
KERKGROET    (oplage 75 ex)   12 januari 2020 

Voorganger  :  ds Elly Urban Koster : Wim Aalbers 

Collecten :  1. Kerk 2. Diaconie 3.Pastoraat en Catechese 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan de 
bloemen naar: Mw. J. Oud-Westerop. 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 
 
Scriba 
Er is een nieuwe scriba! Klarieke Hop heeft aangegeven 
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 
worden als ambtsdrager. 
 
Noodoproep!!    Noodoproep!!! 
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 nog lopers voor de: Assendorperstraat 
I.v.m. het aantal adressen is het wenselijk de straat 
door twee lopers te laten bewerken. De enveloppen 
worden in wk. 4 weggebracht en in week 5 weer 
opgehaald. 
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 Lodewijk de Groot 
(mail: lodewijk.de.groot@kpnmail.nl) 
Groetend,  L. Reijlink 
 
Blij verrast! 
Afgelopen zondag kreeg ik tot mijn verrassing de 
‘bloemen van de Oosterkerk’. Ze zijn prachtig, heel 
hartelijk dank daarvoor! Anneke van der Stouwe 
 
Coördinatie zaalgebruik en  gastvrouwen en -heren 
Met ingang van 3 januari hebben wij een aantal taken 
van Jannetta Schoemaker overgenomen. 
Dat betekent dat wij voortaan het aanspreekpunt zijn 
voor alle ‘interne’ dus kerkgebonden gebruikers zoals 
werk-en gespreksgroepen en vergaderingen. Daarnaast 
zijn we het aanspreekpunt voor de  externe huurders 
zoals Alliance Française, stichting Yoga en andere niet-
kerkgebonden huurders. 
Alle aanvragen met betrekking tot gebruik van een 
zaal, hetzij incidenteel of structureel, kunnen nog 
steeds gemaild worden naar bagijnehof@oosterkerk.nl 
Hoe eerder een zaal aangevraagd, des te eerder u 
antwoord krijgt en des te eerder de dienstdoende 
gastvrouw-of heer op de hoogte is van uw komst. 
Tot onze taken hoort ook de planning van de inzet van 
de gastvrouwen en –heren op maandag t/m zaterdag, 
voor de morgen, middag en avond.  
De coördinatie van het zaalgebruik voor huwelijk en 
begrafenis blijft bij Piet en Anton Kuiper. 
Met vriendelijke groet, Nan en Henk Michel 

 
NA HET KERSTFEEST worden de wensen van de 
wensboom vervuld. Er worden bloemetjes bezorgd, 
speelgoed overhandigd, op een ijsje getrakteerd, 
met mensen gewandeld en er zijn plannen, die in het 
voorjaar worden uitgevoerd zoals een 
lichtjeswandeling bij Bergklooster met Pasen. Ook zal 
de toren worden beklommen en zal er een middag 
gezongen worden in Wilhelmina van Sonsbeek. En veel 
wensen voor onze gemeente, die worden ingebracht in 
het proces van WGO.  
Nog een wens: een van een ouder gemeentelid wil 
graag eens bij iemand een pannenkoek eten. 
Wie nodigt haar uit??? Graag een reactie naar 
wilvandemeeberg@gmail.com. 
 
Buurten met Boodschappen – update 
De eerste boodschappen zijn bezorgd! Eén groep is in 
december gestart. De overige groepen gaan deze 
maand beginnen. De diaconie is enorm dankbaar en 
onder de indruk van alle reacties die op dit project zijn 
gekomen. Veel enthousiaste vrijwilligers, veel 
aanmoediging en de financiële bijdragen overtreffen 
onze stoutste verwachtingen! Prachtige persoonlijke 
giften, maar ook de avondmaalscollecte  die €511,05 
heeft opgeleverd. We willen iedereen heel hartelijk 
bedanken, dat dit project op zoveel steun mag 
rekenen. Mocht u graag nog willen bijdragen, kan dat 
op de rekening van de wijkdiaconie: NL50 RABO 01581 
66 191, o.v.v. Buurten met Boodschappen.  
 
Zondag 19 januari oecumenische viering 
Op zondag 19 januari is er traditiegetrouw een 
oecumenische viering samen met de lutherse 
gemeente en de RK parochie. Dit jaar is het thema 
wereldwijd: Zij waren buitengewoon vriendelijk voor 
ons. Voorgangers zijn pastor André van Boven, ds. 
Margo Jonker en ds. Iemke Epema. De lutherse cantorij 
zingt mee. Voor de kinderen is er weer iets bijzonders 
bedacht. Komt allen. 
 
Di 21 januari oecumenische avond in de wijk 
De week van Gebed om eenheid – van 19 tm 26 januari 
– staat in het teken van de plaatselijke oecumene. 
Eerst is daar de oecumenische viering op 19 januari in 
onze kerk. Verder een oecumenische ontmoeting op 
dinsdagavond 21 januari met kerken uit onze wijk, te 
weten de Vrije Evangelische Gemeente, de 
Baptistengemeente, en opnieuw 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 
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van de VEG aan de Hoogenkampsweg 25 van 19.30 uur 
tot 21.30 uur. Als u graag uw buren van andere kerken 
wilt leren kennen, dit is uw kans. Opgave is niet nodig. 
 
Do 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 
mensen 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 
Schoorlemmer. 
 
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 Jezus’ 
wonden aan wil raken vormt zijn uitgangspunt. We 
lezen dit boek in de 40-dagentijd. U wordt gevraagd 
het zelf aan te schaffen (prijs € 19,90). De data zijn di 
18 febr en 3, 17 en 31 maart  om 20u  in de 
Dominicanenkerk. Begeleiders zijn pastor Anneke 
Grunder en ds. Iemke Epema. Kosten  € 5,- per avond, 
inclusief koffie en thee. Opgave bij ds. Iemke Epema. 
 
Het Verhaal Gaat …. 
…. verder in de OOSTERKERK. Vanwege een 
verbouwing kunnen de bijeenkomsten van deze 
interessante (oecumenische) gespreksgroep de 
komende maanden niet plaatsvinden in de Lutherse 
Kerk. Iedereen die is geïnteresseerd in de bespreking 
van het gelijknamige boek van Nico ter Linden: wees 
welkom aanstaande dinsdag van 13:30 tot 15:00 uur. 
Voor meer info: ds. Iemke Epema. 
 
Financiële verantwoording diaconie 
De avondmaalscollecte van zondag 15.12 voor het 
project  Buurten met Boodschappen heeft opgebracht 
€ 340,70. Met daarbij opgeteld de verhoging van 50% 
ontving de diaconie totaal € 511,05. Prachtig! 
Als dank voor de kerstattentie kregen we 2x €10,00.  
Voor “Kinderen in de Knel” ontving de diaconie de 
opbrengst van de Santekraam”, t.w. € 75,00. Is 
inmiddels overgemaakt. Hartelijk dank. 
 
Rouwgroep Zwolle 
Als iemand met wie je relationeel nauw verbonden of 
verweven bent sterft, wordt je leven door elkaar 
geschud. Niets is meer hetzelfde. Je komt voor nieuwe 
vragen te staan en blijft achter met een veelheid aan 

emoties. Wat rouw met een mens doet is moeilijk in 
woorden te vatten. Het delen van ervaringen met 
lotgenoten kan een steun zijn bij het dragen van 
verlies. 
Daarom starten we, bij voldoende aanmeldingen, met 
een ‘rouwgroep’. 
Donderdag 30 januari is de eerste bijeenkomst in de 
Openkring, Hofstedestraat 1 te Zwolle. 
Voor informatie en aanmelden verwijzen we u 
naar www.stinskerk.nl of www.openkring.nl Of u kunt 
contact opnemen met Geke Cleveringa: 06 57993266 
of Lida Brugmans: 0612639287 
 
Muziek met een Plus in De Hoofdhof 
Het Ebonit Saxophone Quartet speelt zondag 12 
januari om 15 uur prachtige bewerkingen van bekende 
klassieke composities. 
 
Kunst- en fotogroep BONHOEFFER75 
Wilt u op een creatieve manier teksten verwerken van 
de op 9 april 1945 terechtgestelde Duitse theoloog 
Dietrich Bonhoeffer, die in de Open Kring een plaats 
krijgen in de erediensten van de lijdenszondagen en 
Pasen? Dinsdag 21 januari en donderdag 27 februari 
bent u 19.30 uur van harte welkom in de Open 
Kring, Hofstedestraat 1. 
 
Michaëlsvieringen Aanvang: 17.00 uur 
Thema: Dietrich Bonhoeffer 
12 januari  Michaëlsviering, liturg ds. Harm Bousema 
19 januari Michaëlsviering, liturgen Christa van 
Stappen en Els Rademaker-Vos 
 
Beleef ROME!   
Rome is een stad vol met historie, cultuur en religie. Van 
8 t/m 12 oktober 2020 wordt er een vijf daagse volledig 
verzorgde trip naar Rome georganiseerd. We logeren op 
steenworp afstand van het Vaticaan in Casa Ravasco San 
Pietro. We dineren in plaatselijke restaurantjes en er is 
een Nederlands sprekende gids ter beschikking.  De prijs 
op een 2 persoonskamer  is rond de €1000,- pp 
afhankelijk van het aantal deelnemers. (maximaal 20). 
Voor meer informatie en eventuele aanmelding kunt u 
contact opnemen met Anneke van der Meulen 
via an.vandermeulen@planet.nl. De reis is voorbereid 
door een aantal gemeenteleden van de Adventskerk. 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12 uur, 
met als onderwerp de datum van plaatsing,  
Kerkgroet thuis lezen? , stuur dan een email aan: 
redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: “Kerkgroet”. 
Deze kerkgroet is samengesteld door Hans Gerritsen 
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