
 

       Kerkgroet (oplage 100 ex)                            3 februari 2019 

 Voorganger:  Ds. Iemke Epema  
 Koster:            Wiep Jagersma 
       Collecten:       1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Werelddiaconaat
       
 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar Nabil Sahar.  
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken.  

 
De 3e collecte vandaag: Werelddiaconaat 
Deze collecte wordt altijd op de eerste zondag 
van februari gehouden omdat 66 jaar geleden 
Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden werden 
getroffen door een Watersnoodramp.  Neder-
land ontving van alle kanten uit de wereld hulp 
voor de slachtoffers. Deze hulp heeft veel bete-
kend voor de bevolking in de getroffen gebieden. 
Op zijn beurt willen we als kerken wat terugdoen 
voor landen en gebieden waar net zulke rampen 
plaatsvinden. We weten dat dergelijke hulp veel 
kan betekenen.  
 
Na de dienst. 

• Harry Prins zal vandaag napraten over de 
dienst. Welkom in zaal 3 en de koffie staat 
klaar. 

• Worden in de Bagijnehof weer Fair Trade pro-
ducten verkocht. 
Afgelopen november tijdens de lezing van een 
medewerker van de Glind (het jeugddorp van 
de Rudolph stichting) werden er door enkele 
gemeenteleden vragen gesteld, die uitgezocht 
moesten worden. Daarvan zijn de antwoorden 
nu bekend en die liggen op de Fair Trade tafel 
vanmorgen.                      

 
Op de koffie 
Aanstaande donderdag 7 februari is er koffie 
voor u  in De Bagijnehof tussen 10.00 en 11.30 
uur. Kom zomaar even binnenlopen voor ont-
moeting of gezelligheid. De volgende “Op de kof-
fie” is op donderdagmorgen 21 februari. 
 
Doopdienst zondag 24 februari 
Zondag 24 februari, in de dienst van 10.00, wordt 
er gedoopt. Eén dopeling is inmiddels aange-
meld. Mocht u ook een doop willen aanvragen, 
neem dan graag contact op met ds. Elly Urban: 
dsEllyUrban@oosterkerk.nl, 06-26999594. 
 
Schoonmaak kerk Dinsdagmorgen 12 februari 
vanaf 9.30 uur is er weer schoonmaak in de kerk-
zaal. Dit gebeurt elke 2e dinsdagochtend van de 

maand en is een vrijwilligersklus. Wat er gedaan 
wordt bepalen de vrijwilligers onder elkaar en is 
afhankelijk van het aantal aanwezigen. Komt u 
ook schoonmaken? 
Namens de beheercommissie, Jannetta 
 
De wijkkas mocht in januari 19 giften ontvangen 
die tezamen € 830,- opleverden. Een erg mooi 
resultaat. Alle gevers: heel hartelijk dank! (TK) 

 

Maandag 11 februari: liturgie: waarom doen we 
het zo? De zondagse dienst zit op een bepaalde 
manier in elkaar, heeft een kop en een staart. Er 
zit een opbouw en een logica achter, maar welke 
is dat? Moet het altijd op dezelfde manier of kan 
het ook eens helemaal anders? Wanneer is een 
dienst geen dienst meer? Op maandag 11 febru-
ari om 20.00u in de Oosterkerk vertellen studen-
tenpastor Martin Jans en ds. Iemke Epema iets 
over de achtergrond en de geschiedenis van de 
liturgie. Gekeken wordt naar de verschillende 
bouwstenen en hoe je daarmee kunt spelen. Er is 
volop ruimte voor vragen en suggesties van deel-
nemers. De avond wordt besloten met een korte 
viering. 
 
28 februari 19:30 uur thema avond in Dalfsen  
Vragen aan het einde van het leven: Hoe gaan 
we hier als geloofsgemeenschap mee om? 
Hoe leef je naar het einde toe? Kun je je leven als 
voltooid zien? Of kan leven eigenlijk nooit af 
zijn?  
De huidige tijd, met alle medische mogelijkheden 
die er zijn, vraagt om bezinning op deze vraag 
vanuit het geloof. 
Ds. Annie Hasker en ds. Marjanne Dijk, geestelijk 
verzorgers van de Isalaklinieken in Zwolle leiden 
deze avond. Het is een activiteit van de ring 
Zwolle, voorheen de classis Overijssel. 
Iedereen is welkom bij deze ontmoeting in breed 
verband. 
Opgave graag bij: dominel@hetnet.nl  Informatie 
bij  Margo Jonker margojonker@kpnplanet.nl  
De avond wordt gehouden op 28 februari om 
19:30 uur in Kerkelijk centrum De Overkant, 
Kerkplein 22 te Dalfsen. Van 19:00-19:30 uur is 
er inloop. 
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Meditatief schilderen 
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: don-
derdag 7 februari, Tijd: 20.00 – 22.00 uur, Bege-
leider: ds. Hans Tissink (jttissink@hetnet.nl). 
Graag opgeven van te voren. 
 
Kom, zie en geniet ! 
Op dinsdagavond 26 februari – meteen na Wat 
de Pot schaft! – vindt de voorstelling DE DAG 
DAT GOD 10 JAAR WERD plaats, gespeeld door 
Kees van der Zwaard.  
In de Oosterkerk, aanvang u 20.00 uur en….het is 
gratis. Meer info op de website. Iedereen wel-
kom! 
 
De collecte van in de oecumenische viering van 
zondag 21 januari,  voor het schoolproject in In-
donesië, heeft € 792,32 opgebracht! 
 
Ontmoeting Moderne  Devotie  
Op dinsdag 5 februari 2019 viert het Ontmoe-
tingshuis 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 en thee 
bedragen €7,50. Zie de website voor verdere in-
formatie en aanmelding: www.ontmoetingshuis-
modernedevotie.nl. Van harte welkom om 18.30 
uur in studentencafé Het Vliegende Paard (Voor-
straat 17). 

 

 

 

De aarde is ons lief  
ook omdat wij mogen geloven dat God Zijn Naam 
daaraan verbonden heeft. Wij mogen goede 
rentmeesters zijn. Om die reden wordt gepro-
beerd om tot aan 20 maart (Verkiezing Provinci-
ale Staten) zichtbaar present te zijn bij de Blauwe 
Engel in de binnenstad van Zwolle, met een 
boodschap om de aarde te beschermen. 
Doe mee en kom ook op de komende donderda-
gen van 12.30 tot 13.30 uur. We vragen vooral 
”grootouders” maar natuurlijk is iedereen wel-
kom. Neem s.v.p. contact op met Jan Woltinge 
(tel. 038 853 04 73 of: jan@woltinge.com). 
 

Heeft u dit icoontje al op uw 
Ipad of Iphone staan, om op de 
website van de Oosterkerk te ko-
men?   
Nog niet?  Dat doet u door op uw 

Iphone of Ipad het al aanwezige icoontje van Sa-
fari te klikken. Type in het schermpje dat ver-
schijnt, bovenaan in de opdrachtregel:  
https://www.oosterkerk.nl en klik rechts onder-
aan op Ga 
Als de Oosterkerkwebsite verschijnt: klik dan on-
deraan het schermpje op het vierkantje met een 
pijltje naar boven.  
Op het schermbeeld dat verschijnt, ziet u een rij 
met zwarte icoontjes. Schuif die regel een eindje 
naar links en klik op het icoontje van “Zet op be-
ginscherm”. Dat is alles!  
Klik op het bovenstaande icoontje (als u de kerk-
groet per email heeft ontvangen) en u komt op 
de Oosterkerk website. (TK) 
 
 

Kopij (max. 100 woorden) per e-mail aan  

kerkgroet@oosterkerk.nl donderdags vóór 12.00 uur, 

met als onderwerp de datum van plaatsing,  

De Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis?, stuur 

dan een e-mail aan: redactie@oosterkerk.nl; onder-

werp: “Kerkgroet”. 

Deze kerkgroet is samengesteld door Tim Krooneman 
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