
 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar: 
Mw. B. Lubbelinkho
Langs deze weg willen we onze
verbondenheid laten blijken.
 

Diaconale Noodhulp 
Deze maand ontvangen heel wat mensen met 
betaalde baan een eindejaarsuitkering. Voor hen is 
deze doelcollecte niet. Of misschien toch, want door 
bij te dragen aan  de collecte voor diaconale 
noodhulp, laat je anderen meedelen in jouw 
verdiensten. Juist in deze tijd van het jaar ontmoet 
de diaconie mensen die leven op of onder het 
bestaansminimum en steeds minder perspectief 
zien. De diaconie wil mens en materieel inzetten bij 
de bestrijding van stille armoede. Diakenen, de 
diaconaal consulent en vele anderen (vrijwilligers) 
bieden letterlijk of figuurlijk de helpende hand. Uw 
steun is daarbij onmisbaar. Helpt u mee?
 
Rommelmarkt  
De rommelmarkt voor Oost Europa is op 
maart 2020. Van 10.00 – 14.00 uur Oosterkerk. Een 
samenwerking tussen de Werkgroep Carei 
(Roemenië) en de Stichting Kinderhulp Beregszasz 
(Oekraïne). Elk jaar verloopt de inbreng van spullen 
en de verkoop ervan gesmeerd.  We doen een 
oproep om alvast spullen op te sparen. 
typische rommelmarktspullen, zoals huishoudelijke 
artikelen, speelgoed, schoenen, kleding en boeken. 
Geen meubilair, witgoed en videobanden.
Als het even kan tzt zelf de spullen naar de 
Oosterkerk brengen. Of iemand anders vragen dit te
doen. Over de tijdstippen van inlevering wordt u 
eind februari geïnformeerd.  
Willem Boerman en Karst Mulder 
 
Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk 
Zwolle, aanvang 17.00 uur 
Thema in de Advent: BIJZONDERE ONTMOETINGEN
15 dec. 3e Advent Michaëlsviering (vesper), liturgen 
Margrieta de Boer en Christa van Stappen
22 dec. 4e Advent Michaëlsviering (vesper), liturgen 
Els Rademaker-Vos en Margrieta de Boer
 
Lichtjeswandeling op 19 december  
van 15.30 – 17.00 uur. 
U/ jij komt toch ook zingen met de buurt?
 
 

KERKGROET    (oplage(120)  

Voorganger  :  Ds. Iemke Epema 
Koster :  Egbert van Buiten 
 
Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   
                3e: Diaconale Noodhulp

Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Mw. B. Lubbelinkhof 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 

Deze maand ontvangen heel wat mensen met een 
betaalde baan een eindejaarsuitkering. Voor hen is 
deze doelcollecte niet. Of misschien toch, want door 
bij te dragen aan  de collecte voor diaconale 
noodhulp, laat je anderen meedelen in jouw 
verdiensten. Juist in deze tijd van het jaar ontmoet 

conie mensen die leven op of onder het 
bestaansminimum en steeds minder perspectief 
zien. De diaconie wil mens en materieel inzetten bij 
de bestrijding van stille armoede. Diakenen, de 
diaconaal consulent en vele anderen (vrijwilligers) 

f figuurlijk de helpende hand. Uw 
steun is daarbij onmisbaar. Helpt u mee? 

De rommelmarkt voor Oost Europa is op zaterdag 14 
14.00 uur Oosterkerk. Een 

samenwerking tussen de Werkgroep Carei 
(Roemenië) en de Stichting Kinderhulp Beregszasz 
(Oekraïne). Elk jaar verloopt de inbreng van spullen 

We doen een 
paren. Het gaat om 

typische rommelmarktspullen, zoals huishoudelijke 
artikelen, speelgoed, schoenen, kleding en boeken. 
Geen meubilair, witgoed en videobanden.  
Als het even kan tzt zelf de spullen naar de 
Oosterkerk brengen. Of iemand anders vragen dit te 
doen. Over de tijdstippen van inlevering wordt u 

Michaëlskerk 

Thema in de Advent: BIJZONDERE ONTMOETINGEN 
Advent Michaëlsviering (vesper), liturgen 

Margrieta de Boer en Christa van Stappen 
Advent Michaëlsviering (vesper), liturgen 

Vos en Margrieta de Boer 

zingen met de buurt? 

Expositie  Kerststalletjes 
Dit jaar houd ik weer een 
KERSTSTALLETJES EXPOSITIE. 
bent van harte uitgenodigd om te 
komen kijken. De toegang is 
gratis.   De expositie is open tot en 
met maandag 23 december. 
de kerkgangers ben
open op zondag 15 december van 

14.00 tot 18.00 uur. U kunt zo komen.
Adres: Gery Woltinge, Boterdiep 12, Zwolle. 
Of maak een afspraak: gery@woltinge.com
telefonisch: 038 853 04 73
  
 Aangepaste openingstijden Kerkelijk Bureau:
Tussen kerst en oud&nieuw is het Kerkelijk Bureau 
alleen open op maandag 30 december.
 
Oliebollenactie! 
Ook dit jaar gaan we met OK in de wijk 
weer oliebollen bakken voor het goede doel. Dit jaar 
is dat op maandag 30 december van 9.00
Het oliebollencafé is in HET SPEELTUINGEBOUW 
(Geraniumstraat 1A) Het goede doel zal dit jaar zijn: 
Hospice Lotus (Zandhove). We gaan de bollen 
verkopen per zak van 10 stuks voor 
als zonder krenten) De bollen w
door de echte Zwolse stadsbakker en u kunt 
al oliebollen komen halen vanaf 9.00 uur. Natuurlijk 
is het gezellige oliebollencafé ook weer open vanaf 
9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt uw bestelling daar 
afhalen en gelijk even een bolletje proeven
met een bakkie. Ook kunt u de bollen van te voren 
bestellen via: info@okindewijk of 038 4213396 
Natuurlijk kunt u ook een bestelformulier invullen en 
inleveren bij Hans van Berkum. De bestelformulieren 
liggen bij de koffietafels in de kerk.
Hartelijke groet, Ok in de wijk
 
Bericht samenwerking Adventskerk
Naast deze Kerkgroet,verschijnt op papier een 
bijlage met nieuws over de samenwerking 
Adventskerk-Oosterkerk vanuit beide 
wijkkerkenraden. We kiezen voor deze eenmalige 
bijlage op papier, omdat de Kerkgroet van de 
Oosterkerk al enkele dagen eerder breed per e
verspreid wordt, en de beide wijkkerkenraden dit 
bericht juist gelijktijdig willen verspreiden in de 
beide kerken op 15 december. Het bericht is (zodra 
op papier verspreid) ook t
van beide wijkgemeenten. 
 

 Zondag 15 december 2019 

Kerk    
Diaconale Noodhulp 

 
Dit jaar houd ik weer een 
KERSTSTALLETJES EXPOSITIE.   U 
bent van harte uitgenodigd om te 
komen kijken. De toegang is 

De expositie is open tot en 
met maandag 23 december.  Voor 
de kerkgangers ben ik speciaal 
open op zondag 15 december van 

U kunt zo komen. 
Adres: Gery Woltinge, Boterdiep 12, Zwolle.  

gery@woltinge.com of 
telefonisch: 038 853 04 73 

paste openingstijden Kerkelijk Bureau: 
Tussen kerst en oud&nieuw is het Kerkelijk Bureau 
alleen open op maandag 30 december. 

Ook dit jaar gaan we met OK in de wijk 
bakken voor het goede doel. Dit jaar 

december van 9.00-12.00 uur. 
oliebollencafé is in HET SPEELTUINGEBOUW 

Het goede doel zal dit jaar zijn: 
Hospice Lotus (Zandhove). We gaan de bollen 
verkopen per zak van 10 stuks voor € 8,-  (zowel met 
als zonder krenten) De bollen worden gebakken 
door de echte Zwolse stadsbakker en u kunt 

komen halen vanaf 9.00 uur. Natuurlijk 
oliebollencafé ook weer open vanaf 

9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt uw bestelling daar 
afhalen en gelijk even een bolletje proeven samen 
met een bakkie. Ook kunt u de bollen van te voren 
bestellen via: info@okindewijk of 038 4213396 
Natuurlijk kunt u ook een bestelformulier invullen en 
inleveren bij Hans van Berkum. De bestelformulieren 
liggen bij de koffietafels in de kerk. 

ke groet, Ok in de wijk 

Bericht samenwerking Adventskerk-Oosterkerk 
Naast deze Kerkgroet,verschijnt op papier een 
bijlage met nieuws over de samenwerking 

Oosterkerk vanuit beide 
wijkkerkenraden. We kiezen voor deze eenmalige 

omdat de Kerkgroet van de 
Oosterkerk al enkele dagen eerder breed per e-mail 
verspreid wordt, en de beide wijkkerkenraden dit 
bericht juist gelijktijdig willen verspreiden in de 
beide kerken op 15 december. Het bericht is (zodra 
op papier verspreid) ook te vinden op de websites 
van beide wijkgemeenten. De wijkkerkenraad 



 

 

NL23 INGB 0001 1582 71 tnv Prot. Wijkgemeente Oosterkerk  |  NL50 RABO 0158 1661 91 tnv Diaconie Oosterkerk 
Meer informatie op www.oosterkerk.nl 

 
 

Avondmaalscollecte 
De opbrengst van de avondmaalscollecte komen ten 
goede aan het project ‘buurten met boodschappen’ 
van onze eigen wijkdiaconie ism Present. Een groep 
enthousiaste vrijwilligers brengt een jaar lang 
maandelijks boodschappen langs bij 
personen/gezinnen die wel een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. De eerste contacten zijn gelegd, 
binnenkort starten alle trajecten. Van uw gift 
worden de boodschappen betaald.  Liever 
overmaken? Dat kan 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. 
 
Kerstvieringen op woensdag 25 december 
Om 9.00 uur begint het kerstfeest voor gezinnen, 
met de door de kinderen uitgevoerde 
kerstmusical Operatie Kerstpost. Voorganger in deze 
vroege viering is ds. Iemke Epema 
Om 10.30 uur begint de tweede dienst, waarin 
eveneens ds. Iemke Epema voor zal gaan. Ook dit 
belooft een sfeervolle kerstviering te worden met 
veel muzikale inbreng. Bij de eerste viering is er geen 
kinderkring (de kinderen zitten in de kerk), maar wel 
oppasdienst. Bij de tweede viering is er zowel 
kinderkring als oppasdienst. 
 
Gift 
Via ds. Iemke Epema is een gift van 1165 Euro 
binnengekomen, waarvan de helft bestemd is voor 
de wijkkas en de andere helft voor het diaconale 
project Buurten met boodschappen. Gever of 
geefster, hartelijk dank! 
 
Zondag 12 januari: U MAG HET ZEGGEN! 
Na een half jaar praten en creatief nadenken met 
een grote groep Oosterkerkers over “HOE WE NU EN 
IN DE TOEKOMST GEMEENTE WILLEN ZIJN” kunnen 
we nu vanuit de Werkgroep Waarderende 
Gemeente opbouw een aantal (concrete) plannen 
presenteren! Er komt leven in de kerkelijke 
brouwerij en U mag zeggen welke plannen we eerst 
gaan ontwikkelen. Wat vind u/ jij belangrijk? 
En…..waarbij wil jij betrokken zijn, aan welk project 
wil je meedenken/ -werken, waar zet U/jij de 
schouders onder? Samen maken we de kerk, toch! 
Noteer vast deze datum: we gaan geschiedenis 
schrijven! Tijdens en na de kerkdienst op 12 januari! 
Hoort, zegt het voort aan de mensen die de 
Kerkgroet niet ontvangen! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij (max. 100 woorden) per e-mail aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl donderdags voor 12.00 uur, 
met als onderwerp de datum van plaatsing,  
Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis?, stuur dan 
een e-mail aan: redactie@oosterkerk.nl; onderwerp: 
“Kerkgroet”. 
Deze kerkgroet is samengesteld door Evert Pierik 


