
 

 Kerkgroet (oplage 150 ex)                               22 december 2019  

 Voorganger:   ds Henk Zomer 
 Koster:             Sari Alderliesten 
 Collecten:  1e: Diaconie   2e: Kerk    

                3e: Onderhoud gebouwen   
    

 
 

Bloemengroet 
Als groet van onze gemeente gaan de 
bloemen naar de familie Bruins. 
Langs deze weg willen we onze ver-
bondenheid laten blijken.  

 
 

De 3e collecte  

De derde collecte is vandaag bestemd voor het on-
derhoud van de kerkgebouwen van de Protestantse 
Gemeente Zwolle. De opbrengst wordt toegevoegd 
aan de onderhoudsreserve waarvan de hoogte is ge-
baseerd op de geplande uitgaven voor de komende 
tien jaar. Het is belangrijk dat deze reserve, waaruit 
de kosten van het (groot) onderhoud worden be-
taald, op peil blijft. Het onderhoudsplan wordt ieder 
jaar geactualiseerd en aangepast aan algemene kos-
tenstijgingen. Een onderhoudsreserve zorgt er voor 
dat de kosten door de jaren heen geëgaliseerd wor-
den. Zo ontstaan er geen ongewenste schommelin-
gen in de winst- en verliesrekening als er het ene jaar 
weinig onderhoud nodig is en er een volgend jaar 
weer veel investeringen noodzakelijk zijn.. 
 

Onze wijkkas  
Het is ons gelukt om de doelstelling van €12.000,- te 
behalen. Dank zij de 170 giften die we dit jaar t/m 18 
dec. mochten ontvangen. Aan giften is €13.081,50 en 
aan wijkkascollecten €1.508,30 ontvangen. Alle ge-
vers heel hartelijk dank.  (TK)  
 
Giften 
Via ds. Iemke Epema zijn er twee giften binnengeko-
men van resp. 10 en 5 Euro voor de diaconie, als bij-
drage voor de Adventsgroet die vorige week is rond-
gebracht. Gevers, hartelijk dank! 
 
Bevestiging en intrede 
Vandaag, zondag 22 december, vindt in de Jeruza-
lemkerk de bevestiging (in de ochtenddienst) en in-
trede (in de middagdienst) van een nieuwe predikant, 
ds. Gert-Jan Codée plaats. We wensen de Jeruzalem-
kerk en ds. Codée een fijne en vruchtbare samenwer-
king toe. 
 
Oliebollenactie mét het goede mailadres, 
Ook dit jaar gaan we met OK in de wijk oliebollen 
bakken voor het goede doel. Dit jaar is dat op maan-
dag 30 december van 9.00-12.00 uur. Het oliebollen-
café is in het speeltuingebouw (Geraniumstraat 1A) 

Het goede doel dit jaar is: 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 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 bestel-
ling daar afhalen en gelijk even een bolletje proeven 
samen met een bakkie. Ook kunt u de bollen van te 
voren bestellen via: oliebollenactie@gerran.nl of 038 
4213396 Natuurlijk kunt u ook een bestelformulier in-
vullen en inleveren bij Hans van Berkum. De bestel-
formulieren liggen bij de koffietafels in de kerk. 
 
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 op-
bouw een aantal (concrete) plannen presenteren! Er 
komt leven in de kerkelijke brouwerij en U mag zeg-
gen 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 schrij-
ven! Tijdens en na de kerkdienst op 12 januari! 
Hoort, zegt het voort aan de mensen die de Kerk-
groet niet ontvangen! 
 
De actie kerkbalans 2020 staat weer voor de deur. 
Vorig jaar hebben we met elkaar gezorgd voor een 
geslaagde actie. Doen we dat dit jaar weer? We zoe-
ken voor een aantal straten nog mensen die de enve-
loppen willen wegbrengen en ophalen (wk. 4 en 5 
van 2020). Het gaat om  de volgende straten: 
1. Mombaerstraat, Jupiterstraat 
2. Wipstrikkerallee (1 – 147 oneven) 
3. Meppelerstraatweg (oneven) 
Als we met elkaar de schouders er onder zetten 
wordt de actie ook dit jaar weer een succes. 
U kunt zich opgeven bij L. Reijlink, via de mail:  
lammertreijlink@home.nl of tel.: 06-11272919. 
 
Wij waren blij verrast met de meer dan volgeschre-
ven kaart en de bloemen die we mochten ontvangen 
n.a.v. ons 50 jarig huwelijk. Wij zijn dankbare mensen 
en de aandacht vanuit de gemeente heeft daar aan 
bijgedragen.                                Ge en Jan Stronkhorst. 
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Kerstvieringen woensdag 25 december 
 

Om 9.00 uur begint het kerstfeest voor gezinnen, met 
de door de kinderen uitgevoerde kerstmusical Opera-
tie Kerstpost. Voorganger in deze vroege viering is ds. 
Iemke Epema.  
Om 10.30 uur begint de tweede dienst, waarin even-
eens ds. Iemke Epema voor zal gaan. Ook dit belooft 
een sfeervolle kerstviering te worden met veel muzi-
kale inbreng. Bij de eerste viering is er geen kinder-
kring (de kinderen zitten in de kerk), maar wel oppas-
dienst. Bij de tweede viering is er zowel kinderkring 
als oppasdienst. Na de eerste viering is er geen koffie-
drinken, na de tweede viering wel. Mensen die voor 
de tweede viering komen wordt gevraagd om zo veel 
mogelijk de ingang via de toren te nemen, vanwege 
de drukte in de hal die anders ontstaat tussen gaande 
en komende kerkgangers. 
 
Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk  
aanvang 17.00 uur 
Thema in de Advent: BIJZONDERE ONTMOETINGEN 

• 22 dec. 4e Advent Michaëlsviering (vesper), litur-
gen Els Rademaker-Vos en Margrieta de Boer 

 
24 december. Michaëlsviering Cantate (eerste deel 
van het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach), Kerst-
avonddienst 22.00 uur. Liturg dhr. J. Doelman m.m.v. 
Musica Michaelis, Michaëlscantorij en solisten o.l.v. 
Toon Hagen 
 
• 29 december. Michaëlsviering (vesper), liturgen 

Robert Kanning en Els Rademaker-Vos 
 
Interreligieuze vredesviering op 5 januari 2020 
Het is inmiddels een mooie en zinvolle  traditie dat in 
Zwolle het jaar geopend wordt met een interreli-
gieuze viering in een van de  gebedshuizen van de 
stad. Deze vredesviering wordt georganiseerd door 
SLAG (Samen Leven Anders Geloven) in samenwer-
king met de Synagoge, de ULU moskee en een aantal 
kerken in Zwolle en vindt plaats op de eerste zondag-
avond van het nieuwe jaar. Joden, moslims en chris-
tenen uit onze stad en regio komen bij elkaar om van-
uit 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 vie-
ring 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  

Oud / nieuw  31 december & 1 januari 
 

Op oudejaarsavond is er om 19:30 uur een viering in 
de Oosterkerk.  
Op 1 januari is er een gezamenlijk morgengebed met 
de Adventskerk, aanvang 10:30 uur. In beide vierin-
gen zal ds. Iemke Epema voorgaan. 
 

 
 
 
 
worden daarom teksten gelezen die betrekking heb-
ben op dit thema. Er zal gezongen worden en muziek 
gemaakt. Na afloop drinken we samen koffie met iets 
lekkers erbij. 
 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie 
Op dinsdag 7 januari 2020 komt Bert Pierik, beheer-
der van begraafplaats Bergklooster, op bezoek. Hij zal 
ons iets vertellen over de productie van de film Tho-
mas a Kempis. Daarna zullen we deze film gaan bekij-
ken (40 minuten). Vervolgens is er gelegenheid tot 
gesprek. Voor verdere info en opgave: www.ontmoe-
tingshuismodernedevotie.nl 
 
Op de koffie 
Elke donderdagmorgen in de even weken, staat de 
koffie klaar in De Bagijnehof.  
Kom binnen voor koffie en gezelligheid tussen 10.00 
en 11.30 uur op donderdagmorgen 9 januari 2020 
 
Aangepaste openingstijden Kerkelijk Bureau: 
Tussen kerst en oud & nieuw is het Kerkelijk Bureau 
alleen open op maandag 30 december. 
 
 
  

Kopij (max. 100 woorden) per email aan kerkgroet@oosterkerk.nl 
vóór donderdag 12.00 uur, met als onderwerp de datum van plaat-
sing. 
Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? Stuur dan een email 
aan: redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: “Kerkgroet”. 
Deze kerkgroet is samengesteld door Tim Krooneman 
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