
KERKGROET    (oplage 75 ex)  1 december 2019 

Voorganger  :  ds. Iemke Epema 

Koster :  Egbert van Buiten 

  Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk    

    3e : Jeugddiaconaat 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan de 
bloemen naar Mw. J.J. Janssen-
Pebesma.  Langs deze weg willen we 
onze verbondenheid laten blijken. 

 
Dopen 
Op deze eerste zondag van een nieuw kerkelijk jaar, 

eerste Advent, wordt er een 
tweeling gedoopt.  Het zijn 
ANNE LINDE JUDITH en DANIËL 
HARRY JAN, geboren op 17 jan 
2019, dochter en zoon van 
Sylvia van Elburg en Ruben 
Kollenstaart. Welkom in ons 
midden! De eerstvolgende 
doopdienst is zondag 23 

februari. Ouders die hun kind graag willen laten 
dopen kunnen contact opnemen met ds. Elly Urban. 
 
12 december Kloosterbioscoop 
Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er 
samen over na te praten: een activiteit die de 
Oosterkerk samen met de Dominicanenkerk, de 
Thomas a Kempisparochie en de Oosterkerk 
organiseren. In het Dominicanenklooster is de 
ontvangst met koffie of thee in de Refter telkens 
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. Donderdag 12 dec 
wordt de film Grâce à Dieu  vertoond. De titel 
betekent ‘God zij dank’. De film gaat over een recent 
misbruikschandaal in het bisdom Lyon en vertelt een 
waarheidsgetrouw verhaal van slachtoffers en hoe 
de kerk met hen omging. Wat doet dit met het 
geloof van mensen? Er is een nagesprek voor wie wil 
olv pastor Hans Schoorlemmer. 
 
Oproep voor de interreligieuze viering op 5 januari 
Het is inmiddels een mooie en zinvolle  traditie dat in 
Zwolle het jaar geopend wordt met een 
interreligieuze viering in een van de  gebedshuizen 
van de stad. Deze vredesviering wordt georganiseerd 
door SLAG (Samen Leven Anders Geloven) in 
samenwerking met de Synagoge, de ULU moskee en 
de Oosterkerk en vindt plaats op de eerste 
zondagavond van het nieuwe jaar. Joden, moslims 
en christenen uit onze stad en regio komen bij elkaar 
om vanuit elkaars religies inspiratie op te doen, 
elkaar te ontmoeten en vrede toe te wensen. Deze  
 

keer zijn we als Oosterkerk ontvangende kerk en 
vindt de viering bij ons plaats, op zondag 5 januari 
om 19 uur. Ds Iemke Epema is een van de 
voorgangers.  Het belooft een afwisselende viering 
te worden, met als thema: Geroepen om te leven. 
Wij mogen leven uit onze bronnen: Uit de Tenach, 
de Bijbel en de Koran worden daarom teksten 
gelezen die betrekking hebben op dit thema. Er zal 
gezongen worden en muziek gemaakt. Na afloop 
drinken we samen koffie en het is de gewoonte 
daarbij iets lekkers te presenteren. Daarom een 
oproep aan u allen: wie wil er een cake of koek 
bakken? Opgave bij ds. Iemke Epema. 
 
Adventsvespers in de Adventskerk 
Op de woensdagavonden 4, 11 en 18 december zal 
telkens om 19:00 uur een korte en sobere 

Adventsvesper gehouden 
worden. Thema: 
‘Menswording’. De 
gebedsgroep werkt op  
4 december aan de gebeden 
mee. Tijdens de vespers 
wordt niet gecollecteerd, 
maar staan nog één keer de 

paarse collectebussen in de kerk voor het ZWO-
project dat vluchtelingkinderen uit Myanmar in de 
Mae Tao Kliniek in het grensgebied van Thailand 
opvangt en scholing biedt.  
 
Saldo Wereldmaaltijd 
Op zondag  17 november  is er weer een 
wereldmaaltijd gehouden, na afloop van het 
koffiedrinken na de dienst, er waren ca 40 
deelnemers die van diverse gerechten hebben 

kunnen genieten. 
Als gast waren aanwezig 
medewerkers van Amnesty 
International Zwolle, zij hebben 
in de kerk een presentatie 
verzorgd over Amnesty, vooraf 
aan de maaltijd zijn er brieven 
geschreven. 
Het saldo van de wereldmaaltijd 
was bestemd voor Amnesty, na 

aftrek van de kosten was er een bedrag van €228,00 
over dit is inmiddels overgemaakt naar Amnesty 
Zwolle. Alle medewerkers aan de wereldmaaltijd 
namens Amnesty hartelijk dank voor jullie 
medewerking. 
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Bedankt 
Ook namens mijn vrouw willen we iedereen 
bedanken voor de mooie bos bloemen en de kaart  
die we voor onze 55e trouwdag mochten ontvangen. 
Fam Ruitenberg 
 
Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk 
Zwolle, aanvang 17.00 uur 
Thema in de Advent: ONTMOETING 
1 dec. 1e Advent Michaëlsviering Vesper, liturgen ds. 
Harm Bousema en Robert Kanning 
8 dec. 2e Advent Michaëlsviering Vesper, liturgen 
Harry Steenbergen en Christa van Stappen 
 
Klussengroep 

Zoals u misschien weet 
is er binnen de 
Oosterkerk  een 
klussengroep actief, 
door het vertrek van 
veel medewerkers staan 

de activiteiten die we kunnen uitvoeren sterk onder 
druk. We hebben dringend uitbreiding nodig van de 
groep klussers. Opgave en informatie bij Karst 
Mulder tel 0644448896 
 
Zondag 1 december: Jeugddiaconaat 
Op zondagochtend zie je niet altijd veel jongeren in 
de kerk. Maar intussen zijn ze wel actief en 
betrokken. Zij willen de kerk ‘handen en voeten’ 
geven op een manier die bij hen past en gaan aan de 
slag met allerlei projecten in binnen- en buitenland. 
In verschillende wijkgemeenten zijn jongeren actief 
in diaconale projecten, dichtbij en ver weg.  In 
Zwolle zijn hiervoor verschillende mogelijkheden en 
netwerken in opbouw. Het doel is jongeren te 
verbinden met anderen jongeren die behoefte 
hebben aan contact of hulp. Onder andere ‘Hart 
voor Zwolle’ is hiervan een mooi voorbeeld.  Zij 
verbinden jongeren aan kwetsbare mensen zonder 
netwerk. Diaconaat voor en door jongeren verdient 
onze steun.  
 
Werkgroep Carei 
Zondag 1 december kunnen 
de bij de Werkgroep Carei 
(Roemenië) bestelde 
rookworsten - tegen betaling 
- worden afgehaald. Na de 
dienst in de hal van de kerk. 
We hebben nog wat extra 
worsten voor de liefhebber.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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