
KERKGROET    (oplage 120 ex)  11 februari 2018 

Voorganger  :  10.00 ds. I. Epema 

  Koster :  10.00 Egbert van Buiten 

  Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Exploitatie PGZ 

 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Rien de Vries, Isalakliniek afd. 
IJselheem, Zwolle 
Langs deze weg willen we 

onze verbondenheid laten blijken. 
 
 
3e collecte: Exploitatie Protestantse Gemeente 
Zwolle 
De jaarlijkse actie Kerkbalans is nog maar net 
achter de rug en alweer vragen we u om een 
bijdrage. Want we willen als Protestantse 
Gemeente Zwolle meer dan de kerk draaiende 
houden en ‘op de winkel passen’. In alle 
wijkgemeenten én op de pioniersplekken die de 
PGZ rijk is, zoals ‘Het Plein’ rond stadspastor ds. 
Mariska van Beusichem, en ‘Ontmoetingshuis 
Moderne Devotie’ rond ds. Hans Tissink zien we 
hoe mensen op originele wijze handen en 
voeten geven aan het geloof. Hier is ook geld 
voor nodig. Daarom vragen we u bij te dragen 
aan deze doelcollecte. Hartelijk dank alvast! 
 

 
 Koffieconcert /  
5 minutenfestival 
Het kan  u niet ontgaan zijn: 
Vandaag koffieconcert om 
11:30 in de Oosterkerk. 
Jonge en oudere muzikanten 

uit Adventskerk en Oosterkerk verzorgen een 
mooi en zeer gevarieerd programma van korte 
toegankelijke muziekstukjes.  Ook de dominees 
laten zich niet onbetuigd.  
Kom luisteren en genieten 
Na de dienst is er eerst koffie met iets lekkers, en 
de muziek begint om half 12. Ongeveer 30-40 
minuten. 
Het concert is vrij toegankelijk, breng iedereen 
die het leuk vindt mee. 
Bij de uitgang is er een collecte voor een 
gezamenlijke actie van  de werkgroep Carei en 
de Stichting Kinderhulp Beregszasz ( Oekraïne) 
 
 
 
 

Rommelmarkt zaterdag 17 februari Oosterkerk  
We zoeken nog koek - en taartbakkers. Zodat 
we de koffie voor de verkoop kunnen 
aankleden. Graag brengen op vrijdag (14.00- 
16.00 uur en 19.00 en 20.00 uur) 
 
Bedankt 
Hartelijk dank voor alle blijken van meeleven 
tijdens het verblijf van Jan in het Zonnehuis. 
De vele kaarten, bloemen, bezoekjes en groeten 
uit de Oosterkerk ,hebben mijn man en mij zeer 
goed gedaan. 
Ook de warme belangstelling na het overlijden 
van mijn man Jan, heeft mij goed gedaan. 
Hartelijke groet, J. Hiemstra-Jager 
 
 
Het verhaal gaat … 
In de kerkdienst van afgelopen zondag hoorden 
we nog een interessante uitleg van de onlangs 
overleden Nico ter Linden over het verhaal van 
de schoonmoeder van Petrus. Hij heeft veel 
meer interessante verhalen opgetekend, onder 
andere in het boek ‘Het verhaal gaat’. Dit boek 
gebruiken we in de oecumenische 
gespreksgroep met dezelfde naam. Elke tweede 
dinsdag van de maand, van 13:30 tot 15:00 uur 
komen we bijeen in de Lutherse Kerk (ingang 
Potgietersingel). U en jij zijn van harte 
uitgenodigd om ook eens een keertje (of vaker) 
mee te doen. Eerstvolgende keer dus 
aanstaande dinsdag. Meer info: ds. Iemke 
Epema. Welkom. 
 
Klooster weekend 
Van 16 – 18 maart verblijven we met een kleine 
groep in het Trappisten klooster Koningshoeven 
in Noord Brabant. Het thema voor dit weekend 
is “Schuld en vergeving”. We staan stil bij de 
bekende gebedszin uit het Onze Vader: “vergeef 
ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren”. Er zijn nog 2 kamers vrij. Wie 
heeft belangstelling? De kosten zijn 100 euro 
inclusief beddengoed, handdoeken en 
maaltijden. Het belooft een mooi weekend te 
worden. Informatie & opgave:  Anneke van der 
Meulen 
an.vandermeulen@planet.nl of 06 53720539. 
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In de herhaling! 
De gespreksavond Vorming en Toerusting van 8 
november j.l. in de Oosterkerk kon helaas niet 
doorgaan.  
Maar is er een herkansing.  
Op woensdag 14 februari is er onder leiding van 
ds. Henk Olde een gespreksavond in de 
Oosterkerk.  
Onderwerp: Wat hebben WIJ eraan dat de kerk 
in Indonesië groeit? 
De avond begint met een korte verkenning van 
de achtergronden  van heidendom, animisme 
geestengeloof en natuurreligie.  
We proberen antwoorden te vinden op de 
vragen:  
Is er in de ontwikkeling van natuurreligie iets te 
herkennen  van het huidige materialisme?  
Is er een ontwikkelingsproces in onze 
seculariserende wereld te onderkennen?  
Tijd: woensdag 14 februari om 20.15  tot 22.00 
uur 
Plaats: Oosterkerk, Bagijnehof, Koewegje 2  
We begroeten u graag.  
 
Inspiratieavond Holtenbroek. 
Woon je als christen in Holtenbroek en 
ben je nieuwsgierig naar wat er allemaal 
door (leden van) kerken wordt 
georganiseerd voor mensen in 
Holtenbroek? Doe je zelf mee aan een 
buurtinitiatief, zoals maaltijden of 
activiteiten en ben je op zoek naar 
mensen die jouw initiatief kunnen 
versterken? Ben je op zoek naar een 
buurtinitiatief dat bij jou past om aan mee 
te doen? Speciaal voor de mensen die hart 
hebben voor Holtenbroek en die deze 
vragen hebben, organiseert het Diaconaal 
Platform Zwolle, Stichting Present Zwolle 
en de CGK Zwolle een Inspiratieavond. Op 
deze avond zal er ruimschoots 
gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten. 
Ook zal er informatie worden gegeven 
over de (sociale) problematiek / 
achtergronden / hulpvragen van de 
bewoners van Holtenbroek. Van harte 
welkom! 
donderdag 15 februari 2018 
Verrijzeniskerk – Bachlaan 150 
20.00 – ca 21.30, koffie vanaf 19.30 

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. 
11 februari Michaelsviering Vesper. Liturgen 
Margrieta de Boer en Els Rademaker-Vos. 
Van 13.00 – 16.00 uur programma Zin op 
Zondag 
18 februari Michaelsviering, liturg ds. Mariska 
van Beusichem 
  
Zin in zondag 
Eén keer in de maand experimenteren we in 
Academiehuis Grote Kerk met eenvoudige 
vormen van bezinning en gebed, oefenen we 
muziek, en maken we ruimte voor gesprek over 
onze stad, de samenleving en onze eigen 
roeping daarin. 
Vandaag 11 februari, is het weer zover! 
13.00 – 14.00 uur:  Aankomst, gezamenlijke 
lunch 
Voor koffie en thee wordt gezorgd. U wordt 
gevraagd zelf brood mee te nemen dat we met 
elkaar kunnen delen. 
14.00 – 15.00 uur:  In het kader van 
carnavalszondag kunt u kiezen tussen twee 
activiteiten: 
1) Maskers maken onder leiding van Rosanne 
2) Een gesprek rond het thema ‘Gods dwazen’ 
onder leiding van stadspastor Mariska van 
Beusichem. 
15.00 – 16.00 uur:    Zingen met Toon Hagen   
16.30 – 17.30 uur:    Michaëls-vesper 
Ds. Mariska van Beusichem, Stadspastor 
 
 
 

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 Ans Selhorst 
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