
KERKGROET    (oplage 175 ex)  21 april 2019 

Voorganger  :  09.00 uur ds. Elly Urban 

    10.30 uur ds. Iemke Epema  

Koster :  niet bekend 

  Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Paascollecte 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan de 
bloemen naar mevr. F. Slik-Scholten. 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 

 
ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE op 23 april  

Op dinsdagavond 23 
april 2019 houden we 
weer een nieuwe 
bijeenkomst van het 
Ontmoetingshuis. Het 

thema is ditmaal ‘Verlangen’. De nieuwe dominee 
van de Open Kring (PGZ), ds. Cor Baljeu zal hierover 
een korte inleiding verzorgen. Daarna volgt onder 
zijn leiding het open geloofsgesprek aan de hand van 
een korte tekst uit De Navolging van Christus van 
Thomas a Kempis (Boek 4.11). 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) en maak meteen 
eens kennis met de heerlijke nieuwe maaltijden. 
 
Doop 

Op zondag 28 april wordt LIZE 
MARIA KROES gedoopt, dochter 
van Leanne en Gerran Kroes en 
zusje van Amos. De muzikale 
meditatie wordt verzorgd door 
een gelegenheids doopkoortje. 
We hopen op een feestelijke 
dienst op deze bijzondere zondag 

die de naam heeft Quasi modo geniti , wat betekent 
als pasgeboren kinderen.  De eerstvolgende 
doopzondag is zondag 30 juni. Ouders die hun kind 
graag willen laten dopen kunnen contact opnemen 
met ds. Iemke Epema. 
 
Filmavond Henri Nouwen op vrijdag 26 april 
De filmavond over Henri Nouwen moest wegens 
familieomstandigheden worden verschoven naar 
vrijdagavond 26 april, 19.45-22.00 uur. Dan zullen in 
zaal 9 van SIO diverse filmbeelden worden gedraaid 
over het werk en leven van de inspirerende priester 
en schrijver Henri Nouwen (1932-1996). Daarna 
volgt een kort gesprek o.l.v. ds. Hans Tissink. Er is 
nog plek. Graag aanmelden bij Hans 
Tissink,  hanstissink@hetnet.nl 
 
 

 
Exposeren en ontmoeten. 
Vanaf vorige week zijn er nieuwe kunstwerken aan 
de wanden van de ontmoetingsruimte, zaal 2 en 5 te 
zien. De afgelopen expositie  was succesvol en er zijn  
veel leuke ontmoetingen geweest van : doe je dit 
ook? Wat mooi! Wij laten de schilderijen 2 à 3 
maanden hangen en dan weer een omwisseling. Nu 
exposeren Gery Bruins, Mineke Kraayenoord, Peter 
den Hengst, Reini Roosendal, René en Nynke 
Kuizenga, Mieke Klapwijk en Willy Ensink. Wij 
hebben veel leuke reacties gehad. Onder onze 
kerkleden zijn er velen die schilderen en misschien 
wel willen exposeren in deze ruimten van de 
Oosterkerk.  Wij willen het breder gaan organiseren, 
niet alleen Oosterkerkers maar ook Adventskerkers 
oproepen om zich op te geven.  Vanaf september 
willen wij weer het  exposeren mogelijk  maken en u 
kunt zich opgeven per mail, Wim.aalbers@telfort.nl , 
of telefonisch 0683094409.  Wim en Roely Aalbers. 
 
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. 
19 april, 21.30 uur Goede Vrijdag, Passie  
21 april Pasen, Michaëlsviering m.m.v. Cantorij, vg. 
ds. Margo Jonker  
28 april  Michaëlsviering Vesper, liturgen Margrieta 
de Boer en Robert Kanning 
 
Liturgische schikkingen 
Ook vandaag met Pasen is er weer een liturgische 
schikking te bewonderen. Voor de hele 40-dagentijd 
zijn er mooie schikkingen gemaakt, die het thema 
van de zondag op een bijzondere manier 
verbeeldden. Dat gebeurt door Gery Woltinge en 
Coby van Buiten. Alle lof aan dit duo! 
 
Bedankje 
Bij deze wil ik u allen hartelijk bedanken voor de 
bloemen en kaarten die ik mocht ontvangen,als blijk 
van medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis 
en thuis.Het gaat steeds een beetje beter en ik hoop 
gauw weer naar de kerk te kunnen. 
hartelijke groeten. Wennie Groot-Slim. 
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Doel 3e collecte: Paascollecte 
Allereerst grote dank aan alle mensen die zich voor 
de actie Kerkbalans hebben ingezet. Het College van 
Kerkrentmeesters hoopt ook dat ook door een gift in 
de Paascollecte het begrote bedrag gehaald gaat 
worden. Alle beetjes helpen, ook de kleinste. De 
opbrengst van de Paascollecte is in z’n geheel 
bestemd voor de Protestantse Gemeente Zwolle. 
 
De wijkkas 
Dankzij giften en wijkkasscollecten zijn de inkomsten 
gestegen tot € 6.042.  Een prachtig resultaat. Dank 
aan allen die hieraan bijgedragen hebben! 
Gedetailleerde informatie is te vinden op deze 
pagina van de website. (TK) 
 
Zoekende naar verblijf 
Mijn naam is Tobias Brandwijk en ik ben 18 jaar oud. 
Momenteel kerk ik te hervormd te Middelharnis. Ik 
heb ervoor gekozen om mijn lerarenopleiding op de 
Driestar Educatief te staken, om volgend cursusjaar 
te beginnen met de lerarenopleiding voor 
lichamelijke opvoeding aan het Windesheim Zwolle. 
Ik kom zelf van Goeree-Overflakkee, dus het is een 
hele geografische stap. Daarom ben ik voor volgend 
cursusjaar op zoek naar een kamer (bij een christelijk 
gezin) voor mijn doordeweekse verblijf.  

Heeft u een plek voor mij of kent u iemand die 
misschien plek heeft? 

Voor informatie kunt u contact opnemen via: 
tpc.brandwijk@gmail.com 

Graag tot horens! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze kerkgroet is gemaakt door Jan Oosting 
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