
                                          Zondag 2 Oktober 2022 

Voorganger  :  Ds Martin Jans 

Collecten :  1e: Diaconie     2e: Kerk        

    3e : Kerk en Israël 

Digitaal aandachtboek: 06 45 367 926 

 

 

De bloemen gaan deze 

zondag naar   

Familie Bakker 

De 3e collecte is voor Kerk en Israël 
Ieder jaar, op  de Israëlzondag, vieren we in de 
Protestantse Kerk onze onopgeefbare verbon-
denheid met het Joodse volk. De relatie met 
Israël vormt een van de pijlers van de identiteit 
en het belijden van de Protestantse Kerk. Op 
veel manieren komt dit tot uiting. Ook in 
Nederland stimuleert de Protestantse Kerk de 
ontmoeting tussen joden en christenen. De 
opbrengst van de collecte gaat naar al deze 
activiteiten die de Protestantse kerk steunt en 
organiseert om de band met het Joodse volk 
levend te houden en de Joodse wortels van ons 
christelijk geloof te (her)waarderen.   
 

Afscheid en herbevestiging ambtsdragers 
In de dienst van 9 oktober wordt afscheid geno-
men van ouderling kerkrentmeester Henk ter 
Steeg en diaken Ria Westerbeek . Carline 
Meijster zal dan herbevestigd worden als 
diaken. 

 

Op 25 september zijn kaarten verstuurd 
aan: 

• Mw. A. Post- ter Haar en Mw. R. de Velde-
kuiper, beide met de hartelijke felicitaties 
voor hun 91ste verjaardag  

• Mw. A.H. Bergsma- Kruyt,  welke Van 

harte gefeliciteerd wordt met haar 
93ste verjaardag 

• Hr. en Mw. L. de Jonge- Lassche, ter 
gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk 

• Hr. en Mw. W. Brouwer- v. Huystee ter 
gelegenheid van hun  met uw 55-jarig 
huwelijk  

• Een kaart ter bemoediging kregen Mw. S. 

de Noord en Mw. A. Meppelink- Koele 
 

 

Oproep kennismaken Jenny Mooij 
Vanaf 1 september ben ik begonnen met mijn 
werk voor de Oosterkerk en de Adventskerk. Op 
Startzondag ben ik aan beide wijkgemeenten 
verbonden als kerkelijk medewerker pastoraat. 
Mijn werkgebied is samengesteld uit de voorma-
lige pastorale wijk van ds. Elly Urban, van inval-
ler ds. Rein den Hertog én van een deel van de 
pastorale wijk van ds. Nelleke Eygenraam. 
 
Deze inwerktijd ben ik aan het kennismaken met 
kerkelijk Zwolle, de gebouwen en de bestuur-
lijke inrichting van de Oosterkerk & Adventskerk 
en met gemeenteleden. 
 
Als u graag wilt kennismaken of een andere pas-
torale vraag heeft dan kunt u met mij contact 
opnemen om een afspraak te maken. Als u mij 
met een activiteit in de gemeente wilt laten 
kennismaken hoor ik het ook graag. 
Mijn contactgegevens: Jenny Mooij. Pastoraal 
medewerker pastoraat: Oosterkerk & Advents-
kerk te Zwolle. Pastorale wijken: Aalanden, 
Holtenbroek, Dieze, Centrum (deels)  Scheller-
broek 
 
Bereikbaarheid en beschikbaarheid: Maandag, 
dinsdag, donderdag, woensdagmiddag en 
vrijdagmiddag. Telefoon: (06)21384126 
E-mail: jenny.mooij@oosterkerk.nl 
 

Inloop koffieochtend Oosterkerk 
Elke donderdagmorgen in de even weken staat 
de koffie klaar in de Oosterkerk. Kom zomaar 
even binnenlopen voor gezelligheid en ont-
moeting. Welkom donderdagmorgen 6 oktober 
tussen 10.00 en 11.30 uur 
 

Cursus: Hoe leef ik groen en gelovig? 
Franciscus inspireert. 

Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder van 
ons. Maar hoe doe je dat in praktijk? We laten 
ons in zes avonden inspireren door Franciscus 
van Assisi. Wandelend met zijn broeders ontwik-
kelde hij zijn leefstijl: kwetsbaar, betrokken, 
eenvoudig en vredelievend leven en vooral 
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leven vanuit de vreugde om je leven op deze 
mooie planeet dat je zomaar toevalt. We maken 
kennis met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
en we krijgen vuistregels om je energiegebruik, 
eten, wonen, kleding en spullen te verduurza-
men. Elke avond maken we kennis met een 
thema van Franciscus door in gesprek te gaan 
en/of een meditatieve oefening. Daarna gaan 
we met een duurzame oefening bij het thema 
aan de slag. We werken met het nieuwe 
cursusboek van de auteur Corinne Groenen-
dijk, VerduurSamen met Franciscus. Naar een 
groene en geïnspireerde leefstijl. 
Dit inspirerende project van zes bijeenkomsten 
staat onder leiding van ds. Hans Tissink. De 
kosten voor deze cursus bedragen 55 euro p.p. 
inclusief cursusboek, koffie en thee. Het 
cursusboek ontvangt u op de eerste avond. De 
data zijn: 4 okt, 1 nov, 6 dec ’22 en 10 jan, 7 feb 
en 4 april ’23. 
Deze avonden worden gehouden in de Bagijne-
hof, Koewegje 2 van 20.00 uur tot 22.00 uur. 
U kunt zich aanmelden 
via www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl . 
Het totale bedrag van 55 euro graag ineens 
overmaken op ons rekeningnummer NL 71 INGB 
0007 852 541. 
 

Theologisch eetcafé  
Het theologisch eetcafé wordt komend seizoen 
weer voortgezet. Het thema dit seizoen is 'de 
zeven werken van barmhartigheid'. De sprekers 
zijn geen predikanten, maar ervaringsdeskundi-
gen/professionals uit verschillende kerken. Zij 
spreken zich uit over de actualiteit. Dit gebeurt 
op de tweede woensdag van de maand afwis-
selend in verschillende protestantse kerken in 
Zwolle. Iedereen, van binnen of buiten de kerk, 
is welkom. De avond begint telkens om 17.30 
uur met inloop en een drankje. Van 18.00-
18.10 uur wordt het thema kort, flitsend en 
prikkelend neergezet, gevolgd door 20 minuten 
discussie aan de hand van twee vragen. Om 
18.30 uur gaan we aan tafel en zetten daar het 
gesprek voort. Om 19.30 uur wordt de maaltijd 
afgesloten en kan iedereen weer zijns of haars 
weegs gaan. Kosten zijn € 7,50 pp. 

In het najaar zijn er twee bijeenkomsten: 

•  Woensdag 12 otoberktober diaconaal 
consulent Wim van Ree over de hongerigen 
voeden in de Jeruzalemkerk, Assendorperkdijk 
134, Zwolle.  
•   Woensdag 9 november justitiepastor 
Maaike Broeksema over de gevangenen 
bezoeken in de Oosterkerk, Koewegje 2, 
Zwolle. 
Aanmelding kan door, uiterlijk op de maandag 
voorafgaand aan elke bijeenkomst, je aan te 
melden via eetcafepknzwolle@gmail.com 
 

Wie wil er koken op 9 november? 
De tweede bijeenkomst op 9 november van het 
theologisch eetcafé zal in de Oosterkerk plaats 
vinden. We zoeken nog een paar mensen die 
deze avond voor de maaltijd willen zorgen. Op 
dinsdag 8 november weten we hoeveel deelne-
mers zich hebben opgegeven, en voor hoeveel 
mensen er gekookt moet worden. Dat kan 
variëren van 10 tot 30 personen. Het is de 
bedoeling dat je thuis het eten klaar maakt en 
in het wijkcentrum kan het worden 
opgewarmd. Het mag een maaltijdsoep zijn, 
een pan met stamppot, of nog weer iets an-
ders. De kosten worden uiteraard vergoed. Wie 
voor eten zorgt mag zelf gratis deelnemen aan 
de bijeenkomst als beloning. Opgave voor het 
koken bij scriba@oosterkerk.nl 
 
Collectanten gezocht!  
In de week van 21 t/m 26 november organi-
seert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-
huiscollecte voor de vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Naast de aandacht voor de 
vluchtelingen uit Oekraïne is onze steun voor 

vluchtelingenkinderen in Griekenland nog 
steeds hard nodig. Kerk in Actie helpt hen met 
voedsel, kleding, zorg en onderwijs en waar 
mogelijk een betere plek. Help mee om deze 
collecte een succes te maken en loop een paar 
straatjes mee in je eigen buurt! Meld je aan 
via www.kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte of 
bij Wim van der Stouwe (wijk 
Pierik): wimvanderstouwe@hetnet.nl of Petra 
Schep (wijk Assendorp en 

binnenstad): petra_schep@hotmail.com  
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8 oktober dienstenveiling! 
Zaterdag 8 oktober is het dan zover! De dien-
stenveiling in de Adventskerk. Er zijn ruim 50 
kavels binnengekomen, allemaal te zien op 
www.akdv.nl. 
De veiling begint om 18:00, zorg dat u erbij 
bent om mee te bieden op mooie activiteiten! 
Lekker bij iemand eten, samen fietsen of 
wandelen, spelletjes doen, er is voor ieder wat 
wils! 
Om 17:00 is er een soepbuffet. Als u deel wilt 
nemen, vragen wij u zich uiterlijk 2 oktober aan 
te melden via diaconie@adventskerk.nl 
 
We zoeken nog mensen die ook een pannetje 
soep willen meenemen! Mocht u dat willen, 
laat het dan ook even weten via bovenstaand 
e-mailadres. 
Op zondag 2 oktober zijn er in de Oosterkerk 
ook kavelboekjes om in te kijken, op tafels en 
aan de bar. Wilt u er één mee naar huis, neem 
hem dan alstublieft op 8 oktober weer mee 
naar de veiling. We hebben met mate gedrukt. 
 

Michaëlsvieringen Grote Kerk, aanvang 
17.00 uur 
Zondag 2 oktober Michaelscantateviering. In 
deze viering voeren solisten, de Michaëlscan-
torij, het Michaëlcantatekoor en Musica Mi-
chaelis o.l.v. Toon Hagen de cantate ‘Liebster 
Gott, wenn werd ich sterben?’ (BWV8) van J.S. 
Bach uit. Solisten: Henk Gunneman (tenor) 
Daniël Mostert (bas). Voorganger is ds. 
Marjanne Dijk. Zie www.michaelsvieringen.nl   
 

Niet alleen kerk op zondag 
In onze verhalenreeks in weekblad De 
Swollenaer zijn we bij de laatste kerk beland. 
Aankomende woensdag eten we een hapje mee 
in de Oosterkerk. De maaltijdgroep voorziet in 
een behoefte, vertelt Oosterkerk Dik Kremer. 
“Mensen vinden het fijn om samen te eten en 
elkaar te ontmoeten. Ook daar ben je kerk 
voor.” U leest alle verhalen in De Swollenaer, of 
volg de Protestantse Gemeente Zwolle op 
Facebook, Twitter of Instagram. En u bent 
natuurlijk van harte welkom op de speciale 
website pknzwolle.nl/welkom 

 

 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12 uur, met 
als onderwerp de datum van plaatsing. 
Kerkgroet thuis lezen? Aanmelden via www.oosterkerk.nl  
Deze kerkgroet is samengesteld door Tim Krooneman 
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