
KERKGROET    (oplage 80 ex)                            15 september 2019  

  Voorganger:  10.00 ds. Hans Tissink 

  Koster:           10.00 Sari Alderliesten 

  Collecten:  1e: Gambia  2e: Kerk  3e : Diaconale noodhulp 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar 
Hr. Adriaan Velsink 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 

 
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. 
Graag willen wij via de stichting Mbenyokono de 
kinderen op die school verder helpen en we vinden 
het fijn dat de avondmaal collecte van vandaag voor 
deze school is. 
We verzamelen nog steeds allerlei schoolspullen en 
speelgoed. Breng het gerust als er thuis iets over is. 
Henk en Ans Selhorst 06 51061166 
 
Wat de pot schaft 
In de Oosterkerk is gelegenheid om samen te eten!  
Dat doen we onder de titel ‘Wat de pot schaft’ op 
iedere laatste dinsdag van de maand.  
De eerstvolgende maaltijd is op 24 september.  
De aanvang is 17.30 uur. Opgave vóór vrijdag 20 
september. Kosten: € 5,- pp. 
Opgavelijsten liggen op de bar in de kerk of via 
emailadres:diniverweij@outlook.com 
Iedereen is welkom. 
 
25 jaar getrouwd! 
Op 14 september was het 25 jaar geleden dat wij 
elkaar hier in de Oosterkerk het Ja-woord gaven. 
Het vieren waard dus!  Vandaar vandaag iets lekkers 
bij de koffie. 
Een warme groet van Peter en Annelies la Roi-ten 
Broeke 
 
Nieuw programma Vorming en Toerusting 
In het septembernummer van 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 
Volgende week, zondag 22 september is er als start 
van de Vredesweek een oecumenische vredesviering 
in de Onze Lieve Vrouwenbasiliek. De aanvang 
is 9:30 uur, dus een half uur eerder! Het thema 
is Vrede verbindt over grenzen. De viering is 
voorbereid door een groep mensen uit de 
verschillende geloofsgemeenschappen . 
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.  
 
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 
Dominicanenkerk 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 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. 
 
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. Aanmelden 
bij: bagijnehof@oosterkerk.nl of voor informatie 
mail Bina Schouwstra, b.schouwstra@kpnplanet.nl. 
De beheercommissie 
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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 
Nel van der Maden : muziek@oosterkerk.nl ; 038 
4551891 
 
Op de koffie 
Elke donderdagmorgen in de even weken, staat de 
koffie klaar in De Bagijnehof. 
In het bijzonder welkom a.s. donderdag 19 
september. We vieren een jubileum: 5 jaar geleden, 
19 sept 2014, zijn we van start gegaan met de 
inloopmorgen. 
Kom binnen, voor een kop koffie en ontmoeting 
tussen 10.00 en 11.30 uur  a.s. donderdagmorgen. 
 
Exposeren en ontmoeten. Het is weer gelukt, de 
kunstwerken zijn in de ontmoetingsruimte, zaal 2 en 
5 opgehangen. De afgelopen expositie was succesvol 
en er zijn veel leuke reacties en ontmoetingen 
geweest. De schilderijen blijven tot januari 2020 
hangen en daarna weer een omwisseling. Nu 
exposeren Ada van der Kamp, Henk Ottevanger, 
Janneke Strikwerda, Janna Abma, Christie Bruning, 
Bert Vermaak en Arie van der Zwan. De exposanten 
komen uit beide wijkgemeenten. Voor de nieuwe 
expositie kunt U zich aanmelden. U kunt zich 
opgeven per mail, Wim.aalbers@telfort.nl of 
telefonisch 0683094409. Wim en Roely Aalbers. 
 
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. Vragen of meer 
informatie? Neem dan contact met mij op. 
E: jp.dejong88@gmail.com 
M: 06-14698430  Mvg Job de Jong 
 

Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk 
Zwolle. 
NB. Aanvangstijd vanaf vandaag 15 september is 
17.00 uur 
15 september Michaëlsviering, Taizé-viering 
22 september Michaëlsviering, begin 
Vredesweek. Een Cantateviering 
M.m.v.  solisten, Musica Michaelis en het 
cantatekoor o.l.v Toon Hagen. Voorganger is ds. 
Harm Bousema 
   
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/vredeswe
ek/. 
 
Dienstenveiling Adventskerk 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. De opbrengst van de veiling gaat dit jaar 
voor een deel naar de stichting "Geloof in taal". Het 
andere deel is bestemd voor de wijkkas van de 
Adventskerk. Bekijk aangeboden 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 ) of 
Hartmut Hanke (06 – 16737343 
/ hankelamain@kpnmail.nl ). 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 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: “Kerkgroet”. 

Deze kerkgroet is samengesteld door Ans Selhorst 
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