
KERKGROET    (oplage 80 ex)                            24 november 2019  

  Voorganger:  10.00 ds. Iemke Epema en ds. Elly Urban 

  Koster:           10.00 Wim Aalbers 

  Collecten:  1e: Diaconie  2e: Kerk  3e : Stille hulp 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar fam. Zijda 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 
 

 
3e collecte Stille hulp 
Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, 
zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, in grote 
financiële problemen zijn terechtgekomen. Zij 
kunnen niet langer zelf hun basisbehoeften betalen, 
zoals eten en drinken, kleding of de huur van een 
woning. Met het oog op hen verleent de diaconie 
stille hulp. Er wordt gerekend op uw stille hulp, via 
de doelcollecte van deze zondag. Hartelijk dank! 
 
Kerk van de toekomst: uw inbreng gevraagd! 
Voor de zomer zijn we gestart met Waarderende 
Gemeente Opbouw, om vorm te geven aan de kerk 
van de toekomst. Op de startzondag hebben we 
(Oosterkerk) samen met de Adventskerk verhalen 
gedeeld over onze gemeenten: wat voor ons 
waardevol is en wat ons aanspreekt. Dat is ook op 
diverse manieren uitgebeeld. 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. 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 vd Meulen 
Woensdagavond 27 november: 20.00 uur begeleid 
door Wil van de Meeberg en Elly Urban 
De locatie is: Oosterkerk. Aanmelden is niet nodig.  
 

Doopdienst 
Volgende week zondag, 1 dec, op eerste Advent, is 
er een doopdienst. Op deze eerste zondag van een 
nieuw kerkelijk jaar mogen we een tweeling 
verwelkomen. Ten doop gehouden zullen worden 
ANNE LINDE JUDITH en DANIËL HARRY JAN, geboren 
op 17 jan 2019, dochter en zoon van Sylvia van 
Elburg en Ruben Kollenstaart. We hopen op een 
feestelijke dienst. 
 
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 28 nov. en 12 dec 

Santekraam 
Beste gevers en kopers, 
Bedankt voor jullie bijdragen het afgelopen jaar.  
In de groene geldbus zat weer een mooi bedrag, dat 
wij hebben verdeeld over doelen binnen de 
Oosterkerk. Mocht u  leuke spullen hebben voor de 
kast, zet het er gerust in! 
U kunt er een ander weer blij mee maken. 
Wij zoeken nu Kerstspulletjes !  
Alles is welkom!  Gonnie, Betsy, Alie. 
 
Kerstmusical 
Zondag 1 december start het adventsproject ‘Geef 
licht!’. Natuurlijk gaan we ook weer een 
Kerstmusical opvoeren tijdens de kinderkerstviering. 
Dit jaar gaan we kijken naar ‘Operatie Kerstpost’. 
Zit je op de basisschool en vind je het leuk om mee 
te doen? Kom dan de adventszondagen na de dienst 
oefenen. Voor de oudste kinderen is er, voor wie wil, 
een rol met tekst. De andere kinderen zingen mee in 
het koor en zijn figurant. We oefenen naast alle 
adventszondagen ook maandag 23 december tussen 
10:00 en 12:00 uur. 
Wil je graag meedoen, mail ons dan even voor 1 
december. En geef dan ook aan of je een rol wilt. 
Dianne en Natasja (dlaarman@hotmail.com) 
 
Lichtjeswandeling 
Op donderdagmiddag 19 december zal er weer een 
Lichtjeswandeling door de buurt plaats vinden van 4 
uur tot half 6. Samen met het verpleeghuis 
Wilhelmina, de school Aquamarijn, Deltion, Artez 
maken we er mooi feest van! 
In de Oosterkerk worden traditionele kerstliederen 
gezongen door een koortje olv Rudi Altelaar. Er 
worden verhalen verteld, er is een kerstwensboom, 
een kaarsentafel en vooral een mooie sfeer! 
Vraag: wie wil mee helpen met de organisatie (van 3 
– 6 uur) en wie wil in het koor meezingen? Graag 
opgeven bij Wilvandemeeberg@gmail.com. 
Tweede vraag: wie heeft lege jampotjes voor de 
waxinelichtjes onderweg? Er staat een doos achter 
de statafel bij de uitgang. DANK 
 
Onze wijkkas 
Wat een geweldige respons op m’n bericht van 14 
dagen geleden! Negen gemeenteleden zorgden deze 

maand voor al € 1.350,- aan inkomsten. Heel 
hartelijk dank!  Op deze manier gaan we onze 
doelstelling halen. (TK) 
 
Zwolse Bijbel 
Dit voorjaar is in Academiehuis de Grote Kerk het 
Zwolse Bijbelproject van start gegaan. Met zoveel 
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mogelijk mensen wordt de Bijbel overgeschreven. 
De Bijbel al grotendeels overgeschreven maar nog 
niet helemaal.  Daarom wordt er een 
SCHRIJFMARATHON gehouden op zaterdag 7 
december van 9.00 – 17.00 uur in Academiehuis de 
Grote Kerk. Schrijft u ook een stukje mee? Het zou 
geweldig zijn als de Bijbel aan het eind van de dag 
helemaal is overgeschreven. Van harte welkom.  
 
Groene kerk 

Introductie van de Werkgroep Groene Oosterkerk. 
In aansluiting op een landelijke actie is de 
Werkgroep Groene Oosterkerk gestart. Ter 
stimulering van duurzaamheid, sociale 
rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen 
gemeenschap. Voor meer informatie verwijzen wij 
naar de website Oosterkerk.nl 

  

Oproep - Van God is de aarde. Dat geloven we én 
het is dan ook aan gelovigen om daarmee bezig te 
zijn. Daarom deze geloofsoproep: KOM bij de 
Klimaatsamenkomst op aanstaande vrijdag 29 
november om 16.30 uur tot 18.00 uur bij de Grote 
Kerk te Zwolle-Centrum. Meer informatie op de 
website Oosterkerk.nl 

  

Bij de bloemengroeten: Bloemen geven 
vreugde. Daarom doen we graag in en vanuit de 
kerkdiensten wat moois met bloemen. Maar daar 
moet de natuur niet onder te lijden hebben. En dus 
willen we bij het aanschaffen van deze bloemen ook 
letten op duurzaamheid: dat we geen kunstmest en 
geen bestrijdingsmiddelen erbij willen. Zo hopen we 
dat de bloemen nog meer vreugde kunnen geven. 
De komende zondagen wordt hiermee 
proefgedraaid. Voor meer informatie, zie ook de 
website Oosterkerk.nl 

 
 
Buurten met boodschappen 
Donderdag 7 november hadden we een zeer 
geslaagde informatieavond van het project Buurten 
met Boodschappen. Twee dames van Present 
hebben hun enthousiaste ervaringen gedeeld en er 
was veel ruimte om vragen te stellen. Er zijn meer 
dan voldoende mensen bereid gevonden om de 
boodschappen te doen en bezorgen. De groepen 
hiervoor zijn nu samen gesteld en Present gaat op 
zoek naar adressen. Vanaf januari zullen de trajecten 
gaan starten. Financiële bijdragen blijven zeer 
hartelijk welkom! Deze kunnen naar de rekening van  

de wijkdiaconie: NL50 RABO 01581 66 191, o.v.v. 
Buurten met Boodschappen. De Wijkdiaconie valt 
onder de ANBI status van de Diaconie PGZ.  
 

Levensthema’s voor 60-plussers 
Komende week is er weer een bijeenkomst voor 
mensen van 60 jaar en ouder. Weet u van harte 
welkom! Er is ruimte voor enkele nieuwe 
deelnemers. Graag van te voren even melden: tel. 
038-4525223 of dseygenraam@adventskerk.nl  
Het jaarthema is ‘Bijbelwoorden nu’. Deze keer: 
‘Verwachten.’ Donderdag 28 november 14.00 -
16.00u in wijkcentrum SIO/Adventskerk 
(Thorbeckelaan 2). Begeleiding door ds. Nelleke 
Eygenraam en Hadewieg Louissen. Kosten: € 2,- per 
keer voor koffie/thee.  
 

Herhaalde oproep: gevraagd fondswerver PGZ 
Fondswerving is een belangrijke taak. Het huidige 
bestuurslid die dit in portefeuille heeft gaat 
secretaris van het dagelijks bestuur van het CVK 
worden. Wie neemt haar taak over? Of wil een 
andere creatieve bijdrage leveren aan fondswerving 
binnen de PGZ voor bijvoorbeeld één of twee jaar? 
Neem contact op met Lucinda 
Blauw: kerkrentmeesterblauw@gmail.com. 
Zie ook de beschrijving via de link op de website. 
Bina Schouwstra 
Afgevaardigde ouderling-kerkrentmeester naar het 
College van Kerkrentmeesters Oosterkerkgemeente 
 
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. 
24 nov.  Michaëlsviering, Gedachtenisdienst. Dan 
klinkt het Requiem van Gabriël Fauré. Musica 
Michaëlis en het Cantatekoor o.l.v. Toon Hagen 
werken mee aan de dienst. 
Liturg is ds. Nelleke Eygenraam. 
1 dec. 1e Advent Michaëlsviering Vesper, liturgen ds. 
Harm Bousema en Robert Kanning 

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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