
KERKGROET    (oplage 120  ex)  Zondag 10 juni 2018 

Voorganger  :  Ds. E. Urban 
Koster :  Egbert van Buiten 
 
Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk    
                3e: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle 

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

Hartelijk dank,  
Voor de prachtige bloemen ter gelegenheid van ons 
50 jarig huwelijk. We hebben er uitbundig van 
genoten. 
Marijke en Arend Jan Edzes. 
 
Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle 
Het is waardevol om ergens bij te horen, je welkom 
te weten en je thuis te voelen in de kerk. Het is ook 
van veel waarde dat er predikanten en kerkelijk 
werkers en musici zijn om het gemeenteleven op 
professionele wijze te ondersteunen. Vergeet 
daarnaast de vele vrijwilligers die de kerk rijk is niet: 
kostbare krachten. Om hen heen zijn er de 
medewerkers van het kerkelijk bureau en de 
koster/beheerders in de wijkgemeenten. Al dit 
waardevolle kerkenwerk wordt gefinancierd met 
‘levend geld’. Hiervoor wordt elk jaar in januari de 
actie Kerkbalans gehouden. Daarnaast zijn door het 
jaar heen deze doelcollecten nodig. Alvast hartelijk 
dank voor uw bijdrage! 
 
Privacyverklaring Oosterkerk opgesteld 
Sinds 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen 
de Europese Unie voldoen aan de nieuwe 
privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). In 
Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast 
met de handhaving van de wet. De Oosterkerk heeft 
daarom een privacyverklaring opgesteld. Via de 
shortlink www.oosterkerk.nl/privacy is de verklaring 
te vinden. Deze webpagina is ook te vinden via het 
zoekveld op de homepage (zoek bijvoorbeeld naar 
‘privacy’). De Oosterkerk maakt deel uit van de 
Protestantse Gemeente Zwolle die ook een eigen 
verklaring opstelt. Informatie: Theo Brand, 
taakgroep communicatie. 
 
Nieuwe website Protestantse Gemeente Zwolle 
De nieuwe website van de Protestantse Gemeente 
Zwolle is sinds kort online. Op de vertrouwde 
locatiewww.pknzwolle.nl staat een geheel 
vernieuwde website waar protestants Zwolle mee 
voor de dag kan komen! Naast praktische 
informatie, biedt de site nu bijvoorbeeld ook 

persoonlijke verhalen. Via de menuknop ‘Kerken’ is 
informatie te vinden over de zes wijkkerken met 
links naar de sites van de betreffende 
wijkgemeenten.     
 
Open avond “Heilige Huisjes” donderdag 14 juni om 
20 uur. 
Als werkgroep Heilige huisjes willen we alle mensen 
bedanken die hebben gereageerd op onze oproep 
om de vragen 1 en 2 te beantwoorden die de 
werkgroep heeft gesteld. Er blijkt een grote 
betrokkenheid èn een grote variatie aan 
gezichtspunten uit.  Ons verslag is inmiddels 
ingediend en de uiteindelijke versie is op de website 
geplaatst. Op donderdagavond 14 juni om 20 uur is 
in de Bagijnehof de gelegenheid om  verder met 
elkaar door te praten en eventueel reacties te delen. 
Ook de mensen die niet eerder hebben gereageerd 
zijn van harte welkom. 
De werkgroep, Adriaan Velsink, Jannetta 
Schoemaker, Henk ter Steeg, Piet Kuiper, Bina 
Schouwstra. 
 
Dopen 
De eerstvolgende doopdienst is op zondag  2 
september. Ouders die hun kinderen graag willen 
laten dopen wordt verzocht contact op te nemen 
met ds. Iemke Epema. 
 
Dank 
Wat was het voor mij een spannende dag vorige 
week vrijdag, de verdediging van mijn proefschrift. 
En wat deed het mij goed dat zovelen van jullie de 
reis naar Amsterdam hebben ondernomen om erbij 
te zijn. Dank voor jullie warme betrokkenheid, de 
hartelijke woorden, de vele prachtige kaartjes en 
attenties, en voor de ontroerende verrassing van het 
lied dat gezongen werd aan het eind van de 
doopdienst vorige week. De kooruitgave van het 
'nieuwe' liedboek die ik van jullie kreeg was een 
wens die ik al lang had, en ik ben er heel blij mee. 
Zo'n schitterend boeket als ik die zondag kreeg heb 
ik volgens mij nog nooit in huis gehad. Het staat hier 
nog steeds mooi, ondanks de warme dagen. Ik ben 
een blij en dankbaar mens. 
 
Over het boek                                                                       
Op dinsdag 12 juni is er in het Dominicanenklooster 
een avond waarin ik zal vertellen over het 
proefschrift dat ingaat op het werk van Charles 
Taylor. Als geen ander heeft hij nagedacht over onze 
tijd en cultuur. Met name over de plaats van geloof 
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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. Ook komen er twee lezers aan 
het woord die een eigen impressie geven. 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.Vanuit het klooster lieten ze weten dat ze 
graag willen dat mensen zo veel mogelijk van te 
voren een kaartje reserveren en betalen 
via www.kloosterzwolle.nl. Dat scheelt die avond in 
de doorstroom. Maar u kunt ook die avond bij de 
ingang van de zaal betalen. 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 hier 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. Boekhandel Westerhof zal 
dan aanwezig zijn met een boekentafel. Al 
verschillende mensen hebben gezegd dat ze die 
tweede avond komen. Van te voren opgeven is niet 
nodig.                  ds. Iemke Epema  
 
POËZIE EN MUZIEK AAN DE IJSSEL: ‘CONTRASTEN’ 
Wilt u een verrassende zondagmiddag, vol 
contrasten? Kom dan naar Poëzie en Muziek aan de 
IJssel. Een mooi fietstochtje bovendien. M.m.v. 
Stichting ‘De Omzetting’verschillende mensen uit de 
Adventskerk en de Oosterkerk. 
Tijd: zondag 10 juni 2018 vanaf 14:30 tot 16:00 uur 
met na afloop een hapje en drankje.  
Plaats: bij de familie Nicolaij, Jan van Arkelweg 7, 
8015 PX Zwolle,onderaan de dijk ten zuiden van de 
IJsselcentrale Harculo.   
Kosten: € 7,50 per persoon. Een deel van de 
opbrengst is bestemd voor Stichting ‘De Vrolijkheid’ 
die muziek en theater maakt met kinderen in 
asielzoekerscentra.  
Informatie: Hadewieg Louissen, tel. 038-4656104, 
hadewieg@home.nlZie ook: 
www.poezieaandeijssel.nl 
Organisatie: V&T Adventskerk en Oosterkerk 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij (max. 100 woorden) per e-mail aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl donderdags voor 12.00 uur, 
met als onderwerp de datum van plaatsing,  
Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis?, stuur dan 
een e-mail aan: redactie@oosterkerk.nl; onderwerp: 
“Kerkgroet”. 
Deze kerkgroet is samengesteld door Evert Pierik 


