
KERKGROET    (oplage 150 ex) 05 NOVEMBER 2017

Voorganger :  ds Iemke Epema, doopdienst
Koster :  Egbert van Buiten
Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Zending-ZWO

Bloemengroet 
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar: 
dhr. J.J. van der Kolk, 
Begoniastraat 11, 8012 DA 
Zwolle. 
Langs deze weg laten we onze 

verbondenheid blijken.

Derde collecte: Zending ZWO
Hervormingsdag ligt net echter ons. We hebben 500 
jaar Reformatie gevierd en erbij stil gestaan dat 
hervorming en vernieuwing van de kerk een 
doorgaande beweging is. Alleen daarom al is het 
belangrijk dat overal in de wereld theologisch 
onderwijs gevolgd kan worden en dat mensen in 
vrijheid en openheid toegerust kunnen worden op 
hun weg van geloven. Dat is ook het doel van de 
Najaarszendingscollecte die we jaarlijks houden voor
het zendingswerk van Kerk in Actie en de 
Gereformeerde Zendingsbond (GZB). U kunt vandaag
via de collectezak hieraan bijdragen. Het is ook 
mogelijk een bedrag over te maken nar een van de 
rekeningnummers die genoemd worden in de brief 
van de ZWO-commissie van de Protestantse 
Gemeente Zwolle die deze week verspreid is of 
binnenkort bezorgd wordt. Hartelijk dank voor elke 
gift!

Dopen

Vandaag worden er drie kinderen gedoopt, twee 
meisjes en een jongetje. Dat zijn GABRIELLA, 
geboren 20 september 2016. dochter van Dolf en 
Jehne Zijlstra en zusje van John, LUCETTE HEIKA 
MARIE, geboren 18 juli 2017, dochter van Roel en 
Heika van der Heijden-Van Es en zusje van Coralie en
Mart-Jan , en FINN ABEL, geboren 18 september 
2017, zoon van Wouter en Lisanne Bronswijk-Van de
Venus. De eerstvolgende doopdienst is zondag 14 
januari. Ouders die hun kind graag willen laten 
dopen kunnen contact opnemen met ds. Iemke 
Epema.

THEOLOGISCH CAFÉ. STINSKERK DINSDAG 14 NOVEMBEREEN 
THEOLOGISCHE ONTMOETING: HENK BERKHOF (1914-1995), 
We houden in de PG Zwolle deze winter stadsbreed 
een zogenaamd theologisch café. De aftrap was hier 
in de Oosterkerk, door  ds. Margo Jonker, die met de
zaal in gesprek ging over theologie van het 
alledaagse. De tweede avond wordt geleid door ds. 

Wim Andel (interim-predikant van de Stinskerk) en 
vindt plaats in de Stinskerk in Westenholte. Wim 
Andel heeft gekozen voor zijn vroegere leermeester 
dr. Henk Berkhof. We zullen aandacht besteden aan 
zijn bekende 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 is handig, dat kan eenvoudig via 
predikant@stinskerk.nl Tegen acht uur spontaan 
binnenlopen is vanzelfsprekend ook mogelijk. Het 
café is geopend vanaf 19.45 uur en rond 21;30 uur 
wordt de avond afgesloten. 

In memoriam  

Op dinsdag 24 oktober is Albert Klaas Speek 
overleden. Hij is 80 jaar oud geworden. Ab Speek 
was dit jaar in augustus 50 jaar getrouwd met Janke 
Speek-de Haan. Samen hebben ze twee dochters. In 
zijn werkzaam leven was Ab Speek technicus in 
energiecentrales. Eerst in Amsterdam, maar toen hij 
als geboren Zwollenaar op de centrale in Harculo 
kon komen werken, greep hij die mogelijkheid met 
beide handen aan. Zijn gezondheid maakte rond zijn 
vijftigste ander werk noodzakelijk. Hij kon gelukkig in
het magazijn van de centrale zijn diensttijd 
volmaken. Hij leerde daar al vroeg met computers 
omgaan. Ook heeft hij in de ondernemingsraad van 
de centrale gezeten. Ab Speek was tevens lid van de 
bewonersvereniging van de flat aan het Spui. Hij was
er zelfs voorzitter van. Muziek was wel de grootste 
hobby van Ab. Bij de rouwdienst stond de 
trouwtekst van Ab en Janke centraal: “Ik ben het 
licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens
hebben” (Johannes 8:12). Laten we voor zijn vrouw 
Janke en hun beide dochters en hun gezinnen 
bidden dat zij in dit licht kunnen blijven wandelen.

15+ op Zondag
Speciaal voor de jongeren vanaf 15 tot 20 jaar 
starten we op de 3e zondag van de maand een "15+ 
op Zondag". Serieus bomen over de dingen van 
leven en geloven. Voor en door de jongeren zelf. Zin 

mailto:predikant@stinskerk.nl


om mee te doen? Kom dan 19 november a.s. om 10 
uur naar de zolder. Dan spreken we af wat we 
precies gaan doen.
Ilse, Arjette, Nienke, Jan, Janna en Hans 

Gemeenteberaad

Zondag 3 december is er na de dienst weer een 
gemeenteberaad. Verdere informatie volgt, maar 
noteer de datum vast in uw agenda.

Wereld maaltijd en workshops rond het thema: 
Hoe bewust koop je?

Na de dienst en de koffie op zondag 19 november 
komt de ZWO- commissie, bijgestaan door leden van
de Micha cursus, met een gevarieerd programma 
rond dit thema. Meer darover in de volgende 
kerkgroet. Voor de Wereldmaaltijd kunt u zich 
opgeven via de intekenlijst                                               
op de balie in de ontmoetingsruimte.

Informatieavond Israel-reis

Van 3-12 april 2018 wordt er een rondreis 
georganiseerd door Israël. Er wordt een 
informatieavond over deze reis georganiseerd op 
maandag 15 januari 2018 in de Sionskerk. De 
Israëlische gids Helene Opatovski zal de reis 
presenteren in woord en beeld.  Er is volop 
gelegenheid tot het stellen van vragen. Vanaf 19.45 
uur bent u welkom!  Aanmelden voor de reis kan 
nog tot 1 februari 2018. Het reisprogramma is te 
bekijken op  www.sionskerkzwolle.nl.

Amnesty International 

Er liggen weer papieren op de tafel in de 
Bagijnehof waarop handtekeningen gezet kunnen
worden. Deze lijsten worden naar autoriteiten 
gestuurd van landen waar mensenrechten 
geschonden worden. Deze keer gaan ze naar 
Indonesië, Iran en Saoedi-Arabië. Actie voeren 
helpt. Doet u mee?

Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, Herfst 2017 
aanvangstijd 16.30 uur 
Thema: PREDIKER, lucht en leegte, wijsheid en 
dwaasheid, leven en liefde. Op zeven zondagen 
staan lezingen uit Prediker centraal. Opvallend is dat 

de wijze vermaningen schijnbaar moeiteloos heen 
en weer gaan tussen totale relativering en absoluut 
godsvertrouwen. Mogelijk voor ons, anno 2017, 
herkennend, verdiepend en inspirerend.
Zondag 5 nov. Michaëlsviering Vesper. Liturgen Els 
Rademaker-Vos, Christa van Stappen
Zondag 12 nov. Michaëlsviering. Liturg ds. Mariska 
van Beusichem

Oogstdienst: doen we samen

Drie weken geleden hebt u in de diaconale dienst 
kunnen horen dat we als gemeente samen het 
diaconaat vormen. Als diaconie durven we dan ook 
een beroep op u te doen: zoals we al een paar jaar 
deden, delen we ook nu weer lege oogstdienstbakjes
uit. We vragen u om – als u vorige week geen bakje 
hebt ontvangen –  er vandaag een of meer mee naar 
huis te nemen, die bakjes te vullen met fruit en ze te 
bezorgen bij iemand die wel een steuntje in de rug 
kan gebruiken. Dat kan een zieke collega zijn, of een 
buurman die zijn partner heeft verloren, of …. (vult u
zelf maar in). Bij de uitgangen staan diakenen klaar 
om u van een of meer bakjes te voorzien. Diaconaat 
doen we samen; oogstdienst dus ook!

Kerk School Gezins-dienst     

Zondag 12 November is er weer een ‘KSG-dienst’.  
Het thema is: ‘Da’s niet eerlijk….!!! De leerkrachten 
van de Aquarel zijn hard aan het werk en Dirk Jan 
doet zijn best om al die ingrediënten van de school 
tot een mooie dienst te maken. Het wordt weer een 
afwisselende dienst met verrassende elementen. 
Komt allen en geniet van de kinderen !!! 

NL23 INGB 0001 1582 71 tnv Prot. Wijkgemeente Oosterkerk  |  NL50 RABO 0158 1661 91 tnv Diaconie Oosterkerk
Meer informatie op www.oosterkerk.nl

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 Jan Stellingwerff
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