
KERKGROET    (oplage 0 ex)   22 september 2019 

Voorganger  :  9.30 uur Oecumenische dienst in de OLV basiliek 

Koster :   

Collecten :  zie orde van dienst 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar:  
--Geen bloemen ivm oecumenische 
dienst ---  
. Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 

 
Gift 
Via ds. Iemke Epema is er een gift binnen gekomen van 
200 Euro tbv de wijkkas. Gever of geefster, hartelijk 
dank! 
 
Start theologisch (eet)café: Zwolse dominees spreken 
zich uit over de actualiteit 
Op de eerste woensdag van de maand spreken Zwolse 
predikanten en theologen zich uit over een actueel 
thema dat hen na aan het hart ligt in 
studentencafé Het vliegend paard. Iedereen, van 
binnen of buiten de kerk, is welkom. De avond begint 
telkens om 17.30u met inloop en een drankje. Van 
18.00-18.10u wordt het thema kort, flitsend en 
prikkelend neergezet, gevolgd door 20 minuten 
discussie aan de hand van twee vragen. Om 18.30u 
begint de maaltijd en wordt het gesprek aan tafel 
voortgezet. Om 19.30u wordt de avond afgesloten. Op 
woensdag 2 okt spreekt studentenpastor Martin Jans 
als eerste over de kunst van het ongelukkig zijn. ‘Geluk 
is een doel geworden’, aldus de Vlaamse psychiater 
Dirk de Wachter. Er is een hele industrie van vermaak 
en pillen die ons geluk belooft. Maar we zijn verleerd 
om met ongeluk om te gaan, met wat onvolmaakt is en 
ons niet lukt. En juist dat kan ons geluk brengen. 
Andere thema’s die zullen volgen zijn groene theologie, 
de vluchtelingencrisis en de vraag naar een nieuw 
christendom. Zie voor data en meer informatie het 
programma V&T op de website. De kosten zijn € 7,50 
pp per avond, inclusief maaltijd. Graag opgave vooraf 
bij an.vandermeulen@planet.nl, uiterlijk op 
zondagavond 29 september. 
 
Hartelijk dank 
Naar aanleiding van mijn operatie mocht ik vorige 
week de bloemen ontvangen. 
Deze bloemengroet heeft mij goed gedaan en dat geldt 
ook voor vele individuele reacties. 
Adriaan Velsink. 
 
Doop en kanselruil in oktober 
De doopdienst die oorspronkelijk gepland stond op 29 
september is verschoven naar 6 oktober. Voorganger is 
dan ds. Elly Urban. Een week later, in het weekend van 
12 en 13 oktober, vindt de jaarlijkse kanselruil met de 

Dominicanen plaats. Dat is niet, zoals in Gaandeweg 
verkeerd staat vermeld, op 6 oktober, maar een 
weekend later, op 13 oktober. Dan zal vanuit de 
gemeenschap van de Dominicanen pastor Anneke 
Grunder bij ons voorgaan.) 
 
Coördinatie vrijwilligers 
Vanaf deze week is het verhuurseizoen in de 
Bagijnehof in volle omvang begonnen. De verbetering 
van het gebruik van de elleboog door de koster 
Jannetta Schoemaker gaat langzaam maar gestaag 
door. Inmiddels mag zij aangepast werk verrichten 
voor de volledige duur van haar dienstverband (20 uur 
per week). Aangepast werk houdt in dat zij niet zwaar 
mag tillen, maar wel alle coördinatietaken mag doen. 
Eind oktober kijkt de bedrijfsarts opnieuw. 
Voor alle vragen op het gebied van huur, reserveringen 
van zaalruimte en andere vragen over vrijwilligerswerk 
kunt u het beste een e-mail sturen 
naar Bagijnhof@oosterkerk.nl. Jannetta benadert de 
mensen die zich hebben opgegeven met concrete 
vragen voor invulling van gastheer/gastvrouw. Als u 
eerder wilt weten waar u aan toe bent, mag u 
natuurlijk altijd een e-mail sturen. 
Namens de beheercommissie, Bina Schouwstra 
 
Vakantie voorbij, 
auto weer vrij en dus misschien weer ruimte om 
mensen te rijden naar en van de kerk. Dit is uw kans. 
Een echtpaar in Aalanden oost wil graag naar de kerk. 
Eén keer in de maand rijden moet toch mogelijk zijn. 
Meld  u aan bij A.J. Edzes, tel. 4537386 of E-mail 
ajedzes@ziggo.nl 
 
 
3 november, na de 
dienst, Koffieconcert / 
5-minutenfestival 
Muzikanten van ± 15-
85 uit eigen gelederen kunnen van zich laten horen. 
Een mooie kans voor een altijd weer feestelijk 
koffieconcert. Leuk om mee te spelen, leuk om naar te 
luisteren. 
Enige voorwaarde: de te spelen muziek duurt niet 
langer dan 5 minuten. 
Pak je kansen en geef je op bij Geeske of bij Nel. We 
gaan er weer een sprankelend geheel van maken! 
 
Mail of bel, aarzel niet….. 
 
Geeske Koopman  : koopman-ridderbos@hetnet.nl ; 
038 4234764 
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Nel van der Maden : muziek@oosterkerk.nl ; 038 
4551891 
 
Ontmoetingshuis in Theodorakapel op 1 oktober 
Op dinsdag 1 oktober 2019 is er een nieuwe 
bijeenkomst van het Ontmoetingshuis Moderne 
Devotie.  We komen bijeen in de schitterende 
Theodorakapel (Theodorahof 20). Vanaf 17.15 uur is er 
inloop mogelijk in de kapel en om 18.00 uur beginnen 
we met de maaltijd. Mink de Vries neemt de aftrap en 
begeleidt het gesprek over deemoed vanaf 19.00 uur. 
U/jij kunt ook een deel van de avond bijwonen. Opgave 
uiterlijk 26 september via de 
website: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. 
 
Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk Zwolle, 
aanvang 17.00 uur 
Thema dit najaar: Psalm en Poëzie 
In de viering wordt een psalm gelezen met daarbij een 
gedicht uit de hedendaagse poëzie. 
Zo krijgt de psalm weerklank uit deze tijd, en komt het 
oude lied tot klinken in een nieuw woord.   
22 september Michaëlsviering, Psalm 138, begin 
Vredesweek. Een Cantateviering, waarin klinkt ‘Wer 
Dank opfert, der preiset mich’ BWV 19, van Johann 
Sebastian Bach. 
M.m.v.  solisten, Musica Michaelis en het cantatekoor 
o.l.v Toon Hagen. Voorganger is ds. Harm Bousema 
29 september Michaëlsviering, Psalm 103, voorganger 
ds. Nelleke Eygenraam 
 
Gezocht per direct: 
Iemand die tegen een goede betaling van € 12,50 bruto 
per uur) uit het pgb mij, Job de Jong (31 jaar, 
gemeentelid in de Adventskerk en wonend in Zwolle-
Zuid wil helpen bij mijn dagelijkse activiteiten. Door 
mijn hersenbeschadiging ben ik zwaar spastisch, 
slechtziend en rolstoelafhankelijk. Een auto is 
beschikbaar, rijbewijs B en stevige zwemkleding zijn 
noodzakelijk. 
Het gaat om enkele uren per dag van maandag t/m 
zaterdag. 
 
Vragen of meer informatie? 
 
Neem dan contact met mij op. 
E: jp.dejong88@gmail.com 
M: 06-14698430 
 Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12 uur, met 

als onderwerp de datum van plaatsing,  

Kerkgroet thuis lezen? , stuur dan een email aan: 

redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: “Kerkgroet”. 

Deze kerkgroet is samengesteld door Hans Gerritsen 
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