
 

Bloemengroet  

Als groet van onze gemeente gaan de 
bloemen naar:  
Hr. en Mw. H. Olde, Bremenstraat 
87, 8017 KB Zwolle. 
 Langs deze weg willen we onze ver-
bondenheid met elkaar tot uitdruk-

king brengen. 
 
Kerstochtend in de Oosterkerk 
Op Kerstochtend is er om 9 uur een viering voor kinde-
ren 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, waar-
in 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 zon-
dagse dienst ’s ochtends om 10 uur, waarin ds. Nelleke 
Eygenraam voorgaat, en om 19:30 uur een oudejaars-
avondviering, waarin ds. Iemke Epema voorgaat. Helaas 
staat de avondviering per abuis niet in Gaandeweg ver-
meld. 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. 
 
Dopen 
Zondag 14 januari is er weer een doopdienst. Er is al een 
dopeling aangemeld. De dienst wordt voorbereid op 
dinsdagavond 19 december aan het Anrijperdiep 9. Ou-
ders die  hun kind ook graag deze zondag willen laten 
dopen wordt gevraagd contact op te nemen met ds. 
Iemke Epema.  
 
Gift 
Via ds. Iemke Epema is een gift van 20 Euro voor de 
wijkkas binnen gekomen. Gever of geefster, hartelijk 
dank! 
 
Suggesties vcor Vorming en Toerusting 
Op de gemeenteochtend op eerste Advent werd ge-
vraagd naar wensen en suggesties voor het programma 

Vorming en Toerusting. Misschien had u wat meer denk-
tijd nodig. U kunt die ook doorgeven per mail of telefoon 
aan ds. Iemke Epema. Het programma van dit seizoen 
staat al vast en zit ook al vol genoeg. Maar in het voor-
jaar 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 faciliteren. Ook daarvoor kunt u met ds. 
Iemke Epema of één van de andere mensen uit de taak-
groep overleggen. 
 
Oproep voor kerstochtend voor de tweede dienst 
Voor de tweede dienst op kerstochtend ben ik nog op 
zoek naar iemand die iets wil doen met de aanwezige 
kinderen die niet de hele viering in de kerk willen blijven. 
Samen kerstknutsels maken, een kerstverhaal lezen of 
een spelletje doen. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. 
Wie dat wel zou willen doen wordt gevraagd contact op 
te nemen met ds. Iemke Epema. 
 
Rommelmarkt 
U heeft misschien spullen over die we goed kunnen ge-
bruiken voor de rommelmarkt. Het gaat om huishoude-
lijke artikelen, speelgoed, boeken en goede kleding. 
Geen meubilair en witgoed.  
De opbrengst van de rommelmarkt is voor activiteiten 
van de Werkgroep Carei Roemenië en de Stichting Kin-
derhulp Beregszasz Oekraïne. De rommelmarkt/bazar is 
op 17 februari 2018 van 10.00 -14.00 uur in De Bagijne-
hof/Oosterkerk. U hoort tegen die tijd de data waarop u 
de spullen daar kunt brengen.  
Zit u er echt mee omhoog? Bel svp: Karst Mulder, 
tel. 038-4547960 of Willem Boerman, tel. 038-4534181 
 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie 
U, jij bent dinsdagavond 19 december 2017 van harte 
welkom op een nieuwe bijeenkomst van het Ontmoe-
tingshuis Moderne Devotie. Deze ontmoeting begint 
met een gezamenlijke maaltijd om 18.30 uur in studen-
tencafé 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 ‘Aan-
dacht voor jezelf’. Vervolgens lezen en bespreken we 
hierover enkele spreuken van Thomas a Kempis uit zijn 
spirituele bestseller De navolging van Christus. De kos-
ten bedragen 7,50 euro p.p. (inclusief maaltijd en kof-
fie/thee). Voor aanmelding (graag voor maandag 18 

KERKGROET    (oplage 200 ex)                                17 december 2017 

Voorganger  :  ds. Iemke Epema 

Koster :  Sari Alderliesten 

Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Diaconale noodhulp 
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december!) en verdere informa-
tie:www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl of bij ds. 
Hans Tissink (hanstissink@kpnmail.nl). 
 
Oliebollenactie!  
Ook dit jaar gaan we met OK in de wijk weer oliebollen 
bakken voor het goede doel. Dit jaar is dat op zaterdag 
30 december van 9.00-12.00 uur. Het oliebollencafé is in 
HET SPEELTUINGEBOUW (Geraniumstraat 1A) 
Het goede doel zal dit jaar zijn: Kinderen in de knel en 
het Ronald McDonaldhuis. We gaan de bollen verkopen 
per zak van 10 stuks voor € 8,-  De bollen worden gebak-
ken door de echte Zwolse stadsbakker en u kunt al olie-
bollen komen halen vanaf 9.00 uur. Natuurlijk is het 
gezellige oliebollencafé ook weer open vanaf 9.00 uur 
tot 12.00 uur. U kunt uw bestelling daar afhalen en gelijk 
even een bolletje proeven samen met een bakkie. Ook 
kunt u de bollen van te voren bestellen via: in-
fo@okindewijk of 038 4213396 Natuurlijk kunt u ook 
onderstaand strookje invullen en inleveren bij Hans van 
Berkum. 
Hartelijke groet, OK in de wijk  
 
Oproep!! 
De actie kerkbalans 2018 staat weer voor de deur. Vorig 
jaar hebben we met elkaar gezorgd voor een geslaagde 
actie. Doen we dat dit jaar weer?  
We zoeken voor een aantal straten in de Wipstrik nog 
mensen die de enveloppen willen wegbrengen en opha-
len. 
Het gaat om  de volgende straten: 

1. Wipstrikkerallee (oneven 155  - 195) (Even 2- 
132), Herenpark en De Dokter Wegen 

2. Abel Tasmanstraat (oneven) 
Als we met elkaar de schouders er onder zetten wordt 
de actie ook dit jaar weer een succes. U kunt zich opge-
ven bij de heer L. Reijlink, via de mail: l.reijlink@home.nl  
of tel.:06-11272919. 
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, aanvangstijd 
16.30 uur 
Thema in de Adventstijd: HUIS VAN HOOP 
-17 dec. 3e zondag van Advent Michaëlsviering Vesper, 
liturgen Christa van Stappen, Harry Steenbergen 
-zondag 24 dec. aanvang 22.00 uur (kerk open vanaf 
21.30 uur) Kerstnachtviering. 
Uitgevoerd wordt het Gloria van A. Vivaldi door de Mi-
chaëlscantorij, het orkest  Michaëlis en enkele solisten 
o.l.v. Toon Hagen. Liturg is ds. Mariska van Beusichem. 
Opening kerkelijk Bureau tussen kerst en nieuwjaar. 
Het Kerkelijk Bureau is tussen Kerst en Oud/Nieuw al-
leen geopend op woensdagmorgen  27 december van 
8.30 – 12.00 uur.Donderdag 28 en vrijdag 29 december 
is het bureau gesloten.  
 

Zalencentrum Bagijnehof gesloten. 
In de periode van 24 december 2017 tot en met 7 janua-
ri 2018 is het zalencentrum Bagijnehof  gesloten. Alle 
activiteiten starten weer vanaf 8 januari 2018. 
 
Hulp bij de allerjongsten 
Tijdens de eredienst op zondagochtend is er voor de 
allerjongste gemeenteleden tot 4 jaar oppas geregeld. 
Vanwege het vertrek van één van de huidige oppassers, 
zijn we voor het nieuwe jaar (vanaf januari) op zoek naar 
iemand (18+) die het oppas-team wil komen versterken. 
Je bent ongeveer 1x per 2 maanden aan de beurt en past 
altijd samen met een jongere op vanaf 9.40u tot het 
einde van de dienst. 
Je komt in een leuk team, dat ook zo nu en dan samen 
borrelt of eet. Reacties graag naar Arjette van der Wal 
via Arjettevdw@hotmail.com 
 
Wereld maaltijd j.l. 19 november. 
De meeropbrengst van de maaltijd is 132.00 euro. Dit 
geld gaat naar "Kinderen in de knel" van Kerk in Actie. 
De Z.W.O. commissie. 
 
Fair Trade tafel. 
In 2018 worden er in de ontmoetings- ruimte na de 
dienst elke eerste zondag van de maand Fair Trade 
artikelen verkocht. De eerste zondag is 7 januari. De 
Z.W.O. commissie. 
 
Expositie  Kerststalletjes 
Dit jaar houd ik weer een KERSTSTALLETJES EXPOSITIE.  
U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken. De 
toegang is gratis.    
De expositie is open tot en met donderdag 21 december.  
Adres: Gery Woltinge, Boterdiep 12, Zwolle.  
Er kan per mail: gery@woltinge.com of telefonisch: 038 
853 04 73 een afspraak gemaakt worden. 
 
 
 
 

 

 

 

 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 Tim Krooneman

http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
mailto:hanstissink@kpnmail.nl
mailto:l.reijlink@home.nl
mailto:gery@woltinge.com
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