
  Zondag 23 oktober 2022

Voorganger :  Dirk Jan Steenbergen, aanvang 09.30 uur in de

Adventskerk, met gospelkoor 'Grace and Glory'

Collecten :  1e: Diaconie     2e: Kerk       3e : Extra voor  Diaconie

Digitaal aandachtsboek: 06 45 367 926

Bloemengroet
Deze zondag is er vanuit de Oosterkerk geen bloemengroet vanwege de gezamelijke dienst 
met en in de Adventskerk.

Gezamenlijke  dienst in de herfstvakantie
Gospelkoor Grace & Glory treedt op in de gezamenlijke ochtenddienst van zondag 23 

oktober in de Adventskerk. Aanvang 9.30 uur. Voorganger is Dirk Jan Steenbergen.
Deze 4e zondag van de maand gebruiken we voor een gezamenlijke dienst met een bijzonder karakter, met een 
groot koor met enthousiaste zangers. Komt u ook? In een volle kerk zingt het nog mooier! En weer een goede 
gelegenheid om elkaar tijdens de koffie in gezamenlijkheid te ontmoeten.

Derde collecte zondag 23 oktober: Extra Diaconie

Steeds vaker doen mensen een beroep op de diaconie. Veel zaken zijn niet te voorzien. Denk hierbij aan de 
gestegen prijzen voor energie. Niemand had dit aan het begin van het jaar kunnen bevroeden. De diaconie wil 
mensen die door deze onvoorziene omstandigheden in de problemen zijn gekomen, helpen met een bijdrage 
voor de dagelijkse levensbehoeften. Dergelijke posten zijn aan het begin van het jaar niet te begroten. Vandaar 
deze collecte om bij onverwachte en onvoorziene omstandigheden een passende en juiste bijdrage te leveren.

Gemeenteberaad
Op zondag 6 november nodigt de kerkenraad u van harte uit om deel te nemen aan het gemeenteberaad, 
aansluitend aan de viering. Daarin willen we u ondermeer bijpraten over de voortgang van de samenwerking met 
de Adventskerk.

Vervolg Buurten met Boodschappen

Afgelopen voorjaar zijn de laatste buurten met boodschappen trajecten gestopt. Omdat de diaconie nog geld 
heeft voor dit project door uw ruime donaties, is bij Present navraag gedaan of we nog mensen kunnen helpen 
met een praatje en natuurlijk de boodschappen. Present kan onze hulp goed gebruiken. We zijn daarom op zoek 
naar enkele buurtende boodschappenbrengers voor een 30 jarige mevrouw die in het centrum woont en voor 
een 42 jarige man uit Zwolle zuid met een enthousiaste hond. Het gaat dus om maandelijks een boodschappen 
pakket brengen, gedurende een jaar, welke door de diaconie wordt vergoed. Wilt u helpen of meer informatie 
stuur dan een berichtje naar diaconie@oosterkerk.nl

PERSBERICHT

MET JEZUS AAN TAFEL,  6 November,  9.30, Adventskerk
Op 6 November zullen in de Adventskerk in Zwolle Zuid opnames worden gemaakt van de bekende talkshow ‘met

Jezus aan tafel’. Naast de bekende gastheer B. Angel zullen verschillende bekende en minde bekende 

Bijbelse gasten langs komen. Van de line up zijn op het ogenblik zeker: de rijke jongeling en het duo 

Maria en Martha. In welke figuur herken jij je het meest? 

Meer inlichtingen :  Dirk Jan Steenbergen  steenburger@kpnmail.nl

Gezinszondag    6 November  9.30   Adventskerk  
Thema :  AAN TAFEL !!!
Parallel aan de opnames van ‘met Jezus aan tafel’  vindt er voor de kinderen een activiteit plaats rond 
hetzelfde thema. De kinderen zullen ontdekken hoe moeilijk het soms is om alle spulletjes voor een 
maaltijd bij elkaar te krijgen. Maar als die moeilijkheden zijn overwonnen kunnen ze heerlijk genieten 
van versierde pannenkoeken.

Meer info nodig:  mail Dirk Jan, steenburger@kpnmail.nl



Donderdag 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 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 
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

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

KOMT U OOK ETEN? 
Op dinsdagavond 25 oktober staan de tafels in de 
Oosterkerk weer gedekt. Om half 6 worden de 
gasten verwacht voor een heerlijk diner 
en...gezelligheid kent geen tijd. 
U kunt zich tot zaterdag opgeven via de lijst op de 
bar of via de mail:diniverweij@outlook.com. 
Vegetarisch is mogelijk en we houden rekening met 
een dieet. Wees welkom! 

Meezingen met PZO, de ProjectZanggroep 

Oosterkerk

Meezingen in een kerkdienst: op zondagmorgen 11 
december is dat mogelijk voor iedereen. Misschien 
wilde je dat altijd al eens proberen. Maar wilde je je 
niet te lang binden aan een groep. Nu kan het een 
keer op deze zondag. En je zult zien: dat kan een 
bijzondere ervaring worden. Het is dan de 3e Advent.
Op het programma staan mooie, passende en 
geliefde liederen. Er zijn 6 repetitieavonden: elke 
donderdagavond te beginnen op 4 november van 
19.30 uur tot 21.00 uur in een zaal van de 
Oosterkerk. Het best kun je je vooraf opgeven bij 
Jannet Loode: jannetloode@hetnet.nl Maar je kunt 
ook op 4 november komen. Meer informatie bij 
Siebren van der Zee: siebren@devanderzees.nl
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Bibliodrama – een eigentijdse vorm van 

Bijbelse spiritualiteit

Voor hen die samen willen zoeken naar verdieping 
van geloof en leven organiseert de Raad Vorming en 
Toerusting van de Adventskerk en de Oosterkerk 
bibliodrama. In bibliodrama gaat het om drie 
verhalen: het Bijbelverhaal, het verhaal van je eigen 
geloof en twijfel, en het verhaal van de ander, waar 
je dichterbij wordt gebracht. Hoe gaat het in zijn 
werk? We lezen een verhaal, praten over wat ons 
raakt of steekt, we doen een 'belevingsspel' (geen 
toneel) en bespreken wat we hieraan hebben 
beleefd. Bij voldoende belangstelling worden 
meerdere avonden georganiseerd. De datum is 
maandag 31 oktober van 19.30‐22.00 uur in de 
Oosterkerk. De begeleiding is in handen van Hans 
Schoorlemmer en Dirk Lagerweij. Aan deze eerste 
avond zijn geen kosten verbonden. Opgave per e‐
mail: raad.vent@adventskerk.nl

Musical ‘De terugkeer van Thomas’ 
De musical ‘De terugkeer van Thomas’ 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  

De Oosterkerk is deze avond open vanaf 19.30 uur.

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/

Doe mee! Sirkelslag Kids op 4 november

Zit jij in groep 6,7 of 8 en houd jij van een uitdaging? 
Kom dan vrijdag 4 november naar de Oosterkerk! 
We spelen dan Sirkelslag, een spel waarbij je allerlei 
leuke opdrachten krijgt. In heel Nederland doen ook 
groepen uit andere kerken mee aan Sirkelslag.
De inloop is van 19.00 tot 19.30 uur. Om 19.30 
starten we echt en rond 21.00 is het afgelopen. 
Kinderen die in groep 6, 7 of 8 zitten mogen mee 
doen en ook een vriendje of vriendinnetje mee 
nemen. Je kunt je tot woensdag 2 november 
opgeven bij Marjanneke Scholtheis door te 
bellenappen of mailen: 0613286053 of 
m.scholtheis@vivente.nu
We rekenen op jullie hulp!

Viering in de Grote of Sint Michaëlskerk, 
aanvang 17.00 uur

Zondag 23 oktober Michaelsviering m.m.v. de 
Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen. Vg. ds. Nelleke 
Eygenraam. Het thema is Psalm21:‘God, o God.’ Zie 
www.michaelsvieringen.nl   
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Zwols leerhuis  (in de Lutherse Kerk, Koestraat 4)
 

We gaan een nieuw 
avontuur beleven met 
profeet Elisa. De Syriër 
Naäman komt bij hem. Wat 
dat teweeg gaat brengen… 
We doen 2 keer over dit 
verhaal: a.s. dinsdag 25 

oktober 2 Koningen 5:1‐19a. En de volgende keer 
deel 2 van dit verhaal. Iedereen kan 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

Goedkoop vliegen........?
De natuur betaalt!

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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