
KERKGROET    (oplage 75 ex)                            20 oktober 2019  

  Voorganger:  10.00 ds. Evert Jonker 

  Koster:           10.00 Egbert van Buiten 

  Collecten:  1e: Diaconie   2e: Kerk  3e : Exploitatie P.G.Z 

 

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

 
Doel 3e collecte 
De kerk als een bedrijf, bij menigeen zal dit beeld 
weerstand oproepen. De kerk is geen koekjesfabriek, 
we hoeven geen winst te maken. Onze winst zit 
immers niet in geld of materiële zaken. En als we in 
de kerk over de vergeving van schulden spreken, 
denken we ook niet aan euro’s. 
En toch is er wel geld nodig om de kerk in stand te 
houden. Euro’s om predikanten en andere 
medewerkers hun welverdiende salaris te geven, om 
gebouwen te onderhouden en onderhoud te plegen 
aan installaties. Vandaag wordt u gevraagd daar 
weer iets aan bij te dragen, in de collecte voor de 
exploitatie van de Protestantse Gemeente Zwolle. 
 
Kleding (en goederen) actie LESBOS 19 en 20 
oktober (voorportaal) Oosterkerk Zwolle 
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. Wat is er 
nodig?  
Warme kinderkleding in alle maten en 
mutsen/sjaal/wanten/sokken/schoenen/ondergoed 
Warme dameskleding tot maat 44. 
Jassen/schoenen/sokken/sjaal/sokken/ondergoed 
Warme herenkleding 
Jassen/schoenen/sokken/sjaal/sokken/ondergoed 
Tandenborstels, tandpasta, zeep, shampoo, 
douchedel, maandverband, luiers, luierdoekjes, 
scheergel en scheermesjes is ook 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 
 
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. 

Wereldmaaltijd 
Zoals elk jaar is er in november weer een 
wereldmaaltijd na de dienst. Dit jaar is het 17 
november, rond 12.00. 
De kosten van de maaltijd bedraagt voor 
volwassenen 7.50 -  en voor kinderen 2.50 euro. De 
meeropbrengst gaat naar Amnesty International. De 
intekenlijsten liggen vanaf 13 - 10 op de balie bij de 
koffie hoek. Oproep: 
Er was altijd een vast groepje koks vr/ml. die de 
maaltijd bereidden, maar helaas zijn er een paar 
koks uitgevallen. Dus nu een vraag aan de 
gemeenteleden, wie wil ons meehelpen deze 
maaltijd te bereiden? Opgave bij : Klazien 
Oosting: klazienoosting@hotmail.com  tl. 4536586. 
 
Koffiezetters/schenkers gezocht. 
Met ingang van 1 januari zijn er koffieschenkers die 
er mee stoppen. Daarom ben ik op zoek "JOU". 
Eenmaal in de acht weken helpen met het koffie 
zetten. Je mag me aanschieten in de 
ontmoetingsruimte of even een mailtje sturen. 
Alvast bedankt voor het aanmelden. Wim de 
Ruiter. wim.deruiter@home.nl 
 
HERHAALDE OPROEP: Hulp Bagijnehof 
maandagochtend 
Wie wil structureel op maandagochtend ca. 1 uurtje 
het zalencentrum geschikt maken voor verhuur van 
de komende week. Bij meerdere gegadigden kan een 
rooster opgesteld worden. 
Het gaat om lichte schoonmaakwerkzaamheden 
zoals prullenbakken legen, tafels schoonmaken, 
controle van diverse dingen. Daarnaast de 
schuifwanden in de ontmoetingsruimte erin zetten. 
 Aanmelden kan bij 
Jannetta: bagijnehof@oosterkerk.nl 
 Namens de beheercommissie, Bina Schouwstra 
 
Jeugd in de kerk (-dienst) 
Afgelopen zondag was er weer Provider op Zondag 
en ook dit keer waren er weer veel jongeren; 23! 
Wat mooi en waardevol dat deze jongeren twee 
keer in de maand naar de kerk komen, daar hun 
eigen viering hebben en samen met de ouderen de 
kerkdienst afsluiten. 
Gaaf om ook deze bijeenkomsten als leiding met de 
jongeren mee te kunnen maken 
U zult begrijpen dat zo'n groep tieners begeleiden op 
zondag fijn is om met twee personen te doen. Maar 
we zijn op dit moment maar met z'n vieren en na 1 
januari nog maar met drie. Dat maakt het wel erg 
intensief. Want ook op de 3e zondag van de maand 
is er een 16+ groep. Wauw! 
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En hoe gaaf is het om te merken dat jongeren op 
eigen houtje naar de provider viering komen terwijl 
de ouders die zondag niet naar de kerk gaan. 
We zijn verschillende opties aan het onderzoeken. 
Het splitsen van die grote groep in twee delen (maar 
waar leg je dan de knip?) en/of maar één keer in de 
maand verzorgen. We willen ook de jongeren meer 
zelf de vieringen laten vullen en ze daarin 
begeleiden. 
Wilt u met ons helpen over hoe we onze jongeren 
kunnen blijven stimuleren om met God en geloven in 
hun eigen context bezig te zijn? En wat kunt u daarin 
voor hen (en ons!) betekenen. Onze jongeren 
zoeken u als leiding! 
Een jeugdige groet van Marianne, Peter, Jan en Hans 
 
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 
 
Rommelmarkt 
De organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt  in de 
Oosterkerk voor Oost Europa zit dringend verlegen 
om een tijdelijke opslagruimte. Tijdelijk van 1 
november tot 14 maart 2020.  Ongeveer een halve 
garage volstaat. Wie heeft ruimte of kent iemand die 
bereid is deze tijdelijk voor dit doel te bestemmen? 
Karst Mulder/Willem Boerman   
 
Wat de pot schaft in de Oosterkerk 
Dinsdag 29 oktober bent u weer welkom om samen 
van een heerlijke maaltijd te genieten. Om 17.30 uur 
gaan we aan tafel en de kosten zijn € 5,- p.p. 
Opgeven kan tot vrijdag 25 oktober. Opgavelijsten 
liggen op de bar in de ontmoetingsruimte, maar het 
kan ook  via diniverweij@outlook.com   
Iedereen is welkom 
 
Onze wijkkas 
Dit jaar is eind september 2% minder ontvangen in 
vergelijking met 2018. Oktober heeft inmiddels € 
385,00 opgeleverd. Het totaal aan ontvangen giften 
(135) is nu € 9.866,- . Hartelijk dank daarvoor! (TK) 

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. 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. 
 
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 om 17.30u met inloop en een drankje. Van 
18.00-18.30u wordt het thema kort en prikkelend 
neergezet. 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?  
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. 
 
Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk 
Zwolle, aanvang 17.00 uur 
Thema dit najaar: Psalm en Poëzie 
20 oktober Michaëlsviering Taizé viering Psalm 121 
27 oktober Michaëlsviering Psalm 84  
 

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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