
                                                                                                 KERKGROET  zondag 08 maart 2020  (opl. 75 ex)  

Voorganger: ds. Nelleke Eygenraam 

Koster: Wim Aalbers 

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Wijkkas 

 

 

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

 

Derde collecte:  Wijkkas 
In deze maanden van het jaar draait het 
kerkenwerk in de wijken volop. Alle wijken 
geven daar op hun eigen manier invulling aan, 
maar de programma’s hebben wel de 
belangrijkste doelstellingen gemeen: ze willen 
de onderlinge verbondenheid van 
gemeenteleden vergroten en de wijkgemeenten 
een gezicht naar buiten geven. Veel van de 
activiteiten die daaraan bijdragen worden vanuit 
de wijkkas bekostigd. Vindt u de doelstellingen 
van het wijkwerk ook belangrijk? Dan kunt u 
daar op deze zondag een financiële bijdrage aan 
leveren. 
 

Het Verhaal Gaat 
Ook aanstaande dinsdag vindt de bijeenkomst 
Het Verhaal Gaat weer plaats in de Oosterkerk. 
Waarschijnlijk staat de daaropvolgende keer de 
Lutherse Kerk weer ter beschikking. Van 13:30 
tot 15:00u bent u weer van harte welkom; 
uiteraard ook nieuwkomers. Nieuwsgierig? Kom 
gewoon eens een keertje. Meer info: ds. Iemke 
Epema. 

Schoonmaak kerkzaal. 

Dinsdagmorgen 10 maart inloop vanaf 9.00 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!  

Muziek met een Plus in De Hoofdhof  

Zondag 8 maart om 15:00 uur presenteren wij 
een theaterconcert vol prachtige musicalsongs, 
meeslepende ballads en spectaculaire 
meezingers. De Hoofdhof, Kerkweg 26, Zwolle-
Berkum. U bent van harte welkom. 

 

Het Ontmoetingshuis is in Windesheim!  

Op 10 maart 2020 organiseert het 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie een 
ontmoetingsavond in het voormalig klooster 
Windesheim. Start 19.45 uur. Zie voor meer 
informatie: www.adventskerk.nl. Aanmelden via 
de website van het Ontmoetingshuis Moderne 
Devotie. Kosten zijn € 7,50 pp. vooraf over te 
maken op rekeningnummer: NL 71 INGB 
0007852541. 

Kinderdienst zoekt nieuwe leiding 

Lijkt het u leuk om met kinderen in de 
basisschoolleeftijd samen op te trekken en vorm 
te geven aan hun eigen dienst, meldt u dan aan 
of kom een keertje kijken hoe het gaat. Optie 
om als 2e persoon mee te draaien is mogelijk. 
We streven naar een pluriforme groep die 
leiding geeft. We nodigen iedereen van harte 
uit, met name mannen en mensen zonder 
(jonge) kinderen, zich aan te melden. Extra 
menskracht is welkom! Tijdsinvestering: 1x per 4 
à 5 weken, voorbespreking in de week 
voorafgaande aan de dienst en 
voorbereidingstijd. Meer informatie? Bij de 
leiding na afloop van de dienst en/of Berber de 
Jonge (berberdejonge@gmail.com) 

Luisterend oor 

In de maand maart gaan we het ‘luisterend oor’ 
uitproberen na de kerkdienst. Een idee vanuit 
het traject Waarderende Gemeenteopbouw, 
gepresenteerd in januari. De bedoeling is dat 
enkele mensen uit onze kerk na de dienst een 
button dragen met een oor erop. Met deze 
mensen kunt u na de dienst (gemakkelijker) een 
gesprek aangaan. Dit kan gaan over de kerk of 
kerkdienst gaan maar ook over andere 
onderwerpen. Of gewoon een praatje bij de 
koffie. Want iemand zomaar aanspreken, dat is 
vaak lastig. Zo willen we kerk zijn met een 
luisterend oor…..  

Verslag Gemeenteberaad 

Op de website is een verslag van de reacties van 
het gemeenteberaad 09-02 jl na te lezen. Wilt u  

http://www.adventskerk.nl/
mailto:berberdejonge@gmail.com


nog reageren, dan kan dat via 
scriba@oosterkerk.nl 

Uitnodiging bijzondere viering 29 maart 9:30 
uur in de Adventskerk 

Op zondag 29 maart zijn we uitgenodigd voor 
een bijzondere viering in de Adventskerk met de 
naam Preek van de leek. Jan Terlouw zal daar die 
ochtend een overdenking verzorgen. Deze is 
ingebed in een dienst waarin Dirk Jan 
Steenbergen voorgaat. Zijn verhaal zal gaan over 
ethische kwesties en de keuze’s die wij als 
mensen kunnen maken.  

Voor de jeugd tot 18 jaar is er een apart 
programma aan de hand van het jeugdboek ‘De 
koning van Katoren’. We zullen (delen van) de 
film bekijken en daar wat werkvormen bij doen. 
Verder zijn er 100 exemplaren van het boek 
beschikbaar voor de liefhebber. 

Als kerkenraad hebben we besloten deze 
ochtend ook een dienst te houden in de 
Oosterkerk (voorganger is ds. Ries Nieuwkoop), 
maar zoveel mogelijk mensen en kinderen uit te 
nodigen om deze bijzondere viering in de 
Adventskerk mee te maken. Gaat u met ons 
mee? 

De Kerkbalansstuiver 

 

Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk 

Zwolle, aanvang 17.00 uur 

Thema: Veertigdagentijd. De introïtusantifonen 
voor de verschillende zondagen zijn 
uitgangspunt voor de vieringen. Zie Liedboek 
535 
8 maart Michaëlsviering. Antifoon ‘Gedenk uw 
ontferming, God’ liturg ds. Mariska van 
Beusichem 
15 maart Michaëlsviering. Antifoon ‘Mijn ogen 
zijn gericht op U’ liturgen Christa van Stappen en 
Robert Kanning 

  

Inloopmorgen met koffie (rectificatie) 

Alle even weken staat de koffie klaar voor wie 
komt binnenlopen. 
Welkom 19 maart (niet 12 maart) tussen 10.00 
en 11.30 uur in de Bagijnehof. 

Rommelmarkt Oost Europa 

De jaarlijkse rommelmarkt is op zaterdag 14 
maart 2020 van 10.00 –14.00 uur in de 
Bagijnehof/Oosterkerk. 

We zien u graag als u spullen wilt inbrengen 
voor de markt. Maar ook als u een cake of koek 
wilt bakken voor die zaterdag. Inbreng spullen 
Bagijnehof op donderdag 12 maart 2020 van 
19.00 – 20.00 uur en vrijdag 13 maart van 10.00 
– 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur. De 
opbrengst is voor Werkgroep Carei (Roemenië) 
en Stichting Kinderhulp Beregszasz (Oekraïne).   

Willem Boerman (038-4534181); Karst Mulder 
(038-4547960) 

Paasgroeten actie 
Deze zondag wordt de Paasgroeten actie 
gehouden. Er zijn kaarten verkrijgbaar, om naar 
Nederlandse - en naar buitenlandse gevangenen 
te sturen. De gratis kaarten worden naar een 
centraal adres gestuurd. Graag wel de 
benodigde postzegel vergoeden. Voor 
gedetineerden is het bemoedigend om kaarten 
te ontvangen. Tevens liggen er op de 
Paasgroeten kaarten tafel nog enige 
spaardoosjes, om voor het ZWO project "Dalits 
in India" te sparen. 

Dank 

Hartelijk dank voor de vele blijken van 
meeleven uit de Oosterkerk. Wij waren blij met 
al die kaarten, een echte bemoediging. Het gaat 
gelukkig iets beter. Verder herstel zal nog wel 
lang duren. Wij hopen jullie binnen niet al te 
lange tijd weer te ontmoeten. Tot ziens! 

Remine en Arie van der Zwan 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@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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