
KERKGROET    (oplage 150 ex)                                27 mei 2018 

Voorganger  :  10.00 ds. H.Tissink 

  Koster :  10.00 Sari Alderliesten 

  Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : jeugd- en     

jongerenwerk 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
hr. en Mw. A. Bandsma, 
Zernikelaan 93, 8024 Zwolle. 
Langs deze weg willen we 

onze verbondenheid laten blijken. 
 
3 juni doopdienst 
Volgende week, zondag 3 juni, zullen er vijf 
kinderen worden gedoopt:  Reinout Noah, 
geboren 11 maart, zoon van Ronald en Karlijn 
Hullegie-Brouwer en broertje van Marit,  
Julian Jelle Cornelis, geboren eveneens 11 maart 
2018, zoon van Jantine en Alberta Snip, samen 
met zijn tweelingzusje Lauren Wietske Jannie, 
Teije Harm Lucas, geboren 23 maart, zoon van 
Marthijn Hellinga en Jacqueline Smink en Otis 
Harmen Pieter, geboren 29 maart 2018, zoon 
van Marcel en Marianne van der Zee en broertje 
van Juno. In deze dienst zal Koorbizniz 
Oosterwind zingen. Met de ouders samen 
verheugen we ons op dit feest. 
 
3e collecte: Jeugd- en jongerenwerkwerk 
Kerkelijk jeugdwerk is een voortdurende 
spannende uitdaging. Kinderen en jongeren 
hebben de toekomst, zeggen we vaak. Maar wij 
kunnen hen daar alleen op voorbereiden, als wij 
hun de ruimte geven zich nu al thuis voelen in 
de kerk en door hen te ondersteunen op hun 
geloof op een eigen manier verder ontwikkelen. 
Als kerkelijke gemeente dragen we daaraan bij 
door kinder-, tiener- en jongerenwerk mogelijk 
te maken bijv. door er (vrije) tijd in te steken, 
mee te denken en mee leiding te geven. Dat kan 
in iedere wijkgemeente. Daarnaast vragen we 
ook om uw financiële bijdrage. Dat kan vandaag. 
Investeer mee in het kerkelijke jeugd- en 
jongerenwerk! 
 
Dank 
Matthijs Sondermeijer laat weten blij verrast te 
zijn met de kaart die hij kreeg vanuit de 
Pinksterviering. Dit gebaar heeft hem goed 
gedaan! 
 
  

 
SCHOONMAAKOCHTEND ZATERDAG 2 JUNI 
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 
 
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: 31 mei, 14 en 28 juni enz. 
 
 
Op dinsdag 12 juni is er in het 
Dominicanerklooster een avond waarin ds. 
Iemke Epema zal vertellen over haar proefschrift 
over het werk van Charles Taylor. Als geen 
ander heeft hij 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?  De avond wordt geleid door Arjan Broers 
en theoloog Erik Borgman, die een rol in het 
boek speelt, werkt mee aan deze avond. De 
avond  is van 20.00 tot 21:30 uur en de kosten 
bedragen 10 euro. Dat is inclusief koffie bij 
binnenkomst en borrel na afloop. Omdat in de 
aankondiging 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. 
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, 16.30 uur 
27 mei Michaëlsviering, voorganger Jan 
Doelman 
NB. Vanaf 3 juni tot en met 23 september 
beginnen de vieringen om 19.00 uur 
3 juni, 19.00 uur Michaëlsviering, voorganger 
Jan Doelman 
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Boekje ‘Ontmoetingen 
met Moderne Devotie’ 
Afgelopen dinsdagavond 
22 mei presenteerde ds. 
Hans Tissink in 
studentencafé Het 
Vliegende Paard zijn 
nieuwe boekje 

‘Ontmoetingen met Moderne Devotie. 
Mediteren met Thomas a Kempis.’ Uitgeverij 
Narratio schrijft daarover: ‘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. Hans Tissink pioniert in Zwolle 
met hulp van deze spirituele beweging. In dit 
boekje de opzet voor een 10 tal meditatie 
avonden, waarvoor Tissink regels van Thomas a 
Kempis hertaalde als leidraad voor de 
bijeenkomsten die worden afgesloten met een 
korte viering (ISBN 978 90 5263 4517 € 7,50).’  U 
kunt dit boekje verkrijgen in de boekhandel of 
bij de schrijver zelf. 
 

 GA JE MEE NAAR TAIZÉ? 
 22-29 juli 2018 
 Ben je tussen de 18 en 30 jaar 
en vind je het leuk om een 
week met andere jongeren in 
het beroemde Franse klooster 

door te brengen? Dan is deze reis naar Taizé 
vast iets voor jou. Er zijn enkele jongeren uit de 
Adventskerk en de Oosterkerk die meegaan, 
maar ook hier geldt: hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. 
Taizé staat voor een interkerkelijke 
leefgemeenschap. Er wonen ongeveer 100 
broeders. Elk jaar bezoeken tal van jongeren uit 
de hele wereld dit klooster. Zij komen bij elkaar 
voor ontmoeting, bijzondere vieringen, 
gezelligheid, indrukwekkende gesprekken over 
zingeving en geloof, stilte en nog veel meer. 
Wanneer We vertrekken zondagmorgen 22 

juli 2018 vroeg met eigen 
vervoer uit Zwolle en komen 
zondagavond 29 juli weer terug. 

Kosten Vanwege een subsidie zullen de 
kosten ongeveer 150 euro per 
persoon bedragen (reis, verblijf 
en maaltijden). 

Verblijf We gaan kamperen en slapen in 
meegenomen tenten. 

Meer 
informatie 

Surf eens 
naar www.taize.fr/nl  Of neem 
contact op met reisbegeleider ds. 
Hans 
Tissink,  jttissink@hetnet.nl of 
038-3374406. 

 
POËZIE EN MUZIEK AAN DE IJSSEL: 
‘CONTRASTEN’ 
 ‘Contrasten’ – dit is het motto voor 
zondagmiddag 10 juni die uitnodigt om goed om 
je heen te kijken naar foto’s die je prikkelen, de 
oren te spitsen voor verrassende woorden en 
originele muziek. Stichting ‘De Omzetting’ werkt 
met poëzie en muziek aan deze middag mee 
(Valentino, Tamara, Gerson Main). Ook zullen 
Sterre, Luna en Indi Verschoor musiceren en 
zullen enkele anderen uit de Adventskerk en de 
Oosterkerk hun stem laten horen of hun foto’s 
laten zien. Het wordt een mooie middag, vol 
contrasten!  
zondag 10 juni 2018 vanaf 14:30 tot 16:00 uur  
met na afloop een hapje en drankje.  
Plaats:  onderdak bij de familie Nicolaij, 
Jan van Arkelweg 7, 8015 PX Zwolle, 

ten zuiden van de IJsselcentrale 
Harculo.   

Kosten:  € 7,50 per persoon. Een deel van 
de opbrengst is bestemd voor 
Stichting ‘De Vrolijkheid’: muziek 
en theater voor kinderen in 
asielzoekerscentra. 

Informatie:  Hadewieg Louissen, Tel: 038-
4656104, E-mail: hadewieg@home.nl 
  www.poezieaandeijssel.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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