
 

 Kerkgroet (oplage 75 ex.)                                               5 jan. 2020 

  Voorganger :  Ds. Nelleke Eygenraam 
  Koster :  Sari Alderliesten 
   Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e: Wijkkas  
    
 
 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan de 
bloemen naar Anneke v.d. Stouwe. 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 

3e collecte: Wijkkas 
Het nieuwe jaar is aangebroken.  Ook dit jaar wordt 
overal op een eigen manier invulling gegeven aan het 
werk in en van de kerk. Zo wordt de veelkleurigheid 
zichtbaar en kunnen ook buren, gasten van ver en 
nieuwkomers proeven hoe het kerk zijn smaakt. We 
hopen op goede gesprekken, inspirerende 
ontmoetingen en betrokkenheid van alle 
leeftijdsgroepen. De wijkkas draagt eraan bij dat dit 
niet alleen vandaag gebeurt, maar dat het 
gemeenteleven het hele jaar door mag groeien en 
bloeien. Uw bijdrage hieraan is dan ook heel 
welkom!  

Tienerdienst op zondag 26 januari over het ’Onze 
vader’!  
Heb jij er al eens op gelet dat wanneer wij in de kerk 
het ‘Onze vader’ bidden de kerkklokken luiden? En 
wat betekenen de woorden die we bidden eigenlijk? 
Kun je het gebed ook uitbeelden, schilderen of er 
foto’s van deze tijd bij zoeken? 
De komende drie zondagen gaan wij aan de slag om 
de tienerdienst voor te bereiden! 
Zit jij in groep 6, 7 of 8? Vind je het leuk om mee te 
doen? 
Kom dan om 10.00 uur naar de Bagijnehof. 
Wij verzamelen daar en gaan tijdens de komende 
diensten dienst aan de slag met de het voorbereiden 
van de tienerdienst op 26 januari 2020! 
Wij vinden het leuk als mee doet, je bent welkom! 
Groetjes van Andre, Simone en Liesbeth. 
 
Komt allen 
naar de kerkdienst van 12 januari waar we samen 
kiezen welke activiteiten we in het jaar 2020 gaan 
inzetten. Wat vinden we waardevol, waar willen we 
nieuwe ontwikkelingen stimuleren? 
Vanuit de clusters Geraakt door Gods verhaal, De 
kerk dichtbij en veraf, en het leven in de 
kerkgemeenschap zijn een aantal concrete 
voorstellen geformuleerd. U/Jij mag kiezen welke je 
het belangrijkste vindt en waar jij energie/  

 
betrokkenheid in wilt steken. Er zijn denkers en 
doeners nodig! De WG waarderende Gemeente 
Opbouw hoopt dat we als gemeente een 
geïnspireerde en inspirerende kerk kunnen zijn/ 
blijven. Samen met allen die zich hoe dan ook 
betrokken weten. 
Wil v.d. Meeberg 
 
Fair Trade 
Ook vanmorgen is er weer na de dienst een Fair 
Trade tafel in de Bagijnehof.  Er zijn (h)eerlijke 
producten te koop.  Ook in het nieuwe jaar is er aan 
diezelfde tafel weer een handtekening actie voor 
Amnesty International. 
De Z.W.O.commissie 
 
Schoonmaak kerkzaal. 
Dinsdagmorgen 7 januari, inloop vanaf 9.00 uur maar 
ook later bent u welkom, wordt de kerkzaal weer 
schoongemaakt. Dit keer niet de tweede dinsdag van 
de maand.  Na een drukke december maand is de 
kerkzaal weer aan een schoonmaakbeurt toe. Komt u 
ook helpen? Van harte welkom. 
Namens de beheercommissie, Wim de Ruiter 
 

8 januari theologisch (eet)café 
Op de eerste woensdag  van de maand spreken 
Zwolse predikanten en theologen zich uit over een 
actueel thema dat hen na aan het hart ligt in 
studentencafé Het vliegend paard. Iedereen, van 
binnen of buiten de kerk, is welkom. De avond begint 
telkens om 17.30u met inloop en een drankje. Van 
18.00-18.30u wordt het thema kort en prikkelend 
neergezet, gevolgd door discussie. Om 18.30u gaan 
we aan tafel en zetten daar het gesprek voort. Om 
19.30u wordt de maaltijd afgesloten en kan iedereen 
weer zijns of haars weegs gaan. Kosten zijn € 7,50 pp. 
Op woensdag 8 januari spreekt ds. Margo Jonker van 
de lutherse gemeente samen met bioloog Eddy 
Weeda over Het Oerboek van de Mens. Graag opgave 
vooraf bij an.vandermeulen@planet.nl, uiterlijk 
zondag 5 januari.   
 
De wijkkasinkomsten in 2019 
Wat een prachtige eindspurt laat december zien:  
€ 2.088,90! Over het gehele jaar ontving de wijkkas 
190 giften die tezamen €13.707,90 opleverden. Van 
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die 190 giften waren er 34 met de aanduiding 
“verjaardag”(-sfonds): € 1.005,00. Daarnaast 
brachten de 6 wijkkascollecten € 1.508,30 op.  De 
totale inkomsten over 2019 komen daardoor op  
€ 15.216,20. Een schitterend resultaat. Alle gevers 
heel hartelijk dank, mede namens de 
kerkenraad. (TK) 
 
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 en 23 januari 
enz. 

 

 

Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk 
Zwolle, aanvang: 17.00 uur 
Thema: Dietrich Bonhoeffer 
Op de eerste drie zondagen van januari staan we stil 
bij ‘Door goede machten trouw en stil omgeven ’ (zie 
lied 511), de brief van Bonhoeffer bij de doop van zijn 
neefje Dietrich Wilhelm Rüdiger Bethge en het 
gedicht van hem: ‘Wie ben ik?’ 
5 januari Michaëlsviering Vesper, liturgen Robert 
Kanning en Harry Steenbergen 
12 januari  Michaëlsviering, liturg ds. Harm Bousema   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 Henk Zomer 

 


