
                                                                                                 KERKGROET  zondag 13 oktober 2019  (opl. 75 ex) 

Voorgangers: ds. Elly Urban en pastor Anneke 
Grunder (kanselruil met Dominicanenkerk)

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Werelddiaconaat

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

Derde collecte zondag 13 oktober:

Werelddiaconaat

Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Daarom
is er rond deze dag een collecte voor het 
Werelddiaconaat. Met deze collecte ondersteunt
Kerk in Actie wereldwijd projecten die de positie
van kansarmen verbeteren. Een van de 
projecten is die van een kookschool in Bogotá, 
Colombia. In de sloppenwijken van deze stad 
houden drugsgeweld en criminaliteit jongeren in
hun greep. Kerk in Actie wil hier verandering in 
brengen. In één van de gevaarlijkste wijken van 
de stad is een kookschool annex restaurant 
gestart. Zestig kansarme jongeren worden er 
opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en 
gezonde gerechten te bereiden met producten 
van boeren uit de omgeving.

Samen eten in de kerk, WAT DE POT 
SCHAFT!

Op dinsdagavond 29 oktober is er weer een 
tweegangen maaltijd en koffie/thee na  in de 
Bagijnehof. Lekker eten voor maar € 5 pp. 
Aanvang om 17.30 uur.
Opgeven kan op de lijst op de balie of via E-mail 
diniverweij@outlook.com. 
Graag voor donderdagavond! Kom ook eens 
kijken….en eten natuurlijk!

Leeskring

Voor de leeskring over het boek Ongeneeslijk 
religieus van Gerko Tempelman die komende 
week do 17 okt van start gaat hebben zich 27 
mensen opgegeven. We zijn nog wel eens soepel
met late opgaves als er nog genoeg plek is, maar
dit is voor deze kring nu wel echt het maximum 
aantal deelnemers, de inschrijving sluit hierbij. 
In het voorjaar is er ook weer een leeskring, in 

het Dominicanenklooster. In de 40-dagentijd 
lezen we dan het boek Raak de wonden aan van 
Tomas Halik. Er hebben zich al mensen 
opgegeven, maar daar is nog genoeg ruimte op 
dit moment.

Zin in film, op donderdag 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 donderdag 31 
oktober 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 wil een 
nagesprek. 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, waarin het gaat om 
rechtvaardigheid moed, en trouw.

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. 

Kleding voor Lesbos

De werkgroep evangelisatie verzamelt (in het 
voorportaal van de Oosterkerk) op 19 oktober 
van 13.00 tot 15.00 en op zondagochtend 20 
oktober voor en na de kerkdienst kleding voor 
de vluchtelingen die aankomen op LESBOS. Het 
is nog steeds een schrijnende situatie en op 
verzoek van de Kruiskerk in Heerde wordt er een
inzameling gehouden.
Wat is er nodig? Warme kinderkleding in alle 
maten, mutsen, sjaals, wanten, sokken, 
schoenen, ondergoed; warme dameskleding tot 
maat 44, jassen, schoenen, sokken, sjaals, 
ondergoed. Warme herenkleding, jassen, 
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schoenen, sokken, sjaals, ondergoed. Geen 
kleding maar wel goederen doneren? Dat kan 
ook! Tandenborstels, tandpasta, zeep, shampoo,
douchegel, maandverband, luiers, luierdoekjes, 
scheergel en scheermesjes zijn meer dan 
welkom. Op maandagochtend 21 oktober 
moeten de goederen naar Heerde vervoerd 
worden met een grote auto/busje. Wie kan 
daarvoor zorgen? Meer informatie over de 
inzameling/vervoer? Leden werkgroep 
evangelisatie Henk Bosma, Wil van de Meeberg, 
Jan Scholten, Hans van Berkum en Marlien Poll

Levensthema's voor 60-plussers

Mensen van 60 jaar en ouder zijn van harte 
welkom! Het thema is “Bijbelwoorden”. 
De data zijn: donderdag 24 oktober, 28 
november, 16 januari, 13 februari, 19 maart en 
16 april 14.00 -16.00u in wijkcentrum SIO. 
Begeleiding door ds. Nelleke Eygenraam en 
Hadewieg Louissen. Kosten: € 2,- per keer voor 
koffie/thee. Opgave voor 15 oktober 
per e-mail naar raad.vent@adventskerk.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 17, 31 oktober enz.

Michaëlsvieringen Grote of Sint-
Michaëlskerk Zwolle, aanvang 17.00 uur

Thema dit najaar: Psalmen 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 te bezingen.
13 oktober Michaëlsviering Psalm 130, vg. ds. 
Margo Jonker;
20 oktober Michaëlsviering Taizé viering

Muziek met een Plus, zondag 13 oktober
in De Hoofdhof Berkum

Dromen van Liefde en Vergankelijkheid, een 
prachtig klassiek liederenprogramma met de 
bekende Zwollenaren Ton Lans op piano en 
orgel, sopraan Clara de Vries en 

voordrachtskunstenares Trea van der Cingel. Het
concert begint om 15:00 uur. U bent van harte 
welkom. Hoofdhof, Kerkweg 26, Zwolle-Berkum.

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 12.00 uur, 
met 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 Jan Stellingwerff)
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