Kerkgroet (oplage 120 ex)

4 nov. 2018

Voorganger : Ds. Iemke Epema
Koster
: Sari Alderliesten
Collecten : 1e: Diaconie 2e: Kerk 3e: Zending

Bloemengroet
Als groet van onze gemeente
gaan de bloemen naar:
Hr. P. Both
Langs deze weg willen we onze
verbondenheid laten blijken.
Najaarscollecte zending
In Brazilië lijden de inheemse volken onder
vooroordelen over hun specifieke leefwijze. De
kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in
Actie, ondersteunt hen op het gebied van
gezondheid, onderwijs en landrechten. De inheemse
en niet-inheemse bevolking leren door onderwijs en
publicaties van elkaars cultuur en levensvisie. Sinds
2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie
uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN
lessen en cursussen en draagt zo bij aan uitwisseling
en begrip tussen bevolkingsgroepen. Dit is een van de
vele wereldwijde zendingsprojecten waar de
opbrengst van de doelcollecte van vandaag voor
bestemd is.
Sirkelslag
voor de jeugd van groep 6,7 en 8 !
Vrijdag 16 november van 19:00-21:30
Wat is dat dan Sirkelslag ?
Sirkelslag is het leukste interactieve spel van
Nederland !
Samen met andere jeugd uit wel 100 andere kerken
in Nederland strijd je om winst!
Leuke spellen waarin je de punten kunt verdienen.
Geef je op bij Ramon Vliegenthart
ramon.vliegenthart@ziggo.nl
Activiteit Provider!!!
Hallo Allemaal
Op vrijdag 16 november hebben wij weer een leuke
avond georganiseerd voor jullie.
De sfeer van de avond is mysterieus!!!
Heb je zin om te komen?
Het is in de Oosterkerk.
Het begint om half 8.
Geef je op via de Whatsapp!!!

Levensthema’s: Bijbelse symbolen
Mensen van 60 jaar en ouder zijn van harte welkom
om zich gezamenlijk te verdiepen in Bijbelse
symbolen. Door de hele Bijbel heen wordt gebruik
gemaakt van symbolen die iets vertellen over het
leven van mensen. Ze raken de kern van ons bestaan.
Op 6 donderdagmiddagen zullen we er nader op
ingaan. In de maandelijkse bijeenkomsten worden
verschillende werkvormen toegepast, zoals film,
groepsgesprek, muziek, beeldende kunst. De eerste
bijeenkomst zou eind oktober zijn maar kon door
omstandigheden niet doorgaan. We beginnen nu op
donderdagmiddag 22 november. De daaropvolgende
bijeenkomsten zijn: 13 december (en niet 20), 24
januari, 21 februari, 21 maart, 25 april. Telkens van
14.00-16.00 u in wijkcentrum SIO bij de Adventskerk
(Thorbeckelaan 2). Zin om mee te doen? Of liever
eerst meer informatie? Neem dan contact op met ds.
Nelleke Eygenraam (038-4525223,
(dominel@hetnet.nl)
Wie wil exposeren op de wanden van de
Bagijnehof?
De afgelopen maanden zijn foto’s van Koos Nuninga
foto’s te zien met als thema “Spiegelingen”. Graag
willen wij nu anderen de gelegenheid geven om ook
een aantal maanden hun werk te tonen. Wilt u zelf
exposeren of weet u iemand die dat wel zou willen?
Geef het dan door aan de koster, Jannetta
Schoemaker of mail haar
op: bagijnehof@oosterkerk.nl
Bina Schouwstra, namens de beheercommissie.
Heilige Huisjes
Op 4 oktober is het concept advies van het
projectteam Heilige Huisjes gepresenteerd. Er waren
veel leden van onze gemeente bij aanwezig.
Inmiddels zijn alle reacties op dit plan verzameld. Op
donderdag 15 november volgt het officiële "kennen
en horen" van de gemeente over het voorgenomen
besluit van de Algemene Kerkenraad. Net als de
vorige keer eerst de presentatie voor alle
gemeenteleden van de PGZ waarna wij als
wijkgemeente met elkaar kunnen praten. Wij roepen

iedereen op om hierbij aanwezig te zijn en mee te
praten over de gevolgen.
Ontmoetingshuis Moderne Devotie
Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie (pioniersplek
van de PKN) komt weer bijeen op dinsdagavond 13
november 2018 om 18.30 uur in café ‘Het Vliegende
Paard’ (Voorstraat 19).
Deze avond heeft als thema: Devoot bidden. De
Zwolse mysticus Thomas a Kempis (1380-1471) heeft
ons hierover in hoofdstuk 4.3 van De
Navolging bijzondere spreuken nagelaten. Ds. Elly
Urban is onze gastpredikant. Zij zal de aftrap nemen
voor de onderlinge bezinning en uitwisseling.
De bijeenkomst begint met een warme maaltijd om
18.30 uur. Na het collatiegesprek eindigen we rond
20.45 uur met een korte viering.
De kosten bedragen €7,50.
Zie de website voor verdere informatie en
aanmelding:
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl.
Van harte welkom.

Kopij (max. 100 woorden) per email aan
kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 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 Henk Zomer
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