
 

 

 

KERKGROET    (oplage 120 ex)  4 MAART 2018 

  Voorganger :  Ds. Nelleke Eygenraam  
  Koster :  Egbert van Buiten 
   Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Zending Kerk in Aktie 
       
 
 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:   
Mw. B. v.d. Vegt-Everts, p/a 
Isalakliniek, afd. IJsselheem V2-6 
afd. B2. 
Langs deze weg willen we onze 

verbondenheid laten blijken.  
 
4 maart: Zending Kerk in actie 
Op de eerste zondag in maart collecteren we in de 
Protestantse Gemeente Zwolle voor het 
zendingswerk van onze kerk.  
Een voorbeeld is de door Kerk in Actieondersteunde 
organisatie P3W in West-Papoea. P3W wil vrouwen 
actief betrekken bij de ontwikkeling van hun land en 
volk. Ze leren lezen en schrijven, volgen 
bijbelstudies, krijgen praktijklessen over gezonde 
voeding of  volgen een vakopleiding. Door de 
cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen. 
Bovendien nemen ze hun kennis en ervaring mee 
terug naar hun dorpen.  
En heel belangrijk: zij stimuleren ook hun dochters 
om naar school te gaan, zodat het werk in de 
volgende generaties doorgaat. 
 
 Voor de kinderen: Sloffen mee 
 Sloffen mee naar de kerk?? Mag dat? Jazeker! Heel 
graag zelfs. 
Neem zondag 3 maart jouw sloffen mee naar de 
kerk en ontdek wat zij met het thema ``Ik zorg voor 
jou`` te maken hebben. 
 
Woensdagavondvesper op 7 maart om 19:00 uur 
Elke woensdagavond in de Veertigdagentijd is er een 
korte vesper in de Adventskerk. 
Het thema van alles vespers is: ‘Onvoorwaardelijke 
liefde’, op 7 maart toegespitst: ‘Leven delen’. De 
vespers zijn sober van opzet en duren hooguit een 
half uur.  
Tijdens de vespers wordt niet gecollecteerd. Wel 
staan bij de uitgang de paarse collectebussen voor 
het ZWO-project vluchtelingenkinderen uit  
 

 
Myanmar die worden opgevangen in Thailand. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Meditatieve wandeling in de veertigdagentijd,  
 Wandelen, in stilte. Buiten zijn, de wind voelen, de 
zon of de regen. Met een tekst voor onderweg.  
Gedachten om te delen, om voor jezelf overwegen. 
Wandelen, als bezinning en bezieling in de 
veertigdagentijd. 
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 ‘Vrouwen van Oeganda’ 
te steunen, wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd.  Graag opgeven bij Christa van 
Stappen, cvanstappen@kpnmail.nl of tel. 4543230 
 
Doopzondag 8 april 
Op die zondag worden in de ochtenddienst 2 
kinderen gedoopt. Wilt u voor deze zondag ook een 
doop aanvragen, neem dan graag contact op met ds. 
Elly Urban, 06-26999594. 
 
Z.W.O. nieuws:  
4 maart: Vandaag is er na de dienst weer een Fair 
Trade tafel met (h)eerlijke food producten. Tevens is 
er een handtekeningenactie van Amnesty 
International. 
11 maart: Paasgroeten actie van de Z.W.O. 
In de Bagijn kunt u na de dienst kaarten meenemen 
en indien gewenst postzegels kopen. Er zijn dubbele 
Nederlandse kaarten, voor gevangenen in Nederland 
en hun familieleden. (2 postzegels). De Engelstalige 
kaarten zijn voor mensenrechten organisaties. Zet 
wel uw naam op de kaart, maar nooit uw adres. Er 
zijn voorbeelden van bemoedigde teksten in het 
Nederlands en het Engels beschikbaar.  
Verzend de kaarten zo gauw mogelijk. De kaarten 
zijn door gedetineerden gemaakt. 
18 maart: In het kader van het Oeganda project is er 
dan 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 
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opgeven bij: Klazien Oosting: 038 – 4536586.  
klazienoosting@hotmail.com  
Jannet Hooykaas: 038 – 4544306.                           
De Z.W.O.commissie, Jannet.hooykaas@hetnet.nl 

 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, aanvang 
16.30 uur. 
Veertigdagentijd 2018 thema: Een mens te zijn op 
aarde – over lijden en leiden 
4 maart: Michaëlsviering, Vesper. Liturgen Robert 
Kanning en Christa van Stappen 
11 maart: Michaëlsviering, liturg ds. Mariska van 
Beusichem. Van 13.00 tot 16.00 uur: ‘Zin op zondag’ 
 
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 en 22 maart enz. 
 
Rommelmarkt 
Wat is er veel ingebracht. Boeken, kleding en al het 
andere, het hield bijna niet op. Dat betekende veel 
sjouwen en puzzelen om het een plek te geven. Volle 
zalen. Belangrijk dat er zoveel spullen 
zijn ingebracht. De 35 medewerkers hebben een 
alles betekenende rol gehad om de 
rommelmarkt/bazaar te doen slagen. Mooi weer, 
veel bezoekers en een goede opbrengst. 
Na aftrek van kosten € 2.235,00. We mogen daar 
het mooie resultaat van € 275 van het concert van 
twee weken terug bij optellen. We delen dat graag 
als Stichting Kinderhulp Beregszasz en Werkgroep 
Carei. Heel hartelijk dank.  
Karst Mulder en Willem Boerman  
 
Beste Oosterkerkers 
Jullie hebben mij blij verrast met een prachtig 
boeket. Dank daarvoor. Het draagt bij aan mijn 
herstel. Ik hoop snel weer in uw midden te zijn. 
Hartelijke groeten van 
Toos Schotanus. 
 
 
 
 
 
 

Talentenbank Oosterkerk: Draagt u een steentje 
bij? Er zijn (nieuwe) vacatures! 
-  Leiding kindernevendienst:  1 keer per 5-6 weken 
-  Lid Taakgroep Vorming & Toerusting: vier keer per 
jaar meedenken 
Meer informatie? Aanmelden? Of inschrijven in onze 
talentenbank?  
Zie de bijlage bij deze kerkgroet of kijk 
op oosterkerk.nl/vacatures 
 
 
De wijkkas 
De inkomsten over februari zijn €310,-. Alle 17 
gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.  Ten opzichte 
van vorig jaar blijven de inkomsten wat achter: t/m 
februari in 2017 €3.092,- en in 2018 €1.145,-. De 
specificatie vindt u op de website. Volgende week 
zondag 11 maart is de doelcollecte bestemd voor 
onze wijkkas. Een goede gelegenheid om 
gezamenlijk de opgelopen achterstand (ca €800,-) 
wat in te lopen. 
 
Gezocht: vakantie-ouders! 
St. Europa Kinderhulp zoekt vakantieouders. Een 
vakantieouder stelt zijn/haar huis open voor een 
kind uit een Europees land die in een 
achterstandsituatie verkeert. Het gaat om een 
vakantie  van 10 dagen tot 3 weken (afhankelijk van 
de reis). Meer weten? De 
website www.europakinderhulp.nl biedt veel 
informatie. Bellen mag ook naar: 0523-610197 
(Arjan ter Haar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl  vóór donderdag 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 Henk Zomer 
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