
KERKGROET    (oplage 75)  Zondag 27 oktober 2019 

Voorganger  :  Ds. Nelleke Eygenraam 
Koster :  Wim Aalbers 
 
Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk    
                3e:  Extra Diaconie 

 
Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Mw. T. Schotanus 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 
 

Beste Oosterkerkers; 
Dank voor de kaart die ik mocht ontvangen. Al die 
handtekeningen. Het meeleven. Dat heeft mij goed 
gedaan. Toos Schotanus 
 
Verrassing 
 Groot was de verrassing en schoon het boeket, voor 
ons zestigjarig huwelijk. Bezorgd door een engel van 
de Oosterkerk.  Hartelijk dank. 
 Klaas en Trijnie Smit-Holwerda   
 
WARME KLEREN VOOR  VLUCHTELINGEN OP LESBOS 
Hartverwarmend waren de reacties op de 
kledinginzameling! 80 dozen gaan volgende week in 
een grote vrachtwagen op weg  naar Griekenland! 
10 dozen met zomerkleding zijn naar het Leger des 
Heils in Zwolle gebracht. De Diaconie en de WG 
Evangelisatie danken alle medewerkers en 
goede gevers! 
 
Extra Diaconie 
Steeds vaker doen mensen een beroep op de 
diaconie. Veel voormalige overheidstaken 
overgeheveld naar de burgerlijk gemeente. Deze is 
nu verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de WMO, 
taxivervoer voor mensen met een beperking, zorg 
aan huis en individuele begeleiding, dagbesteding en 
beschermd wonen. Verschillende maatschappelijke 
organisaties, de diaconie en andere (kerkelijke) 
verbanden zijn begonnen op wijkniveau samen te 
werken. De diaconie wil hier zo goed mogelijk aan 
bijdragen en rekent hierbij op uw steun. Zo blijven 
we als kerk opkomen voor mensen bij wie de eigen 
kracht (soms, even) tekort schiet. 
 
Zin in film do 31 oktober 
Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er 
samen over na te praten: een activiteit die we dit 
seizoen opnieuw samen met de Dominicanenkerk en 
de Thomas a Kempisparochie organiseren. In het 
Dominicanenklooster is op do 31 okt de ontvangst 
met koffie of thee in de Refter vanaf 19.15u, waarna 
om 19.30u de vertoning van de film begint. De 
entree bedraagt € 6,00, inclusief de consumptie. Er is 
geen pauze. Na de film is er voor wie dat wil een 

nagesprek onder leiding van ds. Iemke Epema. We 
gaan kijken naar If Beale Street Could Talk , een 
indrukwekkende film uit 2018 naar een boek van 
James Baldwin. Het is een bijzonder liefdesverhaal in 
de context van rassenongelijkheid. Een film over 
(on)recht, moed, en trouw. 
 
Fair Trade tafel, 
Op 3 november is er weer na de dienst een verkoop 
van Fair Trade artikelen in de Bagijnehof. Dit keer 
worden er ook , met het oog op het op het naderende 
sinterklaasfeest (H)Eerlijke sinterklaasletters 
verkocht. De Z.W.O. commissie.. 
 
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 18.00-18.30u wordt het thema kort en 
prikkelend neergezet in interactie met de 
aanwezigen. Om 18.30u begint de maaltijd. Het 
gesprek wordt aan tafel voortgezet. 
Om 19.30u wordt de avond afgesloten met een kop 
koffie of thee en kan ieder zijns/haars weegs gaan. 
Op woensdag 6 nov brengt ds. Iemke Epema het 
thema groene theologie naar voren. Moet de kerk 
mensen aansporen om milieubewust te leven? En op 
welke gronden; wat zegt de Bijbel eigenlijk over 
duurzaam leven? Is de milieucrisis niet mee het 
gevolg van de manier waarop in het christelijk geloof 
de mens altijd op een voetstuk is gezet, als heer en 
meester over de schepping? Voel je je schuldig over 
je ecologische voetafdruk of kun je daar niet mee 
zitten? 
Andere thema’s die zullen volgen zijn oa de 
vluchtelingencrisis en de vraag of er een heel nieuw 
christendom denkbaar is. De kosten zijn € 7,50 pp 
per avond, inclusief maaltijd. Graag opgave vooraf 
bij an.vandermeulen@planet.nl, uiterlijk op 
zondagavond 3 november, met aparte vermelding 
wanneer je vegetarisch eet. 
 
Dopen 
De eerstvolgende doopdienst is op zondag 1 
december, eerste Advent. Er zijn al twee dopelingen 
aangemeld (een tweeling). Ouders die hun kind 
graag willen laten dopen op deze zondag kunnen 
contact opnemen met ds. Iemke Epema. 
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3 november ± 11:30 
Koffieconcert Oosterkerk 
Door muzikale gemeenteleden en  
enkele predikanten van Advents- 
en Oosterkerk van 15 jaar tot 70+ 
in een verrassend programma,  
van klassiek tot pop.. met stem, 

snaar-, toets- en blaasinstrumenten  
Er is koffie, er is lekkers, en bovenal muziek en 
gezelligheid. Breng zoveel mogelijk mensen mee, 
iedereen is welkom. De toegang is vrij. Het concert 
duurt ± 45 minuten. Een gift voor het schoolproject 
in Gambia wordt op prijs gesteld. 
Wilt u meer weten? Mail naar muziek@oosterkerk.nl 
 
ZWEMMEN bij CENTERPARKS 
Voor de jeugd,  provider op vrijdag 
Vrijdag 1 November gaan we met de tieners en de 
jongeren samen zwemmen in het zwembad van de 
Eemhof. We vertrekken al om 17.00 uur bij de 
OOSTERKERK.  De prijs is 10 euro maar dan zit er ook 
een kleine maaltijd (patat met iets lekkers)  bij in !!  
Geef je op in de appgroep of met een mailtje naar 
Dirk Jan  (steenburger@kpnmail.nl)  
 
Op de koffie 
Elke donderdagmorgen in de even weken, staat de 
koffie klaar in De Bagijnehof.  
Kom binnen voor koffie, ontmoeting en gezelligheid 
tussen 10.00 en 11.30 uur op donderdagmorgen 31 
oktober, 14 en 28 november enz. 
   
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 bezingen. 
27 oktober Michaëlsviering Psalm 84 m.m.v. de 
Cantorij, vg. Jan Doelman 
3 november Michaëlsviering Vesper Psalm 32, 
liturgen Robert Kanning en Christa van Stappen 
 
Op de koffie 
Elke donderdagmorgen in de even weken, staat de 
koffie klaar in De Bagijnehof.  
Kom binnen voor koffie, ontmoeting en gezelligheid 
tussen 10.00 en 11.30 uur op donderdagmorgen 31 
oktober, 14 en 28 november enz. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


