
KERKGROET    (oplage80)  Zondag 8 september 2019 

Voorganger  :  Ds. Iemke Epema 
Koster :  Arie Berkeveld 
 
Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk    
                3e:  Wijkkas 

 
Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Mw. G.H. Hartgers-Zweverink 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 
 

 
Startzondag 8 september 
Een nieuw seizoen, ‘een goed verhaal’. Welkom op 
startzondag, viering in de Oosterkerk en daarna: 
12.00 – 14.00 in Park de Wezenlanden (kant van de 
dierenweide). Start met een gezamenlijk lunch 
(Oosterkerk en Adventskerk). Graag een lunchpakket 
meenemen om te delen. 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. Met het thema ‘een goed verhaal’ 
zetten we 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! Welkom!  
 
Wijkkas 
Vandaag of op een andere zondag deze maand barst 
alles weer los in de verschillende wijken van de 
Protestantse Gemeente Zwolle.  Overal wordt op 
een eigen manier invulling gegeven aan de 
startzondag. Zo wordt de veelkleurigheid zichtbaar 
en kunnen ook buren, gasten van ver en 
nieuwkomers proeven hoe het kerk zijn smaakt. We 
hopen op goede gesprekken, inspirerende 
ontmoetingen en betrokkenheid van alle 
leeftijdsgroepen. De wijkkas draagt eraan bij dat dit 
niet alleen op startzondag gebeurt, maar dat het 
gemeenteleven het hele jaar door mag groeien en 
bloeien. Uw bijdrage hieraan is dan ook heel 
welkom!  
Onze wijkkas in juli & augustus Beide maanden 
ontvingen we 14 giften: in juli € 785 en augustus € 
685. Hartelijk dank voor deze bijdragen. De 
totaalinkomsten aan giften t/m augustus zijn € 
8.786,-. Ten opzichte van 2018 is dat € 888,- minder. 
Gelukkig waren de inkomsten in september veel 
beter in vergelijking met die in september 2018. Als 
we die trend kunnen vasthouden, behalen we onze 
doelstelling van € 12.000,-. (TK)   
 
 
 
 

Schoonmaak kerkzaal. 
Dinsdagmorgen 10 september om 9.30 uur wordt er 
weer schoongemaakt in de kerkzaal. Elke tweede 
dinsdagochtend van de maand komen een aantal 
vrijwilligers bij elkaar om de kerkzaal flink onder 
handen te nemen.  Komt u ook helpen ? Van harte 
welkom. Namens de beheercommissie. 
 
DRINGEND: OPROEP GASTHEER/GASTVROUWEN 
VOOR MAANDAGOCHTEND EN WOENSDAG 
OVERDAG 
Voor de maandagochtend zoeken we nog dringend 
mensen die willen meedraaien in het rooster en ook 
voor de woensdag. Op maandagochtend en 
woensdagmiddag is één persoon per dagdeel 
voldoende. Voor de woensdagochtend twee 
personen per dagdeel. We hebben het rooster nog 
niet rond voor september! Aanmelden 
bij: bagijnehof@oosterkerk.nl of voor informatie 
mail Bina Schouwstra, b.schouwstra@kpnplanet.nl. 
De beheercommissie 
  
UITNODIGING VRIJWILLIGERSAVOND  
VRIJDAG 13 SEPTEMBER 
Voor alle vrijwilligers, dus iedereen, is er een 
gezellige avond in de Bagijnehof. Inloop vanaf 19.30 
en verrassingsprogramma vanaf 20 uur. 
Aanmelden kan op de intekenlijsten op de bar in de 
Bagijnehof of een e-mail sturen naar 
Bina Schouwstra, b.schouwstra@kpnplanet.nl 
 
Avondmaalscollecte 
Avondmaalcollecte voor Kuloro school in Gambia 
De kinderen zitten met 60 a 70 kinderen in een zeer 
slecht onderhouden lokaal. Materialen en speelgoed  
hebben ze niet en het meubilair is totaal versleten. 
Ze hebben bijna geen ruimte om bv. te schrijven. Ze 
moeten samen doen met de schriftjes en potloden. 
Ze gebruiken karton van dozen om op te schrijven. 
Ook bij de kleintjes is er niets. Het is schrijnend om 
te zien. Inmiddels hebben we al veel spullen met 
stichting Mbenyokono verzonden naar Gambia. 
Graag willen wij via deze stichting de kinderen op die 
school verder helpen en we vinden het fijn dat de 
avondmaal collecte van zondag 15 september voor 
deze school is. Om jullie een indruk te geven van 
deze school verwijzen we naar het volgende filmpje. 
https://youtu.be/n6Pavx0TiQg 
We verzamelen nog steeds allerlei schoolspullen en 
speelgoed. Breng het gerust als er thuis iets over is. 
Henk en Ans Selhorst 06 51061166 
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Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk 
Zwolle, 8 sept. 19.00 uur 
NB. Gewijzigde aanvangstijd m.i.v. 15 september: 
17.00 uur 
8 september Michaëlsviering, vg. ds. Mariska van 
Beusichem 
15 september 17.00 uur Michaëlsviering, Taizé-
viering 
  
Startbijeenkomst Ontmoetingshuis in 
Theodorakapel 17 september 
Op dinsdag 17 september 2019 starten we weer met 
de bijeenkomsten in het Ontmoetingshuis Moderne 
Devotie.  Op een feestelijke manier nemen we onze 
nieuwe locatie, de Theodorakapel,  in gebruik 
(Theodorahof 20). Jacques Koekkoek zal zijn nieuwe 
boek 'Meditaties bij de Navolging van Christus door 
Thomas a Kempis’ presenteren. Vanaf 17.15 uur is er 
inloop mogelijk in de kapel en om 18.00 
uur beginnen we met de maaltijd. Opgave uiterlijk 
11 september via de 
website: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. 
 
Nieuw programma Vorming en Toerusting 
In de net verschenen Bagijn is het nieuwe 
programma Vorming en Toerusting opgenomen. We 
hopen dat er iets voor jou/u tussen zit! Een 
gespreksgroep, een leeskring, een filmavond, een 
avond rond een thema. Kijk het goed door en 
probeer eens iets uit dat je nog niet eerder hebt 
gedaan. En wacht niet te lang met opgeven. 
 
Oecumenische vredesviering in de OLV basiliek 
Op zondag 22 september is er als start van de 
Vredesweek weer een oecumenische vredesviering 
in de Onze Lieve Vrouwenbasiliek. De aanvang 
is 9:30 uur, dus een half uur eerder!. De viering is 
voorbereid door een groep mensen uit de 
verschillende geloofsgemeenschappen van de 
lutherse kerk, doopsgezinde en remonstrantse 
gemeente, Thomas à Kempisparochie, 
Basisgemeente en Oosterkerk. De nieuwe pastor van 
de Thomas à Kempisparochie André van Boven is 
een van de voorgangers. Er zal worden gezongen 
door de Zwolse cantorij olv Rudie Altelaar, die daar 
ook het orgel bespeelt. Kinderoppas en 
kindernevendienst vinden plaats in de lutherse kerk 
(naast de Fundatie), waar we na de dienst samen 
koffie zullen drinken. Daar is als activiteit in het 
kader van de Vredesweek om 11:30 uur buiten op 
het plein intercultureel volksdansen voor kinderen 
en volwassenen. Ook in de rest van de week vinden 
allerlei activiteiten plaats, zie daarvoor de flyer en de 
website. 
 
 
 

ZWOLSE 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/. 
 
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. Vanuit de gemeenschap van de 
Dominicanen zal pastor Anneke Grunder dan bij ons 
de gastvoorganger zijn.  
 
Betreft: tijdelijke woonruimte gezocht. 
Het Thuisfrontteam van zendingsechtpaar Pier en 
Joke Meindertsma (meindertsmaservie.nl) is op zoek 
naar betaalbare, tijdelijke huisvesting voor deze 
zendelingen in de omgeving van Zwolle voor de 
periode april/mei 2020, in verband met hun verlof in 
Nederland. Heeft u misschien een suggestie?   
reactie mailen naar mevr. R. Beck, r.beck@hccnet.nl.  
 
Wij( de grootouders en de ouders van Thomas 
Kuijpers) zoeken voor hem woonruimte in Zwolle, bij 
voorkeur bij een gezin. Hij is 21 jaar, belijdend lid, en 
een leuke knul. Hij heeft in Zwolle een jaar voor 
Youth for Christ gewerkt en hij wil nu graag in Zwolle 
blijven, maar heeft geen woonruimte. Hij  heeft een 
baan gevonden per 2 september, dus het is kort dag, 
als het moet zou hij dat werk een maand uit kunnen 
stellen, maar dat zou jammer zijn!! Zou u hem 
kunnen helpen iets te vinden? Dat zou geweldig 
zijn!!! Janny Fijan( zijn oma, janny.b@casema.nl 

Kopij (max. 100 woorden) per e-mail aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl donderdags voor 12.00 uur, 
met als onderwerp de datum van plaatsing,  
Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis?, stuur dan 
een e-mail aan: redactie@oosterkerk.nl; onderwerp: 
“Kerkgroet”. 
Deze kerkgroet is samengesteld door Evert Pierik 


