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Bloemengroet 
Voor a.s. zondag zijn er geen 

bloemen vanuit de Oosterkerk. 

i.v.m. de gezamenlijke dienst 

vanuit de OLV Basiliek 

Komende zondag 18 september 9:30 uur 
oecumenische vredesviering in de basiliek 

Het is een mooie en lange traditie om aan het begin 

van de vredesweek een oecumenische viering te 

houden. We doen dit als Oosterkerk samen met de 

RK Thomas a Kempis parochie en de lutherse 

gemeente, de basisgemeente de Werkplaats , de 

doopsgezinde en de remonstrantse gemeente uit de 

Wolweverstraat. Na twee jaar achtereen 

uitgeweken te zijn naar de avond door Corona, 

kunnen we nu de viering weer ’s ochtends houden 

zonder anderhalve meter afstand aan te moeten 

houden. Aan deze vredesviering wordt meegewerkt 

door de Zwolse cantorij olv Rudie Altelaar, die ook 

het orgel zal bespelen.                                                 

Het thema is Generatie Vrede. Generatie Vrede 

verenigt burgers die in actie willen komen voor 

vrede, over grenzen en dwars door verschillen in 

huidskleur, gender en klasse heen. Van de generatie 

die zich nog herinnert hoe mensen massaal de 

straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe 

generatie jongeren die zich steeds meer zorgen 

maken over hún toekomst. Voorgangers zijn pastor 

André van Boven  van de RK parochie, ds. Margo 

Jonker van de lutherse gemeente en ds. Iemke 

Epema van de Oosterkerk. Ook vanuit de 

basisgemeente en de doopsgezinde en 

remonstrantse gemeente is er vertegenwoordiging. 

De dienst is ook online te volgen of naderhand mee 

te maken 

via. https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-

Basiliek-Zwolle/events/event/15850120-

202209180930. 

Naderhand drinken we koffie in de doopsgezinde 
kerk in de Wolweverstraat. Daar is ook oppas en 
kinderkring. Voor de dienst kunnen de jongste 

kinderen naar de doopsgezinde kerk worden 
gebracht. De kinderen van de kinderkring gaan eerst 
naar de basiliek en maken het begin van de dienst 
daar mee. Dan lopen ze samen naar de 
Wolweverstraat, waar hun ouders zich later bij hen 
voegen bij het koffiedrinken. U wordt uitgenodigd 
uw eigen mok mee te nemen voor de koffie, maar 
als u er geen bij zich heeft kunt u er in de kerk een 
krijgen. 
 
Groene Oosterkerk 

 
Misschien is het in 
de vakantie een 
beetje op de 
achtergrond 
geraakt  
maar de Oosterkerk 
streeft nog steeds 

naar het behalen van het certificaat Groene Kerk. 
Het is zeer de moeite waard om nog eens op de 
website te kijken wat de Beheercommissie  
allemaal aan werk verzet heeft voor het 
'vergroenen' van het kerkgebouw en omgeving.  
 
Onlangs was het de week tegen voedselverspilling. 
Op de site van de "Week tegen Voedselverspilling" 
vind je allerlei tips om verspilling tegen te gaan met 
name als je boodschappen doet. 
Tips die uiteraard het hele jaar door navolging 
verdienen. 
 
Bericht van Mark Schippers 
Afgelopen zaterdag is onze zoon Josia met spoed 
overgebracht naar de kinder IC in Groningen. Wat 
op een onschuldige verkoudheid leek, bleek een 
heftige astma aanval. Zijn benauwdheid en de 
ziekenhuisopname hebben ons veel gedaan. 
Gelukkig is hij aan de beterende hand. Donderdag is 
hij overgebracht van de IC in Groningen naar de 
kinderafdeling in Zwolle. We zijn dankbaar voor het 
meeleven en gebed voor onze zoon. Josia was onder 
de indruk dat zo veel mensen voor hem hebben 
gebeden. 
 
Filmavond 22 september in de Oosterkerk 
In het kader van de Vredesweek wordt op 
donderdag 22 september om 20 uur in de 
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Oosterkerk de film This Is Exile: Diaries of Child 
Refugees vertoond. Het is een documentaire uit 
2015, die een klein uur duurt. Emmy Award-winnaar 
Mani Yassir Benchelah filmde gedurende een jaar 
het dagelijks leven van Syrische kinderen in 
vluchtelingenkampen in Libanon, die in hun eigen 
woorden vertellen hoe zij omgaan met verlies, 
ontberingen en gebroken dromen. Dit is wat oorlog 
teweeg brengt. Na afloop van de film gaan we olv 
ds. Iemke Epema met elkaar in gesprek over wat we 
hebben gezien. De toegang is vrij en vooraf 
aanmelden is niet nodig. Van harte welkom bij deze 
film over en voor verschillende generaties 

 

Bijbellezen op een bijzondere manier 
Een aantal bijeenkomsten Lectio Divina. Hieronder 
verstaan we meditatieve of geestelijke Bijbellezing. 
We lezen in de kring een korte favoriete Bijbeltekst. 
Daarna is er ruimte voor stilte en meditatie. 
Vervolgens delen we onze leeservaringen. De data 
zijn de donderdag-ochtenden 29 september en 24 
november om 10.30 uur in de Bagijnehof. U bent 
welkom zonder aanmelding vooraf. 
Koffie en thee wordt geschonken en kost €1,50 per 
kopje (contant betalen). Deze 
ontmoetingsbijeenkomsten worden geleid door 
Hans Tissink en Cora Tienstra. Van harte welkom! 
 
18+gesprekkring  
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 moeilijke tijden? En wat betekenen geloof, 
hoop en liefde eigenlijk voor mij? Dan is de 
18+gesprekskring vast iets voor jou. En misschien 
ook iets voor jouw vriendin of vriend. 
Heel leuk als je wilt meedoen. Onze eerste 
bijeenkomst in het nieuwe seizoen begint 
op zondagavond 2 oktober 2022 om 19.30 uur bij 
ds. Hans Tissink (Dantzigstraat 4 in Zwolle). 

Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht 

bij ds. Hans Tissink, 038-3374406 

of jttissink@hetnet.nl.  

POPPENTHEATER 2 oktober. 
 
Op zondag 2 Oktober komt ‘poppen en meer’ met 
een voorstelling in de Adventskerk. 
De voorstelling heet :  
 

JE BENT UITGENODIGD 
Alles andersom 

 
De voorstelling begint om half 10 (9.30) en duurt een 
uurtje. Ook jullie zijn van harte uitgenodigd 
 

 
 

 
 
 
Stiltewandeling 
Op vrijdag 23 september maken een wandeling van 
ongeveer een uur  in stilte over het Voermanpad. 
Tijdens de stiltewandeling mijmeren we over een 
woord, spreuk of vraag uit de Moderne Devotie. 
Aan het eind van de wandeling is er onder het genot 
van koffie of thee ruimte voor een korte 
uitwisseling. Startpunt: aanlegsteiger van het Kleine 
Veer. Vertrek om 16.00 uur. 
Kosten: 5 euro p.p. inclusief koffie / thee. Dit bedrag 
graag overmaken op ons rekeningnummer NL 71 
INGB 0007 825 541. 

U kunt zich aanmelden via de 

website: www.ontmoetingshuismodenedevotie.nl 

  

 Bezoek Museum Thomas a Kempis op dinsdag 27 

september 

Dit jaar werd het nieuwe museum over Thomas a 

Kempis officieel geopend. Het is een prachtige plek 

met allerlei boeken, afbeeldingen en kunstwerken 

van deze Zwolse mysticus. 

Bert Pierik, beheerder van de begraafplaats 

Bergklooster, heeft zich met hart en ziel 

ingespannen voor de totstandkoming van dit mooie 

museum. Hij zal ons daarover iets vertellen en 

begeleiden langs de stille getuigen van de Moderne 

Devotie. Ook bekijken we een film van Thomas a 

Kempis  en is er ruimte voor vragen en gesprek. We 

verzamelen ons bij het museum: het oude 

schoolgebouw naast begraafplaats Bergklooster, 

Bergkloosterweg 3A. Om 19.30 uur begint de 

rondleiding.  De kosten zijn € 7,50.  Dit bedrag graag 
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overmaken op ons rekeningnummer NL 71 INGB 

0007 825 541. Aanmelden via de 

website www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl 
 

Michaëlsvieringen Grote Kerk. NB. aanvang 17.00 uur 
Zondag 18 september, 17.00 uur Michaelsviering, 

thema: Psalm 16 Vg. ds. Margo Jonker, m.m.v. enkele 

zangers van de Michaelscantorij o.l.v. Toon Hagen. 

Zie www.michaelsvieringen.nl  

Stichting Present Zwolle 
De zomervakantie is 
langzamerhand voorbij en het 
nieuwe seizoen begint weer, 
misschien maak je plannen wat te 
doen in het nieuwe seizoen. We 
maken allemaal mee dat de 

prijzen stijgen en horen dat voor veel mensen de 
eindjes steeds slechter aan elkaar te knopen zijn, dat 
is in Zwolle niet anders. Denk eens aan van betekenis 
zijn via Present! We krijgen veel hulpvragen van 
mensen in schrijnende situaties, zoals een moeder 
met 3 kinderen in de schulden die na veel 
meegemaakt te hebben haar leven weer op de rit 
probeert te krijgen. Zij zou via een Buurten met 
Boodschappen erg geholpen zijn. Of een mevrouw die 
beginnend dementerend is, geen netwerk heeft, maar 
die gaat verhuizen naar een woning die uitgeleefd 
blijkt te zijn en die dringen moet worden opgeknapt. 
Of schuif aan bij www.kletsenkoekzwolle.nl waar je 
Nieuwe Zwollenaren ontmoet. Wij helpen jou Present 
te zijn, van harte welkom! www.presentzwolle.nl.  
 

Wat de pot schaft! 

Dinsdag 27 september gaan we weer samen eten in 

de Bagijnehof. 

Om 17.30 uur staat er een heerlijke maaltijd klaar. 

De kosten zijn €7.- p.p. 

U kunt zich opgeven op de lijst die op de bar ligt, of 

mailen, voor vrijdag 23 sept. 

naar diniverwey@outlook.com. 

Op donderdagavond 22 sept. tussen 18.00 en 20.00 

uur mag u ook bellen met Ans Selhorst 06 

51061166. 

We hopen jullie allemaal weer te zien en er een 

gezellige maaltijd van te maken. 

Van betekenis zijn voor kinderen en jongeren 

“Hier voel ik me thuis. Dit is een plek waar je elkaar 

kunt vertrouwen.” Giovanni (18 jaar) is één van de 

jongeren die deze zomer graag naar het Stinspark 

kwam om te chillen en te sporten. Over dit initiatief 

van de Stinskerk en Youth for Christ vertellen we 

deze week in weekblad De Swollenaer.  

De Swollenaer maakt tot half oktober een ronde 

langs de zes wijkkerken van de Protestantse 

Gemeente Zwolle. Alle verhalen volgen? Dat kan 

natuurlijk in de krant. 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 

Verzonden kaarten van zondag 11 september ’22 

1. Hr. H.Slofstra, Van harte gefeliciteerd met 
uw 91ste verjaardag 

2. Hr. J. Steenbergen, Van harte gefeliciteerd 
met uw 92ste verjaardag 

3. Mw. A. Varwijk- Odink, Van harte 
gefeliciteerd met uw 92ste verjaardag 

4. Hr. H. Pullen, Van harte gefeliciteerd met 
uw 91ste verjaardag 

5. Hr. en Mw. L. Reijlink-Bolsius, Van harte 
gefeliciteerd met uw 40-jarig huwelijk 

 

Bedankt 
Wij willen iedereen bedanken voor de prachtige kaart 

die wij mochten ontvangen ivm ons 40 jarig 

huwelijksfeest op 3 september jl. Carl & Diny Withaar 

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 Jan Oosting 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
http://www.michaelsvieringen.nl/
about:blank
about:blank
mailto:diniverwey@outlook.com
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

