
                                                                                                 KERKGROET  zondag 25 augustus 2019  (opl. 80 ex) 

Voorganger: ds. Elly Urban

Koster: Arie Berkeveld

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Extra coll. Diaconie

Bloemengroet 
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar: 
mw. J. Meulenbeld- Michel 
Langs deze weg laten we onze
verbondenheid blijken.

Derde collecte zondag 25 augustus:

Steeds vaker doen mensen een beroep op de 
diaconie. Veel voormalige overheidstaken zijn 
overgeheveld naar de burgerlijke overheid. Er 
zijn mensen die alle snel gaande veranderingen 
en de digitalisering van de samenleving niet 
meer kunnen bijbenen. Zij kloppen vaker aan bij 
de diaconie. Soms vertrouwen zij alleen nog de 
kerk. Zij herkennen het als een organisatie die 
aandacht heeft voor de individuele mens. Deze 
mensen passen niet meer in het systeem. Ook 
die ene mens die niet meer kan meekomen is 
een mens en dus waardevol. Ook hen willen we 
graag blijven helpen. Het diaconaat gaat om het 
belang van de ander.

Gift

Via ds. Iemke Epema is er een gift van een 
gemeentelid binnengekomen van 140 Euro. 
Gever of geefster, hartelijk dank!

Informatieavond Theologische Verdieping 
voor Geïnteresseerden

Wie zich grondig wil verdiepen in het christelijk 
geloof, is bij de cursus Theologische Verdieping 
voor Geïnteresseerden voor de regio IJsselland 
aan het juiste adres. Geloof en kerk hebben in 
de loop van de geschiedenis op tal van manieren
vorm gekregen. Dat wordt in deze cursus 
uitgelegd. Verder wordt inzicht geboden in de 
literatuur van het Oude en het Nieuwe 
Testament. In de praktische vakken als diaconaat
en gemeente-opbouw wordt getoond hoe 
mensen samen kerk kunnen zijn. De docenten 
zijn vaktheologen. Op dinsdag 27 augustus om 
19:30 start een informatieavond in de 
Broederkerk aan de Broederstraat 16 in 
Kampen. De cursus begint op dinsdag 10 

september 2019. Zie ook www.tvgkampen.nl of 
www.facebook.com/TVGKampen.

Oproep: chauffeurs gevraagd!
Voor het mogelijk maken van kerkbezoek zijn er 
chauffeurs nodig die bereid zijn eens in de maand 
(bij vier chauffeurs) een echtpaar uit Aalanden-oost 
naar de kerk te rijden. Graag melden bij A.J. Edzes, 
tel. 038 4537386 of mail; ajedzes@ziggo.nl

Bagijn stickeren

Op dinsdag 27 augustus gaan we weer De Bagijn
stickeren. Iedereen die wil helpen is van harte 
welkom in de Bagijnehof om 09.30 uur. Er is 
natuurlijk ook koffie. Graag tot ziens!

Open Monumentendag

Zaterdag 14 september is het Open 
Monumentendag en dan is de Oosterkerk ook 
open van 10.00 uur tot 16.30 uur. Voor deze dag 
zijn +/_ 10 personen nodig om te suppoosten en
werk in de keuken. U kunt zich hiervoor opgeven
bij W.Woering tel. 038-4540834 of mailen naar 
frederikaws@home.nl

Woonplek gezocht!
Ik ben Joanne (30) en op zoek naar een nieuwe 
kamer of woonplek. Wegens ziekte (ME) zoek ik 
iets waar -in overleg- wat hulp bij 't huishouden 
is en ik zoek wat gezelligheid. Heb jij een kamer 
over of weet je zo'n plek, of heb je nog vragen? 
Ik ben bereikbaar op 0651593501.

Bagijn-bezorgers gezocht!!

Met spoed op zoek naar mensen die 4/5x per 
jaar de Bagijn willen bezorgen in de wijk 
Assendorp. Diverse straten beschikbaar. Wilt u 
helpen? U mag mij mailen of bellen. 
Terpstra83@gmail.com of 0654666693

Startzondag 8 september 2019 
We beginnen dit nieuwe seizoen met het thema
‘Een  goed  verhaal’.  Als  christelijke  gemeente
zoeken we inspiratie  in  het goede verhaal  van
God en Jezus,  en in  al  die  goede verhalen die
ons  worden  aangereikt,  in  de  Bijbel,  in  de
christelijke traditie. Gods Geest inspireert ons 
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om die verhalen door te geven, ze in ons leven
van  betekenis  te  laten  zijn,  en  zo  hebben  we
elkaar ook goede verhalen te vertellen. Over hoe
dat voor ons is, geloven en gemeente-zijn. Op de
startzondag gaan we met dit thema aan de slag.
Ook zetten we samen een volgende stap in het
traject van Waarderende Gemeenteopbouw, dat
we als  Oosterkerk  en Adventskerk  zijn  gestart.
Die stap heet ‘Vertellen’, en we vertellen elkaar
de verhalen over onze gemeente, wat we daarin
waardevol vinden, waar we trots op zijn, wat we
willen  versterken.  Een  goed  verhaal  dus!
Programma startzondag 12.00 – 14.00 Park de
Wezenlanden
Na  de kerkdienst  (10.00  Oosterkerk)  is  er  een
ontmoeting  van  Oosterkerk  en  Adventskerk  in
het Wezenlandenpark. Locatie: aan de kant van
de dierenweide. We starten om 12.00 met een
gezamenlijke  lunch.  Aan  ieder  wordt  gevraagd
een lunchpakket mee te nemen voor een ander.
Dat  delen  we  samen.  Voor  drinken  en  fruit
wordt gezorgd. Na de lunch kunt u deelnemen
aan één van de 6 activiteiten. Bij aankomst, voor
de lunch, kunt u alvast kiezen welke activiteit u
aanspreekt.  Voor  de  jeugd  is  een  apart
programma. Er is kinderoppas. Om 14.00 is het
programma  afgelopen.  U  bent  van  harte
uitgenodigd!

HERHALING: woensdag 28 augustus om 20 
uur informatieavond gastheer/gastvrouw

Voor wie in juni niet kon is er een herkansing om
informatie in te winnen en een rondleiding te 
krijgen over de functie van gastheer/gastvrouw 
in de Bagijnehof. Wees ook welkom als je nog 
twijfelt en je niet hebt opgegeven. Wie zich 
hebben opgegeven zijn inmiddels benaderd om 
zich op te geven voor de volgende dagdelen die 
in ieder geval wekelijks moeten worden 
ingevuld: Maandagochtend 1 persoon en 
woensdagmiddag 1 persoon en op 
woensdagochtend 2 personen. Als je 
bijvoorbeeld één keer per maand beschikbaar 
bent, hebben we daarvoor dus al minimaal 16 
personen nodig, nog los van de andere 
dagdelen. Daarom zijn nog steeds aanmeldingen
gewenst! Voor wie nog interesse heeft: 
informatie of aanmelden bij Bina Schouwstra: 
b.schouwstra@kpnplanet.nl De roosters voor de
avonddienst zijn of worden op korte termijn 
verstuurd conform voorgaande jaren.

Uitnodiging vrijwilligersavond 

Voor alle vrijwilligers is er op vrijdag 13 
september een gezellige avond in de Bagijnehof. 
Inloop vanaf 19.30 en programma vanaf 20 uur. 
Aanmelden kan op de intekenlijsten op de bar in
de Bagijnehof of door een e-mail te sturen naar 
Bina Schouwstra, b.schouwstra@kpnplanet.nl

Michaëlsvieringen Grote of Sint-
Michaëlskerk Zwolle, aanvang 19.00 uur

Zomervespers in juli/augustus
Wie de kerk binnenloopt ziet op het koorhek van
het Hoogkoor de Tien Woorden staan. 
In de zomervespers staan deze oude Woorden, 
deze leefregels uit Exodus 20, centraal. 
25 aug. Thema: je zinnen niet zetten op…. van 
een ander – Susanna Bloem (lid evangelische 
Broedergemeente Zeist)
1 sept. Michaëlsviering in kader van Gay Pride. 
Voorganger ds. Mariska van Beusichem.

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 12.00 uur, 
met 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 Jan Stellingwerff)
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