
 

 Kerkgroet (oplage 80 ex)                                   2 juni 2019 

 Voorganger:  Ds. Iemke Epema  
 Koster: Sari Alderliesten 
 Collecten:  1e: Diaconie   2e: Kerk    

                3e: Stille Armoede    
   

 
BLOEMENGROET  
Als groet van onze gemeente gaan de 
bloemen naar de familie van der Heuvel. 
Langs deze weg willen we onze verbon-

denheid laten blijken.  

 
3e COLLECTE: Stille armoede 
Armoede komt op allerlei manieren voor. Er bestaat 
schreeuwende armoede in de derde wereld. Vaak is het een 
gevolg van een langdurig oneerlijke verdeling van rijkdom-
men, wereldwijd en vaak ook hier in Nederland. Armoede 
als onrecht waartegen de Bijbelse profeten al hun stem ver-
hieven. Hun protest klinkt ook vandaag nog. Maar er komt 
ook stille armoede voor in Nederland. Dan gaat het om 
mensen die zich niet laten horen, omdat ze murw zijn en te 
moe zijn na zoveel jaren sappelen. 
De werkloosheid neemt in Nederland af. Vele vinden weer 
werk en kunnen zélf weer in hun inkomen voorzien. Ieder 
mens wil zelf in z’n inkomen verdienen en wil niet zijn hand 
ophouden. Helaas blijven aan de onderkant er mensen die 
niet profiteren van de economische wind-mee. Aangetoond 
is dat mensen die langdurig in armoede verkeren het leven 
steeds zwaarder wordt. De verhoogde energienota’s, hoger 
tarief BTW, huurverhoging e.d. zijn een stapeling van verho-
gingen die voor mensen met een krappe beurs niet meer 
zijn op te brengen. Zij moeten schrappen in hun budget. Dit 
gaat veelal ten koste van de dagelijkse boodschappen. 
Om deze mensen toch op het spoor te komen én om hen 
met een steuntje in de rug weer op weg te helpen, doet de 
diaconie een beroep op ons. 
 

GEMEENTEBERAAD. 
Na de dienst is er vanmorgen een gemeenteberaad. Na een 
kop koffie zien we u graag weer in de kerkzaal. De kerken-
raad zal u op bijpraten over o.a. de laatste ontwikkelingen 
in de clustervorming, de gevolgen van het ontslag van de 
koster en de openstaande vacatures. Ook is er ruimte voor 
uw vragen. Komt allen!  
 

MICHAËLSVIERINGEN  
Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk Zwolle, aan-
vangstijd 19.00 uur 
Tijdelijk krijgen de vieringen klank en kleur in de intieme 
ruimte van het Hoogkoor, vanwege de verbouw van de kerk 
die enige tijd zal duren.                                                                           
2 juni Michaëlsviering vesper, liturgen ds. Harm Bousema 
en Margrieta de Boer 
9 juni Pinksteren Michaëlsviering, vg. ds. Iemke Epema 
 

OP DE KOFFIE 
Elke donderdagmorgen in de even weken, staat de koffie 
klaar in De Bagijnehof. 
Kom even binnen, voor een kop koffie, een praatje te ma-
ken. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom op 
13 en 27 juni.   
 

16 juni: 25-JARIG JUBILEUM DS. IEMKE EPEMA 
Op 11 juni is het 25 jaar geleden dat ds. Iemke Epema be-
vestigd werd als predikant. De zondag daarna, 16 juni, zal 
daar in een feestelijke viering bij stil worden gestaan. Alle 
koren van de Oosterkerk hebben een aandeel in deze dienst 
en er is muzikale medewerking van enkele instrumentalis-
ten. Er worden geen toespraken gehouden en de dienst zal 
niet langer duren dan anders. Voor de kinderen is er een 
kleine verrassing. 
 
ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE 
De pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie houdt 
in juni nog twee bij-
zondere avonden. 
Daarna begint de va-
kantie.  
Op dinsdagavond 4 
juni zullen we na de 
maaltijd in het Vlie-
gende Paard (Voor-
straat 17)  een devo-
tiewandeling maken in hartje Zwolle. Het centrum van 
Zwolle heeft schitterende plekken waar de Moderne Devo-
tie ooit bloeide onder fraters, zusters en scholieren. Na de 
devotietocht volgt voor liefhebbers een schrijfsessie in het 
Vliegende Paard. We doen als Ontmoetingshuis mee aan 
het project ‘De Nieuwe Zwolse Bijbel’. We schrijven dan di-
verse Spreuken uit de Bijbel over.  
Van harte welkom. Tijd: 18.30 – 21.30 uur. 
Op dinsdag 18 juni komen we voor de eerste keer bijeen op 
onze nieuwe locatie: de onlangs gerenoveerde Theodoraka-
pel (Theodorahof 20, 8011AA Zwolle). Deze plek biedt weer 
nieuwe mogelijkheden voor viering, ontmoeting en bezin-
ning. We proberen ons nieuwe programma uit. Wel dient u 
zich uiterlijk 11 juni op te geven i.v.m. de nieuwe cateraar. 
Kosten voor maaltijd, koffie en thee zijn 7,50 euro. 
 Voor verdere info en opgave:  
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl  
of hanstissink@kpnmail.nl .Van harte welkom. Tijd: 17.15 
tot 20.30 uur. 
Hartelijke groeten, 
Hans Tissink 
  

http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
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Kopij (max. 100 woorden) per email aan kerkgroet@oosterkerk.nl 
vóór donderdag 12.00 uur, met als onderwerp de datum van plaat-
sing. 
Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? Stuur dan een email 
aan: redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: “Kerkgroet”. 
Deze kerkgroet is samengesteld door Gerard Bielderman 
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