
KERKGROET    (oplage 130 ex)  12 november 2017 

Voorganger  :  Dirk-Jan Steenbergen 

Koster :  Arie Berkenveld 

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

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar:  
Hr. R. Weenink, Oleanderlaan 6, 
8024 XC Zwolle 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 

 
Zondag 26 november Eeuwigheidszondag 
Zondag 26 november gedenken we de mensen die ons 
in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Hun familie is 
uitgenodigd voor deze viering en er zullen veel gasten 
in de kerk zijn, die we graag een plek beneden willen 
geven, zodat zij goed naar voren kunnen lopen om een 
lichtje aan te steken. De kinderen van de kinderdienst 
komen in de kerk terug na het voorlezen van de namen 
en vlak voordat iedereen in de kerk wordt uitgenodigd 
om op de verschillende viertafels in de kerk lichtjes aan 
te steken. Mochten er kinderen zijn die wel graag bij 
het lezen van de  namen aanwezig zijn, 
bijvoorbeeld  omdat er iemand genoemd wordt die ze 
kennen, dan kunnen hun ouders dat voor de dienst 
doorgeven aan de leiding van de kinderkring en 
worden ze op tijd opgehaald. 
 
Stickeren Bagijn 
Dinsdag 21 november 2017 gaan we weer de Bagijn 
stickeren en bundelen. Iedereen die wil helpen is vanaf 
half tien heel hartelijk welkom in de Oosterkerk. De 
data voor 2018 zijn ook al bekend: 6 februari 2018, 1 
mei 2018, en 4 september 2018 
 
Het verhaal gaat … 
Al dik tien jaar houden we elke tweede dinsdag van de 
maand, van 13:30 tot 15:00 uur de heel interessante, 
oecumenische gespreksgroep Het verhaal gaat …. Wilt 
u ook eens een keertje (of vaker) meedoen? Kom dan 
aanstaande dinsdag een kijkje nemen. Lutherse Kerk 
(ingang Potgietersingel). Meer info: ds. Iemke Epema. 
 
Gemeenteberaad. 
Om alvast te noteren: Op zondagmorgen 3 december 
na de (korte) kerkdienst is er een gemeenteberaad, 
waarbij alle leden van de oosterkerk worden 
uitgenodigd. De agenda volgt nog maar er is in elk 
geval info over de samenwerking met de Adventskerk, 
de ronde tafel gesprekken, evangelisatie en meer 
interessant nieuws. Uw aanwezigheid is gewenst! 
 
Bedankt 
Na mijn hartoperatie ontving ik veel post, ook uit de 
oosterkerkgemeente. 
Dat heeft mij goed gedaan. Geweldig, 
hartverwarmend! Eef Nauta. 
 
 

Op de koffie 
Tussen 10.00 en 11.30 uur, elke donderdagmorgen in 
de even weken, staat de koffie klaar in De Bagijnehof. 
U bent welkom op donderdag 16  
 
Lezing Gespreksgroep 50-plus in de Oosterkerk 
Woensdag  15 November. Aanvang: 10 uur. 
Thema: Hallo Maria! 
Spreker: Ds Anneke Kruithof- Looije. Deze morgen gaan 
we kijken naar verschillende afbeeldingen van de 
Annunciatie/Verkonding. Een reis van 100 jaar door 
verschillende vormen van kunsten, we luisteren naar 
muziek en horen gedichten. Een gevarieerde morgen 
dus! Toegang € 5 inclusief koffie/thee.  
06-52597024/fduursema@ ziggo.nl 
 
Werkgroep Carei Roemenië 
Graag willen wij de kinderen van het weeshuis 
Lacramioara met de kerst een verrassing bezorgen. 
Hiervoor vragen wij uw hulp. U kunt dit doen door een 
schoenendoos te vullen (voor max. € 10,00 ) met b.v. 
een T-shirt of een ander nog goed kledingstuk, 
speelgoed, schrift, pen, iets lekkers o.i.d. 
Het gaat om kinderen van 3 t/m 18 jaar. In de hal kunt 
u een strookje krijgen met naam en leeftijd van een 
kind uit het weeshuis. Ze zullen er heel blij mee zijn. 
Kaarsenmaken is een activiteit in het psychiatrische 
verpleeghuis St. Ana. Daarvoor worden door sommigen 
van u kaarsenstompen ingeleverd in de bak bij de 
ingang van de Bagijnehof. Een daarvan gemaakte kaars 
is op de liturgische tafel geplaatst. Met dank vanuit St. 
Ana en van de Werkgroep. 
Fem Kluvers en Joke Boerman 
 
Thema avond  
Leven in het Bethlehem van nu….tussen hoop en 
vrees. 
Een dialoog met Toine van Teeffelen, wonend en 
werkend in Bethlehem, over de zorgen onder de 
Israëlische bezetting, over volharding in hoop en 
geweldloos verzet in Palestina. Maandagavond 20 
november om 20.00 uur in de oosterkerk. Meer info 
Wil van de Meeberg of via scriba@oosterkerk.nl 
 
Provider op Vrijdag organiseert weer een nieuwe 
spannende activiteit. 
Na het bezoek aan de Scheg gaan we nu het spel 
‘escape room’ spelen.  Een echte escape room is wat 
aan de dure kant maar dit spel is ook superspannend 
en eeuwige opsluiting dreigt als je niet binnen een uur 
uit de donkere kamer komt. 
Natuurlijk krijg je een enkele aanwijzing maar ….  Het is 
denken, kijken, observeren en doen !!! 
Kom allemaal jeugd van 12 plus 
Vrijdag avond 17 November om  20.00 uur 
Lokatie : ‘escaperoom’ Oosterkerk 
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Meer informatie op www.oosterkerk.nl 

 
 

  Muzikaal talent gezocht    
 
Naast de succesvolle 
limonadeconcerten door onze 
jeugd willen we de 
koffieconcerten een extra impuls 
geven en zoeken naar muzikaal 
talent in zowel  Oosterkerk als  
Adventskerk.  

Begin 2018 willen we een koffieconcert organiseren in 
de vorm van een  “5 minuten-festival”.  
Ben je een ervaren muzikant of wordt het je eerste 
optreden, of ben je uit de limonadeconcerten 
“gegroeid”? Doe mee en presenteer jezelf op het 
podium van de Oosterkerk  in een goed muziekstukje 
van maximaal 5 minuten.  Solo of in een ensemble. Heb 
je begeleiding nodig? Er kan veel.  
Meedoen? Vragen? Stuur een mailtje. Ik hoop op veel 
respons, namens de TE 
Nel van der Maden ( nvdmaden@home.nl) 
 
19 november: Wereld maaltijd en workshops rond het 
thema: Hoe bewust koop je? 
Na de dienst en de koffie komt de Z.W.O. commissie, 
bijgestaan door leden van de Micha cursus, met een 
gevarieerd programma rond dit thema. 
Het programma is als volgt: Eerste ronde: 11.45 – 
12.15, workshop 1: “Schone kleding”, wat versta je 
daar onder, met een inleidend filmpje. 
11.45 – 12.45, workshop 2: Waar blijft het afval? 
Ingeleid met een filmpje. Speciaal voor de kinderen is 
er een ludieke activiteit, georganiseerd. 
Tweede ronde: 12.15 – 12.45:  workshop 3: 
Verantwoord boodschappen doen.                               
  12.15 – 12.45: Workshop 4:” Hergebruik goederen”.     
Een eigenaar van een” Repair cafe” komt laten zien 
hoe je dingen opnieuw kunt gebruiken.  
13.00: Wereld maaltijd. 

Zondag 12 november liggen er inteken lijsten voor. 
klazienoosting@hotmail.com 
 
Ruth, vreemdeling en vrouw 
Woensdag 22 november, 20.00 uur Oosterkerk, ds. Elly 
Urban 
Het bijbelboek Ruth vertelt een 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 integreren. 
Maar het verhaal heeft ook scherpe kantjes. Want welk 
beeld wordt in dit verhaal eigenlijk geschilderd van 
vrouwen en van vreemdelingen? Zou Ruth ook kunnen 
zeggen: #meToo? 
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, Herfst 
2017 aanvangstijd 16.30 uur 
Zondag 12 nov. Michaëlsviering. Liturg ds. Mariska van 
Beusichem  

Stappen en happen voor herhaling vatbaar! 
Op zondag middag 5 november wandelden we in twee 
groepen.  
We volgden de rode lintjes en bij vier adressen hingen 
ballonnen.  
Op deze adressen werden we door gemeenteleden 
ontvangen voor een hapje en een drankje.  
Na afloop smulden we van alle toetjes. Het was een 
geslaagde middag vol mooie ontmoetingen!  
Een uitgebreider verslag kunt u lezen op de website 
 

Zing mijn ziel– dagboek voor de veertigdagentijd. 
De werkgroep “40 dagenboek” is nog op zoek naar een 
drietal schrijvers voor de uitgave 2018. U schrijft deze 
keer over een geloofslied dat u in het bijzonder 
aanspreekt in plaats van een Bijbeltekst. Het motto is 
ontleend aan Psalm 146: Zing mijn ziel voor God de 
Heer. Voelt u zich aangetrokken om uw gedachten over 
uw favoriete geloofslied aan het papier toe te 
vertrouwen geef u dan zo spoedig mogelijk op bij 
Iemke Epema.  
 

Zondag 12 november in De Hoofdhof Berkum. 
Bonhoeffer Liedoratorium 15:00 uur 
 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie 
Deze bijeenkomst begint met een gezamenlijke 
maaltijd om 18.30 uur in studentencafé Het Vliegende 
Paard (Voorstraat 17-19, 8011 MK Zwolle) Kosten 7,50 
euro p.p. (inclusief maaltijd en koffie/thee). Voor 
aanmelding en verdere 
informatie: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl o
f hanstissink@kpnmail.nl.  
 

THEOLOGISCH CAFÉ. STINSKERK DINSDAG 14 NOVEMBER 
EEN THEOLOGISCHE ONTMOETING: HENK BERKHOF (1914-
1995), 
De avond wordt geleid door ds. Wim Andel. Wim Andel 
heeft gekozen voor zijn leermeester dr. Henk Berkhof. 
We zullen aandacht besteden aan zijn standaardwerk 
“Christelijk geloof”. Met een toespitsing op de vraag 
hoe je vanuit het geloof de toekomst met hoop 
tegemoet kunt zien, de zogenaamde eschatologie. Dat 
doen we met name vanuit zijn boek “Gegronde 
verwachting”. Deze avond is voor een ieder 
toegankelijk die interesse heeft in een gelovige kijk op 
de toekomst. 
Aanmelden via predikant@stinskerk.nl Tegen acht uur 
binnenlopen is ook mogelijk. Het café is geopend vanaf 
19.45 uur en rond 21;30 uur wordt de avond afgesloten 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12.00 uur, 

met als onderwerp de datum van plaatsing,  

Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? , stuur dan 

een email aan: redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: 

“Kerkgroet”. 

Deze kerkgroet is samengesteld door Ans Selhorst 
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