
KERKGROET    (oplage 130 ex)  Zondag 19 november 2017 

Voorganger  :  Ds Hans Tissink 
Koster :  Wiep Brouwer 
Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk    
                3e: Stille Hulp 

 
Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Bert vd Venis, Abel Tasmanstr.  4 
8023 XH  ZWOLLE 
Langs deze weg willen we onze 
 verbondenheid laten blijken. 

 
3e Collecte 
Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, 
zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, in grote 
financiële problemen zijn terechtgekomen. Zij 
kunnen niet langer zelf hun basisbehoeften betalen, 
zoals eten en drinken, kleding of de huur van een 
woning. Met het oog op hen verleent de diaconie 
stille hulp. Het is hulp die niet opvalt, die mensen 
geen etiket opplakt, maar die wel steeds meer nodig 
is. Er wordt gerekend op uw stille hulp, via de 
doelcollecte van deze zondag. Hartelijk dank! 
 
Dopen 
De eerstvolgende doopdienst is zondag 14 januari. 
Ouders die hun kind graag willen laten dopen 
kunnen contact opnemen met ds. Iemke Epema. 
   
Zondag 26 november Eeuwigheidszondag 
Volgende week, 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 principe 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. 
 
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?  Deze avond verdiepen we ons in het 
verhaal van Ruth, onder andere door de ogen van 
(vrouwelijke) Afrikaanse en Amerikaanse theologen. 
Maar ook dichterbij: wat heeft het verhaal ons te 
zeggen, bijvoorbeeld in het debat over 
vreemdelingen en ‘eigen volk’.   
 
WAT DE POT SCHAFT? 
Geen zin in koken, een keertje voordelig uit eten? 
Kom dan naar de gezamenlijke maaltijd op 28 
november in de Oosterkerk. Om half 6 schuiven we 
aan tafel voor een winterse maaltijd. Kosten € 5,= 
Graag voor vrijdag 24 november opgeven via de lijst 
op de bar of bij diniverweij@outlook.com. Welkom! 
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, Herfst 
2017 aanvangstijd 16.30 uur 
-Zondag 19 nov. Taizé viering -Zondag 26 nov. 
Gedachtenisviering, uitgevoerd wordt de 
Gedachteniscantate ‘Koester de namen’, m.m.v. 
Michaëlscantorij.  Liturg ds. Mariska van Beusichem 
 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie 
Op dinsdagavond 21 november 2017 is er weer een 
bijeenkomst van het 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) en duurt tot ongeveer 21.00 
uur. Ds. Hans Tissink zal een korte inleiding geven op 
het thema ‘Onderscheiding der geesten in de 
mystiek’. Daarna bespreken we enkele wijze 
spreuken hierover van de Zwolse monnik Thomas a 
Kempis. U/jij bent harte welkom om eens een avond 
mee te maken. Kosten 7,50 euro p.p. (inclusief  
maaltijd en koffie/thee). Voor aanmelding en  
informatie:www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl
 of hanstissink@kpnmail.nl.  
  
Kerstspel 
We gaan weer een Kerstspel opvoeren tijdens de 
kinderkerstdienst. Zit je op de basisschool en vind je 
het leuk om mee te doen? Kom dan de 
adventszondagen na de dienst oefenen. Voor de 
oudste kinderen is er, voor wie wil, een rol met 
tekst. De andere kinderen zingen mee in het koor en 
zijn figurant. Ben je er 3 december niet en wil je 
graag een rol, mail dan even. We oefenen naast alle 
adventszondagen ook zaterdag 23 december tussen 
10:00 en 12:00 uur. 
Dianne en Inge (inge@hanseninge.nl) 
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19 november: wereldmaaltijd en workshops rond 
het thema: Hoe bewust koop je. 
Na de dienst en de koffie is er een Z.W.O. 
programma rond duurzaamheid. 
De workshops zijn: 
Eerste ronde:11.45-12.15:”Schone kleding”. 
11.45 – 12.45: “Waar blijft het afval”? 
Deze workshop is speciaal voor kinderen.
Tweede ronde:  
12.15 – 12.45: Verantwoord boodschappen doen. 
12.15 0 12.45: Hergebruik goederen.           
13.00: wereldmaaltijd, 5 euro p.p., 2.30 euro voor 
kinderen. De opbrengst is voor: ”Kinderen in de 
knel”, van Kerk in Actie. Ook vandaag kunt u zich nog 
opgeven voor de wereldmaaltijd bij Klazien Oosting.
De Z.W.O. commissie. 
 
Muzikaal talent gezocht   ( Herhaalde oproep

Naast de succesvolle
limonadeconcerten
onze jeugd willen
koffieconcerten
impuls geven en
muzikaal talent

Oosterkerk als Adventskerk. Begin 2018
een koffieconcert organiseren in de vorm
“5 minuten-festival”. Ben je een ervaren
wordt het je eerste optreden, of ben je
limonadeconcerten “gegroeid”? Doe mee
presenteer jezelf op het podium van de
in een goed muziekstukje van maximaal
Solo of in een ensemble. Heb je begeleiding
Er kan veel. Meedoen? Vragen? Stuur een
hoop op veel respons, namens de TE 
Nel van der Maden ( nvdmaden@home.nl
Ilse, Arjette en Nienke, Janna, Jan en Hans
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Vieren vanaf 15 jaar 
Vanmorgen gaan we tijdens de dienst met een paar 
jongeren tussen de 15 en de 20 nadenken over hoe 
zij de zondag willen beleven. Samen op zoek naar 
een invulling die bij hen past. Wil je mee doen? Kom 
dan naar de zolder of mail even: 
hans@hanseninge.nl.  Christa van Stappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

se, Arjette en Nienke, Janna, Jan en Hans 

Kopij (max. 100 woorden) per e
kerkgroet@oosterkerk.nl donderdags 
met als onderwerp de datum van plaatsing, 
Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis?
een e-mail aan: redactie@oosterkerk.nl
“Kerkgroet”. 
Deze kerkgroet is samengesteld door 
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Vanmorgen gaan we tijdens de dienst met een paar 
jongeren tussen de 15 en de 20 nadenken over hoe 
zij de zondag willen beleven. Samen op zoek naar 
een invulling die bij hen past. Wil je mee doen? Kom 
dan naar de zolder of mail even:  

Christa van Stappen 

Kopij (max. 100 woorden) per e-mail aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl donderdags voor 12.00 uur, 

erwerp de datum van plaatsing,  
kelijks voor het weekend thuis?, stuur dan 

ail aan: redactie@oosterkerk.nl; onderwerp: 

Deze kerkgroet is samengesteld door Evert Pierik 


