
 

 Kerkgroet (oplage 75 ex.)                    17 november 2019 

 Voorganger:   Ds. Hans Tissink 
 Koster:   Sari Alderliesten 
 Collecten:        1e: Diaconie   2e: Kerk    

                      3e: Zwolse migrantenkerken  
     

 
BLOEMENGROET  
Als groet van onze gemeente gaan de bloemen 
naar mevr. G.H. Hartgers - Zweverink. 
Langs deze weg willen we onze verbondenheid la-
ten blijken.  

 

3e COLLECTE:  
Zwolle staat er gekleurd op en dat is mooi! De veelkleurigheid is te-
rug te zien in de verscheidenheid aan migrantenkerken die her en 
der hun diensten houden. Soms komen de gemeenteleden vanuit 
de wijde omgeving naar Zwolle toe om daar samen met hun volks-. 
taal- en geloofsgenoten hun geloof in Christus gemeenschappelijk te 
vieren. In de meeste gevallen zijn de leden van deze geloofsgemeen-
schappen als arbeidsmigrant, asielzoeker of vluchteling naar Neder-
land gekomen. Ze hebben menselijke mogelijkheden te over maar 
vaak veel te weinig financiële middelen. De diaconie wil de migran-
tenkerken een handje helpen om in Zwolle ook een ‘kerkelijk’ be-
staan op te bouwen, zodat zij ook in de toekomst blijven bijdragen 
aan de veelkleurigheid van de geloofsbeleving in Zwolle. Helpt u 
mee? Alvast veel dank voor uw steun.  
 

WIJ GEDENKEN 
Met liefde en eerbied gedenken wij Roelie van der Laan (De Venus, 
Spoolderbergweg 19, kamer 124). Op dinsdag 5 november sliep zij 
vredig in op haar kamer in De Venus. Roelie is 84 jaar geworden. Zij 
is altijd vrijgezel gebleven. Ze werkte jarenlang als secretaresse en 
typiste bij het Zwolse Gasbedrijf GAZO. Ook toen de computer ver-
scheen, bleef zij de typemachine gebruiken. Roelie had humor. Ze 
had een talenknobbel en werkte nauwkeurig. Roelie kende ook zor-
gen. Ten gevolge van een ongeluk in Duitsland leed zij aan geheu-
genverlies.  
Toen het zelfstandig wonen niet meer ging, verhuisde ze naar woon-
zorgcentrum De Molenhof en later De Venus. Daar voelde ze zich 
thuis. Ze woonde er ook vaak de zondagse kerkdiensten bij. De lief-
devolle zorg en aandacht deden haar goed. 
Op zaterdag 9 november brachten we haar de laatste eer. Vooraf 
aan haar begrafenis hielden we een afscheidsdienst in de Kapel van 
Kranenburg. Daarin klonk haar lievelingslied ‘Vaste Rots van mijn Be-
houd’. We danken God voor alles wat Hij ons in Roelie heeft ge-
schonken. We wensen haar familie en vrienden Gods nabijheid toe 
in dagen van leegte en gemis. Moge haar gedachtenis tot zegen zijn. 
(Ds. Hans Tissink) 
 

GEDENKEN OP EEUWIGHEIDSZONDAG 
Het gedenken van de overledenen op de laatste zondag van het ker-
kelijk jaar, zondag 24 november, gaat sinds vorig jaar anders gaan 
dan we daarvoor gewend waren. Bij het eerste gedeelte, de herden-
king van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden, wor-
den de namen voorgelezen en wordt voor ieder een lichtje ontsto-
ken aan de paaskaars. Na afloop van de dienst kunnen deze als her-
innering mee naar huis worden genomen. Bij het tweede gedeelte, 
het herdenken van andere overledenen door iedereen, waarbij er 
naar zes verschillende punten in de kerk wordt gelopen, worden er 
vanwege het brandgevaar geen lichtjes meer aangestoken. In plaats 
van kaarsjes gebruiken we nu kaartjes met een afbeelding van de 
gedachtenishoek, waarop mensen de naam van degene schrijven 
die ze willen gedenken. De kaartjes worden geplaatst op tafels 
waarop eenvoudige blankhouten standaardjes staan, standaardjes 
met een gleuf waar de kaartjes in passen. Op elke tafel komt een 

windlicht te staan, aangestoken aan de paaskaars. Door een kaartje 
met de naam van degene die iemand wil gedenken naar voren te 
brengen en op de tafel te plaatsen, wordt deze dierbare als het ware 
naar het licht gedragen. De kaartjes worden aan het begin van de 
dienst uitgereikt. Ieder mag schrijven wat hij of zij wil en een extra 
kaartje mag ook. Pennen komen op de banken te liggen. De kaartjes 
kunnen mee naar huis worden genomen als aandenken, ze mogen 
ook blijven staan. 
 

VINCENT VAN GOGH-KERKDIENST  
Vandaag houden we een speciale Vincent van Goghkerkdienst. Vin-
cent schilderde mensen en dingen vanuit zijn hart. Hij was een ziener 
en wil ons laten meekijken in de ziel. Hoe werkt de onzichtbare God 
in ons? Aan de hand van enkele doeken kijken we naar de spirituele 
weg die Van Gogh bewandelde. Kan zijn blik iets betekenen voor ons 
geestelijk leven en onze levensstijl? 
Mocht deze dienst naar meer smaken, ds. Hans Tissink publiceerde 
het boekje ‘Kijken met je ziel. Heilig kijken met Vincent van Gogh’. 
Daarin staan onder meer korte brieven en meditatieve oefeningen 
bij 7 schilderijen van Van Gogh. Dit boekje is verkrijgbaar in de boek-
handel en bij de schrijver zelf.  
 

VENSTERS NAAR DE HEMEL, kijken met de ziel naar iconen 
Iconen worden wel ‘vensters naar de hemel’ genoemd. Het zijn reli-
gieuze afbeeldingen uit de oosters-orthodoxe liturgie. Ze lenen zich 
heel goed voor gebed en meditatie. Op woensdagavond 20 novem-
ber zal ds. Hans Tissink verschillende iconen laten zien. Hij neemt ons 
aan de hand van meditatieve oefeningen mee. Wat roept de icoon 
bij je op? De bijeenkomst begint om 20.00 uur in Wijkcentrum SIO, 
Talmaplein 2. Kosten: € 2,- voor koffie/thee. Opgave kan via een e-
mail naar dstissink@adventskerk.nl. Max. 15 personen. 
 

LEZING 26 NOVEMBER IN ONTMOETINGSHUIS  
Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie nodigt u van harte uit voor 
een bijzondere bijeenkomst op dinsdagavond 26 november in de 
Theodorakapel (Theodorahof 20). Dr. Inigo Bocken zal een lezing 
houden over het thema ‘Cusanus en de praktische mystiek van de 
Moderne Devotie’. Van 17.15 tot 19.00 uur is er ruimte voor stilte 
en maaltijd. Vanaf 19.00 uur start het gezamenlijk deel met de Stich-
ting Thomas à Kempis met inloop, muziek, koffie en thee. De lezing 
begint om 19.30 uur. Na de pauze gaan we in gesprek met de spre-
ker. De bijeenkomst eindigt rond 21.00 uur. 
Kosten: 5 euro zonder maaltijd en 7,50 euro met maaltijd. 
Graag opgave (tot uiterlijk 22 november) via  
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl 
 
De praktische mystiek van de Moderne Devotie 
De Moderne Devotie staat bekend om haar praktische oriëntatie. 
Toch werd deze beweging ook voortgedreven door een diepgaande 
mystieke bewogenheid. Dit lijkt voor ons in de Laatmoderne Tijd een 
vreemde combinatie. Misschien is dit samengaan juist een uitdaging 
voor onze tijd. In deze lezing zal de nadruk liggen op een groot den-
ker die als een kritische vriend van de Moderne Devotie beschouwd 
kan worden: Nicolaas van Cusa (1401-1464). Hij heeft vanuit zijn fi-
losofisch-theologische zienswijze een heel eigen interpretatie neer-
gelegd van waar het in de Moderne Devotie om ging. 
Inigo Bocken (1968) is wetenschappelijk directeur van het Titus 
Brandsma Instituut, universitair docent aan de Faculteit Filosofie, 
Theologie en Religiewetenschappen aan de Radbouduniversiteit en 
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gewoon hoogleraar sociale filosofie aan de Cusanus Hochschule te 
Bernkastel-Kues (D). Hij heeft veel onderzoek verricht naar de spiri-
tualiteit en de mystiek van de Late Middeleeuwen en de Vroegmo-
derne Tijd, maar ook naar hedendaagse theorievorming omtrent de 
mystiek (Michel de Certeau). 
 

GIFT 
Via ds. Iemke Epema kwam de vorstelijke gift van een gemeentelid 
binnen van € 400 voor de wijkkas. Gever of geefster, hartelijk dank! 
 

GEZOCHT BHV-ERS. 
Omdat de landelijke regels worden aangescherpt is de beheercom-
missie op zoek naar mensen die in het bezit zijn van een BHV-certifi-
caat of die hun verlopen certificaat weer willen activeren. Graag 
even een mailtje naar beheercommissie@oosterkerk.nl. 
Bij voorbaat dank. 
 

KOSTERS GEZOCHT 
Voor de zondagse diensten in de Oosterkerk zoeken wij: 
2 kosters om ons kosterteam te versterken. 
Om eens in de 5 weken een kosterdienst van 9 tot ongeveer 12.30 
uur uit te voeren. 
Wat wordt er o.a. van je verwacht: 

Openen en sluiten van deuren kerk en Bagijnehof; 
Kerkzaal in orde maken voor de dienst; 
Tijdens de dienst waakzaam zijn; 
Na de dienst de kerkzaal weer in orde maken etc. 
Tijdbesteding: Eens in de 5 weken een kosterdienst van 9 tot ca 
12.30 uur (ongeveer 3,5 uur) 

Vragen of aanmelden: De dienstdoende koster of Wim Aal-
bers(wim.aalbers@telfort.nl) 
 

NAJAARSZENDINGSCOLLECTE ZWO. 
De komende weken worden de enveloppen voor de najaarszen-
dingscollecte bezorgd. De opbrengst van deze actie is bestemd voor 
het wereldwijde werk van de Diaconie. Met organisaties als Kerk in 
Actie en de Gereformeerde Zendingsbond wordt hier uitvoering en 
vorm aan gegeven. Hiervoor wordt een beroep op u gedaan. Alvast 
hartelijk dank voor uw gift. 
 

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. 
17 nov. Psalm 98, Taizéviering 
24 nov. Gedachtenisviering m.m.v. Cantorij en Cantatekoor o.l.v. 
Toon Hagen. Voorganger ds. Nelleke Eygenraam. 
 

ROOKWORSTEN 
Bij de Hollandse winterkost is een rookworst niet te versmaden. De 
Werkgroep Carei biedt deze weer van de wel bekende kwaliteit aan. 
Te verkrijgen door op zondag 17 november na de dienst, in de hal, 
een bestellijstje in te vullen. Op zondag 1 december worden ze na 
betaling graag aan u verstrekt. Als werkgroep willen we voor onder-
goed zorgen voor de patiënten/bewoners van de gezondheidsinstel-
lingen, waarmee we in contact zijn. Noodzakelijk voor de winter in 
Roemenië.                                         Piet van der Maden (038.4551891)  

Willem Boerman (038.4534181) 
WAT DE POT SCHAFT 
Voor de laatste maal dit jaar nodigen we u uit met ons mee te eten  
op dinsdag 26 november. 

Aanvang om half 6 in de Oosterkerk. Kosten € 5,= pp. 
Graag opgeven voor donderdag 21 november via de lijst op de bar 
of via de mail: diniverweij@hotmail.com. 
Het is mogelijk vegetarisch/ glutenvrij te eten. Welkom! 
 

ISRAËLREIS MAART 2020 
De informatieavond vindt plaats op vrijdag 22 november as vanaf 
20.00 uur in Wijkcentrum SIO. Aanmelden: Anneke van der Meulen, 
an.vandermeulen@planet.nl. Van harte uitgenodigd! 
 

KERK VAN DE TOEKOMST: uw inbreng gevraagd! 
Voor de zomer zijn we gestart met Waarderende Gemeente Op-
bouw, om vorm te geven aan de kerk van de toekomst.  
Op de startzondag hebben we (Oosterkerk) samen met de Advents-
kerk verhalen gedeeld over onze gemeenten: wat voor ons waarde-
vol is en wat ons aanspreekt. Dat is ook op diverse manieren uitge-
beeld. Het leverde ons een schat aan “diamanten” op waarmee we 
verder willen! Op basis van eigen verhalen en ervaringen hebben we 
gezocht naar de sterke kanten van onze gemeente. Die willen we in 
een vervolgbijeenkomst met u verder uitwerken. Uw hulp en in-
breng hebben wij daarbij nodig! U bent van harte welkom op één 
van deze bijeenkomsten: 
Maandagavond 18 november: 20.00 uur begeleid door Hans Bijzet 
en Pieter Tjeerd Westra. 
Woensdagmiddag 20 november: 14.00 uur begeleid door Mintje 
Groot Nibbelink en Ria van der Meulen. 
Woensdagavond 27 november: 20.00 uur begeleid door Wil van de 
Meeberg en Elly Urban. 
De locatie is: Oosterkerk. Aanmelden is niet nodig. Wij zien uit naar 
uw komst! 
Namens de werkgroep WGO: Elly Urban, Hans Bijzet, Pieter Tjeerd 
Westra, Mintje Groot Nibbelink, Wil van de Meeberg en Ria van der 
Meulen. 
 

SCHRIJFMARATHON ZWOLSE BIJBEL 
De Bijbel is grotendeels overgeschreven maar nog niet helemaal. 
Daarom organiseert het Bijbelteam een schrijfmarathon op zater-
dag 7 december van 9.00 tot 17.00 uur in de Grote kerk. Op diverse 
plekken staan tafels waaraan geschreven kan worden. Er zijn vrijwil-
ligers om u met raad en daad ter zijde te staan. Mocht u goede her-
inneringen bewaren aan uw deelname aan de Zwolse Bijbel en wilt 
u nog eens zo’n bijzondere schrijfervaring op doen dan bent u ook 
van harte welkom! 
 

WERELDMAALTIJD 
Na de dienst en de koffie is er de wereldmaaltijd in de Bagijnhof. De 
kosten van deze maaltijd bedraagt 7,50 euro voor de volwassenen 
en voor de kinderen 2,50 euro. De meeropbrengst is voor Amnesty 
International. Het thema van de Z.W.O. staat helemaal in het teken 
van Amnesty International. Na de dienst is er gelegenheid om brie-
ven voor A.I. te schrijven. Tevens zal een medewerker van de werk-
groep A.I. Zwolle in de kerkzaal iets vertellen over het werk en het 
doel van A.I. aan de hand van een Power Point presentatie. Ook is er 
dan gelegenheid om vragen te stellen. 
De Z.W.O.-commissie. 
 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan kerkgroet@oosterkerk.nl vóór 
donderdag 12.00 uur, met als onderwerp de datum van plaatsing. Kerk-
groet wekelijks voor het weekend thuis? Stuur dan een email aan: redac-
tie@oosterkerk.nl; onderwerp: “Kerkgroet”. 
Deze kerkgroet is samengesteld door Gerard Bielderman 

Door de grote hoeveelheid kopij is de lettergrootte  

iets kleiner dan normaal. 
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