
KERKGROET    (oplage 120 ex)  25 februari 2018 

Voorganger  : Ds. E. Urban 
Koster : Sari Alderliesten  
 
Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk    
                3e: Studentenpastoraat 

 
Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Ze gaan naar Mw. T. Schotanus, 
Geleen 49, 8032 GD Zwolle 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 

Dankwoord 
Wat was het fijn om voor mijn operatie bloemen en 
hartverwarmende wensen te krijgen. Na mijn 
operatie, die geheel geslaagd is, wederom veel 
kaarten en berichtjes die mij sterkte en 
dankbaarheid gaven. Heel veel dank voor deze 
hartverwarmende wensen. Nu aansterken en dan 
omstreeks de Pasen nog een operatie en dan hopen 
dat alle tumoren verdwenen zijn. Ook van Roely een 
vriendelijke groet, Wim Aalbers. 
 
Studentenpastoraat 
Ds. Martin Jans is studentenpastor voor de 
Christelijke Hogeschool Windesheim, ArtEZ 
hogeschool voor de kunsten en Katholieke Pabo 
Zwolle. De financiering van deze vorm van kerkelijk 
presentie aan genoemde hogescholen wordt 
gedragen door de landelijke kerk èn door de PGZ 
samen met de Doopsgezinde Gemeente Zwolle, de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle en de 
Remonstrantse Gemeente Zwolle. voor meer 
informatie: http://www.ophef.net Hartelijk dank 
voor uw bijdrage aan dit belangrijke stuk 
kerkenwerk.  
 
Inzamelingsactie voor het Leger des Heils.  
Een reactie:  Erg dankbaar voor de inzameling 
gisteren avond was ik aan het werk onvoorstelbaar 
wat is er veel opgehaald we hebben jassen 
uitgedeeld de mensen waren erg blij. Een kreeg een 
nieuwe jas gooide gelijk zijn oude jas in de container 
die in de buurt van de bus stond hij had nu eindelijk 
een lekkere winterjas was heel erg blij. Verder gaan 
we aankomende week en volgende week sorteren 
alles komt op een goede plek bedankt nogmaals 
namens onze cliënten  
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, aanvang 16.30  
Veertigdagentijd, 2018 thema: Een mens te zijn op 
aarde – over lijden en leiden  
25 februari Michaelsviering, liturgen ds. Mariska van 
Beusichem en Rosanne Hofman 
4 maart Michaelsviering, Vesper. Liturgen Robert 
Kanning en Christa van Stappen 
  

Palmpaastokken 
Wie heeft er nog palmpaasstok(ken) in huis? Lever 
deze stok(ken) zo snel mogelijk in! Je kunt de stok 
(ken) in een emmer bij de ingang of in een emmer 
achter de bar zetten. We zijn bezig met een 
inventarisatie van het aantal palmpaasstokken. Dit 
ter voorbereiding van het Palmpasenfeest. B.v.d de 
kinderkring. 
 
Open uitnodiging 
Wij (Peter en Annemieke Izeboud) hebben vorig jaar, 
met vier anderen, al wandelend Israel verkend. Dat 
was een nieuwe ervaring voor ons, en we hopen dat 
we daaraan een vervolg kunnen geven. Wat is dan 
leuker om dit te doen met andere enthousiaste-
lingen? Daarom deze open uitnodiging om te 
overwegen of je van 31 januari – 9 februari 2019 zin 
hebt om met een groep deels bekende en deels 
onbekende mensen een reis naar Israel wilt wagen. 
We wandelen in de Negev woestijn over  gemar-
keerde routes ( 10 tot 20 km) en we bezoeken 
interessante Bijbelse sites onder andere de koper-
mijnen van Salomo. Een goede conditie is vereist. 
Als je serieus geïnteresseerd bent willen we dit graag 
van je horen voor 8 april. Informatie kun je opvragen 
bij Anneke van der Meulen, 
an.vandermeulen@planet.nl / 06 53720539  
 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie  
6 maart: Devotie en Compassie 
Op dinsdagavond 6 maart 2018 houdt ds. Hans 
Tissink een lezing in het Ontmoetingshuis Moderne 
Devotie. Het thema is “Devotie en compassie”.  
Ware vroomheid schittert pas in de wijze waarop je 
leeft. Hoe deden de moderne devoten dat vroeger? 
En wat kunnen wij van hen leren? De bijeenkomst 
begint met een gezamenlijke maaltijd om 18.30 uur 
in consistorie van de Grote Kerk/Academiehuis 
(achteringang aan de fonteinzijde) en wordt om 
20.45 uur afgesloten met een korte viering.   
Aanmelden via de website: 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl . Kosten  
€ 7,50 (voor maaltijd, koffie/thee) vooraf over te 
maken over te maken op NL71INGB0007852541 
t.n.v. Ontmoetingshuis Moderne Devotie o.v.v. uw 
naam. Van harte welkom, ook als het voor u/jou de 
eerste keer is. 
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Theologencafé 13 maart om 20.00 uur 
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 een theoloog of 
een theologische stroming die hem of haar veel te 
zeggen heeft, en gaat daarover in gesprek met de 
deelnemers.  De zesde avond is op dinsdag 13 maart 
in de Oosterkerk met ds. Hans Tissink. De avond 
begint om 20:00 uur. Het gaat deze keer over ‘De 
mystiek van K.H. Miskotte’. 
Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976) behoort tot de 
de beroemdste theologen van Nederland in de 20ste 
eeuw. Hij was predikant in verschillende gemeenten 
en werd later hoogleraar. Hij was betrokken bij het 
kerkelijk verzet in de Tweede Wereldoorlog. Minder 
bekend is de mystieke kant van Miskotte. In 2015 
verscheen deel 14 uit het Verzameld Werk onder de 
titel ‘Mystiek en Bevinding’. We zullen ons op deze 
avond buigen over enkele mystieke teksten van zijn 
hand. 
Het adres van de Oosterkerk is: Koewegje 2, 8021 AK 
Zwolle .  Aanmelding vooraf is niet nodig. 
Hartelijke groeten, Hans Tissink 
 
Moderne Devotie 
Onder geestelijke begeleiding van Mink de Vries, 
kenner van de Moderne Devotie, reizen we door 
Israel en spreken we met elkaar over de 
kernwaarden van de Moderne Devotie, tegelijk ook 
kernwaarden van de eerste christenen. We 
ontdekken dat de teksten van Thomas nog steeds 
actuele zeggingskracht hebben. Voor het leven en 
geloof van nu, maar ook wat betreft je eigen 
identiteit, en je plaats in de samenleving. Iedere dag 
behandelen we een thema, terwijl we in de 
voetsporen van Jezus gaan en de historische 
plaatsen bezoeken. We overnachten in kloosters / 
guesthouses en we proeven de sfeer van het 
klooster- en gemeenschapsleven. De reis staat 
gepland van 18 – 27 oktober 2018. Informatie: Mink 
de Vries, devriesvrolijk@tiscali.nl of Anneke van der 
Meulen. Aanmelden kan tot 15 maart via 
an.vandermeulen@planet.nl 
 
HEILIGE HUISJES, ruimte voor het hart van de kerk 
Afgelopen zondag kregen we een filmpje te zien met 
een boodschap van de voorzitter van de Algemene 
Kerkenraad.  Het gaat over de toekomst van de 
Protestantse Gemeente Zwolle. Dit filmpje kunt u 
nog bekijken  op de website van de Oosterkerk en 
op www.heiligehuisjeszwolle.nl 
Bij de uitgang liggen folders met met meer 
informatie.  

Voor de kinderen: Sloffen mee 
Sloffen mee naar de kerk?? Mag dat? Jazeker! Heel 
graag zelfs Neem zondag 3 maart jouw sloffen mee 
naar de kerk en ontdek wat zij met het thema ``Ik 
zorg voor jou`` te maken hebben. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


