
KERKGROET    (oplage 130 ex)  10 DECEMBER 2017 

Voorganger  :  ds. Nelleke Eygenraam 

Koster :  Egbert van Buiten 

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

Protestantse Gemeente Zwolle 

 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar:  
De heer J. ten Hove, p/a Zandhove, 
afd. Vuursteen, Hollewandsweg 17, 
8014 BE Zwolle 
  

Langs deze weg willen we onze verbondenheid laten 
blijken. 

 
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 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 rechtenloze kinderen uit Myanmar helpt om in 
Gods licht iemand met een naam en een gezicht te 
worden. Voorgangers in de vespers: 13/12: ds. Nelleke 
Eygenraam, 20/12: ds. Iemke Epema. 

 
Amnesty International 
Zaterdag 9 december werd er i.v.m. de Dag van de 
Mensenrechten in de Stadkamer de jaarlijkse 
schrijfmarathon gehouden. Op 10 december kunt u 
terecht in de Grote Kerk van 14-17 uur, voorafgaand aan 
de Michaëlsvesper. De personen/zaken waarvoor actie 
gevoerd wordt zijn andere dan waarvoor maandelijks 
handtekeningen verzameld worden. 
Deze zondag liggen er voor en na de dienst in de 
Bagijnehof handtekeningenlijsten. Er kunnen dan ook 
Amnesty kaarsen en kaarten gekocht worden. 
 
Lichtjeswandeltocht 
Vrijdag 15 december is het zover. Langs een lint van 
lichtjes komen mensen in de Oosterkerk om te zingen, te 
luisteren en elkaar te ontmoeten. Iedereen is welkom! 
Het zou mooi zijn als de vrijwilligers en koorleden rond 
15.00 uur (als dit kan!) aanwezig zijn in de Bagijnehof om 
taken te verdelen, in te zingen en koffie/thee te drinken. 
 
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.  

 

 

Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, 16.30 uur 
Thema in de Adventstijd: HUIS VAN HOOP 
-10 dec. 2

e
 zondag van Advent Michaëlsviering Vesper, 

liturgen ds. Harm Bousema, Robert Kanning 
-17 dec. 3

e
 zondag van Advent Michaëlsviering Vesper, 

liturgen Christa van Stappen, Harry Steenbergen 
 
Het verhaal gaat… 
Dinsdag 12 december is het weer zo ver: de 
oecumenische gespreksgroep Het verhaal gaat… komt 
weer bijeen, en u/jij mag er bij zijn. Zoals elke tweede 
dinsdag van de maand (van 13.30 tot 15.00 uur) 
bespreken we ook nu weer een hoofdstuk uit het 
gelijknamige boek van Nico ter Linden. Kom ook eens naar 
de Lutherse Kerk (ingang Potgietersingel) en zie zelf hoe 
interessant het is. Meer info: ds. Iemke Epema.  
 
Festival of Lessons and Carols 
Zwolse Cantorij o.l.v. Rudie Altelaar 
Zondag 17 december, 19.00 uur, Oosterkerk, 
Bagijnesingel 17, Zwolle 
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.  
 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie 
U, jij bent dinsdagavond 19 december van harte welkom 
op een nieuwe bijeenkomst van het Ontmoetingshuis 
Moderne Devotie. Deze ontmoeting 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. Arend van de Beld zal een 
korte inleiding geven op het thema ‘Aandacht voor jezelf’. 
Vervolgens lezen en bespreken we hierover enkele 
spreuken van Thomas a Kempis uit zijn spirituele 
bestseller De navolging van Christus. De kosten bedragen 
7,50 euro p.p. (inclusief maaltijd en koffie/thee). Voor 
aanmelding (graag voor maandag 18 december!) en 
verdere 
informatie:www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl of 
bij ds. Hans Tissink (hanstissink@kpnmail.nl). 

 
Kerstavonddienst in de Adventskerk  
Kerstavond zondag 24 december 22.00 uur (vanaf 21:30 u 
kerstliederen zingen). 
De kerstavonddienst staat in het teken van het thema 
“kerstproeverij”. In deze dienst wordt het aloude 
kerstevangelie gelezen en wordt de blijde boodschap 
verkondigd door lezingen uit de profeet Jesaja en Lucas. 
We gaan terug naar vervlogen tijden en proberen de 
kerstsfeer van vroeger te proeven door het zingen van 
mooie en vertrouwde kerstliederen. Ook zullen er carols 
en modernere liederen klinken waardoor het een 
gevarieerde zangdienst wordt. Een koperensemble van de 

http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
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Chr. Harmonieorkest ‘De Bazuin’ werkt mee, Kees Kuiper 
bespeelt orgel en piano en Anneke Renting zingt solo. 
Vanaf 21.30 uur is ieder van harte welkom buiten op het 
Talmaplein om te midden van vuurkorven en lichtjes al 
enkele kerstliederen te zingen. Bij slecht weer wijken we 
hiervoor uit naar zaal 2 van SIO. Om 22.00 uur begint de 
dienst in de Adventskerk. Na afloop zal er in zaal 2 
glühwein, druivensap en wijn geschonken worden. Komt 
allen tezamen! 
 
Kerstochtend in de Oosterkerk 
Op Kerstochtend is er om 9 uur een viering voor kinderen 
met hun ouders, grootouders en iedereen die daar graag 
bij wil zijn. Er wordt een kerstmusical gespeeld voor en 
door kinderen. Na deze eerste viering is er geen 
koffiedrinken. Om half 11 is er een tweede viering, waarin 
we samen veel kerstliederen zullen zingen en er violen 
zullen klinken. Na deze viering is iedereen na de dienst 
welkom in de Bagijnehof voor een kopje koffie en een 
kersttractatie. 
 
Oud en nieuw 
Oudejaarsdag valt dit jaar op een zondag. Er zijn die 
dag twee vieringen in de Oosterkerk, de gewone zondagse 
dienst ’s ochtends om 10.00 uur, waarin ds. Nelleke 
Eygenraam voorgaat, en om 19.30 uur een 
oudejaarsavondviering,  waarin ds. Iemke Epema 
voorgaat. Helaas staat de avondviering per abuis niet in 
Gaandeweg vermeld. Het ochtendgebed op 
nieuwjaarsdag houden we dit jaar samen met de 
Adventskerk en vindt plaats om 10.30 uur in de 
Adventskerk. Voorganger is ds. Nelleke Eygenraam. 
 
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 14 en 28 december, enz. 
  

Dopen 
Zondag 14 januari is er weer een doopdienst. Er is al een 
dopeling aangemeld. Ouders die deze zondag hun kind 
ook graag zouden willen laten dopen wordt gevraagd 
contact op te nemen met ds. Iemke Epema. 
 
Suggesties voor Vorming en Toerusting 
Op de gemeenteochtend afgelopen zondag werd 
gevraagd naar wensen en suggesties had voor het 
programma Vorming en Toerusting. Misschien had u wat 
meer denktijd nodig. U kunt die ook doorgeven aan 
Maartje van Loo: vanloomaartje@gmail.com. Het 
programma van dit seizoen staat al vast en zit ook al vol 
genoeg. Maar in het voorjaar gaan we weer samen 
bedenken wat we het volgend seizoen gaan aanbieden. 
Mocht u graag al eerder met iets willen starten, er is altijd 
ruimte voor dingen die mensen zelf op willen zetten en er 
zijn mogelijkheden dat te helpen fasciliteren. Ook 
daarvoor kunt u met Maartje van Loo of ds. Iemke Epema 
overleggen. 
 
 

Maatje gezocht 
Mijn naam is Tineke de Groot, ik heb een licht 
verstandelijke beperking en ik ben op zoek naar een 
maatje. Wie vindt het leuk om met mij af en toe een 
activiteit te doen? Ik denk bv een bezoek aan de 
kerstmarkt of huidhoudbeurs of een leuke fietstocht. 
U kunt hierover contact op nemen  met mijn begeleider 
van Philadelphia zorg e-mail: 
jzandbergen@philadellphia.nl tel 06-55108179. 
 
Herhaalde oproep 
Dringend gevraagd: een autorijder die per januari 2018, 
1x per maand 2 dames naar en van de kerk wil rijden 
vanuit De Fermate in Holtenbroek. Graag melden bij A.J. 
Edzes, tel. 4537386 of ajedzes@ziggo.nl 
 
Bedankt 
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen, ons 
aangeboden namens de Oosterkerkgemeente. Dit naar 
aanleiding van ons 50-jarig huwelijksjubileum. 
Harmen en Trijntje van der Zee. 
 
Terugblik op de workshops over duurzaamheid en de 
wereldmaaltijd van 19 november 
Workshop 1: “Schone kleding”: Nadin Lemson liet aan de 
hand van een filmpje en een power point presentatie 
zien, waarom duurzame en fair trade kleding zo belangrijk 
is. Ook 2

de
 hands winkels en Terre des Hommes kwamen 

aan bod. Workshop 2:”Waar blijft het afval”. Jos Mulder  
vertelde hoe men afval verwerkt en het soms opnieuw 
gebruikt. Daarna is er met een paar kinderen en 
volwassenen de Turfmarkt schoongemaakt. Workshop 3: 
Repair Café Berkum: Kees Bos liet zien hoe je kapotte 
spullen kon herstellen en Gery Woltinge hoe je van 
gebruikte materialen weer nieuwe dingen kan maken. 
Workshop 4: “Verantwoord boodschappen doen”. Hier 
ging het over gezond eten, en schadelijke gevolgen voor 
milieu en medemens zoveel mogelijk te beperken, koken 
met seizoen gebonden producten, minder vlees eten en 
letten op keurmerken in de supermarkt. 
Z.W.O. leden.   De Z.W.O. commissie. 
 
PROVIDER op VRIJDAG organiseert in december: 
ONTDEK ZWOLLE op een speciale manier 
Een spannende speurspel met tegenstanders dat eindigt 
bij: 
DE STADSIJSBAAN! 
Wanneer :    Vrijdag 15 december 
Waar :           start bij de Oosterkerk 
Aanvang :     20.00 uur 
 

Kopij (max. 100 woorden) per e-mail aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl donderdags voor 12.00 uur, 

met als onderwerp de datum van plaatsing,  

Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis?, stuur dan 

een e-mail aan: redactie@oosterkerk.nl; onderwerp: 

“Kerkgroet”. 

Deze kerkgroet is samengesteld door Anneke van der Stouwe 
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