
KERKGROET    (oplage 150 ex)  Zondag 27 Januari 2019 

Voorganger :  Dirk Jan Steenbergen 

Koster :  Wim Aalbers 
Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk    
                3e:  Vakantieweken Gehandicapten 
 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Mw. G. Stegeman-Boer 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 
 

Vakantieweken gehandicapten 
De vakantiebeurs is weer voorbij. Op alle mogelijke 
manieren worden we aangemoedigd om op vakantie 
te gaan of een verre reis te maken. Velen hebben 
hun plannen om eens lekker weg te gaan al klaar 
liggen. Vaak realiseren we ons niet dat er ook 
mensen zijn die door een lichamelijke beperking niet 
zomaar op vakantie kunnen.Daarbij hebben zij hulp 
en moeten gebruik maken van duurdere 
voorzieningen. Veelal hebben zij voor het ‘gewone 
‘leven al meer kosten en blijft er geen geld over voor 
een vakantie. Alles met elkaar kan het te veel 
worden, maar ook zij willen graag een keer een 
weekje weg. De Diaconie helpt hen dit mogelijk te 
maken. Helpt u er ook aan mee? 
 
Kinderkring 

David en Goliath, een spannend 
verhaal uit de Bijbel die iedereen in 
zijn kinderjaren wel gehoord heeft. 
Maar weten we ook wat dit verhaal 
voor ons kan betekenen? De tieners 
uit de kinderkring zijn hiermee de 

afgelopen weken aan de slag gegaan en zondag 27 
januari is dit het thema van de kerkdienst. 
Verrassend anders! Jij en u komen toch ook?! 
  
NAGESPREK 
Volgende week zondag 3 februari is er weer een 
nagesprek na de dienst om met elkaar in gesprek te 
gaan en ervaringen te delen. De bijeenkomst is in zal 
3, koffie meenemen hoeft niet. Die staat al klaar! De 
kans om te zeggen wat je van de kerkdiensten Vindt. 
Gasten ook welkom! 
  
Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk 
Zwolle, aanvang 16.30 uur.  
Tijdelijk krijgen de vieringen klank en kleur in de 
intieme ruimte van het Hoogkoor, vanwege de 
verbouw van de kerk die enige maanden zal duren 
Tot Pasen toe lezen we in elke viering uit het 
Johannesevangelie.  
27 januari Michaëlsviering m.m.v. Michaëls  cantorij. 
Liturgen ds. Harm Bousema en Margrieta de Boer   
3 februari Michaëlsviering  Vg. ds. Margo Jonker 
 
Gedichten lezen 
Twee avonden gedichten gelezen o.l.v. Christa van 
Stappen en Emmie Brederveld. Dinsdag 12 februari 
en 5 maart, om 20.00 uur in de Oosterkerk. Opgave 

uiterlijk 28 januari bij: Christa van Stappen tel. 038-
4543230 of cvanstappen@kpnmail.nl 
  
Rommelmarkt 
Tbv Oost Europa in de Bagijnehof/Oosterkerk. 
Zaterdag 2 februari van 10.00 tot 14.00 uur. 
Inleveren spullen: dond. 19.00-20.00 uur en vrijd. 
10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur.  
 
KUNST IN DE BAGIJNEHOF. 
Tot gisteren hebben in de Bagijnehof  foto’s 
gehangenvan Koos Nuninga .Dank Koos ,dat wij 
Zwolle op een andere wijze konden zien. Vanaf deze 
week hangen er geschilderde kunstwerken van 
diverse personen binnen onze eigen 
wijkgemeente.In de maanden februari en maart 
exposeren 8 kunstenaars en in de maanden april en 
mei werk vandeoverigeschilders . De namen en titels 
hangen bij de schilderijen in de zalen 2 en 5 en in de 
ontmoetingsruimte. Veel kijkplezier. Mochten er 
onder ons meer mensen zijn die ook mee willen 
doen met eigen werk, laat je horen of mail ons.  
Wim en Roely Aalbers   Wim.aalbers@telfort.nl . 
 
Stimuleringsfonds Kerk laat je zien 

Als Protestantse Gemeente 
Zwolle willen we het leven vanuit 
de Bijbelse boodschap met elkaar 
beleven en delen. Het is goed en 
mooi als het weer gaat ‘tintelen’ 
door dit op een vernieuwende 

wijze te doen. En misschien mogen we zo ook weer 
nieuwe mensen begroeten. Het fonds wil een 
financiële ondersteuning geven aan die kleine of 
grotere projecten die een nieuwe impuls geven aan 
betrokkenheid vanuit het geloof van kerkleden op 
elkaar én bij de stad. Kenmerkend aan de projecten 
is dat ze uitgaan van frisse ideeën, nieuwe wegen 
durven inslaan en dat ze, ook als de financiële 
ondersteuning op termijn wegvalt, door kunnen 
gaan.  Omdat het lastig is deze nieuwe impuls vorm 
te geven, is gezocht naar een coach: ds. Mariska van 
Beusichem, stadspastor bereid gevonden.  Heb je 
een projectidee,dan word je uitgenodigd een 
gesprek aan te vragen met deze coach. Het eerste 
gesprek van maximaal 2 uur wordt betaald uit het 
stimuleringsfonds zelf. In het plan dat daarna 
mogelijk wordt ingediend, kan je, in overleg met 
Mariska van Beusichem, ook begeleidingskosten 
opnemen voor de verdere loop van het project. Voor 
inspiratie: www.lerenpionieren.nl/praktijkverhalen. 
Uiterlijk 1 april 2019 kun je een nieuwe project-
aanvraag indienen. Ben jij degene die een mooi plan 
heeft of ken je iemand anders met zo’n idee? Neem 
dan contact op  met ds. van Beusichem: 
mariskavanbeusichem@academiehuis.nl 
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De commissie Stimuleringsfonds ‘Kerk laat je zien’.  
email: pgzstimuleringsfonds@gmail.com 
 
Sirkelslag 
Vrijdag 1 februari doen we weer mee aan sirkelslag. 
Geef je even op via de ap of met een mailtje. 
Ik vertrek rond 19.00 uur bij Sio voor mensen die 
met de auto mee willen. Rond 19.15 aanwezig bij de 
Oosterkerk !!  het spel begint om 19.30 
 
TERUGBLIK OP HET BEZOEK AAN DE BETHELKERK IN 
DEN HAAG 
Afgelopen maandag trokken tien leden van de 
Oosterkerk naar Den Haag om het kerkasiel daar te 
ondersteunen. Dit gebeurde op initiatief van de 
werkgroep evangelisatie (kerk naar buiten) en na 
een oproep op de kerkgroet. Die riep in de 
gemeente veel sympathiebetuigingen op, maar bij 
sommigen ook  kritische vragen. Dit zijn nu eenmaal 
politiek gevoelige zaken, waar mensen verschillend 
over kunnen denken. Niet iedereen hoeft het met de 
actie van kerkasiel eens te zijn. We werden maandag 
gastvrij ontvangen door vrijwilligers van de 
Bethelkerk. Twee uur lang vierden, deelden en 
mijmerden we. We waren stil, luisterden naar 
muziek, lazen Psalmteksten, hoorden verhalen, 
zongen met pianobegeleiding en baden samen. 
Steeds meer mensen sloten zich bij ons aan! 
Uiteindelijk kon ds. Iemke Epema het Licht 
doorgeven aan de voorgangers van de 
Mennonietenkerk uit Ohio (VS) die die dag te gast 
waren. Er was veel aandacht van de media vanwege 
de nieuwe ontwikkelingen in de discussie over de 
verruiming van het kinderpardon. Al met al was het 
een indrukwekkende dag, waar we stil van werden. 
Een uitgebreider verslag en foto’s vindt u op de 
website.     
 
Doorgaande viering in de Bethelkapel te Den Haag 
Opnieuw willen enkele Zwolse predikanten en 
gemeenteleden de vieringen in de Bethelkapel 
verzorgen. Het gaat om zondagavond 10 februari 
van 20:00-24:00 uur. Tot 22:00 mag er in de kapel 
gemusiceerd worden. Mensen die een instrument 
bespelen zijn van harte uitgenodigd de zang te 
begeleiden en/of muziek te maken. Opgave bij ds. 
Ries Nieuwkoopries.nieuwkoop@gmail.com, tel. 06-
50528671  Voor meer achtergrondinformatie over 
het kerkasiel zie: www.protestantsekerkdenhaag.nl 
of www.facebook.com/StekDenHaag/ 
 
Schoonmaak kerk 
Dinsdagmorgen 12 februari vanaf 9.30 uur is er weer 
schoonmaak in de kerkzaal. Dit gebeurt elke tweede 
dinsdagochtend van de maand en is een vrijwilli-
gersklus. Wat er gedaan wordt bepalen de vrijwilli-
gers onder elkaar en is afhankelijk van het aantal 
aanwezige vrijwilligers. Komt u ook schoonmaken? 
Namens de beheercommissie, Jannetta 

ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE  
viert 2e verjaardag 
Op dinsdag 5 februari 2019 viert het 
Ontmoetingshuis zijn tweede verjaardag. Viert u/jij 
het feestje met ons mee? Het thema is: 
‘Deemoedig’.  Gastspreker is ds. Nelleke Eygenraam. 
 De kosten voor maaltijd, feestelijk drankje, 
koffie/thee en materiaal bedragen €7,50. Zie de 
website voor verdere informatie en aanmel-
ding: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Van 
harte welkom om 18.30 uur in studentencafé Het 
Vliegende Paard (Voorstraat 17). 
 
MEDITATIEF SCHILDEREN op 7 februari 
 Op deze avond lezen en verwerken we een psalm 
op een creatieve manier. Na het lezen en herlezen 
nodigt ds. Hans Tissink de deelnemers uit om de 
psalm meditatief en creatief vorm te geven op het 
witte paneel. Je hoeft geen schilder of kunstenaar te 
zijn om mee te doen. Gewoon over de drempel heen 
stappen en maar doen…Dat levert vaak verrassende 
ervaringen op. Mooi om onze creaties bij de psalm 
te delen en te bespreken met elkaar. En welke psalm 
het gaat worden…dat blijft nog even een verrassing. 
Plaats: Een zaal in de Oosterkerk, Datum: donderdag 
7 februari 2019, Tijd: 20.00 – 22.00 uur, Begeleider: 
ds. Hans Tissink (jttissink@hetnet.nl). Graag opgeven 
van te voren 
 
26 februari Bijzondere solovoorstelling in de 
Oosterkerk 
Theoloog en theatermaker Kees van der Zwaard 
speelt zijn solovoorstelling ‘De dag dat God 10 jaar 
werd’ op dinsdag 26 februari bij ons in de 
Oosterkerk. hij was eerder bij ons te gast met de 
voorstelling Hier sta ik – dansen en vechten met 
Maarten Luther.  De aanvang van deze nieuwe 
voorstelling is 20.00 uur en het duurt een uur, 
zonder pauze. De toegang is gratis, met een collecte 
voor een goed doel. Uitgebreidere informatie volgt 
nog, maar noteert u vast de datum; dit mag u niet 
missen! 
 
GOD IS EEN KUNSTENAAR 
Zondag 10 Februari is de KSG-dienst. Om half 10 
komen er kinderen van de christelijke basisscholen 
bij ons in de adventskerk om een kerkdienst mee te 
maken.  Het thema van de dienst is ‘God is een 
kunstenaar’. Op de scholen is er aandacht aan 
besteed en in verschillende kerken in Zuid  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


