
KERKGROET    (oplage 170 ex)  25 MAART 2018 

Voorganger  :  ds I. Epema 

Koster :  niet bekend 

  Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : vakantieweken 

gehandicapten 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 

gaan de bloemen naar: Hr. en 
Mw. W. Meinders, Huibertplaat 10, 
8032 DD Zwolle 

Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 

 
Stille Week  

Als  Oosterkerk en Adventskerk houden we de 
vieringen in de Stille Week dit jaar weer gezamenlijk. 

Er is gekozen om dit jaar in het begin van de week 
voor de vespers iedere avond om 19:30 uur in de 

Adventskerk bij elkaar te komen, en in de tweede 
helft van de week op dezelfde tijd in Oosterkerk. 

Net als vorig jaar zingen op Witte Donderdag onze 

Oosterkerkcantorij en de cantorij van de Adventskerk 
samen, dit jaar bij ons in de kerk.  Alleen op Goede 

Vrijdag worden er twee verschillende vieringen 
gehouden : een gezongen Passie hier in de 

Oosterkerk, met eigentijdse Nederlandstalige 

popmuziek en een viering waarin de Paascyclus 
wordt voortgezet in de Adventskerk. De viering op 

Stille Zaterdag begint om 21:30 uur.  Voor een 
overzicht van alle vieringen in deze week met 

aanvangstijden en informatie over wat er in de 
Paasnacht gebeurt in de kerk , zie de website.  

 

Paasochtend 
Op Paasochtend is er  geen  vroege viering om 7 

uur, in tegenstelling tot wat vorige week als 
mededeling op de beamer werd aangegeven. Door 

logistieke problemen kon deze viering helaas niet 

doorgaan.  Om 8 uur  is er een feestelijk Paasontbijt. 
Om 9 uur is er eerst een viering speciaal gericht op 

kinderen en hun ouders, waarin ds. Hans Tissink 
voorgaat. Om 10:30 uur is er een feestelijke viering 

met koperblazers van de Bazuin.  

 
Vieringen in de Stille Week 2018  

Maandag 26, Dinsdag 27 en Woensdag 28 maart 
19:30 uur Adventskerk 

Gezamenlijke vespers, voorgangers resp. ds. Nelleke  
Eygenraam, ds.  Iemke Epema en ds. Hans Tissink 

Witte Donderdag, 29 maart, 19.30 uur 

Oosterkerk 
Dienst van Schrift en Tafel voorganger ds Nelleke 

Eygenraam en Iemke Epema mmv de gezamenlijke 
cantorijen olv Geeske Koopman en Johannes Dijkstra 

Goede Vrijdag, 30 maart, 19.30 uur Oosterkerk 
Eigentijdse Passie door Koorbizniz Oosterwind olv 
Geeske Koopman voorganger: ds. Elly Urban 22 uur 

Adventskerk Wake bij het kruis voorganger: ds. 
Nelleke Eygenraam 

Stille Zaterdag, 31 maart, 9:30 uur gezamenlijk 
morgengebed Adventskerk 21.30 uur Paaswake   
voorganger: ds. Hans Tissink mmv de cantorij van de 

Adventskerk olv Johannes Dijkstra 

 
Op Paaszondag, 1 april, is er om 9:30 uur een viering  

in de Adventskerk. In de Oosterkerk is er om  8.00 
uur een Paasontbijt en om 9.00 uur een 

kinderpaasviering. Tijdens de viering is er 
kinderoppas. Er is geen gelegenheid om elkaar na de 

dienst te ontmoeten. Om 10.30 uur is er een tweede 

viering met medewerking van koperblazers. Tijdens 
deze tweede viering is er kinderoppas. Na de viering 

is er gelegenheid tot ontmoeting en het drinken van 
koffie en thee en limonade. 

 

Zondagavond 25 maart de avond van 
Palmzondag. 

Het keerpunt van Palmzondag als opmaat van de 
‘stille week’. In deze avonddienst lezen we gedeelten 

uit het lijdensevangelie naar Marcus, dit wordt 
voorafgegaan door een lezing uit Jesaja en een 

gezongen gedeelte uit Filippenzen. Als psalmengebed 

hebben we gekozen voor psalm 51a uit ons Liedboek 
gecombineerd met psalm 130 en 71 als ‘chant’,  een 

De dienst begint om 19.00 uur in de Oosterkerk. De 
voorganger is ds. Nelleke Eygenraam mmv. De 

Zwolse Cantorij olv Rudie Altelaar. Organist is Marijn 

de Jong 
 

GEZOCHT: MENSEN DIE DE STARTZONDAG OP 9 
SEPTEMBER (MOGELIJK MET MENSEN VAN DE 

ADVENTSKERK) WILLEN  VORMGEVEN. 
MENSKRACHT, TEAMS, IDEEËN VOOR JONG EN 

OUDER: WELKOM! REACTIES NAAR 

SCRIBA@OOSTERKERK.NL OF VIA DE OUDERLING 
VAN DIENST. 

 
Liturgische vernieuwing 

In de taakgroep eredienst denken we na over 

mogelijkheden van liturgische vernieuwing. We 
zoeken enkele gemeenteleden die enthousiast zijn 

om mee te denken en mee te doen aan de 
voorbereiding voor een  zondagmorgendienst op  

10 juni, waarin we zoeken naar liturgische vormen 

die vernieuwen, inspireren en raken. Ieder vanuit de 
eigen beleving en wensen. Als je het leuk vindt 

hieraan deel te nemen meld je dan aan via Ramon en 
Anja Vliegenthart,  email:  ramon_anja@tele2.nl    

tel. : 06 38427240 
 

Financiën 

Wijkkas:  Deze maand zijn 7 giften ontvangen: 
totaal € 870,-. Hartelijk dank voor uw steun aan de 

wijkkas. Dit hebben we echt nodig om de jaarlijkse 
wijkkasuitgaven van €12.000,- uit de inkomsten van 

dit jaar kunnen betalen. De totale inkomsten dit jaar 

zijn tot nu toe € 2015,-.  
 

Kerkbalans 2018. De resultaten per 15 maart 2018 
zijn bemoedigend. In 2017 was het bedrag aan 

toezeggingen in onze wijkgemeente € 310.577,-; in 
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2018 is dat € 309.673,-. Inmiddels is ook € 4.033,- 

zonder toezegging ontvangen. Voor meer informatie 
klik hier. 

 
Verantwoording 

Van een gemeentelid € 15,00 ontvangen voor de 

wijkkas. Hartelijk dank 
 

Ds. Tissink is voor een een klein aantal uren 
verbonden aan de Oosterkerk. Afgelopen jaar is hij 

begonnen met een pioniersplek "moderne devotie". 
Hierdoor kan hij niet voor de Oosterkerk aan het 

werk. Om deze uren aan te vullen kunnen wij voor 2 

jaar een kerkelijk werker aanstellen voor 1 dag per 
week. De kerkenraad heeft Dirk Jan Steenbergen 

voor deze functie benoemd met ingang van 1 april. 
Wij kennen hem eigenlijk alleen als jeugdwerker, 

maar hij heeft veel ervaring als kerkelijk werker in 

andere gemeentes. De kerkenraad heeft het volste 
vertrouwen dat het pastoraat bij hem in goede 

handen is. Hij zal voornamelijk in de wijk van Elly 
Urban aan het werk gaan.   

 
Bezoek uit Schwerin    

In het weekend van 20 t/m 22 april 2018 ontvangt 

de Adventskerkgemeente bezoek vanuit de 
Petrusgemeinde in Schwerin, partnergemeente in 

Duitsland. De aankomst is op vrijdagmiddag. Op 
zaterdag wordt er een bezoek gebracht aan het 

orgelmuseum in Elburg. Vanaf 19:30 uur is er een 

‘gemütlicher Abend’ in zaal 2 van SIO waarin een 
spannend spel onderdeel is van het programma. Alle 

gemeenteleden van de Adventskerk en de Oosterkerk 
zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Op zondag zijn 

de bezoekers uiteraard aanwezig in de kerkdienst. Na 

de lunch vertrekken zij naar Schwerin. Voor dit 
weekend zoeken wij nog gastgezinnen. Wie wil een 

logeeradres bieden aan de bezoekers uit Schwerin? 
Informatie en aanmelden bij Gea Kramer, 

geakramer17@outlook.com / 06-10619991 
 

Vanuit Vorming&Toerusting wordt een thema 

avond Israël – Palestina georganiseerd op dinsdag 3 
april vanaf 20.00 uur in de Oosterkerk. Aandacht is er 

voor The Tent of Nations, een inspirerend project van 
geweldloos verzet in Palestina en voor het – 

eveneens geweldloze - project van de Rabbis for 

Human Rights in Israël. Welke wegen vinden mensen 
om in tijden van angst staande te blijven en te 

geloven in vrede? Iedereen is welkom! Deze avond 
dient tevens als informatieavond voor de (studie)reis 

naar Israël/ Palestina, die van 17 – 26 oktober 
plaatsvindt.  De avond staat onder leiding van  Wil 

van de Meeberg en Roelof Klem, in aanwezigheid van 

Maaike Hoffer van St. COME en gids tijdens de reis. 
 

Actie Veertigdagen tijd 
Vorige week zondag is er al heel wat geld verdiend 

voor het project: Moedige moeders in Oeganda. 

Er zijn nog een paar plaatsen over voor de 

Oegandese maaltijd bij Henk en Ans Selhorst thuis op 
woensdag 11 april om 17.30 uur. De maaltijd kost € 

15 pp. Ook kan er nog ingeschreven worden voor 
een middag of avond zeilen. Opgeven kan via 06-

51061166 of ans,selhorst@home.nl 

 
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. 

 
Voor groep 7 en 8     

Vanmiddag lasergamen in de kerk !!  om 14.00 uur 
tot 16.00  uur 

Voor de 12 plus 
WIE IS DE MOL in het PAASVERHAAL, De 

PAASCHALLENGE In de paasnacht spelen we vanuit 

de Oosterkerk een ‘wie is de mol’- achtig spel met als 
leidraad het paasverhaal maar dan wel heel modern. 

Door allerlei opdrachten door de hele stad ontdek je 
het geheim van pasen. Voor iedereen op de 

middelbare school!!!!  Met kerken uit heel Zwolle en 

Nederland! Van 20.00 uur tot 0.700 uur in de 
ochtend PS  We zoeken nog begeleiders hiervoor 

(voor een deel van de nacht,  shiftdienst) 
 

Op Goede Vrijdag, 30 maart, brengt Koorbizniz 

Oosterwind een geheel nieuwe versie van de 
‘Passion’ ten gehore in de Oosterkerk. Aanvang is 

19.30 uur. In deze ‘Passion’ wordt een verbinding 
gemaakt tussen het lijdensverhaal van Jezus en de 

Nederlandstalige popmuziek. Er zullen delen van het 
lijdensverhaal voorgelezen worden. Deze lezingen 

zullen worden afgewisseld met hedendaagse, 

verbindende teksten, geschreven door ds. Jan 
Woltinge. Deze teksten vormen een brug tussen het 

evangelie en datgene wat ons ook nu bezighoudt. De 
voorganger is ds. Elly Urban.  

 
Donderdagavond 5 april: 153 vissen??? 
Na Jezus' dood en enige verschijningen weten zijn 

leerlingen niet goed hoe en waarmee ze nu zonder 

Jezus verder moeten. Johannes vertelt in het laatste 
hoofdstuk van zijn evangelie dat ze dan maar gaan 

vissen. Dit 21e hoofdstuk zit vol rijke symboliek in 
woorden, getallen en beelden. Jaap Jonkmans neemt 

ons daarin mee op donderdagavond 5 april om 

20 uur in de Oosterkerk. Ieder die geïnteresseerd 
is is van harte welkom om daar, na een inleiding met 

hem en de andere deelnemers over van gedachten te 
wisselen. De toegang is vrij en opgave van te voren 

is niet nodig.  
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