
KERKGROET    (oplage geen)   27 september 2020 

Voorganger  :  ds Urban   Koster : - 

Collecten :  1. Diaconie 2. Kerk 3. Stille Armoede 

Bloemengroet 

De bloemen van deze zondag gaan 

naar Hr. L. Kruithof. Op deze manier 

laten we onze verbondenheid 

blijken. 

 

Aanmelden kerkdienst 4 oktober 

Voor het bijwonen van de kerkdienst van kunt u zich 

aanmelden via deze 

link: https://forms.gle/tkoh8KNvamcnr7X3A . Als u het 

formulier hebt ingevuld ontvangt u een bevestiging van 

aanmelding per mail van Google Formulieren. 

Controleer eventueel uw SPAM box. 

Uiterlijk zaterdag voorafgaand aan de dienst krijgt u 

een mail of er een plaats voor u beschikbaar is of niet. 

Ook als u een functie hebt in deze dienst wordt u 

verzocht zich aan te melden.  

Gaan er jongeren naar Kinderkring, Oppas of Provider, 

dan kunt u dat ook aangeven. 

Voor de dienst van 27 september kunt u zich nog 

aanmelden 

via  https://forms.gle/umWTSmdMV3dk5cU38 

Aanmelden kan tot vrijdagavond 19.00 uur 

voorafgaand aan de zondag. Ook kunt u op 

woensdagavond bellen naar 06-33205179 

Tot nu toe bereiken we het maximale aantal niet, dus 

meldt u vooral aan! 

 

Zondag 27 september: Stille armoede. 

We leven in een welvarend land met goede 

voorzieningen, maar helaas zijn er altijd mensen die 

buiten de boot vallen. Door allerlei oorzaken kunnen zij 

het hoofd niet boven water houden. De diaconie van 

onze kerk weet ervan en staat voor hen klaar. Dit 

gebeurt in nauwe samenwerking met andere 

organisaties. Mensen in armoede schamen zich ervoor 

en praten er liever niet over. Vandaar: stille armoede. 

De diaconie wil hen vooruithelpen met het oog op een 

nieuw perspectief. Daarbij is alle mogelijke 

ondersteuning nodig: in menskracht en in geld. Deze 

collecte draagt daaraan bij. Helpt u mee? Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met diaconaal 

consulent Wim van Ree: consulent@diaconiezwolle.nl 

tel. 06-10186422. 

 

Aandacht voor elkaar 

Op zondag 20 september 2020 is de bloemgroet 

gegaan naar mw. L. Westendorp. 

Een felicitatiekaart is gestuurd naar Mw. A.H. Kruyt. 

Ter bemoediging zijn kaarten verstuurd aan de heren 

G. Kluvers, en B. Klos. Ook Mw. E.J. Nauta- 

Meulenkamp en Linda Douwa hebben een kaart te 

bemoediging gekregen.   

 

Dank betuiging 

Afgelopen zondag heb ik een hele mooie bos 

zonnebloemen ontvangen vanuit de Oosterkerk. 

Daarvoor wil ik jullie hartelijk bedanken, het was een 

hele grote verrassing. 

  

Provider 

Vrijdag 25 september hebben de jongeren van Provider 

met elkaar gekanood. Vandaag (zondag 27) hebben ze 

hun eerste bijeenkomst op zolder (of misschien wel in 

twee groepen). Ook zij gaan bezig met het verhaal van 

Daniel en de vraag over identiteit. Zo Vieren we de 

Zondag op elke 2e en 4e zondag van de maand. 

 

Doopdienst op 4 oktober 

Zondagmorgen 4 oktober hopen we in de Oosterkerk 

Charlotte Johanna Catherine te dopen. Charlotte is 

dochter van Albert en Gerdine Dreijer-van Meijenfeldt 

(Roemer Visscherstraat 26, 8023 AM Zwolle) en zusje 

van de tweeling Hugo en Filip. Zij kwam op 19 juni 

2020 ter wereld. We leven toe naar een feestelijke 

doopdienst. 

Huwelijk 

Op zaterdag 26 september zullen Frederique Hospers 

en Niels van 't Land, leden van onze gemeente,  een 

zegen vragen over hun huwelijk in de Nicolaaskerk te 

Wijhe. Wij wensen hen een feestelijke dag en een 

gezegend leven met elkaar. 

 

Stage Renske Bakker 
We mogen dit seizoen een stagiaire verwelkomen in de 

Oosterkerk. Haar naam is Renske Bakker, en hieronder 

stelt ze zichzelf voor. Renske zal met allerlei activiteiten 

meelopen en mensen bezoeken. Zondag in de dienst in 

de Oosterkerk zal ze zichzelf voorstellen. Van harte 
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welkom, en een goede, leerzame en gezegende tijd 

gewenst, Renske! 

Ds. Elly Urban 

 

Als nieuwe stagiaire binnen de 

Oosterkerk, wil ik me graag even aan 

jullie voorstellen. Allereerst wil ik 

zeggen dat ik heel blij ben met deze 

stageplek! Dat ik ondanks alle 

onzekerheid rondom Corona, toch 

de mogelijkheid krijg om te leren in 

de praktijk!  

Ik ben Renske, 45 jaar en echt een ‘praktijkmens’. Ik 

houd ervan om samen te werken met anderen, samen 

iets op te bouwen of samen naar het leven te kijken in 

mooie en in moeilijke tijden.  De ander zien, jong en 

oud. Hierbij laat ik me inspireren door het leven 

zelf, laat me leiden door Gods woord en leef vanuit 

mijn hart.   

De afgelopen jaren heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan 

waarin ik dit kwijt kon. Toch wilde ik graag meer. Op 

zoek naar een cursus kwam ik uit bij een opleiding hbo-

theologie aan de Viaa. Ik zit nu in het tweede jaar en ik 

leer ontzettend veel! Ik doe dit in deeltijd, 

zodat het goed te combineren is met ons gezin; ik ben 

getrouwd met Kor en samen hebben we twee 

kinderen, Jotte en Carlijn.   

Tot slot, Ik zal o.a. meedraaien in het pastoraat, 

diaconaat, jongerenbijeenkomsten/provider en wat 

zich verder aandient. Elly Urban zal mijn stage 

begeleiden. Ik zie ernaar uit om u /jou binnenkort te 

ontmoeten!  

Hartelijke groet, Renske Bakker  

 

Jonge gezinnenmiddag 

Omdat de weersvoorspellingen te slecht zijn, hebben 

wij moeten besluiten de jonge gezinnenmiddag die 

vanmiddag zou plaatsvinden, af te zeggen. Met een 

picknick in het natte gras en onder een paraplu doen 

we niemand een plezier, dachten wij.. 

Naar binnen verplaatsen brengt op dit moment zoveel 

nieuwe obstakels met zich mee, dat we het liever 

verplaatsen naar een beter en zonniger moment. We 

hopen op jullie begrip hiervoor en hopen jullie allemaal 

een volgende keer te zien! 

Groetjes, Leanne en Heidi 

 

V&T - Dromen 

Sinds augustus 2019 volg ik een opleiding tot droom-

coach aan het Haden Institute in North Carolina. Deze 

opleiding is op Christelijke grondslag gestoeld, zie: 

www.Hadeninstitute.com. Bij wijze van stage wordt mij 

gevraagd een droomgroep te leiden voor een periode 

van 6 weken. Hier kunnen 5 mensen aan meedoen.  1 x 

per week komen we een middag bij elkaar om 1,5 uur 

lang elkaars dromen te helpen begrijpen. Het is 

verrassend om te ontdekken wat dromen ons te 

vertellen kunnen hebben. Mochten zich meer dan 5 

mensen melden, dan kan ik overwegen om 2 

droomgroepen te starten.   

Vanaf 3 november tot 8 december komen we iedere 

dinsdagmiddag bij elkaar van 15.00 tot 16.30 uur in 

zaal 9 van SIO (corona-proof). Als je mee wilt doen kun 

je je bij mij opgeven via de mail: jm.gosker@gmail.com 

of per telefoon: 0657849661. Graag opgeven vóór 25 

oktober 2020.  

Met vriendelijke groeten, Joke Gosker  

 

Zendingskalender 2021 

Ook voor het komende jaar wordt er een 

zendingskalender uitgegeven, deze keer met batiks 

uitgevoerd door de Batik Workshop Kalipenten uit 

Yogyakarta naar ontwerpen van ds. Khristian Aris 

Widodo. Thema: eenheid in verscheidenheid: hoe trek 

je als volgers van de grote godsdiensten in Indonesië 

samen op in een sfeer van tolerantie en wederzijds 

respect? 

Hebt u interesse? Geef dit dan uiterlijk 15 oktober door 

via i.buurma14@gmail.com onder vermelding van het 

gewenste aantal en uw telefoonnummer. De kalender 

wordt dan bij u thuis bezorgd. De kosten bedragen € 
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9,- per stuk. Bij onvoldoende belangstelling laten wij u 

graag weten hoe u de kalender zelf kunt bestellen. 

ZWO-commissies Oosterkerk en Adventskerk 

 

Start Ontmoetingshuis Moderne Devotie op 6 

oktober 2020 

Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie is weer gestart 

met de tweewekelijkse bijeenkomsten. Na een 

coronapauze komen we dit najaar bijeen in 

zalencentrum Bagijnehof (Koewegje 2, 8021 AG). We 

houden nog geen maaltijden. We beginnen om 19.30 

uur en eindigen rond 21.30 uur. De kosten bedragen 5 

euro per keer. Voor info, aanmelding en betaling zie: 

www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. 

Op dinsdagavond 6 oktober 2020 zal Mink de Vries ons 

meenemen in het thema ‘De zwakke mens’. Daarna 

buigen we ons over enkele spreuken hierover van 

Thomas a Kempis in zijn Navolging van Christus. 

Iedereen is van harte uitgenodigd. 

 

18+gesprekskring 
Ben je 18 jaar of ouder en vind je het leuk om met 

leeftijdgenoten te praten over wat diepere zaken van 

het leven? Vragen als: wat verlang ik? Wat helpt mij in 

coronatijd? En wat betekent het goede leven eigenlijk 

voor mij? Dan is de 18+gesprekskring vast iets voor jou. 

En misschien ook iets voor jouw vriendin of vriend. 

We gaan beginnen met een zoomontmoeting over het 

jaarthema ‘Het goede leven’ op zondagavond 27 

september 2020 om 19.30 uur. Heel leuk als je wilt 

meedoen. Voor info en aanmelding kun je terecht bij 

ds. Hans Tissink, 038-3374406 of jttissink@hetnet.nl.  

 

Michaëlsvieringen in de Grote Kerk 

Voor het bijwonen van de vieringen hoeft men zich 

niet op te geven. Wel moet men een presentielijst 

tekenen en is er geen samenzang. De liederen worden 

gezongen door een aantal leden van de cantorij; 

muzikale leiding: Toon Hagen. 

Dit najaar is het centrale thema: de Bergrede. Matteüs 

5, 6 en 7. Elke zondag klinkt een passage uit deze 

Messiaanse Troonrede. Deze indringende en 

fundamentele woorden gaan over ‘meer dan het 

gewone’ en horen tot de kern van het Evangelie.  

Vanwege te verwachten belangstelling zijn er op 27 

september twee cantatevieringen; hiervoor moet men 

zich wél aanmelden. Ds. Edward van ’t Slot gaat dan 

voor. Deze vieringen zijn om 16.30 uur en om 19.00! 

uur. Het gaat om de cantate ‘Ich habe genug’ (BWV 

82). Aanmelden kan via 

https://michaelscantorij.nl/cantateviering-27-

september/ 

Op 4 oktober, 17.00 uur, gaan voor ds. Harm Bousema 

en ds. Mariska van Beusichem. In deze vesper neemt zij 

afscheid als stadspastor. Haar contract is afgelopen. 

 

 

Handig 

Kerkgeld-app voor Android 

Kerkgeld -app voor Apple 

Kerkgeld op internet 

 

 

 
 

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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