
  

  

 Kerkgroet (oplage 75 

ex)        3 nov. 2019 

  Voorganger :  Ds. Iemke Epema  
  Koster :   Wiep Jagersma 

   Collecten :   1e: Diaconie   2e: Kerk   3e:  Zending 
 
 

Als groet van onze gemeente gaan de 
bloemen vandaag naar 
mevr. W de Groot. 
Een teken van verbondenheid! 
 

 
 
Koffieconcert Oosterkerk 3 november ± 11:30  
Door muzikale gemeenteleden en enkele predikanten van 
Advents-en Oosterkerk van 15 jaar tot 70 in een 

verrassend programma, van klassiek tot pop, 
met stem, snaar-, toets- en 
blaasinstrumenten. Er is koffie, er is lekkers, 
en bovenal muziek en gezelligheid. 
Breng zoveel mogelijk mensen mee, iedereen 
is welkom. 
De toegang is vrij. Het concert duurt ± 45 
minuten.  

Een gift voor het schoolproject in Gambia wordt op prijs 
gesteld. 
Wilt u meer weten?  
Mail naar muziek@oosterkerk.nl 

11 November is de dag …………. 
nee het is 10 november 
Want volgende week zondag vieren we in de kerk al sint 
Maarten.  Samen met de kinderen, juffen en meesters van 
de Aquarel vieren we in de Oosterkerk een grote sint 
Maarten feest. Ik hoop dat er veel mensen en kinderen zijn 
en dat jullie ook wat snoep mee nemen om uit te delen.  
Kinderen die niet op de Aqaurel zitten vieren natuurlijk 
mee en mogen ook hun lampion meenemen als ze dat leuk 
vinden. 
Hopelijk tot volgende week op het lichtjesfeest.   
Dirk Jan Steenbergen 
 
Buurten met boodschappen 
Vorige week, 27 oktober, lanceerde de diaconie het project 
‘buurten met boodschappen’. Hierbij brengen 
gemeenteleden uit de Oosterkerk maandelijks 
boodschappen bij personen die rond het 
bestaansminimum leven. We zoeken mensen die zich 
geroepen voelen om zo stadsgenoten bij te staan en 
waardevolle contacten op te doen. Ter verduidelijking: wie 
de boodschappen doet en bezorgt hoeft dit niet zelf te 
betalen, al zijn giften van harte welkom. De diaconie 
zamelt geld in en betaalt zo de boodschappen! U bent van 
harte uitgenodigd op donderdag 7 november om 20:00 in 

de Oosterkerk voor meer informatie. Vragen kunnen ook 
gesteld worden aan: Hans Hop, h.hop@home.nl, 038- 
 
 
4531674 of Carline Meijster, c.meijster@hotmail.com. 
Financiële bijdragen zijn welkom op 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. 
 
 Fair Trade tafel 
Op 3 november is er weer na de dienst een verkoop van 
Fair Trade artikelen in de Bagijnehof. Dit keer worden er  
met het oog op het op het naderende sinterklaasfeest ook 
(H)Eerlijke Sinterklaasletters verkocht. 
De Z.W.O. commissie.. 
 
Wereldmaaltijd 
17 november is er na de dienst en de koffie weer een 
wereldmaaltijd. De kosten van de maaltijd bedraagt 7,50 
-  voor volwassenen en voor de kinderen 2,50 euro. De 
meeropbrengst gaat naar Amnesty International. De 
intekenlijsten liggen op de balie bij de keuken. 
Oproep: Er was altijd een vast groepje koks vr./mnl. die de 
maaltijd bereidden, maar helaas zijn er een paar koks 
uitgevallen. Dus nu de vraag aan de gemeenteleden: Wie 
wil ons meehelpen deze maaltijd te bereiden? 
Opgave bij: Klazien 
Oosting:  klazienoosting@hotmail.com telefoonnummer: 
038 - 4536586 
De Z.W.O. commissie 
 
V&T avond 13 november: Wat doet die dominee de rest 
van de week? 
Twee dagen per week werk ik, Elly Urban, als predikant 
voor de Oosterkerk. En de rest van de week? Dan werk ik 
als programmamanager bij ICCO, een organisatie voor 
ontwikkelingssamenwerking. Dan gaat het over 
armoedebestrijding, Duurzame Ontwikkelingsdoelen, 
beïnvloeding van beleid, en soms ga ik op reis. Wilt u eens 
iets meer horen over dit werk? En in gesprek raken over 
hoe dit mij inspireert in mijn predikantschap? En hoe u dat 
bij uzelf werkt, de wisselwerking tussen geloven en werken 
en leven? Wees dan welkom op 13 november, 20.00 uur in 
de Oosterkerk. Opgave is niet nodig, maar wel 
handig: dsEllyUrban@oosterkerk.nl. 

 Kids beker 
Misschien deed je vorig jaar al mee met Sirkelslag kids: een 
super spannend en interactief spel tussen 
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kinderkringgroepen door heel Nederland! Op 
vrijdagavond 15 november gaan wij vanuit de Oosterkerk 
‘live’ online. We voeren allerlei opdrachten uit en werken 
samen in teams. En wie weet maken we kans op het 
winnen van de Kids Beker! Het thema van dit jaar is ‘In het 
donker zoeken naar het licht’. Het verhaal van Daniel loopt 
als een rode draad door deze avond. 
Ben je tussen de 8 en 12 jaar oud? Hou je van een 
uitdaging en heb je zin in een creatieve en gezellige avond 
met leeftijdsgenoten? Kom dan op vrijdag 15 
november van 19.00 – 21.00 naar de Oosterkerk! 
Laat weten of je komt en bel of app voor 11 
november naar 
Berber: 06 -199 33 959 of Liesbeth: 06 - 338 70 426 
Tot dan! 
 
6 november theologisch (eet)café over groene theologie 
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 telkens om 17.30u met inloop en een 
drankje. Van 18.00-18.30u wordt het thema kort en 
prikkelend neergezet in interactie met de aanwezigen. 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? En op welke 
gronden; wat zegt de Bijbel eigenlijk over duurzaam leven? 
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 
3 november Michaëlsviering Vesper Psalm 32, liturgen 
Robert Kanning en Christa van Stappen 
10 november Michaëlsviering Psalm 17,  vg. ds. Iemke 
Epema 
 
Messi 
Na mijn langdurige ziekteperiode heb ik inmiddels een 
aantal keren de kerkdienst bezocht. En wat een ontvangst, 
zeg! Het leek wel of ik Messi in hoogsteigen persoon was. 
Wat doet dat ontzettend goed. Inmiddels gaat het steeds 
beter met me, al heb ik nog wel beperkingen. Ik wil 
iedereen die op een of andere manier iets voor mij heeft 
betekend van harte bedanken. Blij dat ik bij de 
Oosterkerkgemeente mag horen. En … allen de groeten 
van Andries en Anneke den Besten. 

Wim van der Stouwe 
 
 
 
Schoonmaak kerkzaal. 
Dinsdagmorgen 12 november 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. 

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. Stuur me even een 
mailtje en vanaf het eerste kwartaal help je mee. Alvast 
bedankt voor het aanmelden. Wim de 
Ruiter. wim.deruiter@home.nl 
 
Festival of nine Lessons & Carols  
op zondag 15 december 19.00 uur in de Oosterkerk. 
De Zwolse Cantorij zoekt zangeressen en zangers die mee 
willen repeteren en zingen voor deze bijzondere viering. 
De repetities hiervoor zijn op maandagavond van 20.30 tot 
22.00 uur. Opgave kan via r.altelaar@kpnmail.nl of 
gewoon bellen: 0649806538. Van harte welkom. 
De Zwolse Cantorij herhaald deze Carolviering op 22 
december ’s middags om 15.00 in de  
OLV tenhemelopneming in Hattemerbroek dit ten behoeve 
van de orgelrestauratie in deze kerk.  

Kerkbalans 
Omdat het College van Kerkrentmeesters verwacht dat op 
termijn de Actie Kerkbalans niet meer voldoende is om de 
financiën op orde te krijgen, is ze zoekende naar andere 
manieren om aan geldwerving te doen 
Het is de bedoeling om naast de werkgroep kerkbalans 
daarom een "commissie geldwerving" te gaan vormen 
Het Dagelijks Bestuur is op zoek naar leden voor die 
commissie geldwerving, waaronder een nieuw DB-lid die 
het totaalpakket van geldwerving wil gaan vormgeven. Dat 
DB-lid wordt dan voorzitter/coördinator van de denktank 
en stuurt de werkgroep kerkbalans aan. Gezocht wordt 
iemand die verstand heeft van fondswerving. 
Kent u iemand of bent u iemand die dit zou willen doen? 
Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen 
met Lucinda Blauw: kerkrentmeesterblauw@gmail.com 
 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie 
Het Ontmoetingshuis houdt in de Theodorakapel 
(Theodorahof 20) weer een bijeenkomst op dinsdag 12 
november. Thema is dan: Echte troost. Christine Pilon 
houdt daarover een korte inleiding. Opgave graag voor 8 

Deze kerkgroet is samengesteld door Henk Zomer 
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november via www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. 
Op deze website is ook meer informatie te lezen. 
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