
 

 

 

 Kerkgroet (oplage 100 ex)                                               10 febr. 2019 

  Voorganger :  Ds. Martin Jans  
  Koster :  Sari Alderliesten 
   Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e:Exploitatie PGZ 
      
 
 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar: 
Mw. G. Preuter – v.d. Vegt. 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 
 

 17 februari: Doel collecte Heilig Avondmaal  
De diaconie collecte in de HA dienst van volgende 
week is bestemd voor de Nafiri Sion Kerk in Toraja, 
op het eiland Sulawesi in Indonesië.  
De gemeente is bezig met de bouw van een school. Er 
zijn nu vier klaslokalen gebouwd en in gebruik 
genomen, maar ze zouden er graag nog meer lokalen 
willen bijbouwen. Met de opbrengst van deze 
collecte kunnen we hen weer een stukje verder op 
weg helpen! Namens de Nafiri Sion kerkgemeente in 
Toraja willen wij u hartelijk danken voor uw steun! 
 
Michaëlsvieringen,Grote Kerk 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. 
10 februari Michaëlsviering Vesper, liturgen Els 
Rademaker-Vos en Harry Steenbergen 
17 februari Michaëlsviering Vg. ds. Mariska van 
Beusichem 
 
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 februari om 20.00 uur 
in de Oosterkerk vertellen studentenpastor 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 deelnemers. De avond wordt besloten met een 
korte viering. 
 
13 februari: Bach en het getal 
Op woensdag 13 januari om 20 uur is er een lezing 
door Bachkenner Kees van Houten in de lutherse kerk 
(Koestraat 2) over Bach en het getal. 
Wat is de relatie tussen muziek en getallen? Welke 
relatie is er tussen eeuwenoude muziek, kosmos en 
getal, zoals die zich sinds Pythagoras (”Harmonie der 
Sferen”) tot in de Barok heeft ontwikkeld en 
uiteindelijk bij Johann Sebastian Bach zijn absolute 
hoogtepunt vindt? Kees van Houten, docent 
muziektheorie aan het Brabants conservatorium te 
Tilburg, geeft antwoord op deze vraag aan de hand 
van klinkende muziekvoorbeelden. Een boeiende 
lezing in de tijd waarin velen zich weer voorbereiden 
op het beluisteren van een van de passies die Bach 
heeft geschreven. 
Iedereen welkom. Toegang gratis Informatie bij: ds. 
Margo Jonker, margojonker@kpnplanet.nl, 038 
4525408. 
 
16 februari: ‘Sta even stil’ - winterwandeling  
Wandelen is in beweging zijn en goed voor lichaam 
en geest. Tegelijk kan even stil staan heel heilzaam 
zijn.  Dus niet alleen doorlopen, maar ook tot rust 
komen, kijken waar je bent, wat de omgeving met je 
doet, je bezinnen.   
De wandeling duurt ongeveer een uur en begint in 
stilte, na welkom, zo nodig kennismaking en 
uitleg.  Hoe het weer ook is: de wandeling gaat 
door. Na de wandeling even napraten met een kop 
koffie/thee en iets lekkers.  
Deze wandeling wordt in elk seizoen een keer 
gehouden. De herfst hebben we gehad. Nu de winter. 
Uiteraard volgen de lente en de zomer nog. Meedoen 
kost € 5,00 per keer. Dit bedrag komt ten goede aan 
de Voedselbank.  
De wandeling begint om 9:00 uur in de buurt van de 
dijk van Schelle. Tijdens de wandeling staan we een 
aantal keren stil, om te kijken, te luisteren of te 
mijmeren. 
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Informatie en opgave bij ds. Nelleke Eygenraam, 
dominel@hetnet.nl, tel. 038 4525223 
 
26 februari: De dag dat God tien jaar werd….. 
Kees is 10 jaar en komt uit een protestant nest. Hij zit 
op de School met den Bijbel. Zijn hoofd zit vol 
verhalen. En met bezorgdheid over de wereld die hij 
wil redden. Kees droomt van een wereld die klopt, 
tot zijn vader zegt dat dromen niet rendabel zijn. 
Herkenbaar? 
Kom dan naar de voorstelling die Kees van der 
Zwaard op dinsdagavond 26 februari in de Oosterkerk 
komt spelen. Aanvang 20.00 uur en de toegang is 
gratis! 
Neem gerust iemand mee, een buur, een vriend(in) 
of…..welkom! 

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. 
 
Kloosterweekend 20-23 maart 2020 in Chevetogne 
(België) 
Thema: “Bidden met Iconen” 
We hopen een lang weekend van vrijdag 20 maart tot 
en met maandag 23 maart 2020 in het bijzondere 
Benedictijnerklooster te Chevetogne (België) door te 
gaan brengen. Zie: www.monasterechevetogne.com. 
Het belooft een heel mooi verblijf te worden. Daarin 
zullen we kennismaken met de Oosters-orthodoxe 
liturgie. Dit gebeurt via ontmoetingen met de 
monniken, bezoek aan het wierookatelier en 
natuurlijk de vieringen met indrukwekkende rituelen 
en onvergetelijke muziek. Ds. Hans Tissink en ds. Ad 

van Noord zijn de geestelijke begeleiders in het 
weekend. Het thema van het weekend is: ‘Bidden 
met iconen’.  Aangezien we op tijd de kamers dienen 
te reserveren vragen we nu al opgave. Er zijn alleen 
tweepersoonskamers beschikbaar en een zeer 
beperkt aantal eenpersoonskamers (voor bijzondere 
gevallen). De heren slapen in het kloostercomplex en 
de dames in het nabijgelegen gastenverblijf Béthanie. 
Sanitair is in de meeste gevallen op de gang. 
De kosten komen op ongeveer € 165,- inclusief logies, 
ontbijt, diner en lakenpakket. Opgave en informatie 
en aanmelden voor 1 maart 2019 bij Anneke van der 
Meulen: an.vandermeulen@planet.nl -  06-53720539. 
Hartelijke groeten, 
Hans Tissink 

Rommelmarkt 
De rommelmarkt heeft € 2.369 opgeleverd. Een heel 
mooi bedrag. Met dank aan de inbrengers van 
spullen, de kopers van spullen, de beheercommissie, 
sponsoren en de ruim 35 medewerkers. Deze 
laatsten hebben weer enthousiast een geweldige klus 
geklaard. Dank namens de Werkgroep Carei en de 
Stichting Kinderhulp Beregszasz. 
 
40-dagentijdboekje 2019 
Ook komend voorjaar brengen de Adventskerk, de 
Oosterkerk en de Open Kring samen een dagboekje 

uit voor de 40-dagentijd dat geheel 
gevuld is met bijdrages van 
gemeenteleden. Het thema is deze 
keer Woordenschat. Iedere dag staat 
er een bekende spreuk uit de Bijbel 
centraal, variërend van de vraag 
Adam, waar ben je’ tot de aansporing 

Zoekt en gij zult vinden. In de Stille Week komen de 
zeven kruiswoorden van Jezus aan bod. Het boekje 
kost 4,50 en is vanaf half februari te koop op het 
kerkelijk bureau, bij Klazien Oosting aan de P.C. 
Hooftstraat 27, tel. 038-4536586 en bij Lies 
Westendorp aan de Tjariet 40 (tel 038- 4541730 
 
 
  
 

 

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 Henk Zomer 
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