
KERKGROET    (oplage 120 ex)  18 februari 2018 

Voorganger  :  10.00 ds. I. Epema 

  Koster :  10.00 Wiep Jagersma 

  Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Stille hulp 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Fam. T. Schmidt, Fuchsiastraat 
40, 8013 ZC Zwolle 

Langs deze weg willen we 
onze verbondenheid laten blijken. 
 
3e collecte: Stille hulp 
Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, 
meestal zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, 
in grote financiële problemen zijn terechtgekomen. 
Eerder konden zij nog wel het hoofd boven water 
houden, al was het met pijn en moeite, maar door 
allerlei beleidswijzigingen van de overheid en in de 
hulpverlening lukt dat niet meer.  Daardoor kunnen 
veel mensen helaas niet langer zelf in hun 
basisbehoeften voorzien, zoals eten en drinken, 
kleding, of de huur van een woning. Met het oog op 
hen verleent de Diaconie stille hulp. Het is hulp die 
niet opvalt, die mensen geen etiket opplakt, maar 
wel hard nodig is. 

De avondmaal collecte 
De avondmaal collecte van zondag 4 februari j.l., 
bestemd voor het schoolproject te Toraja in 
Indonesië, heeft opgebracht € 195,30.  
Daarbij komt nog een verhoging van € 125,00 zodat 
in totaal € 320,30 kan worden overgemaakt. 
Allen hartelijk dank.  
 
Gift 
Via ds. Iemke Epema kwam een gift binnen van 20 
Euro. Gever of geefster, hartelijk dank! 
 
Dank 
Heel hartelijk dank nog voor de prachtige bloemen 
die ik onlangs kreeg  op mijn 90e verjaardag. Ze 
waren schitterend! Nogmaals bedankt en hartelijke 
groet, mw J. Stoeten. 
Bericht Kerkgroet, 18 februari 
 
Wat de pot schaft. 
Iedereen is weer welkom bij onze gezellige 
gezamenlijke maaltijd op dinsdagmiddag 27 februari 
om half 6 in de Oosterkerk.  
Inloop vanaf 5 uur. Kosten € 5,=  
Graag voor vrijdag 23/2 aanmelden bij de lijst op de 
bar of via diniverweij@outlook.com. 
 
 
 
 

 
Doopzondag 8 april 2018 
Op 8 april staat de volgende doopzondag in de 
Oosterkerk gepland, in de ochtenddienst (deze is 
verplaatst van 6 mei). Inmiddels zijn 2 dopelingen 
aangemeld. Als u ook een doop wilt aanvragen of 
daarover in gesprek wilt, neem dan graag contact op 
met ds. Elly Urban (dsellyurban@oosterkerk.nl, 06-
26999594). 

Lezing van de 50 plus gespreksgroep in de 
Oosterkerk in Zwolle op woensdag 21 februari 
2018. 
Op woensdag 21 februari 2018 zal de heer Herman 
Odink, lid van het bestuur van het Nederlands 
waterschap Drents Overijssels Delta, een lezing 
verzorgen over: “ het water stijgt ons aan de lippen”. 
Hij zal spreken over de veiligheid in deze regio wat 
betreft het water en over wat het betekent voor deze 
regio. 
Aanvang is 10.00 uur en entree bedraagt 5 euro 
inclusief koffie en thee. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Fokje Duursema 
0384546155 
 
Z.W.O. project voor ”moedige moeders in 
Oeganda”: 
Vandaag 18 - 02 start de 40 dagen tijd, daarmee ook 
het project van Kerk in Actie over de positie van 
moeders in Noord – Oeganda. 
Ook worden er vandaag  spaardoosjes uitgedeeld. 
25 – 02 komt in het teken te staan van het Oeganda 
project, met medewerking de Z.W.O. 
18 – 03:   In het kader van het Oeganda project is er 
op 18 maart een verkoop markt van eigen gemaakte 
food – producten, direct na de dienst. Wie wil er 
voor de markt een taart/cake, enz. maken? 
U kunt zich opgeven bij:  Klazien Oosting: 038 – 
4536586.  klazienoosting@hotmail.com 
Of bij: Jannet Hooykaas 038 – 4544306. 
jannet.hooykaas@hetnet.nl  
 De Z.W.O commissie 
  
  
Op de koffie 
Elke donderdagmorgen in de even weken, staat de 
koffie klaar in De Bagijnehof. 
Kom even binnen lopen, om een kop koffie te 
drinken, een praatje te maken. 
Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom 
op: 22 februari, 8 en 22 maart enz. 
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Voor iedereen een warme groet uit de oosterkerk.  
De Werkgroep evangelisatie dankt iedereen voor het 
brengen van warme dekens en kleding voor mensen 
van de Soepbus van het Leger des Heils. Het was een 
overweldigende hoeveelheid, die goed van pas komt 
in deze koude weken.  
Meer weten: zie op de website,via 
thttps://www.rtvoost.nl/pl.aspx?nid=285765, of de 
stentor van donderdag j.l. 
 
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. 
  
Koffieconcert van 11 februari 
Een groot publiek kon genieten van deze muzikale 
happening door gemeenteleden van Advents- en 
Oosterkerk en genoten werd er! Samen op de 
planken, ook de dominees met hun combinatierap… 
Bloemen voor alle muzikanten en een mooie 
bijdrage voor het goede doel van dit concert, de 
gezamenlijke actie voor de Werkgroep Carei en de 
Stichting Kinderhulp Beregszasz: € 275,-. Iedereen 
bedankt! 
We richten ons alweer op de toekomst, 22 april a.s. 
een gezamenlijk Limonadeconcert door  kinderen en 
jongeren. Let op de flyers voor informatie en 
aanmelding. Nel vd Maden 

       
        

Ontmoetingshuis Moderne Devotie 
U/jij bent dinsdagavond 20 februari 2018 van harte 
welkom op onze volgende bijeenkomst van het 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie. De 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 ‘Vriendschap met Jezus’. Mink de 
Vries begeleidt ons deze avond. We lezen en 
overdenken 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 19 februari!) en verdere 
informatie:www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl
 of bij ds. Hans Tissink (hanstissink@kpnmail.nl). 
 
 
 

Ga je mee naar Taizé    22-29 juli 2018 
Ben je tussen de 18 en 30 jaar en vind je het leuk om 
een week met andere 
jongeren in het beroemde Franse klooster door te 
brengen? Dan is deze reis naar Taizé vast iets voor 
jou. Er zijn al enkele jongeren uit de Adventskerk die 
meegaan, maar ook hier geldt: hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. 
Taizé staat voor een interkerkelijke 
leefgemeenschap. Er wonen ongeveer 100 broeders. 
Elk jaar bezoeken tal van jongeren uit de hele wereld 
dit klooster. Zij komen bij elkaar voor ontmoeting, 
bijzondere vieringen, gezelligheid, indrukwekkende 
gesprekken over zingeving en geloof, stilte en nog 
veel meer. 
Wanneer We vertrekken zondagmorgen 22 juli 2018 
vroeg met eigen vervoer uit Zwolle en komen 
zondagavond 29 juli weer terug. 
Kosten  Vanwege een subsidie zullen de kosten 
ongeveer 150 euro per persoon bedragen (reis, 
verblijf en maaltijden). 
Verblijf    We gaan kamperen en slapen in 
meegenomen tenten. 
Meer informatie    http://www.taize.fr/nl  Of neem 
contact op met reisbegeleider ds. Hans Tissink 
(jttissink@hetnet.nl of 038-3374406). 
  
  

       Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, aanvang 
16.30 uur. 
Veertigdagentijd, 2018 thema: Een mens te zijn op 
aarde – over lijden en leiden 
18 februari Michaëlsviering, liturg ds. Mariska van 
Beusichem 
25 februari Michaëlsviering, liturgen ds. Mariska van 
Beusichem en Rosanne Hofman 
 
 
 
 
 

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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