KERKGROET (oplage 120 ex)

9 december 2018

Voorganger : 10.00 ds. H.Tissink
Koster
: 10.00 Arie Berkeveld
Collecten : 1e: Diaconie 2e: Kerk 3e : Exploitatie PGZ
Bloemengroet
Als groet van onze gemeente
gaan de bloemen naar: mw. S.
Meinders-Helmholt.
Langs deze weg willen we onze
verbondenheid laten blijken.

Doopdienst op 9 december
Vandaag worden er vier kinderen gedoopt. De
namen van de dopelingen zijn:
Hugo Frederik Albertus Dreijer en Filip Roelof Hendrik
Dreijer (geboren op 11 juni 2018), tweelingzonen
van Albert Dreijer en Gerdine von Meijenfeldt.
Suus Noor Cora Mooiweer (geboren op 5 juni 2018),
dochter van Dennis Mooiweer en Nienke Veenstra,
zusje van Noud.
Lieve Spannenberg (geboren op 18 augustus 2018),
dochter van Jan en Annewil Spannenberg, zusje van
Berend.
Zij ontvangen bij het doopvont het waterteken van
Gods liefde. Een sacrament, een heilig teken, dat
zegt: Kindlief, jij hoort erbij, bij God en bij zijn
mensen.
Zondag 9 december: Exploitatie Protestantse
Gemeente Zwolle
De afgelopen maanden heeft het project ‘Heilige
Huisjes’ de gemoederen bezig gehouden. Ook de
komende tijd zal in alle wijkgemeenten aandacht zijn
voor: wat vraagt het van ons, wat waar willen we
naartoe? Hierbij gaat het niet alleen om het behoud
van een kerkgebouw, maar ook om de
kosters/beheerders, het kerkelijk bureau, de
zekerheid van pastorale beroepskrachten enz.
Anders gezegd: hoe geven we in de (nabije)
toekomst vorm en inhoud aan ons 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?
Op de koffie
Kom even binnenlopen voor een kopje koffie of
thee, een praatje.
Elke donderdagmorgen in de even weken is de
Bagijnehof open.
Welkom tussen 10.00 en 11.30 uur: 13 en 27
december. En op 10 januari 2019 enz.

Dopen
Op zondag 13 januari is er opnieuw gelegenheid om
te dopen. Ouders die hun kind graag willen laten
dopen worden verzocht zo snel mogelijk contact op
te nemen met ds. Iemke Epema.
Schoonmaak kerkzaal
Dinsdagmorgen 11 december tussen 9.30 en 11.30
uur gaan de vrijwilligers weer de kerkzaal schoon te
maken. Komt u ook stofzuigen of dweilen? De
volgende keer is maandagavond 7 januari tussen
18.30 en 20.00 uur. Graag willen we een vaste groep
met natuurlijk ruimte voor extra handen per
moment vormen. We kunnen dan ook de
schoonmaakmomenten in overleg vaststellen. U
kunt u hiervoor aanmelden
via bagijnehof@oosterkerk.nl
Namens de beheercommissie, Jannetta
Riskant
Aan sommige dingen in het leven kleven risico’s.
Denk bijvoorbeeld aan de oecumenische
gespreksgroep Het verhaal gaat … Het verhaal gaat
dat mensen die het een keertje hebben gewaagd om
mee te praten, dit zo interessant vinden dat ze de
volgende keren ook weer komen. Durft u toch? Dan
zien we elkaar aanstaande dinsdag tussen 13:30 en
15:00 uur in de Lutherse Kerk (ingang
Potgietersingel). Wat we daar doen? Zoals elke
tweede dinsdag van de maand: het volgende
hoofdstuk bespreken uit het boek Het verhaal gaat
… van Nico ter Linden. Meer info: ds. Iemke Epema.
Welkom
Met vriendelijke groeten, Wim van der Stouwe
Lichtjeswandeltocht op 13 december
Van 4 tot half 6
Zin om mee te helpen of te komen zingen?
Vanaf half 4 wordt er ingezongen olv
Nel van der Maden. Welkom!
Kerstboom
De mooie kerstboom die u in de kerk ziet staan, is
geschonken door familie v.d. Heuvel uit Berkum.
Jaren geleden is hij als kleine kerstboom in hun tuin
gezet, maar werd nu te groot. Vrijdagmorgen
hebben een aantal gemeenteleden de boom
omgezaagd.
Hartelijk dank.

Oproep!!
De actie kerkbalans 2019 staat weer voor de deur.
Vorig jaar hebben we met elkaar gezorgd voor een
geslaagde actie. Doen we dat dit jaar weer?
We zoeken voor een aantal straten nog mensen die
de enveloppen willen wegbrengen en ophalen.
Het gaat om de volgende straten:
1. Does en Waver
2. Botlek, Kil, Westeinder en de Drecht
3. Blekerswegje, Brink en Rhijnvis Feithlaan
4. Ambonstr., Floresstr., Nieuw Guineastr. en
Ternatestr.
5. Bankestr, Billitonstr., Javastr., Sumatrastr. en
Soendastr.
6. Celebesstr., Madurastr., Riouwstr.. En
Vlasakkers
7. Arcadia
Als we met elkaar de schouders er onder zetten
wordt de actie ook dit jaar weer een succes.
U kunt zich opgeven bij de heer L. Reijlink, via de
mail: lammertreijlink@home.nl of tel.:06-11272919.
Groetend,
L. Reijlink
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 bedraagt € 6,inclusief de 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.
Bijbelse 13 daagse rondreis ISRAEL – JORDANIE 2019
Op deze reis maakt u kennis met de prachtige
cultuur- en natuurschatten van Israël en met het
mysterieuze en gastvrije Jordanië. Een aanrader voor
iedereen die in de voetsporen van de Bijbel wil
gaan.
In Jordanië brengen we onder andere een bezoek
aan de uit rode zandsteen opgetrokken stad Petra en

de berg Nebo van waar uit Mozes het beloofde land
zag. In Israël bezoeken we het Timna park met de
kopermijnen van Salomo, we bekijken we een replica
van de Tabernakel en natuurlijk ontbreekt een
verblijf in Jeruzalem niet. Deze reis is vrij
toegankelijk voor iedereen en wordt PKN breed
uitgezet. Periode van 28 april – 10 mei
2019. Informatie en
aanmelding:an.vandermeulen@planet.nl / 0653720539. Aanmelden kan tot 15 maart 2019.
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.
9 dec. Tweede Advent Michaelsviering, Vesper.
Liturgen ds. Harm Bousema en Christa van Stappen
16 dec. Derde Advent Michaelsviering, Vesper.
Liturgen Harry Steenbergen en Robert Kanning
Ontmoetingshuis moderne devotie
Het Ontmoetingshuis komt in deze Adventstijd
bijeen op dinsdagavond 11 december 2018 om
18.30 uur in café ‘Het Vliegende Paard’ (Voorstraat
19). Het thema is: Liefde en Gemeenschap. Oud
stagiaire van de Adventskerk 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.

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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