
KERKGROET    (oplage 150 ex)                                8 april 2018 

Voorganger  :  10.00 ds. E. Urban 

  Koster :  10.00 Arie Berkenveld 

  Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Schoolproject Nafiri 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Mw. H.v.Werven-Stavorius, 
Achter de Hoven 62, Zwolle 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 

Doel 3de collecte  
De 3de collecte van vandaag  is opnieuw bestemd 
voor het schoolproject van de Nafiri Sion Kerk in 
Toraja, op het eiland Sulawesi  in Indonesië. De 
giften vanuit de Oosterkerk maken het mogelijk om 
de school stukje bij beetje op te bouwen. 
Hopelijk draagt u dit project een warm hart toe en 
wilt u dit project (extra) steunen. Uw gift is ook 
welkom op de rekening van de wijkdiakonie: NL50 
RABO 0158 1661 91 onder vermelding van Toraja!  
Alvast hartelijke dank voor uw steun! 
 
Redactie Bagijn zoekt aanvulling 
Vanaf het Startnummer, dat begin september 
verschijnt, krijgt het wijkblad De Bagijn een 
compleet nieuw uiterlijk. Van zwart-wit gaat het 
naar full colour en ook de vormgeving wordt 
vernieuwd. Hoe het blad er precies uit gaat zien, wil 
de redactie de komende maanden bepalen. Daarom 
zijn wij op zoek naar aanvulling. 
Wie vindt het leuk als lid van de redactie over de 
nieuwe stijl van De Bagijn mee te denken en ook te 
leren werken met het nieuwe opmaakprogramma? 
Het wijkblad verschijnt vier keer per jaar, 
voorafgaand aan iedere uitgave komt de redactie 
één keer bij elkaar. Verdere contacten verlopen via 
de mail. Meer informatie? 
Neem contact op met Gery Bruins, e-mail: bruins-
devries@hetnet.nl, tel: 06 1213 0812. 
 
Dringende vraag: 
Wie wil op zaterdagmiddag gastheer of  gastvrouw 
worden voor Eritrese vluchtelingen in de 
Oosterkerk? Van 12 uur tot 15 uur of van 15 uur tot 
18 uur. Inlichtingen en opgave bij Jan 
Scholten: janhscholten@consultant.com 
 
Het verhaal gaat … 
Elke tweede dinsdag van de maand, van 13:30 tot 
15:00 komt een oecumenische gespreksgroep bijeen 
voor een bespreking van een hoofdstuk uit het 
boek Het verhaal gaat … van Nico ter Linden. Ook nu 
bent u weer van harte uitgenodigd om mee te doen. 
Aanstaande dinsdag zijn we weer aanwezig in de 
Lutherse Kerk (ingang Potgietersingel). Meer info: 
ds. Iemke Epema. 
 

Bloemen 
Na een heftige week met veel spanningen werden 
we op zondag 25-3 verrast met de bloemen van de 
Oosterkerkgemeente, een heel mooi boeket en op 
het juiste moment. We zijn heel dankbaar dat er nog 
zoveel mensen zijn die aan ons denken. Allen heel 
hartelijk bedankt. 
Fam. Meinders Huibertplaat 10 
 
Gift 
Ds. Iemke Epema ontving een gift van 20 Euro voor 
de wijkkas van iemand die dankbaar was voor het 
mogen vieren van een verjaardag op hoge leeftijd. 
Gever of geefster, hartelijk dank! 
 
ZWO commissie 
Vandaag worden er na de dienst in de ontmoeting 
ruimte weer Fair Trade verkocht. Tevens kunnen er 
nog spaardoosjes voor het Kerk in Actie project in 
Oeganda ingeleverd worden. Als u liever een 
bijdrage voor het project wil overmaken, dan kan dat 
op: NL33FVLB0225385422, Diaconie Protestantse 
Gemeente Zwolle, Z.W.O. Commissie Oosterkerk 
Zwolle. 
 
Volgende doopdienst 
De eerstvolgende doopdienst zal plaatsvinden op 
zondag 3 juni. Er zijn al drie dopelingen aangemeld. 
Ouders die hun kind graag willen laten dopen 
kunnen contact opnemen met ds. Iemke Epema. 
 
Theologencafé 12 april verplaatst naar 12 juni  
Het theologencafé op 12 april in de Adventskerk 
gaat die avond NIET  door. Deze avond is verplaatst 
naar dinsdag 12 juni  en zal gehouden worden in het 
Dominicanenklooster. Ds. Iemke Epema zal daar 
vertellen over de  Canadese filosoof Charles Taylor. 
Aan deze avond wordt meegewerkt door theoloog 
en lekendominicaan Erik Borgman. Nadere 
aankondiging zal volgen in Gaandeweg en via 
kerkgroeten en zondagsbrieven. 
 
Talenten en gaven van de geest 
Welke talenten en gaven van de Geest heb ik nu 
eigenlijk zelf en hoe kom ik daar achter? 
Aan de hand van een boekje van drs. Nynke Algra- 
Dijkstra, willen we ons twee avonden verdiepen in 
dit thema. ( boekje is op de avond beschikbaar voor 
€12,50)  Data: de donderdagen 3 en 17 mei 2018 
Tijd en plaats: SIO , Adventskerk, 20.00 uur 
Gespreksleiders: Jaap Jonkmans en Arend van de 
Beld Kosten: € 2,- per persoon voor koffie. 
Informatie en opgave: Jelle Zijlstra, 038-45 42 62, 
jellezijlstra@telfort.nl 
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Meer informatie op www.oosterkerk.nl 

 
 

Limonadeconcert Oosterkerk 
22 april om 11:30 gaat het dak eraf!! 
Zo’n 20 muzikale kinderen uit de Adventskerk en de 
Oosterkerk gaan voor ons spelen en zingen, 
individueel en in groepjes, met een flitsend 
orkeststukje tot besluit. Er wordt al stevig 
gerepeteerd. 
Kom vooral, er is koffie, limonade en wat lekkers, en 
een gevarieerd  muzikaal aanbod, gespeeld op 
allerlei instrumenten. 
Breng je opa, oma, buren, vrienden mee,  
hoe meer mensen er zijn, hoe gezelliger het wordt. 
 
Uitnodiging:  
Op woensdag 14 februari kwamen we bijeen voor 
een avond in de Oosterkerk. Het thema was: Wat 
hebben wij eraan dat de kerk in Indonesië groeit?  
Ds. Henk Olde nam ons mee naar Sumba en vertelde 
over natuurreligie, animisme, geestengeloof en de 
raakvlakken met de verhalen in de Bijbel. 
We spraken over natuur, evenwicht en verstoring 
daarvan, relatie en stamverband, mensvisie,  
voorouders en maatschappij visie.  
Op deze draden worden de Bijbelverhalen in zeven 
stappen ingeweven. Maar de avond was te kort om 
te proberen deze stappen toe te passen in ons 
beleven van de Bijbelverhalen en zo een antwoord 
te krijgen op de vraag: Wat hebben wij eraan dat de 
kerk in Indonesië groeit?  
Daarom praten we hier verder over op woensdag 18  
april a.s. in de Oosterkerk van 20.00 – 22.00 uur.  
Van harte welkom.  
Rineke Scholten. Tel: 038 4534035  
(rinekescholten@planet.nl) 
 
Classis                                     
Vanaf 1 mei 2018 gaan de huidige 74 classes van de 
PKN op in 11 nieuw classes.                                                                
Hierbij wordt een ieder van harte  uitgenodigd tot 
het bijwonen van de laatste officiële vergadering van 
de classis Zwolle en tegelijkertijd een eerste 
ontspannen samenkomst als nieuwe ring Zwolle. 
Deze vergadering en het samenkomen als ring 
worden gehouden op dinsdag 17 april 2018 in het 
Hervormd Dienstgebouw, Oude Rijksweg 452 te 
Rouveen. Aanvang 19.30 uur. Na het officiële 
gedeelte volgt de voorstelling :”Esther, een Perzisch 
sprookje” van Kees Posthumus en Henk van 
Glabbeek. Deze uitnodiging is voor iedereen die zich 
betrokken voelt. U kunt zich opgeven bij de scriba, J. 
Hooikammer. jhooikammer@solcon.nl, 0522-291698 
 
 
 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie  
Op dinsdagavond 17 april 2018 is er opnieuw een 
bijeenkomst van het Ontmoetingshuis Moderne 
Devotie. Ds. Hans Tissink zal dit keer de deelnemers 
uitnodigen om een meditatieve tekening te maken 
bij een spreuk van Thomas a Kempis. Het thema 
is: Dankbaarheid en vergeving. We komen samen 
van 18.30 uur tot 21.00 uur in Het Vliegende Paard 
(Voorstraat 17-19). Na de maaltijd volgt het 
inhoudelijk gedeelte. We sluiten de bijeenkomst af 
met een korte viering. Leuk als je komt, ook als het 
de eerste keer is. Voor informatie en aanmelding 
kun je terecht op de 
website:www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl.  
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, 16.30 uur 
8 april Michaelsviering, liturg Jan Doelman 
Van 1300 tot 1600 uur ‘Zin op zondag’ 
15 april Michaelsviering Vesper, liturgen Harry 
Steenbergen en Els Rademaker-Vos 
 
Pionieren 
DONDERDAG 31 MEI 2018  SIO (bij Adventskerk), 
Thorbeckelaan 2, 8014 AZ Zwolle. Van 14.00-17.00 
voor predikanten en kerkelijk werkers. Van 19.30-
21.30 voor kerkenraadsleden, gemeenteleden en 
overige geïnteresseerden. De Protestantse Kerk in 
Nederland maakt ruimte voor pioniersplekken: 
experimentele vormen van kerkzijn voor mensen die 
niets (meer) met de kerk hebben. We delen met u 
wat de huidige ontwikkelingen zijn in Nederland en 
wat dit voor u kan betekenen. Tegelijk kent 
pionieren in elke streek een eigen dynamiek en 
aanpak. Hoe kunnen we pionieren in de regio 
Zwolle? Vanuit het landelijk projectteam pionieren 
begeleiden Christiaan Cevaal en Anneke van der 
Velden deze dag. Ook pionier Hans Tissink uit Zwolle 
is aanwezig om met zijn verhaal u te inspireren. U 
bent van harte uitgenodigd! De toegang is vrij. Wel 
graag aanmelden via 
k.timmerman@protestantsekerk.nl met vermelding 
van de datum van de verkendag en of u ‘s-middags 
of ‘s-avonds aanwezig bent. Graag voor 24 mei. Bij 
vragen kunt u bellen met 030-8801880. Meer 
informatie over pionieren vindt u op 
www.lerenpionieren.nl 
 

 

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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