
KERKGROET    (oplage 125 ex)  28 April 2019«Datum2» 

Voorganger  :  Ds. Iemke Epema 
Koster :  Onbekend 
 
Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk    
                3e: Diaconale Noodhulp 

 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
De heer Ruud van Hernen 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 
 

Diaconale noodhulp 
Er zijn in ons welvarende land nog steeds teveel 
mensen die langdurig moeten zien rond te komen 
van een inkomen onder het minimum. Ook in 
Zwolle. Sommigen moeten lang wachten op de 
toekenning van een uitkering, terwijl ze vaak al flink 
in de schulden zitten. Uitgerekend dan gaat de 
wasmachine of de koelkast kapot. Het diaconaal 
noodfonds kan in zo’n geval bijspringen. Zo kan 
worden voorkomen dat mensen dieper wegzakken 
in de armoede. Helpt u mee het diaconale 
noodfonds gevuld te houden? Dan kunnen we 
tegelijkertijd werken aan een meer structurele 
aanpak van armoede, samen met andere instanties. 
 
Financiële verantwoording 
Op Paasmorgen ontving de diaconie t.b.v. de 
paascollecte Rwanda een envelop met de opbrengst 
van de koopjeskast “De Santekraam”, t.w.  
€ 25,00. Hartelijk dank! 
 
Voorjaarsactie Diaconie. 
Deze en komende week worden de enveloppen 
van de voorjaarsactie van de Diaconiebij u 
bezorgd. Dit jaar is de opbrengst van deze 
collecte bestemd voor het Diaconaat in Zwolle.  
De Diaconie wordt steeds vaker benaderd voor 
de nood in onze eigen stad.  
Graag wil de Diaconie initiatieven (blijven) 
ondersteunen zoals vakanties voor kinderen en 
volwassenen die om financiële redenen niet op 
vakantie kunnen, koffiemorgens voor mensen 
die weinig contact hebben, of voor mensen die 
door pech of ziekte even niet in hun dagelijkse 
levensbehoeften kunnen voorzien. Dit werk 
willen we met uw hulp voortzetten. 
De actie voor het Werelddiaconaat die in 
voorgaande jaren hiervoor was bestemd, is 
verschoven naar het najaar. Alvast hartelijk dank 
voor uw aandacht voor de voorjaarsactie. 
Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle.  
 

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 Beloken Pasen lezen we in elke viering uit het 
Johannesevangelie.  
28 april Michaëlsviering Vesper, liturgen Margrieta 
de Boer en Robert Kanning 
5 mei Michaëlsviering Vg. ds. Mariska van Beusichem 
  
Op de koffie 
Elke donderdagmorgen in de even weken, staat de 
koffie klaar in De Bagijnehof. 
Kom binnen, voor gezelligheid of om elkaar te 
ontmoeten. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van 
harte welkom op 2, 16 en 30 mei enz.   
 
Doop 
Vandaag, op de zondag na Pasen die de toepasselijke 
naam heeft Quasi modo geniti , wat betekent als 
pasgeboren kinderen, wordt LIZE MARIA KROES 
gedoopt, dochter van Leanne Kroes-Zwama en 
Gerran Kroes en zusje van Amos. De eerstvolgende 
doopzondag is zondag 30 juni. Ouders die hun kind 
graag willen laten dopen kunnen contact opnemen 
met ds. Iemke Epema. 
 
Wat de pot schaft 
Gewoonlijk wordt er de laatste dinsdag van de 
maand gekookt door vrijwilligers en kan er gegeten 
worden in de Oosterkerk. Omdat er veel mensen op 
vakantie zijn hebben we besloten 't een week uit te 
stellen. Dinsdag 7 mei eten we 'wat de pot schaft'  
Nader bericht volgt. 
 
ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE 
Lezing: De praktische mystiek van de Moderne 
Devotie. Op dinsdag 7 mei 2019 zal dr. Inigo Bocken 
een lezing houden over het thema: De praktische 
mystiek van de Moderne Devotie. In deze lezing zal 
de nadruk liggen op een groot denker die als een 
kritische vriend van de Moderne Devotie beschouwd 
kan worden: Nicolaas van Cusa (1401-1464). Hij 
heeft vanuit zijn filosofisch-theologische zienswijze 
een heel eigen interpretatie neergelegd van waar 
het in de Moderne Devotie om ging.  Inigo Bocken 
(1968) is wetenschappelijk directeur van het Titus 
Brandsma Instituut, universitair docent aan de 
Faculteit Filosofie, Theologie en Religieweten-
schappen aan de Radbouduniversiteit. Hij heeft veel 
onderzoek verricht naar de spiritualiteit en de 
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mystiek van de Late Middeleeuwen en de 
Vroegmoderne Tijd. Deze bijeenkomst vindt plaats in 
de consistorie van de Grote Kerk (Grote Markt 18, 
kleine kostersingang bij de fontein). Kosten voor 
maaltijd, koffie en thee zijn 7,50 euro. Voor verdere 
info en opgave: 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl  Tijd: 
18.30 – 21.00 uur. Van harte welkom! 
 
Zomerkring (Vorming en Toerusting) 
Voor ieder die het fijn vind om in de ‘stille tijd’ van 
de zomerperiode andere mensen te ontmoeten voor 
onderlinge bezinning, verdieping en uitwisseling is er 
de zomerkring. Iedereen is welkom! In wijkcentrum 
SIO (Thorbeckelaan 2) bespreken we met elkaar 
actuele onderwerpen die we telkens in verband 
brengen met de Bijbel en/of ons geloof.  
In de zomerperiode van 2019 staan de volgende 
woensdagmiddagen gepland (telkens van 14.00-
16:00 uur): 15 mei, 12 juni, 10 juli en 7 augustus 
2019 in wijkcentrum SIO. Meedoen kan per keer. 
Graag van te voren aanmelden bij ds. Nelleke 
Eygenraam (dominel@hetnet.nl  tel. 038-4525223). 
 

 
 
 
 
 
 

Kopij (max. 100 woorden) per e-mail aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl donderdags voor 12.00 uur, 
met als onderwerp de datum van plaatsing,  
Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis?, stuur dan 
een e-mail aan: redactie@oosterkerk.nl; onderwerp: 
“Kerkgroet”. 
Deze kerkgroet is samengesteld door Evert Pierik 


