Kerkgroet (oplage 120 ex)

6 januari 2019

Voorganger: Ds. I. Epema
Koster: onbekend
Collecten: 1e: Diaconie 2e: Kerk
3e: onbekend
BLOEMENGROET
Als groet van onze gemeente gaan de bloemen
naar Mw. J. Lettinga-Winsemius.
Langs deze weg willen we onze verbondenheid
laten blijken.

NAGESPREK NA DE DIENST OP 6 JANUARI
Er is weer gelegenheid om na de dienst weer met elkaar na te praten over de ervaringen, gedachten en gevoelens naar aanleiding
van de kerkdienst.
Gelijk na de dienst staat de koffie klaar in zaal 3.
Joke van der Zee zal dit gesprek begeleiden.
Voel u welkom!

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 (Gombertstraat 340). Elk jaar is de viering in een ander
gebedshuis en dit jaar is de moskee 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.

DOPEN
Volgende week zondag, 13 januari, zal LOUIS BEREND CHRISTIAAN,
zoon van Gerard en Henriët Koetsier en broertje van Hugo, worden
gedoopt. De doop van Louis valt op de zondag dat volgens de traditie het verhaal van Jezus' doop in de Jordaan gelezen wordt. De
eerstvolgende doopdienst is op 24 februari. Ouders die hun kind
graag willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Elly Urban.

WEEK VAN HET GEBED
20 januari oecumenische viering
'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de
eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019
plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de
oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en
is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië
vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor
eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor
verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen
juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit.
In die Week van het Gebed, georganiseerd door de Raad van Kerken Nederland, vindt een oecumenische viering plaats. Op 20 januari 2019 is iedereen welkom om 10.00 uur in de Oosterkerk aan
de Bagijnesingel voor de oecumenische viering.
De viering is voorbereid door voorgangers uit de Thomas a Kempisparochie, de Oosterkerk en de Lutherse Kerk. De cantorij uit de
Oosterkerk o.l.v. Geeske Koopman werkt mee aan de viering.
WIJKKAS

Het is gelukt: € 13.092 voor de wijkkas. De eindsprint in december
zorgde ervoor dat we dit mooie bedrag aan giften in 2018 hebben
ontvangen. Aan wijkkascollectes kwam daarnaast € 1.120,00 binnen. Allen hartelijk dank voor uw bijdrage daar aan. (TK)

LEESKRING OVER VERGEVEN
Op 10 januari start er 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). Vanuit
een ingrijpende gebeurtenis in haar eigen leven reflecteert ze met
behulp van schrijvers, filmmakers en filosofen op de (on)mogelijkheid van vergeving. 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. Ongeveer 15 mensen doen mee aan deze kring en dat is
een mooi aantal. Wie nog heel graag mee wil doen en zich niet
heeft opgegeven heeft tot 7 januari een laatste kans.

SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN
Op donderdag 17 januari 2019 kun je in de Adventskerk een symbolische schikking maken over de levensloop van een persoon uit
de bijbel. Kosten € 12,50, aanvang 19.30u, wijkcentrum SIO. De
leiding is handen van Anneke Scholten. Opgave graag vóór 10 januari bij raad_vent@adventskerk.nl

BRIEVEN SCHRIJVEN AAN ELKAAR
Een manier om elkaar als leden van deze veelkleurige geloofsgemeenschap beter en persoonlijker te leren kennen is door elkaar
brieven te schrijven. In die brieven kun je vertellen over wat je gelooft en waar je mee leeft, over wat je zoekt in deze kerk, wat je er
vindt of mogelijk mist, -over alles wat je maar kwijt wilt. De brieven
zijn ook bedoeld om een brug te slaan tussen de verschillende generaties: iemand die wat ouder is gaat schrijven aan iemand die
wat jonger is. Hoe intensief en hoe persoonlijk die briefwisseling
wordt, dat is aan de schrijvers. Dinsdag 22 januari worden alle
mensen die zin hebben om (weer) mee te doen uitgenodigd in de
Oosterkerk. Die avond worden er koppels gevormd, adressen uitgewisseld en afspraken gemaakt. Daarna kan het schrijven beginnen. Dinsdag 25 juni worden alle schrijvers opnieuw uitgenodigd
om ervaringen uit te wisselen. U kunt zich opgeven bij ds. Iemke
Epema.

BIBLIODRAMA WORDT VERVOLGD
Bibliodrama is voor ieder die zoekt naar verdieping van geloof en
leven. Het brengt je dichter bij een Bijbelverhaal, dichter bij je eigen verhaal en dat van anderen.Na een hernieuwde kennismaking
in het najaar die smaakte naar meer, wordt er op maandag 21 en
28 januari een vervolg aangeboden. 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 maandag 21 januari is er van 19:30 tot 22 uur een avond in de
Oosterkerk, op maandag 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. Wanneer u graag mee wilt doen maar de kosten een
belemmering vormen, neem dan contact op met ds. Iemke Epema,
dan kunnen we daarin tegemoet komen. Graag van te voren opgeven bij
hansschoorlemmer@kloosterzwolle.nl

ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE
Het Ontmoetingshuis komt in het nieuwe jaar bijeen op dinsdagavond 8 januari om 18.30 uur in de consistorie van de Grote Kerk
(kleine ingang aan de fonteinzijde). Het thema is dit keer: Mode,
soberheid, milieu en Moderne Devotie. Spreekster is Anne Marie
van der Veen. Zij woont in Zwolle en is lid van de Adventskerk. Ze
werkt als ambtelijk kleermaker. Ze heeft een eigen atelier en modevakschool. Zij zal ons iets vertellen over haar ambacht met betrekking tot de Moderne Devotie. Het belooft een bijzondere ontmoetingsavond te worden.
We beginnen met een warme maaltijd om 18.30 uur. Rond 21.00
uur eindigt de bijeenkomst. De kosten bedragen €7,50. Zie de website voor verdere informatie en aanmelding: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl.
Voor vragen kunt u terecht bij ds. Hans Tissink
hanstissink@kpnmail.nl
Van harte welkom.

OP DE KOFFIE IN 2019
Kom even binnenlopen voor een kopje koffie of thee, een praatje.
Elke donderdagmorgen in de even weken in de Bagijnehof.
Welkom tussen 10.00 en 11.30 uur op 10 en 24 januari enz.

BESLUITVORMING ‘HEILIGE HUISJES, RUIMTE VOOR HET
HART VAN DE KERK’.
Het project Heilige Huisjes is gestart met als doel de inkomsten en
uitgaven in een goede balans te brengen, zodat we als Protestantse Gemeente Zwolle onze pastorale roeping in de stad kunnen
blijven vervullen. Uitgangspunten zijn daarbij dat we minimaal
50% van onze teruglopende inkomsten willen besteden aan pastoraat en dat we daarbij een sluitende begroting dienen te hebben.
Een uit vertegenwoordigers van de wijken samengesteld projectteam heeft hiervoor onder professionele begeleiding voorstellen
ontwikkeld. We hebben gewerkt vanuit de overtuiging dat er
vooral verbondenheid gevoeld moet worden vanuit de wijken en
dat het daarom van belang is dat daaraan zoveel mogelijk ruimte
wordt gegeven.
In de vergadering van 26 november 2018 heeft de Algemene Kerkenraad besluiten genomen over de gedane voorstellen. Alle voorstellen zijn aangenomen, in een enkel geval met een kleine aanpassing. De AK is zich ervan bewust dat de uitvoering van de besluiten de komende tijd veel zal gaan vragen van de wijken. Toch
hebben we de overtuiging dat het doorvoeren van ingrijpende wijzigingen in de plaatselijke organisatie en in het beleid onvermijdelijk is. We hebben respect voor de inzet van het projectteam, van
de wijkkerkenraden en van u als gemeente, omdat het proces van
overleg over de voorstellen heeft kunnen plaatsvinden in een open
en opbouwende sfeer.
De besluiten in het kort:
-Er worden drie clusters gevormd van twee wijkgemeenten met
hun kerkgebouwen, te weten Adventskerk-Oosterkerk, Open
Kring-Stinskerk, en Jeruzalemkerk-Sionskerk. Samenwerking binnen deze clusters zal middels een zorgvuldig proces (op termijn)
moeten uitlopen op het gebruik van één kerkgebouw per cluster
(vanaf het moment dat binnen het cluster niet meer wordt voldaan
aan de uitgangspunten ‘50% van de inkomsten naar pastoraat’ en
‘een sluitende begroting’).
(Voor het cluster Jeruzalemkerk-Sionskerk geldt dat tot 11 maart
2019 dit voorgenomen besluit nog niet wordt omgezet in een definitief besluit. Dit om de kerkenraden de ruimte te geven voor het
creëren van begrip voor de besluiten en daarmee draagvlak in de
gemeente).

De clusters krijgen zoveel mogelijk verantwoordelijkheden gedelegeerd om zelfstandig financiële keuzes te kunnen maken en hun
inkomsten te kunnen verhogen om te voldoen aan de criteria.
Daarnaast worden om de doelstellingen te bereiken de volgende
maatregelen genomen:
• De betaalde kosters/beheerders (en schoonmakers) worden
vervangen door vrijwilligers, met daarnaast een verhuurcoördinator.
• Voor de vieringen in de Grote Kerk is binnen de huidige financiele omstandigheden een verantwoord financieringsmodel gecreeerd, zodat deze kunnen worden gecontinueerd.
• De werkzaamheden op het kerkelijk bureau zullen verder worden geautomatiseerd. De bezetting zal worden verkleind. De ledenadministratie zal zo veel mogelijk worden overgeheveld naar
vrijwilligers in de wijkgemeenten.
• Voor alle overige kostenposten zal worden nagegaan of daarop
bezuinigd kan worden, bijvoorbeeld door het opnieuw aanbesteden van contracten, verzekeringen etc.
De complete besluittekst en achtergronden kunt u vinden op
www.heiligehuisjeszwolle.nl
Maarten Westerduin, voorzitter
Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Zwolle

FAIR TRADE
Ook deze zondag worden er weer na de dienst Fair Trade producten in de ontmoetingsruimte verkocht.
De Z.W.O. commissie.

MICHAËLSVIERINGEN GROTE OF SINT-MICHAËLSKERK
ZWOLLE, AANVANG 16.30 UUR.
Vanaf 6 januari, Driekoningen, krijgen de vieringen klank en kleur
in de intieme ruimte van het Hoogkoor, vanwege de verbouw van
de kerk die enige maanden zal duren.
Van Driekoningen tot Pasen toe lezen we in elke viering uit het Johannesevangelie.
6 januari Michaelsviering Vesper, liturgen Els Rademaker-Vos en
Robert Kanning
13 januari Taizé.

FOTOPRESENTATIE WANDELGROEP
Een groepje senioren maakt maandelijks een wandeling in de
wijde omgeving van Zwolle. Het is een gezellige club die geniet van
de prachtige natuur. Op donderdag, 17 januari, komen ze in de
Oosterkerk bij elkaar om de foto’s van het afgelopen jaar te bekijken. Ook willen ze graag de foto’s laten zien aan mensen die nog
nooit of maar een enkele keer mee geweest zijn. De ochtend is van
10.00 tot 12.30 uur, en kost incl. koffie € 5.--.
Graag even aanmelden bij Cor Pieket Weeserik, tel.4203222.
Daarna, om 13.30 uur gaan de wandelaars een wandeling langs de
Stadsgracht maken (2 ½ uur).

Kopij (max. 100 woorden) per email aan kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag
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 Gerard Bielderman
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