
 

 Kerkgroet (oplage 90 ex)                               19 januari 2020  

 Voorganger:   ds Iemke Epema 
 Koster:             Arie Berkenveld 

  Collecte:           Stichting Bootvluchtelingen   
    

 
 

Bloemengroet 
Als groet van onze gemeente gaan de 
bloemen naar de Hr. en Mw. Klatter. 
Langs deze weg willen we onze ver-
bondenheid laten blijken.  

 
 

Vandaag één collecte  

Stichting Bootvluchteling wil een verschil maken op 
de plekken waar dat het meest nodig is. Via onze vrij-
willigers bieden we concrete, praktische hulp aan 
wanhopige en kwetsbare mensen op de vlucht. Dui-
zenden vluchtelingen zitten vast in het overvolle 
kamp Moria op Lesbos.  

Door de veranderingen in de politieke situatie in Grie-
kenland is de focus van onze hulp veranderd van 
acute opvang van bootvluchtelingen aan de kusten in 
Griekenland, naar meer structurele en langdurige 
hulp in de opvangkampen. Op dit moment zijn wij ac-
tief in het kamp Moria met een psychosociale mis-
sie en een medische missi 
 

Goede start wijkkas in 2020 
In de eerste helft van deze maand werden 8 giften 
ontvangen, waaronder één van € 1000,-, met een to-
taalbedrag van € 1480,- . Zou de tweede helft van de 
maand ook zo goed zijn? Alle gevers héél hartelijk 
dank (TK). 
 
 
Dinsdag 21 januari oecumenische avond in de wijk 
De week van Gebed voor de eenheid – van 19 tot en 
met 16 januari – staat in het teken van de plaatselijke 
oecumene. Allereerst is daar de oecumenische vie-
ring op 19 januari in onze kerk samen met de RK kerk 
en de lutherse gemeente. Later in de week is er een 
oecumenische ontmoeting op dinsdagavond 21 janu-
ari met kerken uit onze wijk, te weten de Vrije Evan-
gelische Gemeente, de Baptistengemeente, en op-
nieuw de RK parochie en de Lutherse Gemeente. Op 
interactieve wijze zal het thema Hoop aan de orde 
komen, ingebed in een viering waar pastores uit alle 
vijf gemeenschappen bij betrokken zijn. En natuurlijk 
drinken we samen koffie met iets lekkers erbij. De 
avond vindt plaats in de kerk van de Vrije Evangeli-
sche Gemeente aan de Hoogenkampsweg 25 van 
19.30 uur tot 21.30 uur. Als u graag uw buren van an-
dere kerken wilt leren kennen, dit is uw kans. Opgave 
van te voren is niet nodig 
 
 

Donderdag 23 januari Kloosterbioscoop: Cold War 
Samen naar een film kijken met de mogelijkheid na te 
praten over wat je gezien hebt en wat je raakte. Cold 
War is een meeslepend liefdesverhaal van twee men-
sen die bij elkaar horen, maar niet bij elkaar passen. 
In het Polen ten tijde van de Koude Oorlog is het voor 
Wiktor en Zula liefde op het eerste gezicht, maar ze 
worden gescheiden door politiek en tegenslagen. De 
film begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19:15 uur. 
Kosten zijn € 6,-. Er is een nagesprek voor wie wil: 
o.l.v. theoloog Rik Zweers en pastor Hans Schoorlem-
mer. 
 
Oecumenische Leeskring Raak de wonden aan 
‘Over niet zien en toch geloven’ luidt de ondertitel 
van dit laatste boek van Tomas Halik. Wie de pijn in 
de wereld niet serieus neemt kan God niet belijden, 
zo stelt de schrijver. Het verhaal van Thomas die Je-
zus’ wonden aan wil raken vormt zijn uitgangspunt. 
We lezen dit boek in de 40-dagentijd. U wordt ge-
vraagd het zelf aan te schaffen (prijs € 19,90). De data 
zijn (onder een klein voorbehoud) di 3, di 17, di 24 en 
di 31 maart  om 20u  in de Dominicanenkerk. Bege-
leiders zijn pastor Anneke Grunder en ds. Iemke 
Epema. Kosten  € 5,- per avond, inclusief koffie en 
thee. Opgave bij ds. Iemke Epema. 
 
Doopdienst 23 februari 
Op zondag 23 februari om 10.00 uur is er een doop-
dienst in de Oosterkerk. Wil je graag een kind laten 
dopen, of misschien zelf worden gedoopt: neem dan 
contact op met ds. Elly Urban, tel 06-26999594, 
email dsEllyUrban@oosterkerk.nl. 
 
Scriba 
Er is een nieuwe scriba! Klarieke Hop heeft aangege-
ven deze taak op zich te willen nemen. De kerkenraad 
is hier heel blij mee. Indien er geen wettige bezwaren 
worden ingediend zal zij op 2 februari bevestigd wor-
den als ambtsdrager. 
 
Actie kerkbalans 2020 
Voor de mensen die zich hebben opgegeven om mee 
te helpen bij de actie kerkbalans, zal de voor hen be-
stemde tas met enveloppen op zaterdag 18 januari 
kunnen worden opgehaald in de Oosterkerk tussen 
10.00 – 11.00 uur.  Zondag 19 januari zullen de tassen 
ook achter in de kerk staan (na de ochtenddienst). 
Ik verzoek u vriendelijk zoveel mogelijk zelf de tas te 
komen halen, dat scheelt de organisatie veel tijd. Bij 
voorbaat dank. Lammert Reijlink Tel.:(06-11272919) 

https://bootvluchteling.nl/missies/psychosociale-missies/
https://bootvluchteling.nl/missies/psychosociale-missies/
https://bootvluchteling.nl/missies/medische-missies/
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Wat de pot schaft …. 
Ook in 2020 kunnen we weer in de Oosterkerk samen 
aan tafel en genieten van een lekkere maaltijd. 
We verzorgen een twee gangen diner voor € 5,=! 
Welkom op dinsdagavond 28 januari om half 6. 
Wel even opgeven op de lijst bij de bar of via 
diniverweij@outlook.nl voor donderdag 23 januari. 
 
Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk 
Zwolle, aanvang 17.00 uur 
 Thema: Dietrich Bonhoeffer 
19 jan. Michaëlsviering (vesper) ‘Wie ben ik?’ Litur-
gen Els Rademaker-Vos en Christa van Stappen 
26 jan. Michaëlsviering met cantorij, avondgebed van 
Bonhoeffer. Liturg Jan Doelman 
 

Gedichten lezen 
Met elkaar gedichten lezen op dinsdagmorgen 11 fe-
bruari en 3 maart  o.l.v. Emmie Brederveld en Christa 
van Stappen. 
Voor de eerste bijeenkomst ontvang je een aantal ge-
dichten, de tweede keer volgen we de keuze van de 
deelnemers. 
Het gaat om leesplezier en ontdekken wat gedichten 
jou te zeggen kunnen hebben. 
Welkom op dinsdagmorgen 11 februari en 3 maart, 
van 10.00 -11.30 uur in de Oosterkerk. 
Opgeven voor 28 januari bij: Christa van Stappen tel. 
038-4543230 of cvanstappen@kpnmail.nl 
  
Inloopmorgen met koffie 
Alle even weken staat de koffie klaar voor wie komt 
binnenlopen. 
Welkom a.s. donderdag 23 januari tussen 10.00 en 
11.30 uur in de Bagijnehof. 
 
Kunst- en fotogroep BONHOEFFER75 
Wilt u op een creatieve manier teksten verwerken 
van de op 9 april 1945 terechtgestelde Duitse theo-
loog Dietrich Bonhoeffer, die in de Open Kring een 
plaats krijgen in de erediensten van de lijdenszonda-
gen en Pasen? Dinsdag 21 januari en donderdag 27 
februari bent u 19.30 uur van harte welkom in 
de Open Kring, Hofstedestraat 1. 
 
 
 
 
 
 
 

Via het Kerkelijk bureau ontvangen 
 
Op donderdagavond 6 februari is er een Holocaust 
Memorial Evening op Greijdanus Zwolle. 
Tijdens deze avond zullen we samen met verschil-
lende sprekers stilstaan bij de Holocaust. U bent van 
harte uitgenodigd voor deze bijzondere avond!         
Eén van de sprekers is journalist en schrijver Ad van 
Liempt die meerdere boeken over de bezettingsjaren 
op zijn naam heeft staan.  
René Kok is beeldonderzoeker bij het NIOD. Hij zal tij-
dens de lezing een selectie van beelden en foto's ver-
tonen uit de jaren 1940 - 1945 over de vervolging en 
de deportatie van Nederlandse Joden.  
Ook zal Bert Woudstra iets vertellen over zijn ervarin-
gen tijdens de oorlog. Hij is geboren op 19 februari 
1932, als zoon van een Nederlandse Joodse vader en 
een Duitse moeder. Nadat zijn vader bij een razzia 
wordt opgepakt duiken Bert, zijn moeder, broer en 
neef onder. In de naoorlogse periode heeft Bert nog 
veel pijn van de oorlog. Mede daarom wil hij jonge-
ren en volwassenen een les voor de toekomst geven.  
Bert Jan Hartman, geschiedenisdocent op Greijdanus 
zal ingaan op de waarde van de Holocaust educatie 
en waarom dit van blijvend belang is. 
19.00 - 19.30    Inloop met koffie en thee 
22.15 Sluiting    
 
Via deze link kunt u zich (kosteloos) aanmelden: 
https://greijdanus.nl/event/holocaust-memorial-eve-
ning-zwolle/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 (invaller)Tim Krooneman 
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