
KERKGROET    (oplage 130 ex)  3 december 2017 

Voorganger  :  ds I. Epema  

Koster :  Wim Aalbers 

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

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar:  
Mw. Mariëtte van Rijn, 
Hogekampsweg 65, Zwolle 

Langs deze weg brengen we onze verbondenheid tot 
uitdrukking. 
 
In Memoriam Dirk Kraaij 
Op 23 november overleed Dirk (Dick) Kraaij, na een 
lang en rijk leven, op de leeftijd van 92 jaar. Dhr. 
Kraaij, geboren in 1925 in Wassenaar, kwam in 1965 
met zijn gezin in Zwolle wonen. Naast zijn werk als 
registeraccountant was hij ook maatschappelijk be-
trokken, onder meer bij de totstandkoming en later 
nieuwbouw van Windesheim. 2009 was voor hem 
een zwaar jaar, waarin hij eerst zijn oudste dochter 
en later zijn vrouw verloor. Van de Lorentzlaan ver-
huisde hij naar Fermate en tenslotte naar het Zonne-
huis. 
We hebben vrijdag 30 november afscheid genomen 
van Dirk Kraaij, op begraafplaats Kranenburg. Moge 
de Eeuwige zijn met allen die verdriet hebben om 
zijn dood. 
 
Jeugddiaconaat 
Een van de projecten waaraan de diaconie zowel fi-
nancieel als met menskracht bijdraagt is ‘Hart voor 
Zwolle’. Kort samengevat verbindt de Stichting Hart 
voor Zwolle jongeren aan kwetsbare Zwollenaren 
zonder netwerk. Veel jongeren willen graag wat be-
tekenen voor een ander. Vaak vinden ze het moeilijk 
om die betekenis om te zetten in daadwerkelijke 
hulp. Hart voor Zwolle inspireert jongeren om zich 
vrijwillig in te zetten voor hun medebewoners. Men 
verbindt de jongeren met mensen die zelf geen net-
werk hebben en hun hulp goed kunnen gebruiken. 
Vele jongeren zetten zich inmiddels op allerlei plek-
ken in voor hun stadsgenoten. Ze zien om naar een-
zame ouderen, kijken voetbal met dakloze herberg-
gasten of ondernemen activiteiten met vluchtelin-
gen. 

Geluid afgelopen zondag. 
De afleidende geluiden afgelopen zondag werden 
waarschijnlijk veroorzaakt door een gehoorapparaat. 
Iedereen die heeft meegedacht over de mogelijke 
oorzaak bedanken we hiervoor. 
 
Dringende oproep: autorijders 
Gevraagd: een autorijder die per januari 2018, 1x per 
maand 2 dames van en naar de kerk wil rijden vanuit 
De Fermate in Holtenbroek. Graag melden bij A.J. 
Edzes, tel. 4537386 of ajedzes@ziggo.nl 

Postbezorger 
Ik ben opzoek naar een postbezorger die de Bagijn 
4x per jaar wil rond brengen in de volgende straten:  
Bontekoestraat, Van Diemenstraat, Planciusstraat en 
de Jacob van Neckstraat 10t/m 138.  
Tevens zoek ik nog een post distributeur die 4x per 
jaar de gebundelde pakketjes met post bij de 
postbezorgers wil bezorgen. Dit gaat om 9 bundels in 
de wipstrik. 
Wilt u dit 4x per jaar doen? Of heeft u verdere 
vragen? Bel of mail me op 0654666693 of 
Terpstra83@gmail.com. 
 
Santekraam 
Voor de kast in de kerk zoeken wij kerstspulletjes al-
les is welkom! 
Inleveren graag bij Jannetta , of in de keuken afleve-
ren op zondag. 
Alvast bedankt. Alie ter Moolen. 
 
Kerstspel 
Na de dienst zijn alle kinderen van 
de basisschool welkom bij de ranja-
tafel om het kerstspel te gaan oefe-
nen. Dianne, Geeske en Inge 
 
Vacatures 
Bij de digitale versie van de kerkgroet zit ook een ex-
tra bijlage met daarin de vacatures die we hebben 
binnen onze wijk. Een bezoeker, een lid keukenbri-
gade, contactpersoon Nieuw Ingekomen Gemeente-
leden en een voorzitter voor de taakgroep Pastoraat. 
Verder een gastheer/vrouw voor het zalencentrum 
en een rolstoelduwer. Meer informatie op de web-
site. 
 
Amnesty International 
Al jarenlang wordt 10 december de Dag van de Men-
senrechten genoemd. 
Door Amnesty International worden er rond die dag 
extra acties georganiseerd. In Zwolle wordt op zater-
dag 9 dec. een schrijfmarathon gehouden in de 
Stadskamer (Zeven Alleetjes 1A) van 9-17 uur. Ook 
op 10 dec. in de Grote Kerk van 14-17 uur. 
Op zondag 10 dec. kunnen er in de Bagijnehof voor 
en na de kerkdienst op 3 lijsten handtekeningen ge-
zet worden. Een maandelijks terugkerend gebeuren. 
Bijzonder is dat er op die dag er ook Amnesty kaar-
sen en kaarten gekocht kunnen  worden. 
Van harte aanbevolen! 
 
Mink de Vries houdt lezing over Heiligen. 
Op dinsdagavond 5 december 2017 is Mink de Vries 
gastspreker in het Ontmoetingshuis Moderne 
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Devotie. Zijn thema is: Heiligen, van Sinterklaas tot 
Geert Grote. 
Mink de Vries is de spin in het web van de Moderne 
devotie en betrokken bij de Stichting Thomas a 
Kempis en het Geert Grote huis. Hij schreef diverse 
boeken en hertaalde de Navolging van Christus in 
jonge taal. De bijeenkomst begint met 
een gezamenlijke maaltijd om 18.30 uur in de Grote 
Kerk (Grote Markt 18) en duurt tot ongeveer 21.00 
uur. Kosten zijn € 7,50 p.p. (inclusief maaltijd en 
koffie/thee) vooraf te voldoen 
viawww.ontmoetingshuismodernedevotie.nl Tevens 
graag uw aanmelding via deze website. 
 
Zin in film 
Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er 
samen over na te praten is een activiteit die we 
samen met de Dominicanenkerk organiseren. Op 
donderdag 7 december wordt in het klooster de 
film Tous les Matins du Mondevertoond. Het 
tragische levensverhaal van de 17e eeuwse 
componist en viola da gamba speler Sainte Colombe, 
leermeester van Marain Marais, is te zien en te 
horen. Het is een film met veel muziek en prachtige 
beelden. Vanaf 19:15 bent u welkom, de film begint 
om 19:30 uur en duurt twee uur. Hij wordt vertoond 
zonder pauze. Na de film is er voor wie wil een 
nagesprek olv ds. Iemke Epema. De kosten zijn 5 
Euro, inclusief consumptie. 
 
Theologencafé dinsdagavond 12 december 2017 
Dit seizoen presenteren de predikanten van de 
Protestantse Gemeente Zwolle een rondreizend 
theologencafé. Iedere tweede dinsdag van de maand 
vertelt één van hen in één van onze kerkgebouwen 
iets over een theoloog of een theologische stroming 
die hem of haar veel te zeggen heeft, en gaat 
daarover in gesprek met de deelnemers. De derde 
avond in de reeks is op dinsdag 12 december in de 
Open Kring met ds. Nelleke Eygenraam. De avond 
begint om 20:00 uur. Het gaat deze keer over 
‘Bevrijdingstheologie’. Het adres van de Open Kring 
is: Hofstedestraat 1 (tegen het Zonnehuis aan), in de 
wijk Stadshagen.  Aanmelding vooraf is niet nodig.  
 
LICHTJESWANDELING 
Op vrijdagmiddag 15 december gaan de deuren van 
de Oosterkerk van 4 tot half 6 open voor de 
lichtjeswandeling rond de Bagijn. ARTEZ, 
verpleeghuis Wilhelmina van Sonsbeeck, de 
Aquamarijn en buurtbewoners werken eraan mee. 
De Kerkenraad en de Werkgroep Evangelisatie wil 
ook de oosterkerk voor dit feest open stellen. We 
verwachten ruim 300 mensen! 

In de Oosterkerk is een programma van muziek, 
verhalen, kerstwensen en buiten een kaarsje 
aansteken. Behalve dat oosterkerkers van harte zijn 
uitgenodigd bij dit festijn zoeken we vrijwilligers! 
Klaarovers, mensen die bij de kerstboom en 
kaarsentafel willen staan, verwelkomers, wegwijzers 
enz. 
Ook zijn we op zoek naar mensen die willen zingen: 
aloude, bekende kerstliederen. We hopen dat het zo 
aanstekelijk gaat worden dat allen mee zingen. Alle 
opgaven kunnen naar scriba@oosterkerk.nl of 
telefonisch naar Wil van de Meeberg: 4548083.  
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, aanvangstijd 
16.30 uur 
Thema in de Adventstijd: HUIS VAN HOOP 
- 3 dec. 1e zondag van Advent Michaëlsviering Ves-
per, liturgen Els Rademaker, Margrieta de Boer  
-10 dec. 2e zondag van Advent Michaëlsviering Ves-
per, liturgen ds. Harm Bousema, Robert Kanning 
  
Adventsvespers op woensdagavond 
In de tijd van Advent houden we telkens een korte 
vesper in de Adventskerk (hoek 
Talmaplein/Thorbeckelaan in Zwolle-Zuid) op 
woensdagavond 6, 13 en 20 december telkens van 
19:00-19:30 uur.  Het thema is ‘Zingen van het Licht’. 
Tijdens de vespers wordt niet gecollecteerd, maar 
staan de paarse collectebussen in de kerk voor het 
ZWO-project dat rechteloze kinderen uit Myanmar 
helpt om in Gods licht iemand met een naam en een 
gezicht te worden. Voorgangers in de vespers: 6/12: 
ds. Hans Tissink, 13/12: ds. Nelleke Eygenraam, 
20/12: ds. Iemke Epema. 
 
Festival of Lessons and Carols 
De Zwolse Cantorij o.l.v. Rudie Altelaar volgt de 
Engelse traditie van Festivals of Lessons and Carols in 
de kersttijd ook dit jaar weer. Op 17 december a.s. 
verzorgt de cantorij zo’n liturgie: 9 Bijbellezingen 
afgewisseld met kerstliederen. De keuze van de 
carols is divers: van middeleeuws tot modern. Marijn 
de Jong verzorgt de orgelbegeleiding. Liturg is ds. 
Iemke Epema. Van harte welkom op zondag 17 
december om 19.00 uur in de Oosterkerk in Zwolle.  
 

 

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 Hans Gerritsen 
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