
 

 Kerkgroet (oplage 75 ex.)                    2 februari 2020 

 Voorganger:  Ds. Iemke Epema 
 Koster: Adriaan  
 Collecten:  1e: Diaconie   2e: Kerk    
                3e: Werelddiaconaat   

 
BLOEMENGROET  
Als groet van onze gemeente gaan de bloemen 
naar Mw. J. ten Hove- Niemeyer. 
Langs deze weg willen we onze verbondenheid 
laten blijken.  

 
3e COLLECTE: WERELDDIACONAAT 
Deze zondag is de doelcollecte bestemd voor het Werelddiaco-
naat. Deze datum refereert aan de Watersnoodramp in de 
nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953. Ne-
derland kreeg na die ramp uit de hele wereld hulp aangeboden. 
Er is toen ervaren dat dergelijke hulp belangrijk is. Uit ‘dank-
baarheid’ wil de kerk hiervoor wat teruggeven aan de wereld. 
Deze collecte is bestemd voor boeren in Oeganda. In het noor-
den van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbou-
wen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde kli-
maatverandering. Samen met de Kerk van Oeganda steunt 
Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks be-
staan. Door middel van deze collecte steunt u boerengezinnen 
in Noord-Oeganda, zodat ze droogte en overstromingen het 
hoofd kunnen bieden. 
 
GEMEENTEBERAAD 
Aanstaande zondag 9 februari is er na de dienst een gemeen-
teberaad. Na een kop koffie zien we u graag weer in de kerk-
zaal. De Kerkenraad zal u bijpraten over de voortgang van het 
traject m.b.t. het voorgenomen besluit op weg naar één wijk-
gemeente Oosterkerk en Adventskerk en daarbij ook input van-
uit Waarderende Gemeente Opbouw. 
Natuurlijk is er ruimte voor uw vragen. 
Komt allen! 
 
FINANCIËLE VERANTWOORDING 
Eén van de diakenen ontving een contante gift van € 30,00 voor 
de wijkkas. 
Dit bedrag werd bijeen gesprokkeld  door een gemeentelid, 
n.a.v. de start van Kerkbalans op zondag 12 januari jl. (de stui-
ver-actie). 
Hartelijk dank daarvoor. 
 
BEZORGING BAGIJN 
Met spoed opzoek naar mensen die 4/5x per jaar de Bagijn wil-
len bezorgen. 
gaat om de volgende straten: 
Meppelerstraat even. 
Wipstrikkerallee oneven. 
Biesbosch+ Spui. 
Wilt u helpen? Ik hoor graag van u! 
U mag mij mailen of bellen. 
Terpstra83@gmail.com of 0654666693 
 
MICHAËLSVIERINGEN  
Grote of Sint-Michaëlskerk Zwolle, aanvang 17.00 uur. 
Thema: Dietrich Bonhoeffer. 
2 febr. Michaëlsviering Taizé viering. 
9 febr. Michaëlsviering, Cantate: ‘Kyrie’ uit Hohe Messe; wat is 
‘kyrie’?  liturg ds. Edward van ’t Slot. 
 

ROMMELMARKT  OOST EUROPA  
Graag vragen wij u weer spullen te verzamelen voor de rom-
melmarkt op zaterdag 14 maart 2020 van 10.00 –14.00 uur in 
de Oosterkerk. We zoeken typische rommelmarktspullen. Huis-
houdelijke artikelen, speelgoed, kleding, schoenen en boeken. 
Maar geen meubilair, witgoed, videobanden en encyclope-
dieën.  
De opbrengst is voor de activiteiten van de Werkgroep Carei 
(Roemenië) en de Stichting Kinderhulp Beregszasz (Oekraïne).  
De spullen graag zoveel mogelijk zelf brengen op de donderdag 
of vrijdag voorafgaand aan de rommelmarkt. Over de inlever-
tijdstippen volgt nog informatie.  
Willem Boerman, Werkgroep Carei, tel. 038-4534181 en Karst 
Mulder, SKB, tel. 038-4547960 
 
HOUDBARE LEVENSMIDDELEN ACTIE voor de gebruikers 
Voedselbank Zwolle & (zonne)brillen voor de vluchtelingen op 
Lesbos. 
Op zondag 2 februari wordt er houdbare levensmiddelen inge-
zameld voor de gebruikers van de Voedselbank in Zwolle. De 
diaconie en de werkgroep evangelisatie slaan samen de han-

den ineen en hopen dat 
er zoveel mogelijk  le-
vensmiddelen als: koffie, 
thee, jam, hagelslag, pot-
groenten etc. gedoneerd 
wordt. Gelijktijdig wor-
den er (zonne)brillen in-
gezameld voor de vluch-
telingen op Lesbos. Ie-
dere (voor u oude) bril 
(met of zonder sterkte) 
kan ingeleverd worden. 
De levensmiddelen en 
brillen kunnen voor- en 
na de kerkdienst worden 
ingebracht bij de hoofd-
ingang en bij de ingang 

van het zalencentrum. Op zaterdag 1 februari wordt er ook in-
gezameld tussen 11.00 en 14.00 uur bij de COOP aan de vecht-
straat. Als kerk zijn we met deze actie zichtbaar in de wijk en 
daarnaast hopen we natuurlijk dat de bezoekers van de super-
markt ons helpen inzamelen!  
Vragen?  Marlien Poll, 0642229535 of via janmarlien@Home.nl 
 
5 FEBRUARI:  THEOLOGISCH (EET)CAFÉ:  
Zwolse dominees spreken zich uit over de actualiteit 
Op de eerste woensdag van de maand spreken Zwolse predi-
kanten en theologen zich uit over een actueel thema dat hen 
na aan het hart ligt in studentencafé Het vliegende paard. Ie-
dereen, van binnen of buiten de kerk, is welkom. De avond be-
gint telkens om 17.30u met inloop en een drankje. Van 18.00-
18.30u wordt het thema kort en prikkelend neergezet in inter-
actie 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. De kosten zijn € 7,50 pp per avond, 
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inclusief maaltijd. Graag opgave vooraf bij an.vandermeu-
len@planet.nl, uiterlijk op zondagavond 2 februari. 
 
4 FEBRUARI: FILM "AGENT OF GRACE" 
Dinsdag 4 februari is de geboortedag van de Duitse theoloog 
Dietrich Bonhoeffer. Donderdag 9 april is het precies 75 jaar 

geleden dat hij werd terechtgesteld. Op 
diverse manieren wordt dit jaar aan-
dacht besteed aan deze inspirerende 
theoloog. De Open Kring vertoont de 
anderhalf uur durende film ‘Agent of 
Grace’ en deze gaat over de laatste ja-
ren van zijn leven. De film wordt inge-
leid door Edward van ’t Slot, deskundige 
op het gebied van zijn leven en denken. 
De deuren gaan 19.10 uur open, de in-

leiding begint 19.30 uur. De Open Kring huist in Stadshagen, 
het adres is: Hofstedestraat 1. U bent van harte uitgenodigd. 
Toegang: een vrijwillige bijdrage. 
 
VLUCHTELINGENCRISIS 
Op woensdag 5 februari zullen Erik Potjes (Jeruzalemkerk) en 
ds. Hélène Evers spreken over Vluchtelingencrisis. Problema-
tiek of nieuwe kansen? Iedereen kent Lesbos, maar ook op Sa-
mos en nog tal van andere kleinere eilandjes komen vluchtelin-
gen aan. Hebben we hier te maken met een problematiek of 
zijn er nieuwe kansen? Aan de hand van het boek van David 
Dessin, God is een vluchteling. De terugkeer van het christen-
dom in de Lage Landen zullen we met elkaar in gesprek gaan 
over de toekomst van het christendom in West-Europa en dus 
ook in Nederland. De opkomst van immigrantenkerken en de 
daarbij behorende theologie werpt de vraag op of zij misschien 
een ‘reddingsboei’ kunnen zijn voor een krimpend christen-
dom. 
 
MEDITATIEF SCHILDEREN 
Op donderdagavond 13 februari 2020 lezen en verwerken we 
een gelijkenis op een creatieve manier. Na het lezen en herle-
zen nodigt ds. Hans Tissink de deelnemers uit om de gelijkenis 
meditatief en creatief vorm te geven op het witte paneel. Je 
hoeft geen schilder of kunstenaar te zijn om mee te doen. Ge-
woon over de drempel heen stappen en maar doen… Dat levert 
vaak verrassende ervaringen op. Mooi om onze creaties bij het 
evangelieverhaal te delen en te bespreken met elkaar. En 
welke gelijkenis het gaat worden…dat blijft nog even een ver-
rassing. Van harte welkom op donderdag 13 februari om 20.00 
uur in een zaal van de Oosterkerk. De begeleiding is in handen 
van ds. Hans Tissink. Kosten: € 1,- voor een bakje koffie/thee.  
Opgave kan via een e-mail naar jttissink@hetnet.nl. Max. 15 
personen. 
 
BEDANKT 
Dhr. Bekendam bedankt alle gemeenteleden van de Ooster-
kerk voor de mooie kaart die hij ontving in de tijd van geden-
ken. Een jaar geleden is zijn vrouw overleden. Het heeft hem 
verrast en goed gedaan dat er aan hem en zijn overleden vrouw 
gedacht werd. En hij schreef: "Er zijn veel aardige mensen in de 
wereld, en veel daarvan zitten in de Oosterkerk". 
 

INLOOPMORGEN MET KOFFIE 
Alle even weken staat de koffie klaar voor wie komt 
binnenlopen. Welkom a.s. donderdag 6 en 20 fe-
bruari enz.  tussen 10.00 en 11.30 uur in de Bagij-
nehof. 
 
14 FEBRUARI: STUDIEDAG EN BOEKPRESENTATIE IN HET DO-
MINICANENKLOOSTER 
Het psalmenboek Altijd hetzelfde lied van Gerard Swüste ver-
scheen in 2015 en werd een bestseller. Nu verschijnt een nieuw 
boek, Uit het leven gegrepen, over de wijsheidsboeken van Sa-
lomo: Spreuken, Prediker en Hooglied. Via korte, aanspre-
kende vertalingen en even korte beschouwingen komen de 
oude teksten tot leven voor mensen van deze tijd. Kom een 
middag en avond luisteren naar en studeren met de auteur en 
andere deskundigen: voormalig theoloog des vaderlands Claar-
tje Kruijff (over Hooglied), dominee  Iemke Epema (over Spreu-
ken) en Bijbelwetenschapper Arnoldien van Berge(over Predi-
ker). Met een eenvoudige kloostermaaltijd, de vesperviering 
met de kloostergemeenschap en de officiële boekpresentatie. 
De middag vindt plaats op vrijdag 14 februari 2020 | 14.00u – 
21.00u | € 65,- inclusief kloostermaaltijd én boek (met korting). 
Opgave via www.kloosterzwolle.nl 
 
ONTMOETINGSHUIS op zoek naar de ziel van de Kamperpoort. 
Op dinsdagavond 4 februari organiseert het Ontmoetingshuis 
Moderne Devotie, in Buurtcentrum Ons Eigen Huis aan de Mus-
senhage 2, een avond over de ziel van de Kamperpoort. De 
avond begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.  Tante 
Kippe en het Buurtmuseum Kamperpoort werken mee aan 
deze avond. 
Vanaf begin 1400 zijn de Zusters van het Gemeenschappelijk 
Leven van de Moderne Devotie zich gaan vestigen in de 
Kamperpoort. Het Zusterhuis “ Wytenhuis “ en het Zusterhuis 
“van Zuythemhuis “ waren gevestigd bij de Mussenhage.  Het 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie maakt nu regelmatig ge-
bruik van de Theodorakapel. 
Zij zijn benieuwd naar de wijk Kamperpoort. Wat is er nog over 
van die ziel, met al die renovaties en nieuwbouw? Vandaar dat 
ze een aantal Kamperpoorters hebben gevraagd om iets te ver-
tellen over die ziel, die Kamperpoorters nog steeds herkennen 
en verbinden met elkaar. Er zullen ook oude foto’s worden ver-
toond, verzameld door het Buurtmuseum.  De avond staat 
open voor iedereen en is gratis toegankelijk. 

 
Kopij (max. 100 woorden) per email aan  
kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 12.00 uur, met als onderwerp 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 Gerard Bielderman 
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