
KERKGROET    (oplage 120 ex)  4 FEBRUARI 2018 

Voorganger  :  ds H. Tissink 

Koster :  Arie Berkeveld 

Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Wereld Diaconaat 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Mw. G. Lagerweij, Achter de 
Hoven 78, 8012 XZ Zwolle 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 

Watersnoodramp 
In deze periode is het ongeveer 65 jaar geleden dat 
Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden werden 
getroffen door een Watersnoodramp.  Nederland 
ontving van alle kanten uit de wereld hulp voor de 
slachtoffers. Deze hulp heeft veel betekend voor de 
bevolking in de getroffen gebieden.  Op zijn beurt 
willen we als kerken wat terugdoen voor landen en 
gebieden waar net zulke rampen plaatsvinden 
daarbij wetend hoe veel die hulp betekent.  
Dit gaat via het Werelddiaconaat. Via het 
Werelddiaconaat wordt bijgedragen aan acute nood 
waar ter wereld ook en wordt er tevens een bijdrage 
geleverd aan herstel en opbouw. De collecte van 
deze zondag is hiervoor bestemd.  
 
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! 
Wanneer:  donderdag 15 februari 2018 
Waar:  Verrijzeniskerk – Bachlaan 150 
Hoe laat:  20.00 – ca 21.30, koffie vanaf 19.30 
 
Fare Trade 
Ook deze zondag worden er Fair Trade Food 
producten na de dienst in de ontmoetingsruimte 
verkocht.  De Z.W.O. commissie. 
 
 
 

Heilig kijken met Rembrandt, passie en compassie. 
Rembrandt geldt als de beroemdste schilder van 
Holland. Zijn etsen en schilderijen zijn nog altijd 
subliem. Rembrandt is een meester van het spel 
tussen licht en donker. Zijn doeken kun je ook op 
een spirituele manier bekijken. Ds. Hans Tissink zal 
de deelnemers meenemen in de kijkwereld van de 
meesterschilder. Hoe zag Rembrandt God en hoe las 
hij de Bijbel? Op meditatieve wijze zoomen we in op 
de thema’s passie en compassie. Van harte welkom 
op woensdagavond 7 februari 2018 in de 
Oosterkerk. We starten om 20.00 uur, en vanaf 
19.30 uur is er inloop met koffie/thee.  
Informatie: Ds. Hans Tissink, jttissink@hetnet.nl 
Opgave: voor 5 februari 2018, 
vanhartenwondergem@gmail.com  
  
Taizéreis, eind juli 2018 
Met verschillende jongeren van de 18+kring van de 
Adventskerk hopen we van 22 tot 29 juli 2018 het 
internationale jongerenklooster van Taizé (Frankrijk) 
te bezoeken. Een unieke ervaring. Ben je tussen de 
18 en 30 jaar en lijkt dit avontuur je ook wel wat? 
Neem dan contact op met ds. Hans Tissink voor 
verdere informatie. 
  
Theologencafé op dinsdag 13 februari 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 vijfde avond is op dinsdag 13 
februari in de Sionskerk met ds. Hélène Evers. De 
avond staat in het teken van de theoloog C.S Lewis 
en begint om 20.00 uur. Adres: Glanerbeek 10. 
Aanmelding vooraf is niet nodig 
 
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.  4 februari Michaelsviering, 
cantate. Liturg Mariska van Beusichem, m.m.v. 
Cantatekoor. Uitgevoerd wordt de Cantate ‘Ich habe 
genug’ van J.S.Bach  
  
Bloemen 
Hierbij wil ik jullie hartelijk bedanken voor de mooie 
bloemen! Groet Ineke Ruitenberg  
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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: 8, 22 februari enz. 
 
Even aandacht voor het aandachtsboek! 
Er is een nieuw aandachtsboek. Mooier en stijlvoller. 
Elke zondag ligt het aandachtsboek in de 
ontmoetingsruimte. Hierin kunnen mensen aandacht 
vragen voor zaken die hen raakt. Voor alle 
duidelijkheid en om verwarring te voorkomen staan 
voorin enkele “regels” over wat de bedoeling is van 
dit boek. 

 
Stimuleringsfonds ‘Kerk laat je zien’. Denkt u mee? 
De Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) heeft het 
Stimuleringsfonds ‘Kerk laat je zien!’ ingesteld. Er is 
veel geld beschikbaar. Doelstelling is financiering van 
projecten die onderscheidend bijdragen aan een 
levendige PGZ. Ze moeten leiden tot nieuw elan en 
verdieping en versteviging van geloofsengagement 
en tot aansprekende communicatie van het geloof. 
Het gaat om frisse ideeën en het durven inslaan van 
nieuwe wegen. Ook projecten die voortbouwen op 
iets bestaands komen in aanmerking, zolang het een 
opvallende impuls geeft. Ook vanuit onze 
wijkgemeente kunnen voorstellen worden gedaan. 
Denkt u mee? Mail naar: scriba@oosterkerk.nl. 
 
Zing mijn ziel” uw dagboek voor de 
veertigdagentijd. 

              Het veertig dagen boek met de veelzeggende titel 
“Zing mijn ziel” is vanaf zondag 4 februari 
aanstaande tot en met zondag 18 februari tegen 
betaling van € 4,50 verkrijgbaar in de Oosterkerk. De 
schrijvers hebben hun gedachten over hun favoriete 
geloofslied aan papier, aan u toevertrouwd. Aan de 
hand van deze teksten wordt u meegenomen 
richting Pasen. Tevens draagt u bij, na aftrek van de 
kosten, via Kerk in Actie aan de ondersteuning door 
Mother’s Union van vrouwen in Oeganda. Lees meer 
over het doel in het veertig dagen boek. 
 
ROMMELMARKT 
De rommelmarkt/bazar: zaterdag 17 februari 2018 
van 10.00 -14.00 uur in De Bagijnehof/Oosterkerk. 
We krijgen graag typische rommelmarktspullen, 
huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken, 
schoenen en goede kleding (vooral ook 
kinderkleding).  Graag 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. Karst Mulder, tel. 038-
4547960; Willem Boerman, tel. 038-4534181 
 
Bagijn 
Op 13 februari 2018 is het weer tijd om de Bagijn te 
stickeren in de Bagijnehof. Dit is een week later dan 
eerder in de Kerkgroet stond. We beginnen om half 
tien. Alle stickeraars en mensen die dat willen 
worden, van harte welkom. De volgende data zijn 1 
mei en 4 september. 
 
Oecumenische ontmoetingen 2018 
Op de woensdagavonden 7 en 21 februari van 20:00-
22:00 is iedereen welkom voor twee oecumenische 
ontmoetingen in het Dominicanenklooster o.l.v. 
pastor Hans Schoorlemmer en ds. Nelleke 
Eygenraam. De eerste avond gaat over ‘Mensen met 
rafelrandjes, heerlijke mensen?!’. De tweede avond 
heeft als thema ‘Elk mens hef zich ’n kruus te 
dragen’ (Daniël Lohues). Op de avonden gaan we 
met elkaar in gesprek en zullen we ons ook 
verdiepen in de betekenis van Aswoensdag en de 
klassieke rituelen rond boete en verzoening.  Voor 
beide avonden samen vragen we een bijdrage van 
€5,00. Meedoen? Meld u dan aan bij ds. Nelleke 
Eygenraam (dominel@hetnet.nl of telefonisch). 

 
Een warme deken uit de Oosterkerk!   
We willen deze winter niemand in de kou laten 
staan. Daarom starten we met een inzamelingsactie. 
Heel Zwolle kan (warme) dekens, shawls, 
winterjassen en handschoenen brengen naar de 
Oosterkerk. Ze zijn bestemd voor mensen die hierin 
niet zelfvoorzienend zijn. We verstrekken dit aan het 
Leger des Heils en bezoekers van de Soepbus. 
Inleveren kan op zondag 11 februari rondom de 
kerkdienst. Of op maandag 12 en dinsdag 13 februari 
tussen 19.00 en 20.00 uur in het zalencentrum van 
de Oosterkerk. Alvast bedankt voor de 
medewerking! Heeft u een vraag? Mail dan naar: 
scriba@oosterkerk.nl. 
 
Doel diakonie kollekte 
De diakonie kollekte in de HA dienst, is vandaag 
opnieuw bestemd voor de Nafiri Sion Kerk in Toraja, 
op het eiland Sulawesi in Indonesië. 

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 Jan Oosting 
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