
KERKGROET    (oplage 120 ex)  13 MEI 2018 

Voorganger  :  ds I. Epema 

Koster :  Wiep Brouwer 

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

 

Bloemengroet  
Als groet van onze 
gemeente gaan de bloemen 
naar: Hr. Jan Kisteman 
Langs deze weg willen we 
onze verbondenheid laten 
blijken. 
 

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 
daar 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 van te voren 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. 

Iemke Epema 

 

 

 

 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, 
16.30 uur 
13 mei Michaelsviering, liturg ds. Mariska van 
Beusichem 
Van 1300 tot 1600 uur programma ‘Zin op 
zondag’ 
20 mei Michaelsvesper, 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.  
  
Op de koffie 
Elke donderdagmorgen in de even weken, 

staat de koffie klaar in 
De Bagijnehof. 
Kom binnen lopen voor 
een kop koffie of 
zomaar voor de 
gezelligheid.  
Tussen 10.00 en 11.30 

uur bent u van harte welkom op: 17 en 31 mei, 
14 juni enz. 

Doel derde collecte ‘Wijkkas’De 
wijkgemeenten geven gezicht aan de 
Protestantse Gemeente Zwolle niets voorstellen. 
Elke wijkgemeente doet dat op een eigen 
manier. Er wordt er van alles ondernomen om 
het gemeenteleven te laten groeien en bloeien. 
Zo wil elke wijkgemeente kerk dichtbij de 
mensen zijn: bij jonge gezinnen en ouderen, bij 
kinderen en jongeren. En niet te vergeten: 
middenin de samenleving van de wijk. Uw 
bijdrage hieraan is dan ook heel welkom! 

ZomergesprekskringVoor ieder die het fijn 

vind om in de ‘stille tijd’ van de zomerperiode 

andere mensen te ontmoeten voor onderlinge 

bezinning, verdieping en uitwisseling is er de 

zomergesprekskring. Iedereen is welkom! Zo 

mogelijk per keer bij iemand anders thuis 

bespreken we actuele onderwerpen die we 

telkens in verband brengen met de Bijbel en/of 

ons geloof. In de zomerperiode van 2018 staan 

vier donderdagmiddagen gepland (telkens van 

14.00-16:00 uur). We beginnen op donderdag 

24 mei op Egelveld 22. Meedoen kan per keer. 

Wel graag van te voren aanmelden bij ds. 

Nelleke Eygenraam (dominel@hetnet.nl  tel. 

038-4525223). 
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Inspiratiereis 18 oktober – 27 oktober 
2018 (schoolvakantie). Er zijn nog 7 plaatsen 
vrij voor de Inspiratiereis naar Israel in oktober 
2018!  
Contactadres / informatie: 
an.vandermeulen@planet.nl / Anneke van der 
Meulen – tel. 06 53720539 
 
Stichting De Bres kan door in 2018! 
 Stichting De Bres, Stichting Focus, het Leger 
des Heils en de gemeente Zwolle hebben voor 
2018 een oplossing gevonden om de Bres open 

te houden. Hierdoor kan 
De Bres haar activiteiten 
blijven uitvoeren en 
kunnen de bezoekers 
nog steeds op de voor 
hun vertrouwde locatie 
terecht. 
In de raad van 23 april 
is een toezegging 
gedaan om tot een 

oplossing te komen voor het financieel tekort 
van De Bres voor 2018 (6000 tot 8000 euro). In 
de afgelopen weken hebben hierover 
verschillende gesprekken plaatsgevonden. Voor 
de oplossing die nu gevonden is hebben 
Stichting Focus en Leger des Heils een helpende 
hand toegestoken. De gemeente neemt het 
resterende bedrag voor haar rekening. 
Voor 2019 en verder wordt gezamenlijk naar 
een structurele oplossing voor De Bres gezocht. 
De gesprekken hierover starten op korte 
termijn. 
 
Binnenkort ontvangt u van ons een nieuwe 
Bresinfo met meer informatie hierover. 

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 Jan Oosting 
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