
 

                                                                                           KERKGROET    (oplage 130 ex)  14 JANUARI 2018 

  Voorganger :  ds. Iemke Epema  

  Koster :  Wiep Jagersma 

   Collecten :  1e: Diaconie  2e: Kerk  3e : Pastoraat en  catechese  

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar:   
Hr. C. Poppe,  Lauwers 24,  
8032 ZB Zwolle.  
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 

3e collecte 
Vorming van kinderen en jongeren tot zelfstandig 
denkende en gelovende mensen én toerusting van 
volwassenen die willen blijven leren. 
 
In memoriam Pieter Woldman 
Op 6 januari overleed Pieter (Piet) Woldman, op de 
leeftijd van 88 jaar. Vele jaren woonde hij, met zijn 
vrouw Ien, met wie hij trouwde in 1964, in Zwolle. 
Eerst in Holtenbroek, later in de Ferdinand Bolstraat 
en de laatste anderhalf jaar in De Nieuwe Haven. Piet 
Woldman werkte 40 jaar bij het Ministerie van 
Financiën. Een rustige man, met een grote liefde voor 
lezen. Ziekte en verdriet zijn het echtpaar Woldman 
niet bespaard gebleven, zoals het blijvende verdriet 
dat zij geen kinderen kregen. In alles getuigde Piet 
Woldman van zijn sterke geloof in Christus, in wie hij 
houvast en troost vond. Op 12 januari stonden we in 
een afscheidsdienst stil bij de woorden van Psalm 23, 
De Heer is mijn Herder. We bidden mevr. Woldman 
de nabijheid van die Heer en herder toe in de 
komende tijd. 
 
Dopen 
Vandaag wordt Benjamin Johannes Oosterhoff 
gedoopt, zoon van Carlien Oosterhoff en Remkes 
Pullen. Benjamin is geboren op 6 december 2016 en 
een broertje van Daniël en Jonathan.  
De eerstvolgende doopdienst zal zijn op zondag 6 
mei. Ouders die hun kind graag willen laten dopen 
kunnen contact opnemen met ds. Elly Urban. 

Woensdag 17 januari avond over vluchtelingen  
Op woensdag 17 januari vertelt Dominique van der 
Knaap over het werk van stichting Present voor 
asielzoekers met een status die in Zwolle zijn komen 
wonen. De muzikanten Obbay Salloum, Ghaet 
Almaghoot en Nazeer Abdulhai zullen speciaal voor 
deze avond naar Zwolle terugkomen. De avond 
begint om 20 uur. Zie de website. 
 
 

Oecumenische viering op 21 januari 
De Week van Gebed is van zondag 21 januari tot en 
met zondag 28 januari 2018. Deze week wordt 
ingeleid met een oecumenische viering in de 
Oosterkerk, waaraan de Dominicanenkerk en de 
Thomas a Kempis parochie, de Lutherse Kerk en de 
Oosterkerk aan meewerken. Voorgangers zijn pastor 
Anneke Grunder, ds. Margo Jonker en ds. Iemke 
Epema. De cantorij uit de Lutherse Kerk, o.l.v. Gea 
Hoven, werkt mee aan de viering en Gea bespeelt 
ook het orgel. 

Collectedoel 21 januari 
In de oecumenische viering is één rondgang voor een 
bijzonder doel, dat verbonden is met het thema. 
Gecollecteerd zal worden voor Syrische kinderen die 
vastzitten op Lesbos.  
 
Week van Gebed en Eenheid 
Ook dit jaar organiseren we de vieringen tijdens de 
Week van Gebed en Eenheid (21 t/m 28 januari) weer 
samen met andere kerken in Dieze. Naast de 
zondagse erediensten vinden er die week vespers 
plaats. Zie de website. 
 
Dank voor medeleven 
Opnieuw mocht ik een gebaar van medeleven van de 
Oosterkerkgemeente ontvangen, naar aanleiding van 
het overlijden van mijn man Albert Strating. En dat 
nog wel een jaar nadat het overlijden plaats vond. 
Wij hebben het allen als hartverwarmend ervaren. 
Heel hartelijk dank daarvoor. 
Fam. Strating 

Ronde tafel gesprek 
Wie mee wil praten of luisteren is van harte 
uitgenodigd bij het Ronde Tafel Gesprek. 
Thema: hoe willen we gemeente/kerk zijn, wat is u 
dierbaar, waar ergert u zich aan? 
Hoe betrekken we kinderen bij de dienst en wat vindt 
u van de gezongen liederen??? 
Zo maar een paar thema’s….U bent welkom op 
dinsdagavond 16 januari om 20.00 uur in de 
Oosterkerk. Komt u liever overdag? Dan heeft u op 
dinsdagmorgen om 10.00 uur in de Oosterkerk een 
tweede mogelijkheid. Graag even melden dat u komt 
bij scriba@oosterkerk.nl of via de dienstdoende 
ouderling.  
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Ontmoetingshuis 
Op dinsdagavond 23 januari 2018 spreekt drs. 
Jacques Koekkoek in het Ontmoetingshuis Moderne 
Devotie. Het thema is: “Thomas a Kempis en 
Moderne Devotie vertalen naar vandaag: Is vertalen 
verraden?". 
De avond begint met een gezamenlijke maaltijd om 
18.30 uur in de Grote Kerk en wordt om 20.45 uur 
afgesloten met een korte meditatie.   Aanmelden 
via: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl . 
Kosten € 7,50 vooraf over te maken over te maken op 
NL71INGB0007852541 t.n.v. Ontmoetingshuis 
Moderne Devotie o.v.v. uw naam. 
 
50+ 
Lezing van de 50 plus gespreksgroep in de Oosterkerk 
in Zwolle op woensdag 17 januari 2018.: “De 
betekenis van de Oriëntaalse-Orthodoxe Kerken in 
Nederland”. Zie de website. 
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, aanvang 16.30 
uur. 
Verschijningstijd 2018 thema: Jezus, wie is hij toch? In 
januari en februari staan we op zes zondagen stil bij 
verhalen over Jezus uit het evangelie volgens Lukas 
die alle iets vertellen over de manier waarop en de 
bedoeling waarmee Jezus onder de mensen komt: 
een bijzonder kind, een verguisde profeet, een 
bekwame visserman, een veeleisende leraar, een 
ruime voldoende, een man met foute vrienden. 
14 januari: Taizé, liturg ds. Mariska van Beusichem 
21 januari Michaëlsviering Vesper, liturgen ds. Harm 
Bousema en Christa van Stappen 
  
Herhaalde 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 nog mensen die 
de enveloppen willen wegbrengen en ophalen. Het 
gaat om  de volgende straten: 
1. Sabangst., Timorstr., Binnengasthuisstr. 
2. Anth. v.d. Heimstr., van Schoonhovenstr., s.             
v. Slingelandplein, Vos v. Heusdenstr. 
U kunt zich opgeven bij de heer L. Reijlink, via de 
mail: l.reijlink@home.nl  of tel.: 06-11272919. 
 
 
Actie kerkbalans 2018 
Voor de mensen die zich hebben opgegeven zal de 
voor hen bestemde tas met enveloppen achter in de 
kerk staan op zaterdag 20 januari (van 11.00 – 

12.00uur) en zondag 21 januari (na de 
ochtenddienst). Ik verzoek u vriendelijk zoveel 
mogelijk zelf de tas te komen halen, dat scheelt de 
organisatie veel tijd. Bij voorbaat dank. 
Groetend, 
Lammert Reijlink 

Rommelmarkt 
Heeft u al een idee welke spullen u wilt bestemmen 
voor de rommelmarkt? Typische rommelmarkt-
spullen, huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken 
en goede kleding. Geen meubilair en witgoed. De 
rommelmarkt/bazaar is op zaterdag 17 februari 2018 
van 10.00 -14.00 uur in De Bagijnehof/Oosterkerk. 
De opbrengst is bestemd voor activiteiten van de 
Werkgroep Carei Roemenië en de Stichting 
Kinderhulp Beregszasz Oekraïne.  
Graag spullen inleveren op donderdag 15 februari 
tussen 18.00 en 20.00 uur. Vrijdag 16 februari van 
14.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 20.00 uur in De 
Bagijnehof.  Zit u er echt mee omhoog? Bel svp: Karst 
Mulder, tel. 038-4547960 of Willem Boerman, tel. 
038-4534181 
 
De wijkkas in 2017 
Het afgelopen jaar waren de inkomsten aan giften : € 
14.847,50, dat was hoger dan het begrote bedrag van 
€ 12.000,- . Het betroffen zowel giften naar aan-
leiding van verjaardagen of huwelijks-jubilea, (ca. € 
1000,-  van 50 personen), als éénmalige- of periodie-
ke-schenkingen aan de wijkkas. In totaal ongeveer 
140 “adressen” (van de ca. 2000) brachten de bedra-
gen bijeen. Daarnaast zorgden de kerkgangers, via de 
6 wijkkascollecten van het afgelopen jaar, voor € 
1.763,00.  Het overzicht van de inkomsten is hier en 
op de website in te zien.(TK) 

Begroting Kerk 2018 
De volledige begroting van de PGZ ligt van maandag 
22 januari tot en met vrijdag 2 februari januari 2018 
gedurende de openingstijden ter inzage op het 
Kerkelijk Bureau. 

- 
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 Henk Zomer 
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