
                                                                                                 KERKGROET  zondag 08 december 2019  (opl. 75 ex) 

Voorganger: ds. Elly  Urban

Koster: Wiep Jagersma

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Exploitatie Prot. 
Gemeente Zwolle

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

Derde collecte:  Exploitatie PGZ
Op de exploitatierekening van de Protestantse 
Gemeente Zwolle staat een groot aantal 
verschillende kostenposten. Pastoraat en 
salarissen, bijvoorbeeld, maar ook onderhoud 
van de gebouwen, verzekeringen en 
energielasten. Deze uitgaven worden geboekt op
de kostenplaatsen van de zes wijkgemeenten. 
De inkomsten van de PGZ bestaan uit de 
opbrengst van de Actie Kerkbalans en de 
opbrengsten van collecten. Een van de drie 
zondagse collecten is altijd voor ‘de kerk’, 
daarnaast is regelmatig de opbrengst van de 
derde, zogeheten doelcollecte, bestemd voor de
exploitatie van de PGZ. Dat is vandaag het geval.
Mede door uw gift kunnen de inkomsten en 
uitgaven per wijkgemeente in evenwicht worden
gehouden. Binnen de PGZ is afgesproken dat 
minimaal 50% van de inkomsten moet worden 
besteed aan pastoraat.

PROVIDER
Vrijdag 13-12, dus AANSTAANDE vrijdag is er 
provider. We spelen dan de kerstchallenge. Dat 
spel is 1 week oud, dus supernieuw! Komen 
jullie of kom jij bij de koning? Dan moet je m wel
vinden!! We beginnen om 20.00 en tussen 21.30
en 22.00 is het afgelopen. Jij laat je toch niet 
kisten, jij komt toch ook??

Schoonmaak kerkzaal.

Dinsdagmorgen 10 december 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.

12 december Kloosterbioscoop
Naar een goede film kijken met de mogelijkheid 
er samen over na te praten: een activiteit die de 
Oosterkerk, de Dominicanenkerk en de Thomas 
a Kempisparochie samen 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. 

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 een aantal kerken 
in Zwolle 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.



Vooraankondiging...

Nu Sinterklaas het land weer heeft verlaten 
willen we u alvast een ander feest aankondigen: 
de jaarlijkse oliebollenactie! De verkoop zal op 
maandag 30 december plaatsvinden.... Volgende
week meer informatie!

Hartelijke groet,

OK in de wijk

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 donderdagmorgen 12 
dec. Daarna beginnen we in het nieuwe jaar op 
9 januari 2020, welkom!

Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk 
Zwolle, aanvang 17.00 uur
Thema in de Advent: Bijzondere ontmoetingen
8 dec. 2e Advent Michaëlsviering (vesper), 
liturgen Harry Steenbergen en Christa van 
Stappen

15 dec. 3e Advent Michaëlsviering (vesper), 
liturgen Margrieta de Boer en Christa van 
Stappen

Lichtjeswandeling
Donderdagmiddag 19 december vanaf 4  uur in 
de Oosterkerk. Kerstsamenzang  met de buurt.
Kerstverhalen en kerstwensen, die mogen 
uitkomen. Toegang gratis! We zoeken nog 
koorleden en wie wil helpen: welkom! (zie lijst 
op de balie). Jampotjes voor waxinelichtjes 
graag  in de hal.

Christmas Carols

Op zondag 15 december wordt in de Oosterkerk
(Bagijnesingel 17, 19.00 uur) weer een Festival 
of Lessons and Carols gehouden. Het eerste 
Festival of Lessons and Carols werd ruim 100 
jaar geleden gezongen in Cambridge. Nog steeds
zingt het beroemde Choir of King’s College daar 
de carols op kerstavond in de kathedraal.  Al snel
na de eerste uitvoeringen werd het een traditie 
die zich vanuit Cambridge verspreidde over heel 
Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en 

Europa. Ook in Nederland is het een feestelijk 
kerstgebruik geworden. Negen korte 
bijbellezingen uit Genesis, de profetische 
boeken en de evangeliën worden afgewisseld 
met carols, hymnes en koorwerken. De 
aanwezige kerkbezoekers worden enkele malen 
uitgenodigd een lied mee te zingen. De Zwolse 
Cantorij o.l.v. Rudie Altelaar volgt deze traditie 
ook dit jaar weer. De keuze van de carols is 
divers: middeleeuws, 18e-eeuws en modern (The
first Nowell, See amid the winter’s snow, O come
all ye faithful en vele anderen). Marijn de Jong 
verzorgt de orgelbegeleiding. Liturg is ds. Iemke 
Epema. Iedereen is van harte welkom! 

Doopkan weer boven water

De handgemaakte groene keramiek kan van het 
doopvont is weer terug. Zondagmorgen stond 
de kan in de keukenkast van de Bagijnehof. Dank
aan degene die de kan heeft terug gebracht. 
Namens de (hulp) kosters, 

Wim en Roely Aalbers.  

1  e   Oproep!!

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 zoeken voor een aantal straten nog 
mensen die de enveloppen willen wegbrengen 
en ophalen (wk. 4 en 5 van 2020)
Het gaat in eerste instantie om  de volgende 
straten:
Mombaerstraat, Jupiterstraat
Wipstrikkerallee (1 – 147 oneven)
Meppelerstraatweg (oneven)
Bosboom Toussaintstraat, Herfterplein, 

Herfterweg en Vosmaerstraat 
Als we met elkaar de schouders er onder zetten 
wordt de actie ook dit jaar weer een succes.
U kunt zich opgeven bij de heer L. Reijlink, via de
mail: lammertreijlink@home.nl  
of tel. 06-11272919.

Kopij (max. 100 woorden) per email 
aankerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 12.00 
uur, met 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 Stellingwerff)
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