
KERKGROET    (oplage 120 ex)  2 September 2018 

Voorganger  :  Ds. Iemke Epema 
Koster :  Egbert van Buiten 
 
Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk    
                3e: Diaconale Noodhulp 

 

 

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

Diaconale noodhulp 
Sommige mensen zit het mee en dat is fijn. Zij 
hoeven geen beroep te doen op instanties om volop 
van het leven te genieten. Helaas hebben vele 
anderen door allerlei oorzaken de pech dat ze 
langdurig moeten zien rond te komen van een 
inkomen onder het minimum. In 2017 ging het om 
zo’n 100 personen of huishoudens diehet niet op 
eigen kracht voor elkaar kregen om zelf in hun 
eerste levensbehoeften te voorzien.Een diaconaal 
noodfonds kan in dergelijke gevallen bijspringen. Het 
gaat zelfs om bijdragen voor eerste 
levensbehoeften, de drie b’s: bad, bed en brood. 
Met een bijdrage van de diaconie wordt rust 
gecreëerd in een heftige en complexesituatie. 
Vervolgens wordt gezocht naar een goede en 
duurzame oplossing. De diaconie werkt intussen aan 
een structurelere aanpak van armoede, samen met 
andere organisaties. Tientallen Zwollenaren hebben 
zo weer perspectief in het leven en zien de toekomst 
met meer vertrouwen tegemoet. 
 
Namens onze geliefde (schoon)zus bedanken wij een 
ieder voor de steun middels kaarten, telefoontjes en 
bezoekjes tijdens de korte ziekteperiode en na het 
overlijden van Anne Marijke Zijlstra 
We bedanken ook de mensen die haar verzorgd en 
bijgestaan hebben tijdens haar verblijf in de Isala 
kliniek en het Hospice Zwolle, de thuiszorg, het 
medisch team, de huisarts, de Oosterkerk en 
Arabesque uitvaartverzorging.  
Hartverwarmend waren de lieve woorden tijdens de 
condoléance en op de vele kaarten na het overlijden 
van Anne Marijke. Dank voor alle steun, het heeft 
ons goed gedaan.  Namens de familie, 
Nynke en Henk Witte 
Liesbeth en Sander Pannekoek 
 
De Bagijn 
Op dinsdagmorgen 4 september 2018 zullen we in 
de Bagijnhof weer de Bagijn stickeren. We hopen dat 
de opkomst weer net zo groot is als vorig jaar. Om 
half tien is er koffie en wie mee wil helpen is van 
harte welkom. Tot dan. 
 

Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle. Aanvangstijd: 
19.00 uur 
Thema tot begin oktober: GENESIS GELEZEN. 
Leven vanuit verwondering. De mens,  geschapen 
naar Gods beeld wil zijn positie nog wel eens 
vergeten. De schepping lijkt mislukt, in het water te 
vallen. Opnieuw beginnen dus. Maar welke taal 
moet je spreken om elkaar te verstaan? 
2 september 19.00 uur Michaelsviering, Gen. 1 Terug 
naar het begin, ‘werken’ vanuit dag 7. Liturg 
Rosanne Hofman 
9 september 19.00 uur Taizéviering 
 
Dopen 
Vandaag wordt gedoopt Martha Katharina, geboren 
op 19 juni 2018, dochter van Heidi Schröder en 
André van der Wijk. De eerstvolgende doopzondag is 
zondag 9 december. Ouders die hun kind graag 
willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. 
Hans Tissink. 
 
Oecemenische vredesviering op 16 september 
De Vredesweek wordt weer geopend met een 
oecumenische viering in de basiliek O.L. Vrouwe 
Tenhemelopneming ofwel de Peperbus. 
Aanvangstijd is, let op, half 10. Het thema is 
Generaties voor vrede. De viering is voorbereid door 
mensen van deThomas a Kempis parochie, 
basisgemeente de Werkplaats, de lutherse 
gemeente, de doopsgezinde gemeente, de lutherse 
gemeente en de Oosterkerk. Na afloop van de 
viering drinken we koffie in de doopsgezinde kerk 
aan de Wolweverstraat. Kinderoppas voor de 
jongsten is in de lutherse kerk aan de Koestraat, 
ouders kunnen voor de dienst hun kinderen 
daarheen brengen en naderhand daar weer ophalen. 
De drie kerken liggen op loopafstand van elkaar. In 
de Vredesweek zijn er allerlei bijzondere activiteiten 
die de moeite waard zijn, oa een Vredeswandeling. 
Volgende week zondag zal er een flyer met 
informatie daarover worden uitgedeeld. 
 
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. 
Welkom tussen 10.00 en 11.30 uur op: 6, 20 
september, 4 oktober enz. 
Kick-off Ontmoetingshuis op 18 september 2018 in 
het Vliegende Paard 
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Op dinsdagavond 18 september 2018 om 18.30 uur 
begint het nieuwe seizoen van de pioniersplek 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie. We beginnen 
deze eerste avond met een speciale kick-off. Na een 
warme maaltijd zal ds. Hans Tissink in de bovenzaal 
van studentencafé Het Vliegende Paard (Voorstraat 
17-19 8011 MK ZWOLLE) de deelnemers iets 
vertellen over zijn nieuwe boekje ‘Ontmoetingen 
met Moderne Devotie. Mediteren met Thomas a 
Kempis’. Hij laat ons aan de hand van diverse 
oefeningen kennismaken met enkele spirituele 
levenslessen van Thomas a Kempis. Ook kijken we 
naar de actualiteit van deze middeleeuwse 
hervormingsbeweging. Het boekje leent zich zowel 
voor persoonlijk gebruik als voor gesprekken in de 
groep. Ook leden van gesprekskringen die nieuwe 
inspiratie willen opdoen, zijn van harte welkom. Het 
kennismakingsaanbod is 10 euro p.p. voor boekje, 
maaltijd, koffie en thee. Verdere info en aanmelding 
graag via de website: 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl Daarin 
staat ook het nieuwe programma 2018-2019. 
Hartelijke groeten, Hans Tissink 
 
STARTDAG  9 SEPTEMBER   LAATSTE HERINNERING 
Programma : 
Kerkdienst 
Informatiemarkt 
12.30  Picknick in Weezenlandenpark (bij slecht weer 
in de Molenhof) 
- zelf brood mee,  voor drinken wordt gezorgd 
- er zijn wel stoelen en tafels,  maar neem ook evt. 
klapstoelen mee 
Activiteiten : 
Ontmoeting met samenwerkende gemeente 
Speakerscorner (geef je op) Emmauswandeling 
Rad van fortuin, maar dan anders 
Muziek maken (neem evt. je instrument mee) 
Poezie-cafe   Spellen en spelletjes 
Voor de jeugd 
Suppen 
Spellen en spelletjes (geen waterbal ivm. 
waterkwaliteit maar …… ) 
14.15  afsluiting 
Aanmelden hoeft niet,  komen wel !!! 
Uitgebreider programma in flyer bij de koffie of op 
de website 
 
Dienstenveiling Adventskerk 
Zaterdag 6 oktober in zaal 2 van SIO. Aanvang 18.15 
uur - 20.30 uur 
Tijdens deze dienstenveiling worden 
diensten/talenten geveild. Iets waar je goed in bent 
en dat met anderen wilt delen. Denk bijvoorbeeld 

aan het maken van een lekkere maaltijd, een 
Excelcursus aanbieden of samen zeilen. 
 Wil je ook een dienst aanbieden dat kan via 
https://akdv.nl   
Vooraf aan de veiling 
Samen eten aanvang 17.00 uur. 
 Aanmelden :    diaconie@adventskerk.nl 
 en voor de jeugd vossenjacht en tijdens de 
dienstenveiling film in zaal 9 
De opbrengst van de veiling gaat dit jaar voor een 
deel naar de voedselbank 
 
GEZOCHT EEN GESPREKSLEID(ST)ER 
Bij de kerkenraad kwam het verzoek om na de 
viering de kerkdienst/ preek eens na te bespreken. 
Vragen als: wat heeft je geraakt, waarmee kun je 
wel/niet verder, waar wil je nog eens over 
nadenken, waar gaan je haren van overeind 
staan…….Geen diepzinnige theologische vragen (die 
komen later aan bod!) maar het delen van 
ervaringen en de beleving van de kerkdienst staat 
centraal. Tijdens de koffie kunnen mensen – jong en 
ouder - aansluiten bij het Praothuis om een uurtje 
mee te praten. 
WIE ZOU DIT GESPREK WILLEN LEIDEN? Op zondag 4 
november en/of  2 december? Graag een reactie 
naar scriba@oosterkerk.nl of bij de dienstdoend 
ouderling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


