
 

 Kerkgroet (oplage 80 ex)                    29 september 2019 

 Voorganger:  Ds. Nelleke Eygenraam 
 Koster: Egbert van Buiten 
 Collecten:  1e: Diaconie   2e: Kerk    

                3e: Stille Armoede    
   

 
BLOEMENGROET  
Als groet van onze gemeente gaan de 
bloemen naar Mw. T. Scheiuit- Stoker. 
Langs deze weg willen we onze verbon-
denheid laten blijken.  

 

3e COLLECTE: Stille armoede 
We leven in een welvarend land met goede voorzienin-
gen, maar helaas zijn er altijd mensen die buiten de boot 
vallen. Door allerlei oorzaken kunnen zij het hoofd niet bo-
ven water houden. De diaconie van onze kerk weet ervan 
en staat voor hen klaar. Dit gebeurt in nauwe samenwer-
king met andere organisaties. Mensen in armoede scha-
men zich ervoor en praten er liever niet over. Vandaar: 
stille armoede. De diaconie wil hen vooruithelpen met het 
oog op een nieuw perspectief. Daarbij is alle mogelijke on-
dersteuning nodig: in menskracht en in geld. Deze collecte 
draagt daaraan bij. Helpt u mee? Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met diaconaal consulent Wim 
van Ree: consulent@diaconiezwolle.nl 
tel. 06-10186422. 
 

OPBRENGST AVONDMAALSCOLLECTE GAMBIA 
De avondmaalscollecte op 15 september voor de Kuloro 
school in Gambia heeft het mooie bedrag van € 405,32 op-
geleverd! De centrale diaconie Zwolle doet daar nog eens 
50% bovenop. Het bedrag komt dan uit op € 607,98. Alle 
gevers en geefsters: hartelijk dank! 

 
HELP NIEUWE NEDERLANDERS OP WEG IN ZWOLLE 
Meedoen in Nederland is een flinke uitdaging. Daarom wil 
Stichting Voor Elkaar Zwolle nieuwe Zwollenaren graag op 
weg helpen in onze samenleving, zodat ze volwaardig kun-
nen meedoen en weer hoop en perspectief krijgen. Dat 
doet de stichting met opgeleide vrijwilligers (Participatie-
Maatjes). Het aantal nieuwe Zwollenaren groeit sterk en 
daarom zijn er nieuwe ParticipatieMaatjes nodig. Als Par-
ticipatieMaatje bied je ondersteuning bij sociale en prakti-
sche vraagstukken (bijvoorbeeld rond formulieren en brie-
ven, en de weg vinden naar relevante organisaties/instan-
ties), bij het ontwikkelen van een sociaal netwerk en bij 
het vinden van een daginvulling (bijvoorbeeld vrijwilligers-
werk, werk, sport, cursussen of activiteiten). Zo bevorder 
je de zelfredzaamheid van nieuwe stadsgenoten! Om je 
toe te rusten, krijg je een driedaagse training. Wil jij jouw 

talenten inzetten om nieuwe Zwollenaren op weg te hel-
pen? Meer informatie en aanmelden kan bij projectcoör-
dinator Elly Volkerink via 06-13258617 of elly@voorel-
kaarzwolle.nl 
 

DIENSTENVEILING ADVENTSKERK 2019 
5 oktober 2019 
–  vanaf 17.00 uur ben je van harte welkom om te komen 
eten* 
–  vanaf 18.00 uur inloop voor de dienstenveiling 
–  start dienstenveiling om 18.15 uur - 20.30 uur 
*Aanmelden voor het eten bij de diaconie 
diaconie@adventskerk.nl 
Bij een dienstenveiling worden diensten/talenten geveild. 
Dus iets waar je goed in bent en dat met anderen wilt de-
len. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een lekkere 
maaltijd, een Excelcursus aanbieden of samen zeilen. 
De opbrengst van de veiling gaat dit jaar voor een deel 
naar de stichting "Geloof in taal". Het andere deel is be-
stemd voor de wijkkas van de Adventskerk. Bekijk aange-
boden diensten op onze site: https://akdv.nl 
Hier kun je ook zelf diensten gaan aanbieden. 
Vragen: Bel of mail  
Gerda Zigterman (06 20209692 / zigte022@planet.nl )  
Hartmut Hanke (06 16737343 / hankelamain@kpnmail.nl ). 

Commissie Dienstenveiling Adventskerk 2019 
 

BORDUURSPULLEN 
Wie heeft er nog borduurspullen thuis liggen en doet daar 
niets meer mee? 
Mijn naam is Anne-Mieke Hollebeek en borduren is mijn 
grote hobby. Dus ik houd mij aanbevolen! 
Anne-Mieke 
 

HERHALING: NIEUW REKENINGNUMMER  
KERKELIJKE BIJDRAGE 
Voor de kerkelijke bijdrage maken wij gebruik van het 
nieuwe nummer: NL54RABO 0373 734 166 t.n.v. CvK Pro-
testantse Gemeente Zwolle. 
Maakt u uw kerkelijke bijdrage automatisch over en heeft 
u deze automatische overboeking nog niet aangepast, dan 
vragen wij u dit alsnog te doen. 
Dat kunnen wij niet voor u doen, dat moet u zelf doen. Via 
internet of persoonlijk bij de bank. 
Wijzigen van het bankrekeningnummer kan alleen door 
het stopzetten van de oude overboeking en het aanmaken 
van een nieuwe overboeking. 
Past u de overboeking niet aan, dan wordt het geld na 1 
december teruggestort met de melding dat het rekening-
nummer is opgeheven. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
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STIMULERINGSFONDS ZOEKT VOORZITTER EN SECRETA-
RIS 
De Protestantse Gemeente Zwolle zoekt nieuwe impul-
sen. Om frisse ideeën te ondersteunen heeft de Algemene 
Kerkenraad geld gereserveerd in de vorm van het Stimu-
leringsfonds ‘Kerk laat je zien’. Het fonds wil een financiële 
ondersteuning geven aan kleine of grotere projecten die 
een nieuwe impuls geven aan kerk-zijn in de stad. De AK 
krijgt hulp van een kleine werkgroep die aansprekende 
ideeën verzamelt en initiatieven stimuleert en daarbij ad-
viseert en meedenkt. Deze werkgroep is ook verantwoor-
delijk voor monitoring van gehonoreerde projecten. De 
enthousiaste werkgroep zoekt nu een voorzitter en een 
secretaris. Gezien de huidige samenstelling wordt vrou-
wen nadrukkelijk gevraagd te reageren.  
E-mail: pgzstimuleringsfonds@gmail.com 
Reageren kan tot 30 november. 
 

29 SEPTEMBER KLIEDERKLOOSTER 
Zet je hoofd op, trek je lach aan, neem je oude oma mee. 
Brand een kaarsje in de kerk en doe wat klieder in je thee! 
Op zondag 29 september organiseren Oosterkerk en Do-
minicanenkerk bij wijze van jonge gezinnen middag samen 
een Kliederklooster. Kinderen van de basisschool, papa’s, 
mama’s, en ook opa’s en oma’s zijn welkom. Volwassenen 
gaan met elkaar in gesprek over de rol van oma’s en opa’s. 
En uiteindelijk zullen allen zien én horen hoe kinderen hun 
opa of oma ervaren! Enne..... had Jezus eigenlijk een opa 
en oma?  
Van harte welkom op 29 sept van 15.00 – 16.30 uur in het 
Dominicanenklooster, kosten €7,50 per gezin. Ingang aan 
de achterzijde (via de parkeerplaats). 
 

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 Domi-
nicanen plaats. Dat is niet, zoals in Gaandeweg verkeerd 
staat vermeld, op 6 oktober, maar een weekend later, op 
13 oktober. Vanuit de gemeenschap van de Dominicanen 
zal pastor Anneke Grunder dan bij ons de gastvoorganger 
zijn. 
 

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 gewor-
den’, aldus de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter. Er is 
een hele industrie van vermaak en pillen die ons geluk be-
looft. 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. 
 

MICHAËLSVIERINGEN  
Grote of Sint-Michaëlskerk Zwolle, aanvang 17.00 uur. 
Thema dit najaar: Psalm en Poëzie. 
Psalmen, die verwoorden wat een mens meemaakt in het 
leven in relatie tot mens, God en geloof. 
Gedichten, die soms een diepere laag aanboren om dat 
wat in het leven omgaat te kunnen verwoorden en bezin-
gen. 
29 september Michaëlsviering Psalm 103, voorganger ds. 
Nelleke Eygenraam. 
6 oktober Michaëlsviering Psalm 37, liturgen Els Radema-
ker-Vos en Harry Steenbergen. 
 

OP DE KOFFIE 
Elke donderdagmorgen in de even weken, staat de koffie 
klaar in De Bagijnehof.  
Kom binnen voor koffie, ontmoeting en gezelligheid tus-
sen 10.00 en 11.30 uur a.s. donderdagmorgen 3 oktober 
en vervolgens 17, 31 oktober enz. 
 

ONZE WIJKKAS 
Deze maand zijn er 10 giften ontvangen met een gezamen-
lijke waarde van € 580,-. Hartelijk dank voor deze onder-
steuning van ons wijkwerk. De totale giften-inkomsten dit 
jaar zijn gestegen naar het prachtige bedrag van € 9.366,30. 
Vorig jaar was dat op dit moment € 600,- hoger en haalden 
we de doelstelling van € 12.000.- ruimschoots. Het zou 
mooi zijn als dat weer lukt! (TK) 
 

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