KERKGROET (oplage 180 ex)

Zondag 16 december 2018

Voorganger : ds. I. Epema
Koster
: Wim Aalbers
Collecten

Bloemengroet
Als groet van onze gemeente
gaan de bloemen naar:
Mw. Bosch- Loonstra
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. zich ook inzetten voor
een menswaardig bestaan, een samenleving
waaraan iedereen kan meedoen. In 2018 heeft de
diaconie meer dan 100 personen of huishoudens
ondersteunt die het niet op eigen kracht voor elkaar
kregen om zelf in hun dagelijkse 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 complexe situatie.
Vervolgens wordt gezocht naar een goede en
duurzame oplossing. De diaconie werkt intussen
samen met andere organisaties aan een structurele
aanpak van armoede,.
Gift
Ds. Iemke Epema ontving van een gemeentelid de
gulle gift van 260 Euro bestemd voor de wijkkas.
Gever of geefster, van harte bedankt!
Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau
Het kerkelijk bureau gesloten is tussen kerst en oud
en nieuw.
Festival of Lessons and Carols
Zwolse Cantorij o.l.v. Rudie Altelaar
Vanavond om 19.00 uur, Oosterkerk, Bagijnesingel
17, Zwolle
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. Vanavond 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 vanavond om
19.00 uur in de Oosterkerk in Zwolle.

: 1e: Diaconie 2e: Kerk
3e: Diaconale Noodhulp

Oliebollenactie!
Ook dit jaar gaan we met OK in de wijk weer oliebollen bakken voor het goede doel. Dit jaar is dat op
zaterdag 29 december van 9.00-12.00 uur. Het
oliebollencafé is in HET SPEELTUINGEBOUW
(Geraniumstraat 1A). Het goede doel dit jaar is:
Hospice Zwolle. De bollen kosten per zak van 10
stuks € 8,- en worden gebakken door de echte
Zwolse stadsbakker. U kunt vanaf 9.00 uur de oliebollen afhalen. Natuurlijk is het gezellige oliebollencafé ook weer open vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur. U
daar een bolletje proeven samen met een bakkie.
Ook kunt u de bollen van te voren bestellen via:
info@okindewijk of 038 4213396 (Hans van
Berkum.)
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle.
Aanvangstijd: 16.30 uur
In Advent lezen wij het boekje, de feestrol Ruth.
16 dec. Derde Advent Michaelsviering, Vesper.
Liturgen Harry Steenbergen en Robert Kanning
23 dec. Vierde Advent Michaelsviering, Vesper.
Liturgen Margrieta de Boer en Els Rademaker-Vos
24 dec. Kerstnachtviering 22.00 uur m.m.v. orkest,
cantorij, koor en organist Toon Hagen
Vieringen op Kerstochtend
Om 9.00 uur begint het kerstfeest voor gezinnen
met de door de kinderen uitgevoerde kerstmusical
'Bureau Knetter'. Ds. Iemke Epema is de voorganger.
Om 10.30 uur begint de tweede dienst, waarin ds.
Elly Urban voorgaat. Ook dit belooft een sfeervolle
kerstviering te worden met veel muzikale inbreng.
Leeskring over vergeven
In januari start weer een leeskring die georganiseerd
wordt door Oosterkerk en Adventskerk samen en
begeleid wordt door ds. Nelleke Eygenraam en ds.
Iemke Epema. De Duitse filosofe Svenja Flasspöhler
schreef een intrigerend boek dat in het Nederlands
vertaald werd onder de titel ‘Vergeven. Omgaan met
onrecht’ (Uitgeverij Ten Have, ISBN 9789025905934,
€ 19,99). Deze leeskring vindt plaats op donderdagavond, afwisselend in de Oosterkerk en de
Adventskerk, telkens om 20:00 uur. De data zijn: 10
januari Oosterkerk; 14 februari Adventskerk, 14
maart Oosterkerk; 11 april Adventskerk. De kosten
zijn € 2,- per keer en het is de bedoeling dat u het
boek zelf aanschaft. Informatie en opgave (graag
vóór 31 december) bij ds. Iemke Epema.

Bibliodrama wordt vervolgd
Bibliodrama is voor ieder die zoekt naar verdieping
van geloof en leven. Na een hernieuwde kennismaking in het najaar die smaakte naar meer, is er op
maandag 21 en 28 januari een vervolg. Er wordt een
verhaal gelezen, deelnemers praten over wat hen
raakt in die tekst, er volgt ‘een belevingsspel’ en aan
het eind wordt gedeeld wat ieder aan dit ‘spel’ heeft
beleefd. Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Op 21 januari is er van 19:30 tot 22 uur een
avond in de Oosterkerk, op 28 januari om dezelfde
tijd in het Dominicanenklooster. De begeleiding is in
handen van pastor Hans Schoorlemmer en ds Dirkjan
Lagerweij. De kosten bedragen 10 € per avond.
Opgeven bij hansschoorlemmer@kloosterzwolle.nl
Schoonmaak kerk
Dinsdagmorgen heeft een groep van 12 vrijwilligers
de kerk schoongemaakt. WAT IS ER VEEL GEDAAN.
We hebben afgesproken dat de schoonmaak op de
tweede dinsdagochtend van de maand is, de
volgende is dinsdagmorgen 8 januari om 9.30 uur.
Komt u dan ook? Jannetta
6 januari interreligieuze vredesviering
Vanuit de kerngroep SLAG Zwolle (Samen Leven
Anders Geloven) wordt op de eerste zondag van het
nieuwe jaar weer de interreligieuze vredesviering
georganiseerd; op 6 januari om 19:00 in de Ulu
moskee . Elk jaar is de viering in een ander
gebedshuis en dit jaar is de moskee (aan de
Gomberstraat 340) weer aan de beurt. De drie
Abrahamitische godsdiensten (jodendom,
christendom en islam) zoeken elkaar op in hun
viering van vrede. Dit jaar is het thema 'pelgrimage'.
Vanuit de drie verschillende religies worden er
teksten gelezen en is er muziek. Daarna is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om met
elkaar in gesprek te gaan. Het belooft opnieuw een
mooie viering te worden! Van harte welkom.
De wijkkas
• Diny Withaar, de penningmeester van de wijkkas,
vraagt iedereen de declaraties van 2018 per
omgaande in te leveren.
• Deze maand mochten we al 6 giften met een
totaal bedrag van € 767,50 ontvangen. Heel
hartelijk dank daarvoor. We zijn nu nog € 606,van ons streefbedrag van € 12.000,- verwijderd.
De maand is nog niet voorbij…… (TK)
Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk!
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de RoomsKatholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de
Oudkatholieke Kerk in Nederland. Drie
kerkgenootschappen die al sinds 1973 samenwerken

in de Actie Kerkbalans
en zo een beroep doen
op de plaatselijke
geloofsgemeenschappen
voor een financiële
bijdrage. Jaarlijks vragen
zij hun leden in de
tweede helft van januari een financiële bijdrage te
leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het
gebouw, de koffie, maar ook het personeel en
missionaire en maatschappelijke projecten kosten
geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Geeft u om
de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van
betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons
heen.
Voor de campagne van 2019 is het thema ‘Geef voor
je kerk’. De actieperiode is van 19 januari t/m 2
februari 2019.
Dit jaar is het voor de Protestantse Gemeente Zwolle
een bijzondere actie. De opbrengst wordt
toegerekend naar de wijkkerken. Om de wijkkerk in
stand te houden moeten de afzonderlijke kerken zelf
hun lasten opbrengen. Er gaat een klein deel van de
opbrengst naar de overkoepelende kosten zoals het
kerkelijk bureau, maar verreweg het grootste deel
van de opbrengst gaat naar de eigen kerk.
Daarom is belangrijk voor u/jou om nu al vast goed
te bedenken wat het openhouden van uw kerk u/jou
waard is.
Kerstattenties Diaconie
Woensdagavond j.l. zijn veel auto’s, met een achterbank vol met prachtige cyclamen, bij de
Oosterkerk weggereden. Het waren de
postbezorgers die de
kerstattenties van de
diaconie naar de
overige bezorgers
brachten. Zij allen zorgen ervoor dat de 320 planten
tijdig bij de oudste gemeenteleden (80+) worden
gebracht. Hartelijk dank voor jullie inzet!

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
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