
KERKGROET    (oplage 120 ex)  11 maart 2018 

Voorganger  :  ds. Iemke Epema 

Koster :  Wiep Jagersma 

Collecten :  1e Diaconie  2e Kerk  3e Wijkkas 

 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar:  
Fam. W. Frijlink, Abel Tasmanstraat 
212, 8023 XL Zwolle 

Langs deze weg brengen we onze verbondenheid tot 
uitdrukking. 
 
Derde collecte: Wijkkas 
In alle wijkgemeenten wordt er van alles onderno-
men om het gemeenteleven te laten groeien en 
bloeien en als kerk middenin de samenleving te 
staan. Dankzij de wijkkas zijn deze activiteiten moge-
lijk. Uw bijdrage hieraan is heel welkom! 
 
Kerkbalans resultaat Oosterkerk 
De eerste voorlopige uitslag van kerkbalans voor de 
Oosterkerkgemeente per 23 februari 2018 is bekend. 
Onze gemeente is in 2017 gekrompen met 119 leden 
(t.o.v. 2014: -499) en telt nu 3122  leden. Van ca 50 
% van de gemeenteleden werd een toezegging voor 
2018 ontvangen voor een totaal bedrag 305.985 
euro. Gemiddeld steeg de toezegging per ingevulde 
reactie met 4% van 250,87 in 2017  naar 260,11. Dit 
document  Kerkbalans resultaat februari 2018  laat 
u de resultaten van onze wijkgemeente zien. 
 
Paasontbijt 
Zondag 1 april, 1e paasdag, bent u van harte welkom 
bij het paasontbijt. Het ontbijt begint om    8.00 uur 
in de Bagijnehof bij de Oosterkerk. Omdat we graag 
willen weten hoeveel boodschappen we moeten 
halen, vragen we u wel om zich op te geven. U kunt 
mailen of bellen. Hettie de Ruiter 
hettie.deruiter@home.nl tel. 4541311, Ans Selhorst 
ans.selhorst@home.nl tel.4534301 
Er liggen ook intekenlijsten in de Bagijnehof. Er zal 
een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. 
 
Bedankt 
Mw Van der Vegt-Everts, die tijdelijk bij IJsselheem 
verblijft, bedankt de Oosterkerkgemeente heel har-
telijk voor de bloemen. Zij hoopt heel erg dat ze bin-
nenkort weer terug kan naar haar huis Achter de Ho-
ven. 
 
“ACHTER HET NIEUWS, VOORBIJ DE MUREN”,  
tiendaagse ontdekkingsreis naar Israël-Palestina van 
17 – 26 oktober 2018 
De reis wordt georganiseerd in samenwerking met 
het Arabisch Onderwijscentrum (AEI) in Palestina en 
het dialoogcentrum Nes Ammin.  
Deelnemers komen in gesprek met mensen van al-
lerlei slag over recente politieke ontwikkelingen en 

het religieuze en sociale leven in beide landen, met 
extra aandacht voor het leven van alledag. Deelne-
mers zullen een beter begrip verwerven van de poli-
tieke situatie in het gebied, het religieuze landschap 
en de dynamiek tussen seculiere en religieuze le-
vensstijlen.  
We reizen door een groot deel van Palestina en Is-
raël, waarbij we het land goed kunnen verkennen en 
bezoeken o.a. Jeruzalem, het Meer van Galilea, Na-
zareth en Hebron en logeren bij gastgezinnen in 
Bethlehem en in het gastenverblijf in Nes Ammin. 
Kosten ongeveer € 1.400 all-in. Info en opgave: Wil 
van de Meeberg, 038-4548083, r.klem@planet.nl, 
zie ook www.voorbijdemuren.nl 
Op 3 april 2018 wordt in de Oosterkerk, onder de pa-
raplu van de taakgroep Vorming & Toerusting een in-
formatieavond georganiseerd, aanvang 20.00. Hier-
over volgt nog informatie. 
 
Meditatieve wandeling in de veertigdagentijd, zon-
dag 18 maart 2018 
Wandelen, in stilte. Buiten zijn, de wind voelen, de 
zon of de regen. Met een tekst voor onderweg. Ge-
dachten om te delen, om voor jezelf overwegen. 
Wandelen, als bezinning en bezieling in de veertigda-
gentijd. 
Wanneer: zondag 18 maart na de dienst en de koffie 
in de Oosterkerk 
Tijd: van 11.30 – 12.30 uur, daarna is er koffie/thee. 
Om het veertigdagenproject ‘Moeders van Oeganda’ 
te steunen, wordt een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd. Opgeven bij Christa van Stappen, cvanstap-
pen@kpnmail.nl of tel. 4543230 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie 20 maart 
Op dinsdagavond 20 maart is er opnieuw een 
bijeenkomst van het Ontmoetingshuis Moderne 
Devotie. Het thema is dan: Wanneer je hulp en steun 
mist. De bijeenkomst begint met een gezamenlijke 
maaltijd om 18.30 uur in studentencafé Het 
Vliegende Paard (Voorstraat 17-19) 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. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
ds. Hans Tissink. 

Theologencafé dinsdag 13 maart om 20.00 uur. 
Iedere tweede dinsdag van de maand vertelt één 
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van de predikanten 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.  Deze keer 
om 20 uur in de Oosterkerk met ds. Hans Tissink. 
Het gaat 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 ge-
meenten en werd later hoogleraar. Hij was betrok-
ken bij het kerkelijk verzet in de Tweede Wereldoor-
log. Minder bekend is de mystieke kant van Mis-
kotte. In 2015 verscheen deel 14 uit het Verzameld 
Werk onder de titel ‘Mystiek en Bevinding’. We zul-
len 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. 

Wees welkom 
We zien er alweer naar uit: aanstaande dinsdag is 
het weer de tweede dinsdag in de maand, en dan 
komt de groep Het verhaal gaat weer bijeen. Een 
heel interessante, oecumenische gespreksgroep 
rond het boek Het verhaal gaat … van Nico ter Lin-
den. Kom ook eens. U/jij bent van harte welkom van 
13:30 tot 15:00 uur in de Lutherse Kerk (ingang Pot-
gietersingel). Meer info: ds. Iemke Epema. 
 
Koffie op de Pierik 
Op de donderdag in de oneven weken komen gezel-
lige mensen van diverse pluimage bijeen in het ge-
bouwtje van de speeltuin Assendorp (Geranium-
straat). Ze drinken koffie, zitten gezellig te babbelen, 
sjoelen, spelen rummikub en zo. Bent u ook zo gezel-
lig? Kom dan ook eens. Tijd: ergens tussen 10:00 en 
12:00 uur. 
 
Lijden, erop of er onder 
Dinsdagavond 20 maart om 20.00 uur in de Ooster-
kerk: "Lijden, erop of eronder?" In een inleiding ver-
tel ik hoe Thomas van Kempen met lijden omging en 
welke andere strategieën er zijn. Daarna is er ruimte 
voor gesprek en vragen. Annie Hasker 
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, aanvang 
16.30 uur. 
Veertigdagentijd, 2018 thema: Een mens te zijn op 
aarde – over lijden en leiden 
11 maart Michaelsviering, liturg ds. Mariska van Beu-
sichem 
Van 13.00 tot 16.00 uur: ‘Zin op zondag’ 

18 maart Michaelsviering, Taizé-viering, Taizé-werk-
groep, liturg Jan Doelman 
25 maart Michaelsviering, Palmzondag: Dan klinkt 
het motet  Jesu meine Freude van J.S. Bach. Voorgan-
ger ds. Mariska van Beusichem 
30 maart, 22.00 u. Kruismeditatie, Goede Vrijdag: F. 
Liszt Via Crucis.  Voorganger: ds. Harm Bousema 
1 april Michaelscantateviering, Paaszondag.  De can-
tate die dan wordt gezongen is Erfreut euch ihr Her-
zen van J.S. Bach. Voorganger ds. Mariska van Beusi-
chem 
In tegenstelling tot dat wat in Gaandeweg staat zijn 
er geen vieringen op Witte Donderdag en Stille Za-
terdag. 
 

Zin op Zondag 11 maart 
in Academiehuis Grote Kerk 
13.00 u samen lunchen, 14.00 u in gesprek met lo-
cale politici 15.30 u ruimte voor muziek en 
zang, 16.00 u koffie/thee, 16.30 u Michaëlsviering 
U bent van harte welkom om het programma of ge-
deelten ervan bij te wonen. 
 
Wijn & Wijsheid 
Mooie gesprekken over levensthema’s onder leiding 
van stadspastor Mariska. 
Plaats: Het Wijnhuis achter de Grote Kerk in Zwolle. 
Woensdag 14 maart, 20.00 u 
Deelname gratis, consumpties voor eigen rekening. 
  

Mariska van Beusichem Stadspastor Zwolle 
06-23165797 

 

 
 

  
 

 

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 Hans Gerritsen 
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