KERKGROET (oplage 120 ex)

14 oktober 2018

Voorganger : 10.00 ds. E. Urban en pastor C. v. Nistelrooij
Koster
: 10.00 Egbert van Buiten
Collecten : 1e: Diaconie 2e: Kerk 3e : exploitatie PGZ
Bloemengroet
Als groet van onze gemeente gaan de
bloemen naar: Mw. J.E. Kreeftmeyerde Wit
Langs deze weg willen we onze
verbondenheid laten blijken.

Gemeenteberaad
Vandaag is er na de dienst een gemeenteberaad. De
volgende onderwerpen zullen hierbij aan de orde komen:
- Eeuwigheidszondag
- Resultaten van de rondetafel gesprekken
- Stand van zaken Kerkbalans
- Evangelisatie
- Waarderende gemeente opbouw
- Project Heilige Huisjes
U komt toch ook?
Mededeling zondag 14 oktober 2018.
Volgende week zondag, 21 oktober, is de eerste collecte,
de diaconiecollecte, bestemd voor de hulp aan de
slachtoffers van de aardbevingen en tsunami op Sulawesi.
Er zijn op dit eiland meer dan duizend doden,
tienduizenden gewonden en honderdduizenden zijn
ontheemd. Er is dringend behoefte aan drinkwater,
medicijnen en onderdak. Daarom deze collecte.
3e collecte exploitatie protestantse gemeente zwolle
Juist in deze herfst houdt het project ‘Heilige Huisjes’ de
gemoederen bezig. Hierbij gaat het niet alleen om de
toekomst van de wijkgemeenten maar ook om het
gezamenlijke gemeente van Christus zijn. We zijn er
immers niet alleen voor onszelf, maar om de Heer van de
kerk te dienen, de lofzang gaande te houden en om
medemensen tot steun te zijn. Dat is vandaag de dag best
ingewikkeld, maar we gaan er voor. En dat doen we
samen. In Zwolle. Doet u mee?
De avondmaal collecte van afgelopen zondag voor
het Inloophuis De Bres te Zwolle
heeft opgebracht € 484,35 Deze opbrengst wordt
verhoogd met 50%, dat is € 242,20,
zodat een bedrag van € 726,55 kan worden overgemaakt.
Een mooi bedrag!
Namens De Bres allen heel hartelijk bedankt. Speciaal ook
Ton ten Hove voor zijn inspirerende woorden.
Kanselruil met de Dominicanen
In dit weekend vindt de jaarlijkse kanselruil samen met de
Dominicanen plaats. Op zaterdag 13 oktober, aanvang
18:30 uur, en op zondag 14 oktober, aanvang 10 uur gaan
pastor Hans Schoorlemmer en ds. Iemke Epema samen
voor in het Dominicanenklooster. Bij ons in de Oosterkerk
gaan pastor Corinne van Nistelrooij en ds. Elly Urban
samen voor. Ook de lectoren ruilen van kerk. Het thema
van deze vieringen is Niets te verliezen.

Op de koffie
Zin in een kopje koffie of thee, een ontmoeting of
gesprek?
Elke donderdagmorgen in de even weken is de Bagijnehof
voor u open.
Welkom tussen 10.00 en 11.30 uur op 18 oktober, 1, 15
en 29 november.
Postbezorgers
Ik ben op zoek naar een aantal mensen die 4/5 keer per
jaar de Bagijn in de volgende straten willen bezorgen:
1 Anthony Heinsiusstraat en Pieter Steijnstraat.
2 Hogenkampsweg 150/252
3 Banka straat , Celebesstraat,Javastraat,
Madurastraat,Sumatrastraat,Soendastraat, Riouwstraat
en de Vlasakker.
Ook zoek ik voor 3 wijken iemand die de Bagijn uit de kerk
wil meenemen en bij 4/5 postbezorgers wil brengen.
Gaat om wijk Dieze oost ,om de Indische buurt en de
Arcadia flat.
Mocht u willen helpen hoor ik graag van u!
U mag mij bellen op 0654666693 of mailen
naar terpstra83@gmail.com
Alvast bedankt! Jetze Terpstra
Schoonmaak kerk
Het schoonmaken van de kerkzaal wordt gedaan door
vrijwilligers.
Afhankelijk van het aantal vrijwilligers wordt de
schoonmaak
beperkt of wat beter uitgevoerd. Bij de schoonmaak van
donderdagochtend 11 oktober is helaas niemand
gekomen.
De volgende schoonmaakmomenten zijn vrijdag 2
november tussen 9.30 en 11.30 uur, dinsdag 11 december
tussen 9.30 en 11.30 uur en maandag 7 januari tussen
18.30 en 20.00 uur.
Namens de beheercommissie, Jannetta
Met vriendelijke groet,
Jannetta Schoemaker
Oosterkerk zalencentrum Bagijnehof
e-mail: bagijnehof@oosterkerk.nl
Heilige Huisjes
Op de agenda van het Gemeenteberaad op 14 oktober
staat ook het agendapunt “Heilige Huisjes, ruimte voor
het hart van de kerk”. Op 4 oktober werd er een
gemeentebijeenkomst gehouden in de Jeruzalemkerk en
is er uitgelegd met welk scenario de projectgroep is
gekomen. Tijdens het Gemeenteberaad vandaag is er heel
kort gelegenheid om een vraag te stellen. We gaan er
deze zondag niet opnieuw over discussiëren.
Hieronder in het kort wat het advies van de projectgroep
Heilige Huisjes voor de PGZ als geheel en de Oosterkerk
betekenen:
De Protestantse Gemeente Zwolle gaat bezuinigen. Dit
betekent dat de kosters ontslagen worden en dat er voor
alle kerkgebouwen één verhuurcoördinator komt. De

taken van het kerkelijk bureau worden verder
geautomatiseerd en de ledenadministratie gaat naar de
wijkgemeenten. Er werken dan dus veel minder mensen
op het kerkelijk bureau. Het werk dat niet meer door de
kosters en het kerkelijk bureau wordt gedaan, moet door
vrijwilligers in de clusters overgenomen worden.
Er komen drie clusters: Open Kring en Stinskerk,
Jeruzalemkerk en Sionskerk, en Oosterkerk en
Adventskerk.
Het voortbestaan van de diensten in de Grote Kerk wordt
nog verder onderzocht door de projectgroep.
De Oosterkerk gaat in één cluster nog veel intensiever
samenwerken met de Adventskerk. De twee
wijkgemeenten krijgen samen meer financiële
verantwoordelijkheid, zodat ze meer keuzes zelf kunnen
maken. De wijkgemeenten moeten proberen hun
inkomsten te verhogen door bijvoorbeeld de verhuur te
intensiveren. Het geld dat binnen het cluster binnenkomt
moet voor een klein deel worden besteed aan kosten voor
de hele PGZ en verder aan kosten voor de eigen
wijkgemeenten. Het is hierbij belangrijk dat minstens 50
procent van het geld aan pastoraat wordt besteed en 50
procent aan de gebouwen. Als dit over drie jaar - of later niet meer lukt omdat de inkomsten van het cluster lager
worden, zal er één kerkgebouw afgestoten moeten
worden. De Oosterkerk en de Adventskerk kunnen dan
samen bepalen welk gebouw overblijft. Er is dan geld
beschikbaar van de PGZ om ervoor te zorgen dat het
overblijvende gebouw opgeknapt en duurzaam gemaakt
wordt, zodat het geschikt is voor de toekomst. Als het
cluster eerder besluit om een gebouw af te sluiten om zo
meer armslag te hebben, kan dat ook.
Dit is een advies waarop u kunt reageren. Dat kan tot
uiterlijk 16 oktober door een mail te sturen aan
janboer@kerkvitaal.nl
Dit is een heel korte samenvatting van het advies. Het
volledige advies vindt u op www.heiligehuisjeszwolle.nl
Op donderdag 15 november is er weer een
gemeenteavond voor alle leden van de PGZ in de
Jeruzalemkerk, waar de hele gemeente gekend en
gehoord wordt over het voorgenomen besluit. Het
definitieve besluit valt daarna op 26 november 2018 in de
Algemene Kerkenraad.
Film in het Dominicanenklooster
Een andere oecumenische activiteit die al een paar jaar
loopt is het samen kijken naar films die te denken geven.
Op do 1 november om 19:30 uur wordt in het
Dominicanenklooster de film Moonlight vertoond. Een
Afro-Afrikaanse jongen die leeft in een macho-wereld,
ontdekt dat hij anders is en zich aangetrokken voelt tot
jongens. Een verhaal over roeien tegen de stroom in,
overgave en moed. Na het samen kijken naar deze film is
er een nagesprek voor wie dat wil olv pastor Hans
Schoorlemmer. Kosten zijn 6 Euro, inclusief koffie en thee.

Leeskring samen met de Dominicanen:
Een gebroken wereld heel maken.
In het boek Een gebroken wereld heel maken onderzoekt
de invloedrijke Britse rabbijn Jonathan Sachs het begrip
verantwoordelijkheid vanuit de joodse traditie, en
verbindt dit met de levens van bijzondere 'gewone'
mensen. Het boek staat vol korte en wat langere verhalen
die aan het denken zetten. In drie bijeenkomsten in het
Dominicanenklooster op di 30 okt, 13 nov, en 27 nov
(aanvang 20 uur) kunt u met dit boek kennismaken. De
avonden worden geleid door pastor Anneke Grunder en
ds. Iemke Epema. We lezen niet het hele boek, maar
zoomen in op twee hoofdstukken per avond. Van
deelnemers wordt gevraagd het boek zelf aan te schaffen.
Per avond wordt een bijdrage van 5 Euro gevraagd, koffie
en thee zijn daarbij inbegrepen. Voor meer informatie
kunt u terecht bij ds. Iemke Epema.
Introductie organisten
De organist van vandaag, Rudie Altelaar hoeft bij de
kerkgangers niet geïntroduceerd worden. Toch noemen
we zijn naam vandaag omdat hij, na zijn afscheid op 30
september, nu verder gaat als vrijwilliger-organist en
gemiddeld 1 x per maand onze diensten zal begeleiden.
Een omschakeling. Fijn is dat hij het orgel, dat hij zo goed
van binnen en van buiten kent, blijft onderhouden, zodat
we steeds een goed klinkend orgel hebben.
Welkom Rudie in het team .
Stagiaire op bezoek
Zoals u in de laatste Bagijn hebt kunnen lezen loopt
Zwaan Hazelhorst, studente Godsdienst Pastoraal Werk
aan de VIAA, dit seizoen stage in onze gemeente. De
stage is bedoeld om zoveel mogelijk ervaring op te doen
in het pastoraat en zij zal verschillende mensen
bezoeken. U kunt ook zelf doorgeven aan ds. Iemke
Epema als u het op prijs zou stellen bezoek van haar te
krijgen.
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle. Aanvangstijd:
16.30 uur
Thema: GENESIS GELEZEN. Leven vanuit verwondering.
14 oktober Michaëlsviering Taizé
Vanaf 21 oktober lezen we, tot aan Advent, uit het
boek Marcus. In dit boek gaat het over Hem die als een
nieuwe adam een enorme diepgang aanbracht in het
leven als bondgenoot van God. Jezus komt in beeld. Een
nieuw mens, een (hernieuwd) begin. Hij zoekt leerlingen,
partners om als Gedoopte en bezield door de Geest
bevrijd en bevrijdend te leven in een ‘bezeten’ wereld.
21 oktober Michaëlsviering Vesper, liturgen ds. Harm
Bousema en Els Rademaker-Vos
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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