
KERKGROET  voor zondag 24 &  maandag 25 DECEMBER 
2017, Eerste Kerstdag. (Oplage 24 dec 120 stuks, oplage 25 
december 400 stuks)

Kerkdiensten
Zondag 24 december: ds. Jaap Jonkmans
Koster: Arie Berkeveld
Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerk en 3. Onderhoud 
Gebouwen

Maandag 25 december, Eerste Kerstdag:
aanvang 09.00 uur: ds. Iemke Epema, kinderdienst 
aanvang 10.30 uur: ds. Iemke Epema
Koster: Wim Aalbers
Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerk en 3. Kinderen in de 
Knel (Project Kerk in Actie)

Bloemengroet 
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar: 
24 december: Mw. W. van 
Belois, Wipstrikkerallee 84, 8034
DL Zwolle; 25 december: mw 
Stoeten, Menistenstraat 30, 

8023 CS Zwolle. 
Langs deze weg laten we onze verbondenheid 
blijken.

Derde collecte: 
Zondag 24 december: Onderhoud kerkgebouwen
Kerkgebouwen: we hebben er steeds minder. En 
over de gebouwen die we als Protestantse 
Gemeente Zwolle nog hebben, houden we ons hart 
vast. Ze zijn ons dierbaar. Ze zijn ons veel waard. We 
voelen de noodzaak en het verlangen om juist rond 
kerst de deuren van alle kerk open te zetten en een 
welkom te bieden aan velen: om te zingen of te 
bidden, om op verhaal te komen of even niet alleen 
te zijn, om je geloof te voeden met Gods woord…  
We willen onze kerkgebouwen niet alleen vandaag, 
maar nog een hele tijd open kunnen blijven stellen 
voor iedereen. Ieders bijdrage is welkom!

Kerstmorgen 25 december 2017: Kinderen in de 
knel                                                                        
Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht, juist 
met Kerst. Ze brengen Kerst door op straat, achter 
een naaimachine in een donkere kledingwerkplaats 
of in angst voor geweld. Voor veel te veel kinderen is
kerst helemaal geen feest. Hun jonge leven wordt 
getekend door oorlog, misbruik, kinderarbeid, 
verwaarlozing. Juist met Kerst verdienen zij onze 
bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee aan 
de kerstcollecte waarvan de opbrengst bestemd is 
voor kinderprojecten van ‘Kinderen in de knel’ , 
onderdeel van Kerk in Actie.

Dank
Dhr van Zoomeren, die voor revalidatie in het 
Zonnehuis verblijft, was blij verrast door  de kaart uit
de dienst van 10 december die hij kreeg, met alle 
namen erop. Hij wil u allen heel hartelijk danken en 
groeten. 

Dank voor bloemengroet
Heel veel dank voor de bloemenhulde die Cootje ons
bezorgde namens jullie allemaal!
Moniek en Jan Liberg

Kerstochtend in de Oosterkerk                        
Morgen, 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 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. 

Suggesties voor Vorming en Toerusting                   
Op de gemeenteochtend van zondag 3 december 
werd gevraagd naar wensen en suggesties voor het 
programma Vorming en Toerusting in 2018. 
Misschien had u wat meer denktijd nodig. U kunt uw
ideeën  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 faciliteren. Ook 
daarvoor kunt u met Maartje van Loo of ds. Iemke 
Epema overleggen. 

mailto:vanloomaartje@gmail.com.


Wij gedenken                                                                  
Als Koos Favier op school – het Carolus Clusius 
College – de dagopening moest verzorgen, stak hij 
vaak een kaars aan en…zong dan met de leerlingen 
een lied. Hij zong vaak en veel, ook in koren.               
Koos was een schoolmeester in hart en nieren, zeer 
betrokken op zijn leerlingen. Na les gegeven te 
hebben op een lagere school in Kamperland trok hij 
met vrouw en kinderen in 1971 naar Zwolle om op 
het CCC wiskunde te geven. Naast zijn werk was hij 
op verscheidene terreinen in de kerk actief, o.a. als 
ouderling en als lid van de Vesperwerkgroep in de 
Grote Kerk. Hij was buitengewoon gefascineerd  
door Jezus. Over hem las hij talloze boeken. Koos 
was een wat introverte, vrome man; in zijn optreden
naar buiten opvallend bescheiden. Ruim 58 jaar 
waren hij en zijn Gretha bij elkaar. We zagen ze bijna
elke zondag in onze Oosterkerk. Ze kregen drie 
kinderen en twee kleinkinderen. De laatste 
anderhalf jaar woonde Koos niet meer thuis maar 
verbleef o.a. in de Rivierenhof. Op 17 oktober 1933 
werd hij geboren, op 13 december 2017 overleed hij.
Dinsdag 19 december hielden wij een dankdienst 
voor zijn leven, lazen Psalm 36 over God die de bron 
van alle leven is. Zijn gedachtenis zij zijn vrouw 
Gretha, de kinderen en kleinkinderen tot zegen.  

Ds. Harm Bousema

2  e   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 en AA 
landen nog mensen die de enveloppen willen 
wegbrengen en ophalen. Het gaat om  de volgende 
straten: Wipstrikkerallee (oneven 155  - 195) (Even 
2- 132), Herenpark en De Dokter Wegen; Abel 
Tasmanstraat (oneven); Engelsmanplaat.                 
Als we met elkaar de schouders er onder zetten 
wordt de actie ook dit jaar weer een succes. U kunt 
zich opgeven bij ondergetekende, via de mail: 
l.reijlink@home.nl  of tel.:06-11272919.         
Lammert Reijlink

Verslag gemeenteberaad                                                
Het verslag van het gemeenteberaad van 3 
december kunt u vinden op de website van de 
Oosterkerk.

Wijkkas                                                                          
Deze maand, t/m de 20e, zijn 9 giften ontvangen 
met een totaal bedrag van € 465,-. Alle gevers: heel 
hartelijk dank! De totaalstand voor 2017 is nu € 
12.532,-, een prachtig resultaat!

Oppassers gezocht                                                   
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

Opening kerkelijk Bureau                                           
Het Kerkelijk Bureau is tussen Kerst en Oud/Nieuw 
alleen geopend op woensdagmorgen  27 december 
van 8.30 – 12.00 uur. Donderdag 28 en vrijdag 29 
december is het bureau gesloten. 

Kom op de koffie                                               
Komende donderdag is er geen koffiemorgen. In 
het nieuwe jaar hopen we u weer te begroeten. 
Welkom zoals altijd op de donderdagmorgen in de 
even weken, te beginnen op 11 en 25 januari enz. 
Tussen 10.00 en 11.30 uur staat de koffie klaar in de 
Bagijnehof.

Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle               
Zondag 24 dec. aanvang 22.00 uur, 
Kerstnachtviering (kerk open vanaf 21.30 uur). 
Uitgevoerd wordt het Gloria van A. Vivaldi door de 
Michaëlscantorij, het orkest Michaëlis m.m.v. enkele
solisten o.l.v. Toon Hagen. Liturg is ds. Mariska van 
Beusichem.                                                              
Zondag 31 dec. Oudejaarsviering aanvang 16.30 
uur, liturg ds. Mariska van Beusichem en Els 
Rademaker-Vos

 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan
kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 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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