
KERKGROET    (oplage 100 ex)  3 februari 2019 

Voorganger  :  ds. Nelleke Eygenraam 

Koster :  Sari Alderliesten 

  Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Kerk in Actie 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan de 
bloemen naar mevr. Ike van Aller. 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 

 
ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE op 12 
maart in de Grote Kerk 
Op dinsdag 12 maart 2019 komt het 
Ontmoetingshuis bijeen in de consistorie van de 
Grote Kerk. Spreker is ds. Nelleke Boonstra. Het 
thema van de avond is “de zusters in de begintijd 
van de Moderne Devotie”. 
Nelleke Boonstra is predikant in de Protestantse 
kerk, 65 jaar en woont in Deventer. Zij schrijft: “De 
zusters van het gemeente leven hebben mij vanaf 
mijn studie theologie aan de VU geboeid. Hoe 
konden vrouwen zoveel aandacht krijgen van een zo 
groot man Geert Grote? En hoe is hun bekendheid 

bewaard 
gebleven de 
eeuwen door? En 
wat kunnen zij 
betekenen nu? 
Graag wil ik dit 
met jullie delen. 
We gaan 

mediterend aan de slag met rapiaria 
(=spreukenboekjes) uit de 15e eeuw en luisteren 
naar een paar bijzondere zusters uit het Meester 
Geerts Huis van Deventer”. 
De kosten voor maaltijd, koffie en thee bedragen 
€7,50. Zie de website voor verdere informatie en 
aanmelding: 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Van harte 
welkom om 18.30 uur in de consistorie van de Grote 
Kerk (Grote Markt 18). 
 
Theatervoorstelling 
Ruim 100 mensen waren aanwezig bij  
de theatervoorstelling van Kees van der Zwaard 
De collecte voor KINDEREN IN DE KNEL na afloop  
bracht € 370,= op! 
 
10 maart klimaatmars in Amsterdam. 
Met deze mars wordt geprobeerd de regering 
duidelijk te maken dat de zorgen om klimaat en 
milieu in onze samenleving breed gedeeld worden. 
De mars wordt georganiseerd door o.a. Stichting 
Milieudefensie en Greenpeace en bijna 50 andere 
organisaties doen mee. Ook de kerken zijn 
vertegenwoordigd. Juist gelovigen  

voelen zich 
geroepen tot 
een zorgzame 
omgang met de 
aarde. De 
kerken en 
andere 
religieuze 
groepen starten 
om 12:30 uur bij 
de 
Dominicuskerk 
aan de 
Spuistraat 12 in 
Amsterdam. 
Vandaar wordt 
er naar de Dam  

 
gelopen. In de kerk wordt er een lied met elkaar 
gezongen, en ds. René de Reuver, de scriba van de 
PKN, en mgr Jan Hendriks, de bisschop van Haarlem-
Amsterdam, spreken een zegen uit. Na afloop van de 
klimaatmars is er een avondgebed om 17:00 in de 
Noorderkerk in Amsterdam, met als voorganger dr. 
Paul Visser. Op de website kunt u meer lezen. 
 
Nagesprek. 
Vandaag is er een bijeenkomst na de dienst om na te 
praten over de preek. 
Joke van der Zee uit de AAlanden heeft de leiding. 
De koffie staat al klaar 
 in zaal 3. Welkom! 
 
3 maart Zending (Kerk in Actie)/GZB 
Op elke eerste zondag in maart collecteren we in de 
Protestantse Gemeente Zwolle voor het  
zendingswerk van onze kerk. We weten ons 
geroepen om te delen in gebed, in solidariteit en 
gaven. Samen zijn we Kerk in Actie. Geïnspireerd 
door Jezus Christus, willen we delen wat ons 
gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen 
hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. De 
collecten geven hier een uiting aan.  
In de Jeruzalemkerkgemeente is de doelcollecte 
bestemd voor het zendingswerk van de GZB. 
 
Vastentijd 
In de (40dagen)Vastentijd kun je matigen o.a. met 
lekkernijen en alcohol. Nú denken we óók aan 
rentmeesterschap, milieu en klimaat. Daarom willen  
we proberen deze vastentijd geen of minder dierlijke  
producten zoals vlees te eten, omdat dit ons milieu  
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en klimaat zwaar belast. Maar het zou fijn zijn om dit 
idee sámen te doen en elkaar te steunen en te 
stimuleren bij gezamenlijke maaltijden op de 
zondagen 10 maart t/m 14 april van 18:00-19:30 uur.  
De eerste maaltijd is bij Willem Mak, Hoekstraat 16. 
Daarna wordt verder afgesproken.  
Meedoen? Aanmelden bij willem.mak@telfort.nl of 
06-24406416 
Jan Woltinge en Willem Mak 
 
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. 3 maart Taizé viering 
10 maart Michaëlsviering  Vg. ds. Martin Jans, 
studentenpastor 
  
40-DAGENBOEKJE 

Ook dit jaar 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 te koop na deze 
dienst. Ook is het te krijgen op het kerkelijk bureau, 
bij Klazien Oosting aan de PC Hooftstraat 27(tel 038-
4536586) en bij Lies Westendorp aan de Tjariet 40 
(tel 038-4541730).  
 
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 geprobeerd 
om tot aan 20 maart (Verkiezing Prov.St.) zichtbaar 
present te zijn bij de Glazen Engel in de binnenstad  
op de Grote Markt van Zwolle, met een boodschap 
om de aarde te beschermen. 
Doe nog mee en kom nog op donderdag 7 en 14 
maart van 12.30 tot 13.30 uur. We vragen vooral 
”grootouders” maar natuurlijk is iedereen welkom. 
Neem evt. contact op met Jan Woltinge (tel. 038 853 
04 73 of: jan@woltinge.com). 

Schoonmaak kerk 
Dinsdagmorgen 12 maart vanaf 9.00 uur is er weer 
schoonmaak in de kerkzaal. Dit gebeurt elke tweede 
dinsdagochtend van de maand en is een 
vrijwilligersklus. Wat er gedaan wordt bepalen de 
vrijwilligers onder elkaar en is afhankelijk van het 
aantal aanwezige vrijwilligers. Komt u ook 
schoonmaken? 
 
 Op de koffie 

Elke donderdagmorgen in de 
even weken is er koffie voor 
u  in De Bagijnehof tussen 10.00 
en 11.30 uur. Kom zomaar even 
binnenlopen voor ontmoeting 

of gezelligheid op donderdagmorgen 7, 21 maart 
enz.  
 
Z.W.O. project tijdens de vaste tijd. 
In 2019 is het 25 jaar geleden dat meer dan 1 
miljoen Rwandezen zijn omgekomen. De jong 
volwassen Rose Mukanka overleefde deze genocide, 
maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze 
besloot God te willen dienen door kinderen die wees 
geworden waren onder te brengen bij 
pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana  Ukundwa, 
geliefd kind. Door aan dit project aandacht te 
schenken in kerken kunnen kwetsbare kinderen in 
Rwanda een nieuw begin maken: in een pleeggezin, 
op school en door weer te vertrouwen in de 
toekomst. Deze zondag delen kinderen van de kinder 
nevendienst spaardoosjes uit aan de gemeenteleden 
om voor deze actie te sparen. 
Tevens worden er in de de Bagijne hal weer Fair 
Trade producten verkocht na de dienst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze kerkgroet is gemaakt door Jan Oosting 
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