
                                                                                                 KERKGROET  zondag 02 december 2018  (opl. 120 ex) 

Voorganger: ds. Iemke Epema

Koster: Wiep Jagersma

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Jeugddiaconaat

Bloemengroet 
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar: 
Zwaan Hazelhorst. Langs deze
weg laten we onze 
verbondenheid blijken.

Derde collecte:  Jeugddiaconaat
Een van de projecten waaraan de diaconie zowel
financieel als met menskracht bijdraagt is ‘Hart 
voor Zwolle’. Kort samengevat verbindt de 
Stichting Hart voor Zwolle jongeren aan 
kwetsbare Zwollenaren zonder netwerk. Veel 
jongeren willen graag wat betekenen voor een 
ander. Vaak vinden ze het moeilijk om die 
betekenis om te zetten in daadwerkelijke hulp. 
Hart voor Zwolle heeft als doel de kloof tussen 
jongeren en kwetsbare Zwollenaren te dichten 
en inspireert jongeren om zich vrijwillig in te 
zetten voor hun medebewoners. Men verbindt 
de jongeren met mensen die zelf geen netwerk 
hebben en hun hulp goed kunnen gebruiken. 
Vele jongeren zetten zich inmiddels op allerlei 
plekken in voor hun stadsgenoten. Ze zien om 
naar eenzame ouderen, kijken voetbal met 
dakloze herberggasten of ondernemen 
activiteiten met vluchtelingen.

In Memoriam Willem Meinders                          
Op 23 november overleed Wim Meinders, op de
leeftijd van 87 jaar. Met zijn vrouw Siet, met wie 
hij bijna 63 jaar gelukkig getrouwd was, woonde 
hij aan de Huibertplaat 10. Wim werkte 
jarenlang bij de PTT en na zijn pensionering 
vestigden ze zich in Zwolle. Hij was zorgzaam en 
stond voor iedereen klaar, voor zijn gezin maar 
ook binnen de Hoeksteengemeente, waar hij 
onder meer de ledenadministratie op zich nam. 
Op 28 november hebben we afscheid van Wim 
genomen, waarbij de woorden van Psalm 23 
klonken, over God die erbij is. In dat geloof 
leefde Wim en kon hij ook het leven loslaten. 
We bidden om troost en kracht voor Wims 
dochters, Wilma en Dinette (die ook lid is van de
Oosterkerkgemeente), zijn klein- en 
achterkleinkinderen. En in het bijzonder voor 
zijn vrouw Siet, die de dag voor de uitvaart in 
het ziekenhuis moest worden opgenomen met 

een longontsteking en een gebroken heup, maar
gelukkig de uitvaartdienst toch kon bijwonen. 
Dat ze zorg van God en mensen mag ervaren in 
de komende tijd.  Ds. Elly Urban

Adventsvespers in de Adventskerk                      
Op drie woensdagavonden zijn er vespers in de 
Adventskerk: op 5, 12 en 19 december, telkens 
om 19:00. Dus óók op Sinterklaasavond, want 
lang niet iedereen voelt zich dan geroepen om 
thuis te blijven.  De vespers zijn sober van opzet 
en duren ongeveer een half uur. Het thema van 
de vespers is ‘Tegen het donker’. Hierbij zoeken 
de voorgangers telkens een kunstzinnige 
verbeelding uit. De vesper van 5 december 
wordt gehouden in zaal 2. Ds. Nelleke 
Eygenraam is liturg. Tijdens de vespers wordt 
niet gecollecteerd. Wel staan bij de uitgang de 
paarse ZWO-bussen klaar ten bate van kinderen 
uit Myanmar. Iedereen is van harte welkom!

Festival of Lessons and Carols                             
De Zwolse Cantorij o.l.v. Rudie Altelaar volgt de 
Engelse traditie van Festivals of Lessons and 
Carols in de kersttijd ook dit jaar weer. Op 16 
december a.s. verzorgt de cantorij zo’n liturgie: 
negen bijbellezingen afgewisseld met 
kerstliederen. De keuze van de Carols is divers: 
van middeleeuws tot modern. Marijn de Jong 
verzorgt de orgelbegeleiding. Liturg is ds. 
Nelleke Eygenraam. Van harte welkom op 
zondag 16 december om 19.00 uur in de 
Oosterkerk.

In de afscheidsdienst van Anne Marijke Zijlstra 
is er, op haar verzoek, gecollecteerd voor een 
diaconaal doel. Deze collecte heeft, inclusief 
overgemaakte giften, een bedrag van totaal € 
668,35 opgebracht. In de geest van Anne 
Marijke heeft de diaconie gemeend dit bedrag 
te schenken aan het Leger des Heils Overijssel, 
ten behoeve van de Soepbus Zwolle. Alle gevers 
een heel hartelijk dank, ook namens het Leger 
des Heils, die heel blij is met deze gift!!

Zin in film
Naar een goede film kijken met de mogelijkheid 
er samen over na te praten is een activiteit die 
we als Oosterkerk/Adventskerk samen met de 
Dominicanenkerk en de Thomas a 



Kempisparochie organiseren. De films worden 
vertoond in het Dominicanenklooster, waar 
telkens de ontvangst is met koffie of thee in de 
Refter vanaf 19.15u, waarna om 19.30u de film 
begint. De entree is € 6,- inclusief consumpties. 
Er is geen pauze. Op donderdag 13 december is 
de bijzondere documentaire Doof kind te zien. 
Alex de Ronde, vader van de hoofdpersoon, 
maakte zelf deze film over zijn dove zoon Tobias.
De manier waarop de levenslustige Tobias zijn 
weg gaat in het leven, en zich ontwikkelt van 
kind tot jongvolwassene wordt gevolgd. Deze 
korte ontroerende film geeft een unieke inkijk in
de wereld van doven en slechthorenden. Het 
roept de vraag op wanneer een beperking 
beleefd wordt als een handicap en wanneer 
niet. 

Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle. 
Aanvangstijd: 16.30 uur 

In Advent lezen wij het boekje, de feestrol Ruth. 
Het gaat over mensen die wegtrekken om in 
leven te blijven, elders toch weer in de schaduw 
die het leven ook kent, belanden. 
De moed om in beweging te komen is sterk. Wat
een veerkracht kunnen mensen hebben. Het 
verhaal straalt wilskracht uit, hoop; in Ruth, 
maar ook in Boaz leven deze.                                  
2 dec. Eerste Advent Michaelsviering, Vesper. 
Liturgen Els Rademaker-Vos en Robert Kanning
9 dec. Tweede Advent Michaelsviering, Vesper. 
Liturgen ds. Harm Bousema en Christa van 
Stappen

Ontmoetingshuis Moderne Devotie               
Het Ontmoetingshuis komt in de Adventstijd 
bijeen op dinsdagavond 11 december om 18.30
uur in café ‘Het Vliegende Paard’ (Voorstraat 
19). Het thema is: Liefde en Gemeenschap. Oud 
stagiaire en student theologie aan Windesheim 
Christine Pilon schreef hierover een werkstuk. Zij
zal een korte inleiding houden. Daarna volgt het 
open geloofsgesprek rond enkele spreuken uit 
de Moderne Devotie (collatie). We beginnen 
met een warme maaltijd om 18.30 uur. Rond 
21.00 uur eindigt de bijeenkomst. De kosten 
bedragen €7,50.  Voor nieuwe geïnteresseerden 
geldt ditmaal een Adventsprijs van €5,00. Zie de 
website voor verdere informatie en aanmelding: 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Voor 
vragen kun je terecht bij ds. Hans Tissink 
(hanstissink@kpnmail.nl) Leuk als u/jij een keer 
wilt meedoen. 

Van harte uitgenodigd…..
bij het Kerstconcert van gemengd koor Gloria 
Patri – Zwolle en mannenkoor Vox Humana - Urk
op zaterdag 8 december in de Oosterkerk. 
Aanvang 20.00 uur; orgel: Lourens Schaak, piano
: Gerard Zoer en David Zielman, dirigent Tromp 
van Goor. Kaartverkoop in de kerk, entree euro 
8,-; kinderen t/m 12 jaar euro 3,-

Dopelingen zondag 9 december
Zondag 9 december worden de volgende 
kinderen gedoopt:
Hugo Frederik Albertus en Filip Roelof Hendrik 
(geboren op 11 juni 2018), tweelingzonen van 
Albert Dreijer en Gerdine von Meijenfeldt 
(Roemer Visscherstraat 26, 8023 AM Zwolle).
Lieve (geboren op 18 augustus 2018), dochter 
van Jan en Annewil Spannenberg (Sorghvlietweg
10, 8026 RJ Zwolle), zusje van Noud.
Suus Noor Cora (geboren op 5 juni 2018), 
dochter van Dennis en Nienke Veenstra 
(Westkreek 4, 8032 KM, Zwolle), zusje van 
Berend. We leven met elkaar toe naar een 
feestelijke viering!

Lichtjeswandeling op 13 december
Iedereen is welkom op deze gezellige middag 
waarop velen de Oosterkerk zullen bezoeken om
te luisteren naar kerstliederen en verhalen! U 
kunt zich bij de bar nog opgeven om mee te 
zingen of te helpen bij de organisatie.

Gezocht: een KUNSTKERSTBOOM (te leen)
En kerstgroen, in takjes van 15 cm, bijv. conifeer, 
laurier, skimmia, rode hulst zonder stekels,
decoratiemateriaal als dennenappels of lint voor
te maken kerstbakjes! Op zondag 9 december 
meenemen naar de kerk of afgeven bij Zorghuis 
Wilhelmina van Sonsbeeck. Info: Wil van de 
Meeberg, r.klem@planet.nl, 06 51472701.

Kopij (max. 100 woorden) per email aan
kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 12.00 uur, 
met 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 Jan Stellingwerff)
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