
KERKGROET    (oplage 110 ex)  23 september 2018 

Voorganger  :  ds. Iemke Epema 

Koster :  Arie Berkeveld 

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

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Mw. J.C.P. Tesink- v.Druten. 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 
 

Onderhoud kerkgebouwen 
Kerkgebouwen: we hebben er steeds minder. En hoe 
lang nog kunnen we beschikken over de 
kerkgebouwen die de Protestantse Gemeente Zwolle 
tot nu toe heeft? We voelen de noodzaak en het 
verlangen om de deuren van de kerk open te zetten 
en een welkom te bieden aan velen. Vaak is de kerk 
letterlijk het middelpunt van de wijk: een huis van 
hout en steen dat ruimte biedt aan alles en allen. 
Het lijkt erop dat we niet alle gebouwen kunnen 
behouden. We kunnen niet op de uitkomsten van 
het project ‘Heilige Huisjes’ vooruitlopen, maar wat 
duidelijk is: er is onderdak nodig voor iedereen. 
Ruimte voor God en voor alles wat ons met God 
verbindt. 

Bevestigen en afscheid ambtsdrager 
Vandaag zal Carline Meijster bevestigd worden als 
diaken. Wij nemen vandaag ook afscheid van een 
diaken, namelijk Wim van der Stouwe worden. Chris 
Bosch neemt volgende week afscheid als diaken.  
 
LASERGAMEN 
Vanwege het grote succes van vorig jaar gaan we 
ook dit jaar lasergamen. Op een andere locatie dan 
vorig jaar. Iets met bosjes etc. 
Provider op vrijdag 
We verzamelen rond 19.45 bij de Oosterkerk  (19.30 
bij de Adventskerk) en spelen tot ongeveer 21.30. 
Basisschool 
We verzamelen om 14.00 uur in de Oosterkerk !!!  
Opgeven is handig maar hoeft niet per se. 
 

Jonge gezinnenmiddag 7 oktober 2018      

 
In de laatste Bagijn al aangekondigd; binnenkort is er 
weer een middag speciaal voor jonge kinderen en 
hun ouders/verzorgers. Ditmaal samen met de 
gezinnen van de ‘Dominicanen’. De middag draagt 
de vrolijke naam KLIEDERKLOOSTER en zal in het 
teken staan van het (boekenweek) thema; 

VRIENDSCHAP. Afsluitend is er een kindvriendelijke 
(mini) viering. Van harte aanbevolen! 
Tijd: 15-17   Dominicanenklooster  
(aanvullende informatie volgt via mail, geef evt je 
mailadres door aan Arjettevdw@hotmail.com ) 
 
Introductie organisten: 
Vandaag bespeelt Robert Helder het orgel. We 
hebben hem al vaker gehoord, sinds 2012 valt hij in 
voor Rudie, en vanaf 2006 was hij één van de 
organisten in de Jeruzalemkerk. In het dagelijks 
leven is hij docent notarieel recht in Utrecht en in 
Zwolle is hij actief als vrijwilliger in diverse functies 
rond de Grote Kerk.  
Welkom in het team van vrijwilliger-organisten! 
 
Afscheid Rudie Altelaar 
In de dienst van 30 september nemen we afscheid 
van Rudie Altelaar als vaste organist van de 
Oosterkerk. In die dienst zingt de Zwolse cantorij, 
speelt de blazersgroep van de Bazuin en zal Joke 
Altelaar zingen. Daarna gaan we werken met een 
team van vrijwilligers, die de samenzang op het orgel 
en ook af en toe op de vleugel zullen begeleiden. 
Rudie zal ook deel uitmaken van dat team en 
ongeveer eens per maand de dienst begeleiden 
 
Orgelspel voor de dienst nu in de dienst 
Het was de gewoonte dat de organist kort voor de 
dienst een met zorg uitgekozen stuk speelde, dat 
ook altijd op de liturgie stond vermeld. Vaak was de 
muziek echter slecht te horen, door de geluiden van 
iedereen die op dat moment binnenkwam en 
mensen die even met elkaar in gesprek gingen. Nav 
wat hier allemaal over is gezegd tijdens de 
rondetafelgesprekken heeft de kerkenraad besloten 
het orgelspel te verplaatsen van vóór de dienst naar 
het begin van de dienst, als de kerkenraad 
binnenkomt. Dit is in meer kerken gebruik. Wat er 
gespeeld wordt is dan ook goed te horen.  
 
Vorming en Toerusting 
In het septembernummer van de Bagijn is het 
jaarprogramma Vorming en Toerusting opgenomen. 
Helaas zijn er een paar foutjes in geslopen en is er 
één activiteit weggevallen. Verkeerd vermeld staan 
1) de eerste bijeenkomst van de oecumenische 
leeskring in het Dominicanenklooster. Deze is niet 
op 30 september, maar op dinsdag 30 oktober 2) in 
het voorjaar vinden de beide avonden contekstueel 
Bijbellezen niet op een dinsdag maar op een 
woensdag plaats; het gaat om woensdag 16 januari 
en woensdag 27 maart. Op de website is dit al 
aangepast. 
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Gemeenteberaad 14-10 
Op zondag 14-10 is er weer een gemeenteberaad na 
de dienst. Welke onderwerpen aan bod komen 
hoort u nog.  
 
Kloosterweekenden 
Weggevallen in de Bagijn is het kloosterweekend dat 
in het voorjaar wordt gehouden. Van 22 tot 24 
maart is er een kloosterweekend in de Benedictijnse 
St. Adelbert-abdij in Egmond. 
Zie https://www.abdijvanegmond.nl Het thema dit 
weekend is “Levenskunst”. Een aantal passende 
Bijbelteksten wordt gelezen en Hans Tissink 
begeleidt de groep in enkele meditatievormen. 
Aanmelden vóór 1 februari bij Anneke van der 
Meulen, an.vandermeulen@planet.nl Kosten: 
ongeveer € 160 
Er is ook de mogelijkheid om mee te gaan met een 
weekend dat vanuit de lutherse gemeente wordt 
georganiseerd door Margo Jonker en Christa van 
Stappen, eveneens in Egmond, maar dan in het Sint 
Liobaklooster. De groep volgt het ritme van de 
zusters, eet zoveel mogelijk in stilte, en volgt een 
eigen bezinningsprogramma. De voorbereidings-
avond voor het kloosterweekend is op woensdag 9 
januari van 20.00 uur tot 21.00 uur in de Lutherse 
Kerk. Opgave graag zo snel als mogelijk is 
bij: margojonker@kpnplanet.nl. 
 
Verder met Taylor 
Voor de ochtenden 'Verder met Taylor' hebben zich 
inmiddels 18 mensen opgegeven, dus deze serie gaat 
in ieder geval door. De locatie is de Oosterkerk en de 
eerste ochtend is op donderdagmorgen 11 oktober. 
Mocht u ook nog graag mee willen doen dan kunt u 
zich nog steeds opgeven, tot uiterlijk 1 oktober, bij 
ds. Iemke Epema.  
 
SCHOONMAAKOCHTEND ZATERDAG 29 SEPTEMBER 
Van 9.30 - 11.30 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 
 
Gemeenteavond project “Heilige Huisjes” 
Het afgelopen jaar bent u geïnformeerd over dit 
project waarbij het gaat om de toekomst van de 
PGZ. Het projectteam heeft een advies opgesteld 
wat gepresenteerd worden op donderdag 4 
oktober.  Er is dan een gemeenteavond voor alle 
gemeenteleden van de PGZ in de Jeruzalemkerk, 
aanvang 19.30 uur. De avond begint met alle 
gemeenteleden in de kerkzaal. Na de presentatie en 
enkele verhelderingsvragen gaan de 

wijkkerkenraden met hun eigen gemeenteleden in 
afzonderlijke ruimtes verder in gesprek. 
Het is een zeer belangrijke vergadering en de 
kerkenraad roept u op hier zoveel mogelijk  bij 
aanwezig te zijn. Uw inbreng is van groot belang! 
Zie ook: www.heiligehuisjeszwolle.nl 
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle.  
Thema tot begin oktober: GENESIS GELEZEN. Leven 
vanuit verwondering. 
23 september 19.00 uur Michaëls Cantateviering als 
slot van de Vredesweek. Genesis 4, De mens en zijn 
broeder/nooit meer … Vg. Ds. Iemke Epema 
30 september 16.30 uur  Michaëlsviering, zegening 
huwelijk. Vg. ds. Mariska van Beusichem 
 
ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE 
Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie komt weer 
bijeen op dinsdagavond 2 oktober om 18.30 uur in 
de bovenzaal van studentencafé ‘Het Vliegende 
Paard’ (Voorstraat 17-19). We gaan dit seizoen aan 
het werk met Boek 4 (over troost) van deNavolging 
van Christus van Thomas a Kempis. 
Na een warme maaltijd zal ds. Iemke Epema ons iets 
vertellen over het thema ‘Aandachtig luisteren’ (4.1). 
Daarna gaan we in kleine kring in gesprek over een 
woord of spreuk die ons raakt. We sluiten de avond 
af met een korte viering. De kosten bedragen 7,50 
euro voor maaltijd en koffie/thee. Verdere info en 
aanmelding, en het hele programma, graag via de 
website:  www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl.  
 
Micha cursus 
Wil jij je ook inzetten voor een betere wereld, maar 
weet je niet waar je moet beginnen? Denk er met 
andere cursisten over na bij de Micha cursus. Tijdens 
de cursus zullen we a.d.h.v. de bijbel nadenken over 
de onderwerpen rentmeesterschap en sociale 
gerechtigheid. Hierbij zullen we kijken hoe we ons 
zelf praktisch in kunnen zetten en we zullen dit ook 
direct toepassen tijdens een praktijkdag. 
De cursus wordt gehouden op vier avonden (18 okt, 
1 nov, 15 nov en 29 nov), een praktijkdag en een 
afsluitavond. De laatste twee data zullen we samen 
met de deelnemers inplannen. 
Meer informatie michacursus@gmail.com of bel 
naar 06-38335130.  www.michanederland.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 Hans Gerritsen 
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