
Digitale bijlage bij de KERKGROET  van zondag 
20 januari 2019 

WAT DE POT SCHAFT…..

houden we nog even als verrassing….. Wel bent 
u allen weer welkom op dinsdagavond 29 
januari om half 6 (stipt!) in de  Oosterkerk. 
Graag even aanmelden op de lijst op de bar of 
bij Diniverweij@hotmail.com. Dit kan tot en met
donderdag. Kosten € 5,=  Vegetariërs en mensen
die glutenvrij eten ook WELKOM!

Gedichten lezen

In een kleine groep worden er 2 avonden 
gedichten gelezen o.l.v. Christa van Stappen en 
Emmie Brederveld. Je hoeft geen ‘verstand te 
hebben van poëzie’, het gaat om het leesplezier 
en te ontdekken wat gedichten jou te zeggen 
kunnen hebben. Welkom op dinsdag 12 februari 
en 5 maart, om 20.00 uur in de Oosterkerk. 
Opgave uiterlijk 25 januari bij: Christa van 
Stappen tel. 038-4543230 of 
cvanstappen@kpnmail.

Inloophuis de Bres zoekt gastvrouwen of 
gastheren 

De Bres biedt een laagdrempelige 
ontmoetingsplek aan een brede doelgroep.Elke 
werkdag en elke eerste zondag van de maand is 
De Bres geopend van 13.00-16.30 uur. Lijkt het u
wat om samen met andere vrijwilligers een fijne 
sfeer te scheppen in de Bres, dan is dit werk vast
iets voor u. Voor meer informatie zie 
www.debreszwolle.nl   of bel één van de 
coördinatoren, tel. 038-4213155 

Vakanties met Aandacht De vakantiegids van 
Hetvakantiebureau.nlis weer uit. Voor 2019 zijn 
er weer diverse vakantiemogelijkheden. Meer 
informatie hierover vindt u op 
www.hetvakantiebureau.nl of in de 
eerstvolgende uitgave van de Bagijn.U kunt 
natuurlijk ook voor info terecht bij de diaconie. 
Marga de Bruin: 06-20900290 of 038-4534398

Beste ouders en kinderen,

Na de dienst mogen de kinderen op zolder 
spelen. De afspraak is dat er gespeeld mag 
worden maar dat dan ook de ruimte netjes 
achter gelaten wordt. Vaak gaat het goed maar 
afgelopen zondag was het na de kerkdienst een 
grote puinhoop. Een aantal gemeenteleden is 
een poos bezig geweest om het op te ruimen. 
We hebben besloten om de zolder de komende 
zondagen op slot te doen. En we gaan bedenken
of we duidelijke regels en afspraken kunnen 
maken om dit in de toekomst te voorkomen.

Namens de beheercommissie, 

Wim de Ruiter

Correctie 

Op de kerkgroet van zondag 02.12.18 stond 
vermeld dat de collecte in de afscheidsdienst 
van Anne Marijke Zijlstra € 668,35 had 
opgebracht en dat dit bedrag was overgemaakt 
aan de Soepbus Zwolle. Bij de afsluiting van het 
jaar 2018 kwam ik echter tot de ontdekking dat 
bij dit bedrag niet de bankovermakingen van 
totaal € 120,00 waren bijgeteld. De 
totaalopbrengst is dus niet € 668,35 maar € 
788,35 en alsnog heb ik de € 120,00 
overgemaakt aan de Soepbus. 

Marga de Bruijn

Kom op de koffie 
Kom even binnenlopen voor een kopje koffie, 
thee, een praatje.
Elke donderdagmorgen in de even weken in de 
Bagijnehof. Welkom tussen 10.00 en 11.30 uur 
op 24 jan. 6 en 20 februari enz.

ROMMELMARKT/BAZAAR OOST EUROPA

Op zaterdag 2 februari 2019 van 10.00 – 14.00 
uur in de Bagijnehof en Oosterkerk. We doen 
een oproep voor de inbreng van typische 
rommelmarktspullen, zoals huishoudelijke 
artikelen, speelgoed, schoenen, kleding en 
boeken. Maar geen meubilair, witgoed, 
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videobanden en encyclopedieën. De opbrengst 
is voor de activiteiten van de Werkgroep Carei 
(Roemenië) en de Stichting Kinderhulp 
Beregszasz (Oekraïne).Wie wil een cake of koek 
bakken voor die zaterdag? Heel Oosterkerk 
bakt!! Inleveren spullen Bagijnehof : donderdag
31 januari 2019 van 19.00-20.00 uur; vrijdag 1 
februari 2019 van 10.00-12.00 uur en van 13.00 
-17.00 uurWillem Boerman, Werkgroep Carei; 
tel. 038-4534181 en Karst Mulder, SKB, tel. 038-
4547960

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 24
januari is de film Un très long dimanche de 
fiancailles te zien. Dit is een andere film dan 
oorspronkelijk was aangekondigd. Deze 
bekroonde film uit 2004, die ruim twee uur 
duurt, past goed bij het herdenken van het 
einde van de Eerste Wereldoorlog en speelt in 
die tijd. Deze verfilming van het gelijknamige 
boek van de schrijver Japrisot, roept vragen op 
over oorlogsgeweld. Audrey Tatou vervult een 
schitterende hoofdrol. Het is een bijzondere en 
ontroerende liefdesgeschiedenis en bovendien 
een heel spannend verhaal, zeer de moeite 
waard om te zien. Van harte welkom in het 
klooster! 

Jongerenreis Israël

Van 1 – 14 augustus 2019 wordt er vanuit de 
Adventskerk/Oosterkerkgemeente een 
diaconale jongerenreis georganiseerd. 
Doelstelling is kennis maken met de Bijbelse en 
politieke geschiedenis van het land. Er wordt 
contact gelegd met de lokale bevolking en we 
nemen een kijkje in levensstijl en achtergrond. 
Er zijn ontmoetingen aan zowel Israëlisch – als 
ook de Palestijnse kant. Er wordt gewerkt aan 
een aantal vrijwilligersprojecten om zo iets van 
blijvende waarde achter te laten. We hopen op 
nog meer aanmeldingen van jongeren en van 
een paar begeleiders. Informatie: 
an.vandermeulen@planet.nl.. 
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