (telkens van 14.00-16.00 uur): 

24 mei, 21 juni, 26 juli en 23 augustus. Meedoen kan per keer. 
Opgave vooraf: bij ds. Nelleke Eygenraam : 4525223, dominel@hetnet.nl 

 

OECUMENISCHE ACTIVITEITEN 
 

Zin in film 
Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen over na te praten, een activiteit die we 
opnieuw samen met de Dominicanenkerk, de Thomas a Kempisparochie en de Oosterkerk 

organiseren. In het Dominicanenklooster is de ontvangst met koffie of thee in de Refter telkens 
vanaf 19.15 uur, waarna om 19.30 uur de vertoning van de film begint. Er is geen pauze. Op donderdag 12 

oktober kijken we naar de film Eye in the Skye. Op donderdag 7 december wordt Tous les Matins du Monde 

vertoond. Het tragische levensverhaal van de 17e eeuwse componist en viola da gamba speler Sainte Colombe, 
leermeester Marain Marais, is te zien en te horen. Op donderdag 15 febr kijken we naar de film Moonlight. De 

laatste film in de serie wordt op een vrijdagavond vertoond, als deel van een stiltefestival in het klooster dat 
weekend: In pursuit of silence op vrijdag 9 maart. Na iedere film is er voor wie wil een nagesprek olv pastor 

Hans Schoorlemmer of ds. Iemke Epema.  

Tijd: do 12 oktober, 7 december, 15 februari, en vrijdag 9 maart om 19.30 uur (inloop 19.15 uur) 
Plaats:  Dominicanerklooster  

Kosten:  5 Euro, inclusief consumptie 
 

Oecumenische vernieuwing 
De Oosterkerk kent al een lange traditie van oecumenische ontmoetingen. Er zijn contacten met 
de Lutherse Gemeente, de Thomas a Kempisparochie en de Dominicanen. De eerstkomende 

oecumenische viering vindt plaats op zondag 17 september aan het begin van de Vredesweek, 
in de Onze Lieve Vrouwe basiliek. Aanvang: 9.30 uur. Tijdens het weekend van zaterdag 7 en zondag 

8 oktober vindt er kanselruil plaats met de Dominicanen. Voorgangers in de Oosterkerk zijn dan een pastor 
van de Dominicanen samen met ds. Elly Urban. In de Domicanenkerk gaat ds. Iemke Epema voor samen met 

één van de voorgangers uit de geloofsgemeenschap daar. Verder is er elke 2e dinsdagmiddag in de maand 

(te beginnen op dinsdag 11 oktober, 13.30u.) in de Lutherse Kerk een oecumenische gespreksgroep die 
met elkaar de verhalen leest en overweegt van ds. Nico ter Linden uit zijn serie ‘Het verhaal gaat…’. We 

lezen verder in de spannende verhalen uit Genesis. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! U hoeft 
zich hiervoor van te voren niet op te geven.  

Informatie: ds. Iemke Epema, 4542366, iemke.epema@hetnet.nl 

 

Oecumenische ontmoetingen: Keer om tot nieuw leven 
Op Aswoensdag (in 2018 op 14 februari) gaan heel wat mensen naar de kerk. De viering van 
Aswoensdag markeert een overgang van het een naar het ander. Rond Aswoensdag bieden we 

de gelegenheid om met elkaar een pas op de plaats te maken. We organiseren twee thema 

avonden rond boete en verzoening; wat kunnen we daarmee? De eerste avond is het thema: Mensen met 
rafelrandjes, heerlijke mensen?! De tweede avond: Elk mens die hef zich ‘n kruus te dragen ( lied van Daniël 

Lohues ). Vertaling: ieder mens heeft zijn eigen kruis te dragen.  
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Tijd woensdag 7 en 21 februari van 20.00 tot 22.00 uur 

Plaats: Dominicanenklooster  
Leiding: pastor Hans Schoorlemmer en ds. Nelleke Eygenraam 

Kosten:  € 5,00 (voor beide avonden samen)  
Opgave: vóór 29 januari 2018 per mail aan raadvent@adventskerk.nl, of door te bellen met Nelleke  

 Eygenraam: 4525223. 

 

Als vrouwen aan het woord komen 
Deelnemers komen uit de Lutherse Kerk, de Protestantse Gemeente Zwolle en andere kerken. Op 
de tweede woensdagochtend van de maand komen doorgaans zo’n 25 vrouwen bij elkaar, in de 

periode van oktober tot en met april, en werken dan aan een onderwerp dat verrassend divers 

kan worden bekeken. Dit seizoen zal het thema zijn “Van daar…naar hier” De ochtenden worden geleid door 
de predikanten Nelleke Eygenraam, Louisa Vos en Lieke van Houte. Woorden, beelden, muziek en eigen 

inbreng zijn de vormen. 
Tijd:  woensdag 11/10, 8/11, 13 /12, 10 /1, 14/2, 14/3, 11 /4 van 9.45 tot 11.45 uur  

Plaats:  Lutherse Kerk, gemeentecentrum ingang Potgietersingel  

Kosten:  € 3,50 per keer, graag in gepast geld  
Info en opgave: Liesbeth Schuring: 0529 - 434 292, liesbeth.schuring@kpnmail.nl 

 

REIZEN/EXCURSIES 
 

Meditatieve wandeling in de veertigdagentijd op zondag 18 maart 
Wandelen, in stilte. Buiten zijn, de wind voelen, de zon of de regen. Je ogen, oren en hart open. 

Met een verhaal voor onderweg, een gedicht, een vraag misschien. Gedachten delen met elkaar, 

gedachten voor jezelf om te overwegen. Wandelen, als bezinning en bezieling in de 
veertigdagentijd.  

Loop je mee, na de morgendienst en de koffie in de Oosterkerk?  
Tijd:  zondag 18 maart , van 11.30 tot ongeveer 12.30 uur  

Plaats:  vanaf de Oosterkerk  

Opgave: Christa van Stappen: 4543230, cvanstappen@kpnmail.nl  
 

Kloosterweekend 16-18 maart 
Ook in 2018 is er weer een klooster weekend gepland. Dit jaar verblijven we in het Trappisten 

klooster Koningshoeven in Noord Brabant. Het thema voor dit weekend is “Schuld en vergeving”. 

Het gastenhuis telt een aantal eenvoudige, rookvrije eenpersoonskamers en individuele of 
gemeenschappelijke douches en toiletten. Voor mindervaliden zijn er speciale voorzieningen, zoals 

een lift en een invalidentoilet. De kernwaarden in dit klooster zijn stilte, soberheid, solidariteit.  
Tijd: 16 – 18 maart 2018 

Plaats: Abdij Koningshoeven, Berkel Enschot (N.Br) 
Kosten: rond de € 145,00  

Begeleiding / organisatie:  ds. Hans Tissink en Anneke van der Meulen 

Informatie: Anneke van der Meulen, 06-537201539 
Opgave: an.vandermeulen@planet.nl – voor 10 februari 2018. 

Er kunnen maximaal 12 deelnemers mee! 
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