
KERKGROET  zondag 20 mei 2018, Pinksteren 

(opl. 150 ex) 

Voorganger: ds. Iemke Epema

Koster: Egbert van Buiten

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Pinksterzendingscollecte

Bloemengroet 
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar: 
24 december: Mw. W. 
Knevelbaard,  Schuurmanstraat 
37, 8011 KD Zwolle. Langs deze 
weg laten we onze 

verbondenheid blijken.

Derde collecte: 
Pinksterzendingscollecte
Veel christenen in Bangladesh braken met het 
hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn 
kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of 
schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig 
onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh 
(MCCP) ondersteunt twintig kleine, jonge 
kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, en 
ondersteunt gemeenteleden om hun 
leefomstandigheden te verbeteren. MCCP biedt 
gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en 
microkredieten om hun inkomen te vergroten. 
Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de 
Bijbel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het 
kerkenwerk. Verder organiseert MCCP voor kinderen 
zondagsschool, huiswerkbegeleiding en 
kinderkampen. Helpt u mee zodat deze lokale kerken
te ondersteunen bloeiende gemeenschappen van 
hoop kunnen zijn? 
(www.kerkinactie.nl/onderwijsbangladesh)

Let op!

In verband met de zomerkermis is parkeren op de 
Turfmarkt NIET mogelijk op de zondagen 27 mei en 3
juni.

De wijkkas 

Deze maand zijn er 5 giften ontvangen: € 110,- .We 
ontvingen ook de opbrengst van de wijkkascollecten 
in januari en maart: € 493,62. De Santekraam-
verkopen leverden voor de wijkkas € 100,- op. 
Totaalstand : € 5568.-. Allen die hieraan bijgedragen 
hebben danken we heel hartelijk. (Tim Krooneman)

Verdediging proefschrift

Op vrijdag 1 juni hoop ik mijn proefschrift over de 
hedendaagse Canadese filosoof Charles Taylor te 
verdedigen. De titel is Niets gaat ooit verloren en de 

ondertitel Transcendentie en transformatie in het 
denken van Charles Taylor. Het wordt als boek 
uitgegeven door uitgeverij Skandalon. De openbare 
verdediging vindt plaats om 13:45 in de aula van de 
VU te Amsterdam. Iedereen van de Oosterkerk die 
daarbij aanwezig wil zijn is van harte uitgenodigd, 
ook voor de aansluitende receptie. Om van te voren 
een idee te hebben op hoeveel mensen er ongeveer 
gerekend kan worden is het fijn als u zich vooraf op 
wil geven bij de scriba, via het adres 
scriba@oosterkerk.nl. Er zijn plannen om samen per 
trein naar Amsterdam te reizen, daar worden nog 
afspraken over gemaakt.

Op dinsdag 12 juni om 20 uur is er in het 
Dominicanerklooster een avond naar aanleiding van 
het proefschrift. Charles Taylor heeft als geen ander 
nagedacht over onze tijd en cultuur. Met name over 
de plaats van geloof en religie heeft hij boeiend 
geschreven. Verdwijnt alle geloof of krijgt het steeds 
een andere vorm?  Lekendominicaan en theoloog 
Erik Borgman, die ook een rol in het boek speelt, 
werkt mee aan deze avond. De aanvang is 20.00 uur 
en de kosten bedragen 10 euro inclusief 
consumpties. Omdat in Gaandeweg nog stond dat de
kosten 5 Euro zouden zijn en om de drempel niet te 
hoog te maken, maak ik naderhand graag 5 Euro 
over aan wie zijn of haar rekeningnummer aan mij 
doorgeeft. In de week daarna is er in Oosterkerk een 
tweede mogelijkheid iets te horen over het boek, op 
donderdag 21 juni om 20 uur. Aan die avond zijn 
geen kosten verbonden. ds. Iemke Epema 

Organist gezocht
Over enkele maanden gaat onze organist Rudi 
Altelaar met pensioen. De kerkenraad is al enige tijd 
bezig met zijn opvolging. Helaas kunnen we geen 
organist meer in vaste dienst aannemen. Wij zijn nog
op zoek naar een organist die 1 of 2x per maand de 
diensten wil begeleiden. Ook zou het fijn zijn als deze
persoon af en toe op de piano een lied kan 
begeleiden. De kerkenraad doet een beroep op u. 
Kent u iemand die dit zou willen? Of bent u dit 
misschien zelf wel? Laat het ons dan weten, dan 
nemen wij contact op. scriba@oosterkerk.nl. 

Reacties vragen Werkgroep Heilige Huisjes 
Iedereen die tot nu toe heeft gereageerd op de 
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vragen bedanken wij heel hartelijk voor de inbreng. 
Wie nog niet gereageerd heeft kan dit nog doen tot 
uiterlijk 2e Pinksterdag via het formulier op de 
website of de formulieren die in de Bagijnehof 
liggen. Daar staat ook een doos om reacties te 
deponeren. Voor 25 mei gaat de werkgroep de 
reacties verwerken voor onze presentatie namens de
Oosterkerk in de wijkwerkgroepenvergadering van 
maandag 28 mei. Zie voor meer informatie de 
website of spreek ons aan.Werkgroep Heilige 
Huisjes,Adriaan Velsink, Henk ter Steeg, Jannetta 
Schoemaker, Piet Kuiper en Bina Schouwstra

Schoonmaakochtend 

Zaterdagochtend 2 juni van 10 - 12 uur willen we de 
kerkzaal schoonmaken en groen om de kerk 
weghalen. U komt toch ook? Vele handen maken 
licht werk! Namens de beheercommissie, Jannetta

Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, 16.30 uur

20 mei Michaelsviering, Pinksteren. In deze vesper 
klinken composities van voormalig Dom-organist Jan 
Jansen, hij zal zelf het orgel bespelen, Toon Hagen 
leidt de Michaëlscantorij. Voorganger is Jan 
Doelman. 
27 mei Michaelsviering, voorganger Jan Doelman

Slotavond Ontmoetingshuis Moderne Devotie 

Op dinsdagavond 22 mei 2018 sluit de pioniersplek 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie het seizoen op 
een bijzondere manier af. Moderne Devotie is een 
unieke Hervormingsbeweging geweest, met grote 
invloed in de Lage Landen. Nuchtere mystiek, 
affectieve geloofstaal, monastieke oefeningen en 
concrete geloofspraxis. Een inspiratiebron voor 
bijvoorbeeld Vincent van Gogh , Dietrich Bonhoeffer 
en Dag Hammarskjöld. Ds. Hans Tissink zal tijdens de
slotbijeenkomst in studentencafé Het Vliegende 
Paard (Voorstraat 17-19, Zwolle) om 19.00 uur zijn 
nieuwe boekje ‘Ontmoetingen met Moderne Devotie’
aanbieden aan stadspastor Mariska van Beusichem 

en Mink de Vries. Na enkele korte toespraken en 
muziek volgt een signeersessie. Vanaf 18.30 uur is de
bovenzaal open en wordt u verwelkomd met een 
hapje en drankje. Om 20.00 uur is er een eenvoudige
warme maaltijd. Daarna zal Mink de Vries met ons 
een collatie (geloofsgesprek) houden over het thema
‘De koninklijke weg van het kruis’. Deze bijzondere 
slotavond eindigt na een korte viering rond 21.30 
uur. U bent allemaal van harte uitgenodigd. Toegang,
drinken en eten worden u dit keer gratis 
aangeboden. In verband met de catering verzoeken 
wij u wel met klem zich aan te melden via de website
www.ontmoetingshuismodernede  votie.nl Vermeld 
daarbij ook of u wel/niet wilt deelnemen aan de 
maaltijd.

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 Jan Stellingwerff)
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