
KERKGROET   (oplage 120 ex)    Zondag 7 Januari 2018 

Voorganger  : Ds. E. Urban 
Koster : Arie Berkeveld 
Collecten : 1e: Diaconie   2e: Kerk    
                 3e: Wijkkas  

 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Mw. J. Lettinga, parkweg 2,  
8011 CK Zwolle. 
Langs deze weg willen we onze 
 verbondenheid laten blijken. 

Wijkkas 
De eerste zondag in het kalenderjaar 2018: . In alle 
wijkgemeenten wordt er van alles ondernomen om 
het gemeenteleven te laten groeien en bloeien en 
als kerk middenin de samenleving te staan. Dankzij 
de wijkkas zijn de activiteiten mogelijk. Uw bijdrage 
hieraan is heel welkom! 
  
Rondreizend theologencafé 9 januari Adventskerk 
20.00 uur, ds. Elly Urban over Miroslav Volf 
Dit seizoen presenteren de predikanten van de PGZ 
een rondreizend ‘theologencafé’. Iedere tweede 
dinsdag van de maand vertelt één van hen in één 
van onze kerkgebouwen iets over over een theoloog 
of een theologische stroming die hem of haar veel te 
zeggen heeft en gaat daarover in gesprek met de 
deelnemers. Op 9 januari staat de Kroatische 
theoloog Miroslav Volf centraal. Belangrijke thema's 
voor Volf zijn verzoening, bruggen bouwen en een 
theologie van 'omhelzing'. Welkom om mee te 
luisteren en lezen. Kosten € 2,-- p.p. 
Elly Urban 
 
3e 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 AA landen en 
de Indische buurt nog mensen die de enveloppen 
willen wegbrengen en ophalen. 
Het gaat om  de volgende straten: 
 1   Sabangstraat, Timorstraat, Binnengasthuisstraat 
 2   Engelsmanplaat 
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 
 

Provider 
Ook in het nieuwe jaar zijn er weer leuke activiteiten 
van Provider!!! De eerste is op vrijdag 12 januari: 
namelijk een Pubquiz. Wij willen weter wie  er 
slimmer zijn jullie of jullie ouders. Dus nodig je 
ouders ook uit! Er zijn vragen over sport, muziek, de 
Bijbel, nieuws van 2017 met daartussen leuke 
opdrachten. Jij en je ouders zijn van harte welkom 
de locatie is de Oosterkerk en het begint om  
20.00 uur 
 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie 
U, jij bent dinsdagavond 9 januari 2018 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. Het thema is ‘Blij met een goed 
geweten’. 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 8 januari!) en verdere informatie: 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl of bij  
ds. Hans Tissink (hanstissink@kpnmail.nl). 
 
Het verhaal gaat … 
Zoals in de afgelopen (minstens) tien jaar komt ook 
in het nieuwe jaar de interessante, oecumenische 
gespreksgroep Het verhaal gaat … weer bijeen. Elke 
tweede dinsdag in de maand (van 13:30 tot 15:00 
uur) lezen we een hoofdstuk uit het boek Het 
verhaal gaat … van Nico ter Linden. Geïnteresseerd? 
Kom dan aanstaande dinsdag naar de Lutherse  
Kerk (ingang Potgietersingel). Meer info:  
ds. Iemke Epema. 

 
Op de koffie 
Ook in 2018, elke donderdagmorgen in de even 
weken, staat de koffie klaar in De Bagijnehof. 
Kom even binnen te komen lopen, een kop koffie te 
drinken, een praatje te maken. 
Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte 
welkom: 11, 25 jan. 8 februari, enz. 
  
 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 
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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. 
7 januari:  Michaëlsviering, liturg Jan Doelman 
14 januari: Taizé, liturg ds. Mariska van Beusichem 
 
Lieve mensen, 
De oliebollenactie 2017 was een groot succes! 
In het oliebollencafé was het erg gezellig en kon 
iedereen ongedwongen genieten van een 
oliebolletje, koffie en een praatje. De overgebleven 
oliebollen werden zondagochtend in rap tempo 
verkocht, super! Met de enorme inzet van vele 
mensen hebben we het mooie bedrag opgehaald 
van 650 euro! Alle oliebolleneters en alle mensen die 
hebben geholpen; heel erg bedankt! 
Hartelijke groet, OK in de wijk 
 
Weer ronde tafel gesprekken. 
Op dinsdagavond 16 januari om 20.00 uur en op 
woensdagmorgen 24 januari om 10.00 uur nodigt de 
kerkenraad u uit om met elkaar in gesprek te gaan 
over vragen als: welke aspecten van de kerk zijn voor 
u onmisbaar ? Wat was voor u een ervaring waarvan 
u dacht: Ja, daarom ben ik blij lid te zijn van deze 
gemeente. Kortom we willen nadenken over Hoe en 
Waarom willen we kerk zijn, nu en in de toekomst. 
Graag even opgeven via scriba@oosterkerk.nl of via 
de dienstdoend ouderling. De kerkenraad is ook blij 
met schriftelijke reacties. Uw verhaal kunt u 
schrijven naar bovenstaand adres. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 Evert Pierik 


