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De kerkenraad van de Oosterkerk vergaderde weer op maandag 2 september. Tijdens de vergadering zijn 
diverse zaken besproken waaronder de items die we in deze nieuwsbrief graag onder de aandacht brengen.  
 

Startzondag 8 september 2019 
We beginnen het nieuwe seizoen met het thema ‘Een 
goed verhaal’ tijdens de starzondag op 8 september 
van 12.00 tot 14.00 uur in Park de Wezenlanden. 
Locatie: aan de kant van de dierenweide.  Dit is een 
gezamenlijke activiteit van Oosterkerk en Adventskerk. 
Bij slecht weer wijken we uit naar SIO (Adventskerk) in 
Zwolle-Zuid.  
We starten met een gezamenlijke lunch. 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 zes activiteiten. Voor de jeugd is een apart programma. Er is kinderoppas.  Van harte welkom! 
Met het thema ‘Een goed verhaal’ zetten we samen een nieuwe 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!  
 

Vrijwilligersavond 13 september  
Voor alle vrijwilligers, dus iedereen die betrokken is bij de Oosterkerk, is er op vrijdag 13 september een 
gezellige avond in de Bagijnehof, het zalencentrum naast de Oosterkerk. Inloop vanaf 19.30 uur en 
verrassingsprogramma vanaf 20.00 uur. Aanmelden kan op de intekenlijsten op de bar in de Bagijnehof of 
een e-mail sturen naar Bina Schouwstra: b.schouwstra@kpnplanet.nl. 
 

Clustervorming Adventskerk-Oosterkerk 
De projectgroep clustervorming is de samenwerking tussen de 
Oosterkerk en de Adventskerk in kaart aan het brengen. Op 
basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen verdere 
stappen worden gezet in de vorming van één cluster van twee 
wijkgemeenten binnen het grotere geheel van de Protestantse 
Gemeente Zwolle. In elk geval is de kerkenraad positief gestemd 
dat er inmiddels allerlei contacten groeien tussen mensen en 
groepen van de beide wijkgemeenten.   
 

Nieuwe editie van De Bagijn  
Op dit moment verschijnt een nieuwe editie van ledencontactblad De Bagijn met daarin het programma 
met alle activiteiten in het kader van Vorming & Toerusting. Dit nummer is (ook) online te raadplegen via 
deze link: https://www.oosterkerk.nl/wp-content/uploads/2019/08/Bagijn-3-2019.pdf. 



Vacatures 
Binnen de wijkkerkenraad van de Oosterkerk zijn enkele 
belangrijke vacatures. We zoeken een:   

 Scriba 
 Jeugdouderling 
 Afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad (vanuit 

onze wijkkerkenraad) 
 
Verder wordt voor onze wijkgemeente ook gezocht naar: 

 Leiding voor Provider (jeugdwerk) 
 Gastheren/gastvrouwen voor overdag 

 
Vlak voor de zomer hadden we meerdere vacatures geplaatst om het werk te kunnen opvangen 
vanwege het uitvallen en het komende vertrek van onze koster. Vrijwel al deze vacatures zijn 
inmiddels vervuld. De kerkenraad is daar heel content mee en dankbaar voor. 
We hopen dat voor bovenstaande belangrijke vacatures ook belangstelling is. Wilt u of wil jij serieus 
in overweging nemen of u of jij één van de gestelde vacatures kunt vervullen? Daarmee bewijst u of jij 
de kerk een enorm grote dienst. Neem gerust contact op met de scriba via scriba@oosterkerk.nl. 
 

Oosterkerk wil Groene Kerk worden 
De landelijke Groene Kerken Actie (vanuit Kerk in 
Actie en Tear) stimuleert kerken om duurzamer en 
groener te worden. De Oosterkerk is nog geen groene 
kerk, maar wil dit wel worden. We kunnen ons 
aanmelden als groene kerk en dan met elkaar één 
duurzame stap per jaar zetten bijvoorbeeld wat 
betreft omgang met geld, inkopen, afvalbeheer, 
energiebeheer en onderhoud. Wie wil meehelpen in 
een werkgroepje? We zijn al met een paar mensen maar meer mensen zijn welkom. We gaan eerst 
inventariseren welke duurzame activiteiten er al zijn en vervolgens kijken we welke nieuwe duurzame 
stappen we kunnen zetten. Voor meer informatie:  Petra Schep, e-mail:  petra_schep@hotmail.com of tel. 
(038) 337 90 04. 
 

Vredesweek 21-29 september 
De Vredesweek vindt jaarlijks plaats rond de Internationale Dag voor de 
Vrede, ook in Zwolle. Dit jaar is dat van 21 tot en met 29 september met als 
thema ‘Vrede verbindt over grenzen’. Op zaterdag 21 september is er een 
Walk of Peace vanaf 13.30 uur bij de Ulu Moskee, Gombertstraat 340 in 
Holtenbroek. Op zondag 22 september is om 9.30 uur een Oecumenische 
Vredesviering in de OLV Basiliek (de Peperbuskerk), de Oosterkerk is die 
ochtend gesloten. Ook in de Oosterkerk vindt een activiteit plaats: op 
dinsdag 24 september draait om 20.00 uur de film Black Butterflies over 
een familieconflict tijdens het Apartheidsregime in Zuid-Afrika. Voor het 
volledige programma zie: http://www.vredesplatformzwolle.nl/vredesweek/. 
 
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen? 
Neem dan contact op met de scriba via scriba@oosterkerk.nl. 


