
  16 oktober 2022 

Voorganger  :  ds. Nelleke Eygenraam 

Collecten :  1e: Diaconie     2e: Kerk       3e : Werelddiaconaat 

Digitaal aandachtsboek: 06 45 367 926 

 

Bloemengroet 
De bloemen van vandaag gaan 
naar de  familie Edzes. 
Hiermee drukken we onze 
verbondenheid uit. 
 

Gezamenlijke diensten in de herfstvakantie 
Zondag 16 oktober 10:00 uur in de Oosterkerk, 
voorganger ds. Nelleke Eygenraam 
Zondag 23 oktober 9:30 uur in de Adventskerk, 
voorganger Dirk Jan Steenbergen met muzikale 
ondersteuning van het gospelkoor ‘Grace and Glory’ 
Uiteraard is er na beide diensten gelegenheid om 
elkaar tijdens de koffie in gezamenlijkheid te 
ontmoeten.  
 

3e kollekte: Werelddiaconaat 
Op deze zondag is het Wereldvoedseldag. De 
collecte is dan ook bestemd voor het 
Werelddiaconaat. Deze dag wordt gehouden op 
initiatief van de FAO, de voedsel- en 
landbouworganisatie van de Verenigde Naties. 
Daarmee wil men tot uitdrukking brengen dat de 
aarde ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle 
wereldbewoners een volwaardige maaltijd voor te 
zetten. Als we maar eerlijk delen! Jaarlijks vraagt de 
FAO wereldwijd aandacht voor voedselzekerheid in 
de wereld. Het Werelddiaconaat wil een bijdrage 
leveren aan voedselzekerheid voor ieder mens. 

 
Doelcollecte 16 oktober: ZWO project 
Bangladesh 
Vandaag is de doelcollecte 
bestemd voor het ZWO 
project Veilig koken 
Bangladesh. 
Wat vindt Krishna Rani (op 
de foto hierboven) van haar 
nieuwe kooktoestel? 
“Ik nam deel aan een 
groepsdiscussie over dit 
biochar-project. Daar leerde 
ik over het nieuwe 
kooktoestel. Ik werd 
nieuwsgierig en wilde meer weten. Ik besloot deel te 
nemen aan een workshop, waar ik leerde het toestel 
te gebruiken. Ik heb geleerd hoe ik de biochar die 
wordt geproduceerd kan gebruiken als compost in 
onze akkers. Tijdens een proefsessie in de workshop 
heb ik zowel in een traditionele klei-oven als op het 
nieuwe kooktoestel gekookt. Zo zag ik het verschil in 

het resultaat. Ik was blij om te zien dat dit nieuwe 
kooktoestel minder brandstofhout nodig heeft. En 
dat er minder rook en roet wordt geproduceerd. 
Vorige maand kon ik er eindelijk zelf één kopen voor 
bij mij thuis! Ik heb al 19 kilo biochar gebruikt op 
mijn akker en ik zie nu al een verbetering in de 
productie van groente.” 
Het is ook mogelijk dit project te ondersteunen door 
een bijdrage over te maken op 
NL87RABO0373739974 t.n.v. Diaconie van de 
Protestantse Gem. Zwolle ZWO Commissie 
Oosterkerk o.v.v. Veilig koken Bangladesh. 
 

“Aan tafel”: Bengaalse maaltijd. 
Op zondag 6 november 2022 willen wij in de 
Oosterkerk een Bengaalse maaltijd organiseren. Na 
de dienst en het koffiedrinken is er gelegenheid om 
mee te doen aan een quiz om vervolgens om 12.30 
uur met elkaar te eten. Kosten zijn €7,50 per 
volwassene,  €2,50 per kind. Intekenlijsten hiervoor 
liggen in beide kerken of men kan zich opgeven via 
zwo.ok.ak@gmail.com. De meeropbrengst is 
bestemd voor ons ZWO project: Veilig koken 
Bangladesh!   
ZWO-commissie Adventskerk/Oosterkerk 
 

Do 27 oktober  Kloosterbioscoop 
Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er 
samen over na te praten is een activiteit die we als 
Oosterkerk en Adventskerk opnieuw organiseren, 
samen met de Dominicanenkerk en de Thomas a 
Kempisparochie. De ontvangst met koffie of thee is 
telkens vanaf 19.15u in het Dominicanenklooster, 
waarna om 19.30u de vertoning van de film begint. 
De entree bedraagt € 7,50, inclusief de consumptie. 
Er is geen pauze. Na iedere film is er voor wie wil 
een nagesprek. De tweede film Perfetti Sconosciuti 
/ Perfect Strangers zal worden vertoond in het koor 
van de kerk (kleed u warm aan!).  Wie van te voren 
tickets bestelt via de website van het 
Dominicanenklooster is verzekerd van een zitplaats. 
 

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 deelnemers 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 
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worden opgewarmd. Het mag een maaltijdsoep 
zijn, een pan met stamppot, of nog weer iets 
anders. De kosten worden uiteraard vergoed. Wie 
kookt mag zelf gratis deelnemen aan de 
bijeenkomst als beloning. Opgave voor het koken 
bij Klarieke Hop: scriba@oosterkerk.nl 
  

Leeskring in november 
Na twee jaar pauze is het weer mogelijk een 
leeskring aan te bieden, ditmaal over het boek 
‘Grote Woorden’ van Martien Brinkman. De grote 
woorden uit de christelijke traditie zoals schepping, 
dood, schuld en bevrijding worden tegen het licht 
gehouden. Dat gebeurt telkens aan de hand van 
een gedicht. De leeskring vindt plaats in de 
Oosterkerk. De data zijn: dinsdag 1, 8, 15 en 22 
nov, aanvang steeds om 18.00u. De begeleiding is 
in handen van ds. Iemke Epema en ds. Ale 
Pietersma. De kosten zijn € 2,- per keer, inclusief 
een kopje koffie of thee. Het is de bedoeling dat u 
het boek (nieuwprijs € 19,99) zelf aanschaft. 
Informatie bij ds. Iemke Epema, e-
mail: dsiemkeepema@oosterkerk.nl en opgave 
(graag voor 15 okt) via raad.vent@adventskerk.nl 
 

Inloop koffieochtend Oosterkerk 
Elke donderdagmorgen in de even weken staat de 
koffie klaar in de Oosterkerk. 
Kom zomaar even binnenlopen voor gezelligheid en 
ontmoeting. 
Welkom a.s. donderdagmorgen 20 oktober tussen 
10.00 en 11.30 uur. 
 

Zendingskalender 2023 
Ook voor het komende 
jaar wordt er een 
zendingskalender 
uitgegeven, deze keer 
met afbeeldingen van 
wandkleden,  
ontworpen  door de 
Chinese christelijke 
kunstenaar He Qi  en op 
traditionele wijze 
geweven door vrouwen  
van de Tujia minderheid 
in China. Thema: Een 
nieuwe weg met 
Christus.  
De kalender is tot uiterlijk 10 november te bestellen 
door € 9,- (of een veelvoud indien u meer kalenders 
wenst) over te maken op bankrekeningnummer 
NL87RABO0373739974 t.n.v. Diaconie van de 

Protestantse Gem. Zwolle ZWO Commissie 
Oosterkerk o.v.v. kalender 2023 en uw adres en 
telefoonnummer. De kalender wordt dan bij u thuis 
bezorgd. De opbrengst is bestemd voor het ZWO 
project Veilig koken Bangladesh. Bij onvoldoende 
belangstelling laten wij u graag weten hoe u de 
kalender zelf kunt bestellen. Voor meer informatie 
kunt u mailen naar zwo.ok.ak@gmail.com of bellen 
met 06 25180714. 
ZWO-commissie  Adventskerk/Oosterkerk 
 

Dienstenveiling 
Afgelopen zaterdag, 8 oktober, was het dan 
eindelijk zover! De dienstenveiling vond plaats. Er 
was een prachtige opkomst met meer dan 90 
bieders! Vooraf hebben we heerlijke soep gegeten 
en daarna werd het een gezellige avond met veel 
enthousiasme. Sommige kavels waren zo populair, 
dat er ter plekke extra plekken werden 
aangeboden. Het kwam uit op een opbrengst van 
ruim 6800 euro! Maar, eigenlijk nog veel mooier: er 
zijn 680 biedingen gedaan en dat betekent 680 
ontmoetingen tussen mensen van onze gemeenten. 
Zondag 16 oktober is er nog een laatste kans om 
tóch ook nog aan te sluiten. Kijk op akdv.nl op 
welke kavels er nog plek over is en vertel ons na de 
dienst wat u nog zou willen. De opbrengst gaan we 
verdelen over zorgboerderij Molenzicht en de beide 
wijkkassen. Als de precieze opbrengst bekend is 
(met de naveilingen erbij en de kosten eraf), hoort 
u nog van ons! 
 

Ontmoetingshuis “Wat wil Thomas ons zeggen” 
Deze avond op 25 oktober as mag u niet missen. We 
ontmoeten elkaar in Windesheim, in de Hervormde 
kerk, deel van het voormalig klooster. Wim Verwey, 
kenner van de Moderne devotie, legt ons een aantal 
prikkelende stellingen voor uit de Navolging van 
Christus. Hoe las Thomas deze teksten, wat vinden 
wij ervan en welke betekenis hebben ze voor jou? 
We beginnen de avond om 19.30 uur en sluiten om 
21.30 uur af met een meditatief moment in de kerk, 
voormalige brouwerij van het klooster. Het belooft 
een mooie en inspirerende avond te worden.  
De kosten zijn € 10.00 inclusief koffie/thee. Dit 
bedrag graag overmaken op ons rekeningnummer 
NL 71 INGB 0007 852 541. Aanmelden via:  
https://ontmoetingshuismodernedevotie.nl/progra
mma/wat-wil-thomas-ons-zeggen/   
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Kloosterweekend  – Thema: “bidden 
met Iconen” - 17 – 21 maart 2023 
We hopen een (extra) lang weekend (3 nachten) 
door te brengen bij de Benedictijner monniken in 
Chevetogne in België. Zie www.adventskerk.nl 
www.monasterechevetogne.com Er zijn alleen nog 
2 persoonskamers beschikbaar voor 
dames. Aanmelden is nog mogelijk tot 1 
januari via an.vandermeulen@planet.nl. 
 
Viering in de Grote of Sint Michaëlskerk, aanvang 
17.00 uur 
Zondag 16 oktober Michaelsviering, vesper. Vg. ds. 
Jan Doelman, m.m.v. enkele zangers van de 
Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen. 
Zie www.michaelsvieringen.nl          
              

 Zwols leerhuis [in de Lutherse Kerk, Koestraat 4]  
Nou, we zijn begonnen met 
de Elisaverhalen. 
A.s. dinsdag 18 oktober komt 
2 Koningen 4:8-37. 
In mijn bijbeltje staat 
erboven: “De Sunamietische 
en haar zoon”. En in de NBV 
staat erboven: “Elisa en de 

vrouw uit Sunem”. 
We zien u graag (een keer) komen. 
Er is geen voorwerk nodig. Neem zo mogelijk wel zelf 
een bijbel mee. 
Vanaf 19.45u kunt u binnen komen. We starten om 
20.00u. Het duurt tot 21.30u.   
Meer informatie: leerhuis@elkz.nl 
 

Gratis koffieconcert 
Stichting koffieconcerten nodigt 
u van harte uit voor een gezellig 
koffieconcert in het 
Academiehuis (Grote Kerk). Dit 
koffieconcert is gratis toegankelijk. De enthousiaste 
pianist Wouter Harbers trakteert u hier op een uur 
romantische pianoklanken. Samen met cellist Csaba 
Erdös en Strijkkwartet Romance weet hij 
ongetwijfeld een gevoelige snaar bij u te raken. Van 
ontroerende adagio’s tot een vrolijk Hongaars 
Rondo van Haydn, een afwisselend programma! 
  
Woensdagochtend 19 oktober bent u vanaf half 10 
welkom, het concert start om 10:00u. Het loopt 
storm, dus wilt u verzekerd zijn van een plekje, 
reserveer dan snel via www.koffieconcerten.nl! 
 
  

De musical biedt een afwisseling van toneelspel door 
acteurs uit de Adventskerk en muziek door   
Koorbizniz uit de Oosterkerk aangevuld met 
begeleidende muzikanten met eigentijdse songs  
in een pakkende Nederlandse hertaling. Heden en 
verleden in contrast, het gedachtengoed van  
Thomas a Kempis komt tot leven in teksten en 
muziek.  
 

Concept en ontwikkeling  Hans Tissink, muzikale 
leiding Geeske Koopman. 
Toegang vrij, met geldig toegangsbewijs met QR code 

Plaats reserveren 
via www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl 
Kerk open vanaf 19:30 

 
 
 

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 Hans Gerritsen 
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