
KERKGROET    (oplage 85 ex)  6 oktober 2019 

Voorganger  :  ds. Elly Urban 

Koster :  niet bekend 

  Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk    

    3e : Kerk en Israël 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan de 
bloemen naar de heer F. Douma 

 Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 

Dopen 
De eerstvolgende doopdienst is op eerste Advent, 
zondag 1 december. Ouders die hun kind graag 
willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. 
Iemke Epema 
 
Kanselruil 
Volgend weekend is de jaarlijkse kanselruil met de 
Dominicanenkerk. De viering is gezamenlijk 
voorbereid en heeft als thema  Geheeld worden. Ook 
de lectoren ruilen van kerk. Bij ons te gast is pastor 
Anneke Grunder, die samen met ds. Elly Urban voor 
zal gaan. In de Dominicanenkerk gaan voor pastor 
Hans Schoorlemmer en ds. Iemke Epema en lector 
Jenny Duijf is lector in de beide vieringen. Op 
zaterdag 12 oktober wordt de viering in het koor van 
de kerk gehouden en begint om 18: 30 uur. Op 
zondag 13 oktober is de aanvangstijd 10 uur.  
 
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 
 
Zendingskalender 2020 
Ook voor het komende 
jaar wordt er een 
zendingskalender 
uitgegeven. Deze keer 
met schilderijen van de 
Indiase schilderes 
Yayashree Jayapaul. 
Thema: Thomas kon het 
niet geloven. 
 
Hebt u interesse? Geef 
dit dan uiterlijk 1 november door via: 
i.buurma14@gmail.com  onder vermelding van het 
gewenste aantal. De kosten bedragen 9.00 euro per 
stuk. 
 

Opgave kan ook bij de ZWO tafel. Bij  
onvoldoende belangstelling laten wij u graag weten 
hoe u de kalender zelf kunt bestellen. 
 
Bedankt  
Sinds twee  jaar kerken mijn vrouw en ik min of meer 
regelmatig in de Oosterkerk, onze wijkkerk. 
We kwamen uit een klein dorp in Drenthe en 
moesten wennen aan een stadskerk. We kennen ook 
weinig kerkleden en daarom was de  
verjaardagskaart die ik kreeg voor mijn 90ste 
verjaardag een verrassing. We hebben de 
handtekeningen ijverig bestudeerd: er zaten 
bekende onder! Mede namens mijn vrouw heel 
hartelijk dank daarvoor. 
Frans Apotheker. 
 
Fair Trade tafel. 
Deze zondag, 6 oktober, worden er na de dienst 
weer Fair Trade artikelen verkocht.  
 
Zondagmiddag inloophuis de Bres. 
Vanaf zondag 3 november a.s. gaat weer de 

zondagmiddagopvang in 
het inloophuis de Bres van 
start. Dit voor het derde 
seizoen.  
In de periode van 
november tot en met maart 
wordt op zondagmiddag 
mensen, die de lengte van 
de zondagmiddag als een 

niet doorkomen ervaren, de ruimte geboden om 
binnen te komen. 
Op die middag is er in de Bres koffie/thee en 
menselijke warmte, ontmoeting van mens tot mens. 
De middagen duren van half twee tot half vijf.  
Voor deze middagen zoeken we nog 
gastvrouwen/gastheren die willen meehelpen. Het 
vereist geen specifieke kwaliteit of opleiding, 
gewoon een luisterend oor kunnen bieden. 
De huidige vrijwilligers ervaren deze middagen als 
boeiend en zinvol. Je ontmoet mensen die je 
normaal niet tegenkomt, maar die ieder zijn/haar 
eigen verhaal heeft. 
Wilt u meer weten, neem gerust contact op, 
consulent@diaconiezwolle.nl.  
of 06 – 1018 64422. De vrijwilligers ontvangen voor 
de middagen een instructie.  
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Gift 
Via ds Iemke Epema is er een gift van 70 Euro voor 
de wijkkas binnengekomen. Gever of geefster, 
hartelijk dank! 
 
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. 
6 oktober Michaëlsviering vesper Psalm 37, liturgen 
Els Rademaker-Vos en Harry Steenbergen 
13 oktober Michaëlsviering Psalm 130, vg. ds. Margo 
Jonker 
 
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  
 
Informatieavond Israëlreis 
Van 20 – 29 maart 2020 wordt er een unieke reis 
naar Israël georganiseerd. De informatieavond vindt 
plaats op vrijdag 22 november as om 20.00 uur in 
Wijkcentrum SIO. Op deze avond wordt het 
programma toegelicht en kunnen er vragen gesteld 
worden. Van harte uitgenodigd! Aanmelden voor 
deze avond en verdere informatie: Anneke van der 
Meulen, an.vandermeulen@planet.nl 
 
Verzoek. 
Zouden de ouders, waarvan de kinderen na de 
dienst op zolder spelen, voordat ze naar huis gaan 
even op zolder willen kijken? Let dan op het 
volgende: zijn de lichten uit, de ramen dicht en is de 
rommel opgeruimd ? We willen graag dat de zolder 
voor de kinderen toegankelijk blijft. 
De beheercommissie 
 

Schoonmaak kerkzaal.  
Dinsdagmorgen 8 oktober 
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. 
 
Opslagruimte 
Opslagruimte gevraagd. Als tussenopslag voor 
spullen voor de rommelmarkt. De helft van een 
garage bijvoorbeeld. Tijdelijk van half oktober t/m 29 
februari 2019. Karst Mulder/Willem Boerman.  
 
Doel 3e collecte: Kerk en Israël  
Ieder jaar, op  de Israëlzondag, vieren we in de 
Protestantse Kerk onze onopgeefbare 
verbondenheid met het Joodse volk. De relatie met 
Israël vormt een van de pijlers van de identiteit en 

het belijden van de Protestantse Kerk. Op veel 
manieren komt dit tot uiting.  
Ook in Nederland stimuleert de Protestantse Kerk de 
ontmoeting tussen joden en christenen. De 
opbrengst van de collecte gaat naar al deze 
activiteiten die de Protestantse kerk steunt en 
organiseert om de band met het Joodse volk levend 
te houden en de Joodse wortels van ons christelijk 
geloof te (her)waarderen.   
 
Borduurspullen 
Wie heeft er nog borduurspullen thuis liggen en doet 
daar niets meer mee?  Mijn naam is Anne-Mieke 
Hollebeek en borduren is mijn grote hobby. Dus ik 
houd mij aanbevolen! 
Anne-Mieke Hollebeek Kastanjestraat 22 
anne-miekke.hollebeek@home.nl 

  

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 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 Jan Oosting 
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