
KERKGROET    (oplage 100 ex)                              17 maart 2019 

  Voorganger:  10.00 ds. H.Tissink 

  Koster:           10.00 Wim Aalbers 

  Collecten:  1e: Diaconie  2e: Kerk  3e : Onderhoud kerkgebouwen 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Fam. Schmidt 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 

 
17 maart Onderhoud kerkgebouwen 
“Zomaar een dak boven wat hoofden…” Af en toe 
zingen we het in de kerk en dan zijn er vast 
gemeenteleden die omhoog kijken en denken: hoe 
lang zitten we nog onder dit dak? Of hangt ons als 
wijkgemeente in het kader van het proces ‘Heilige 
Huisjes’ iets anders boven het hoofd? De toekomst 
mag op dit moment nog onzeker zijn, vast staat wel 
dat het onderhoud aan de kerkgebouwen niet mag 
worden verwaarloosd. Ook in letterlijke zin mag het 
dak boven onze hoofden niet gaan lekken. 
Onderhoud kost energie en geld en daarvoor vraagt 
de Protestantse Gemeente Zwolle vandaag een 
bijdrage.  
 
Z.W.O. project tijdens de vastentijd 
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. 
 

Heel Oosterkerk bakt: 

Voor de kinderen in Rwanda voor 7 april. 
Beste gemeenteleden: de mouwen opgestroopt, de 
deegroller uit de 
keukenla en aan 
de slag voor de 
kinderen van 
Rwanda! 
Gevraagd: cakes, 
taarten en cup 
cakes.  
 Wie geeft zich op voor een cake of taart maken op 
bestelling?  
Vanaf 17 maart liggen er op de balie intekenlijsten. 
Opgave bij Klazien Oosting: 
klazienoosting@hotmail.com, tel. 038-4536586 of bij 
Jannet Hooykaas: jannet.hooykaas@hetnet.nl, tel. 
038-4544306. 

Wat de pot schaft 
Op dinsdagavond 26 maart kunt je weer lekker eten 
in de Oosterkerk. 
Om half 6 gaan we aan tafel. Wel graag even 
opgeven bij de bar of via diniverweij@outlook.com. 
Graag voor 21 maart! Kosten € 5,=  
 
31 Maart  limonadeconcert 

Het is inmiddels een aardige traditie in de 
Oosterkerk: in het voorjaar laten de kinderen / 
jongeren van de kerk in een concert van zich horen 
op hun muziekinstrumenten. Het is altijd een 
vrolijke, spannende en tegelijk ook feestelijke 
happening. Er wordt al druk geoefend door de 
kinderen: thuis en na de dienst in het ‘limonade 
orkest’.  
Natuurlijk kunnen ze niet zonder publiek! Houd 
daarom 31 maart, na de dienst, vrĳ. Er zal wat 
lekkers zijn, we “gaan met de pet rond voor een 
goed doel”, en als altijd is er een swingend slot door 
deze enthousiaste groep jonge muzikanten. 
Muzikale leiding en organisatie: Geeske en Nel. 
 
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 21 maart, 4 en 18 
april enz. 
 
Noodoproep  !! 
In tegenstelling tot verschillende gemeentes hebben 
wij bij de Oosterkerk nog redelijk veel jeugd. En ze 
komen ook best trouw. Heel fijn natuurlijk MAAR  
……   we hebben leiding te weinig op de 
zondagochtend. Het zijn er teveel !!! Teveel tieners. 
Wie oh, wie, komt ons helpen.  1x per maand !!  Dan 
is er per keer 2 mens leiding. 
Mail of bel  Dirk Jan Steenbergen (0642002091) 
Steenburger@kpnmail.nl 
  
Santekraam kast 
Deze kast brengt jaarlijks door uw aankopen een 
leuk geld bedrag op, waarvoor dank. 
Wij geven dit geld aan doelen binnen de Oosterkerk. 
Zo is er vorige week €50. aan de wijkkas collecte 
gegeven. Bij deze doen wij een oproepje voor 
paasspullen voor de kast. 
Wij hopen eind deze maand de kast in paas sfeer te 
brengen. Dus heeft u nog ongebruikte paas spullen 
liggen  dan graag voor de kast. Wilt u dit in de 
keuken neerzetten. 
Betsy, Gonnie en Alie 
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Meer informatie op www.oosterkerk.nl 

 
 

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.                                                                          
17 maart Michaëlsviering Vesper, liturgen Els 
Rademaker-Vos en Christa van Stappen 
24 maart Michaëlsviering m.m.v. Cantorij, vg. ds. Jan 
Doelman 
 
In gesprek over het levenseinde  
Het Dominicaner Klooster en KBO-PCOB Overijssel 
en de coalitie ‘Van betekenis tot het einde’ 
organiseren een open gesprek over ‘Leven met de 
dood’ op maandagmiddag 8 april vanaf 15.00 uur. 
Belangstellende worden uitgenodigd om mee te 
luisteren naar deskundigen, vragen te stellen en 
inzichten delen.   
 ‘Leven met de dood’ is niet eenvoudig.. Dit open 
gesprek gaat in op : Hoe ziet doodgaan er uit, in deze 
tijd? Hoe zijn burgers, artsen, zorgverleners in Zwolle 
en omgeving daarop betrokken?  En wat betekent de 
dood voor ons, levenden? Aan dit open gesprek 
wordt meegewerkt door senioren van KBO-PCOB 
Overijssel, dominicaan Wijbe Fransen en jonge 
theoloog des vaderlands Rik Zweers met columns.  
Aan het einde van de middag kan men meedoen aan 
het korte avondgebed van de broeders en genieten 
van een lekkere kloostermaaltijd. De kosten voor 
deelname zijn  € 12,50 en met een maaltijd € 27,50  
https://kloosterzwolle.nl/programma/leven-met-de-
dood  
 
Zin in film 
Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er 
samen over na te praten, een activiteit die de 
Oosterkerk samen met de Dominicanenkerk, de 
Thomas a Kempisparochie en de Oosterkerk 
organiseert . Op donderdag 21 maart is de 
film Danish girl te zien in het 
Dominicanenklooster. Begin 20e eeuw poseert de 
Deense schilder Einar Wegener op verzoek van zijn 
eveneens schilderende vrouw Gerda. Zo ontdekt hij 
dat hij die van binnen vrouw ís. De film is een 
gevoelig portret van een van de eerste 

transgendervrouwen uit de geschiedenis en 
gebaseerd op ware gebeurtenissen. Een verhaal over 
onvoorwaardelijke liefde. De ontvangst met koffie of 
thee in de Refter is vanaf 19.15u, waarna om 19.30u 
de vertoning van de film begint. De entree bedraagt 
€ 6,- inclusief de consumptie. Er is geen pauze. Na 
iedere film is er voor wie wil een nagesprek olv 
pastor Hans Schoorlemmer. 

Ontmoetingshuis moderne devotie  
Op dinsdag 26 maart 2019 komt het 
Ontmoetingshuis weer bijeen. Het thema is dan ‘God 
als einddoel’ en Christine Pilon zal de aftrap 
verzorgen. 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 studentencafé 
Het Vliegende Paard (Voorstraat 17). 
 
Lectio Divina in Zwolle 
In Zwolle zijn er gedurende de 40dagentijd van 2019 
in 5 kerkgebouwen in totaal maar liefst 28 lectio 
divina-samenkomsten. Alle gelegenheid dus om 
kennis te maken met deze manier van biddend 
bijbellezen. 
Lectio divina is een manier van Bijbellezen die al 
sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die 
gepaard gaat met stilte en meditatie. Het doel is om 
dichter bij het hart van God in zijn Woord te 
komen.  Hoe kan een bijeenkomst eruitzien? Er 
wordt een kaars aangestoken. We luisteren naar 
muziek. We lezen enkele kerken een kort gedeelte 
hardop uit de Bijbel. Daarna worden we stil en 
mediteren we over de tekst. Vervolgens delen we 
met elkaar wat we hebben gedacht, gehoord, 
gevoeld. We sluiten af met gebed. Hieronder vind je 
de komende samenkomsten in Zwolle op een rijtje. 
Voel je welkom! 
Meer informatie over dit project valt te lezen 
op:www.contemplatio.nl/lectiodivina 
  
Maandag 18 maart 15.00-16.30 uur Adventskerk 
Dinsdag 19 maart 21.00-21.45 uur Open Kring 
Vrijdag 22 maart 9.15- 10.00 uur Sionskerk 
Vrijdag 22 maart 10.15- 11.00 uur Plantagekerk 

 

 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 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 Ans Selhorst 
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