
Zondag 30 oktober 2022   

Voorganger  :  Hans en Josephine v Pampus kanselruil 

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

kerkgebouwen 

Digitaal aandachtsboek: 06 45 367 926 

 

Bloemengroet 
De bloemen van vandaag gaan 
naar Wil de Groot. 
Hiermee drukken we onze 
verbondenheid uit. 
 

Viering in de Grote of Sint Michaëlskerk, aanvang 
17.00 uur 
Zondag 30 oktober Michaelsviering Vesper. Vg. 
Robert Kanning en Harry Steenbergen m.m.v. 
enkele zangers o.l.v. Toon Hagen. Thema: Psalm 
22. Zie www.michaelsvieringen.nl 
NB. Zondag 6 november begint de viering om 
19.00 uur   
 
Kinderwagen gezocht. 
De diaconie  en de Stichting voor Elkaar Zwolle 
vragen uw hulp voor een alleenstaande moeder 
uit de Indische buurt.  
Zij is in verwachting van haar tweede kind en 
heeft op korte termijn een kinderwagen nodig en 
hiervoor niet de financiële middelen. 
Is er iemand  die een kinderwagen (met eventueel 
toebehoren) heeft en deze aan haar zou willen 
uitlenen? 
Reacties graag naar Koob Fredriks. Zijn 
mailadres: koobfredriks@hotmail.com 
 
Gemeenteberaad 
Op zondag 6 nov nodigt de kerkenraad u van harte 
uit om deel te nemen aan het gemeenteberaad, 
aansluitend aan de viering. Daarin willen we u oa 
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. 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 
 
zondag 13 november: Inzameling producten voor 
de Voedselbank Zwolle 
Op dit moment zijn er 350 huishoudens die 
gebruik maken van de Voedselbank Zwolle. De 
inflatie en de energiecrisis hebben invloed op het 
klanten aantal (neemt toe) en op de aanvoer van 
producten en levensmiddelen (neemt af). 
De voedselbank heeft behoefte aan rijst, 
wasmiddel, tandenborstels en houdbare 
chocolademelk. 
Doet u mee aan de inzamelingsactie voor de 
Voedselbank? 
U kunt uw producten inleveren voor of na de 
kerkdienst van zondag morgen 13 november. 
Namens de Diaconie bedankt voor uw bijdrage. 
 
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. U kunt uw 
bestelling ook plaatsen via zwo.ok.ak@gmail.com 
of telefonisch  
(o6 25180714). De kalender wordt na betaling bij 
u thuis bezorgd. De opbrengst is bestemd voor het 
ZWO project Veilig koken Bangladesh. Bij 
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onvoldoende belangstelling laten wij u graag 
weten hoe u de kalender zelf kunt bestellen.  
ZWO-commissie  Adventskerk/Oosterkerk 
 
“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, ook 
kan men zich opgeven via zwo.ok.ak@gmail.com. 
De meeropbrengst is bestemd voor ons ZWO 
project: Veilig koken Bangladesh!  
ZWO-commissie Adventskerk/Oosterkerk 
 
A festival of Lessons and Carols 
Meezingen met A festival of Lessons and Carols. 
Dit jaar hopen we  op zondagavond 18 december 
weer  een viering in de Oosterkerk van een 
‘Festival of Lessons and Carols’ te houden.  
De Zwolse Cantorij start de repetities hiervoor op 
31 oktober. Wie mee wil zingen is van harte 
welkom op maandagavond  van 20.30 – 22.00 uur 
in de Oosterkerk. Trek een iets dikkere trui aan ! 
Graag opgave bij Rudie Altelaar. Tel. 06 49806538 
of Mail: r.altelaar@kpnmail.nl 
 
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 
  
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 3 november 
tussen 10.00 en 11.30 uur. 
 
29 en 30 oktober kanselruil met de Dominicanen 
Komend weekend is weer de jaarlijkse kanselruil 
met het rectoraat Thomas van Aquino, oftewel de 
Dominicanenkerk. Op zaterdag 29 oktober om 19 
uur (let op, deze tijd is veranderd!)  is er een 
viering in de Dominicanenkerk waarin pastor Jan 
Groot en ds. Iemke Epema samen voorgaan. 
Leanne Kroes-Zwama gaat mee als lector.  Op 
zondag 30 oktober gaan pastor Josephine van 
Pampus en ds. Hans Tissink samen voor in de 
dienst in de Oosterkerk en pastor Jan Groot en ds. 
Iemke Epema in de viering in de Dominicanenkerk. 
De aanvangstijd van beide vieringen is 10 uur. 
Hetty Callenbach is lector in de Dominicanenkerk 
en Jan Groot wordt vergezeld door een lector van 
de Dominicanen,  Kim Otte-van der Maas. Het 
thema van de dienst is Zuiver uit wie ik zal zijn, 
ontleend aan een lied dat gezongen zal worden. 
Het verhaal van Zacheüs staat centraal in deze 
gezamenlijk voorbereide vieringen. 
 
Start leeskring 'Grote Woorden' di 1 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 20: 00 uur. 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. Er kunnen nog mensen bij, opgave nog 
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steeds mogelijk bij ds. Iemke Epema, e-mail: 
dsiemkeepema@oosterkerk.nl  
 
6 november kennismaking met Mark Schippers    
Onze nieuwe kerkelijk werker Mark Schippers zal 
op zondag 6 november voor het eerst voorgaan bij 
ons in de Oosterkerk. We heten hem van harte 
welkom! Aansluitend aan de dienst houden we 
een gemeenteochtend. 
 
9 november theologisch eetcafé in de Oosterkerk 
Samen aan tafel en met elkaar in gesprek. Dit 
seizoen bieden verschillende kerkgebouwen te 
Zwolle ruimte en tijd. Het thema is ‘De zeven 
werken van barmhartigheid’. Weet je welkom op 
woensdag 9 november in de Oosterkerk. We 
hebben gelukkig mensen gevonden die de 
maaltijd willen verzorgen. Deze keer is 
justitiepastor Maaike Broeksema gast aan tafel om 
met mede-eters in gesprek te gaan over 
‘Gevangenen bezoeken’. Eet, luister en praat 
mee!  Vanaf 17:30 uur is er inloop met een hapje 
en een drankje, om 18 uur begint het programma. 
De kosten zijn € 7,50 pp incl. vegetarische 
maaltijd. Gastvrouw is ds. Nelleke Eygenraam: 
dseygenraam@adventskerk.nl.  Weet je welkom, 
maar geef je van te voren op, uiterlijk 
zondagavond 6 november: 
eetcafepknzwolle@gmail.com 
 
MET JEZUS AAN TAFEL 6-11,9.30, advenstkerk 
zwolle-zuid 
Er is iets meer nieuws over de opnames van de 
talkshow van zondag 6 November om 9.30  in de 
Oosterkerk. De gasten voor de show zijn bekend 

hoewel er 
natuurlijk 
altijd een 
mysteryguest 
aan kan 
schuiven. In 
ieder geval 
komen langs, 

Eric Trump, inderdaad de zoon van, Maria (van het 
duo Maria en Martha), Zacheus zal aanschuiven 
over de misstanden bij de belastingdienst, en een 
hooggeplaatste geestelijke.  Het kookonderdeel zal 
vervult worden door Martha (van het duo Martha 
en Maria). Na afloop zijn alle gasten beschikbaar 

voor een paar korte vragen en een handtekening. 
Natuurlijk is er ook aan u gedacht en aan de 
muziek. Kortom, het uur van uw leven : zondag 6-
11, 9.30,  Adventskerk. 
 
Opdrachtenspeurspel met pannenkoekenfeest,  
gezinszondag in Adventskerk,  6 November ,  9,30 
Aan tafel is het jaarthema.  Dat is voor ons heel 
normaal, aan tafel.  Maar niet voor iedereen. Daar 
staan we bij stil in dit opdrachtenspel. Tijdens de 
opdrachten ontdek je hoe moeilijk het soms kan 
zijn om voldoende eten te hebben. Elke keer als je 
een opdracht hebt gedaan krijg je iets voor de 
pannenkoeken.  Aan het eind delen we alles en 
hebben we een heerlijk pannenkoekenfeest. 
 

 

 
Dinsdag 8 november 2022 Ontmoetingshuis 
Thomas a Kempis schreef naast De Navolging van 
Christus onder andere ook het traktaat Het 
Leliedal. In dit boekje schrijft hij over het goede 
leven en Gods goedheid. Hij noemt Christus de 
bloem van alle deugden en spreekt over een lelie 
in het dal. Welke lelies uit het dal kunnen wij al 
plukken en verzamelen? Hans Tissink leest met 
ons diverse passages uit dit bijzondere traktaat. 
We gaan na wat deze ‘lelies’ kunnen betekenen 
voor ons leven met z’n pieken en z’n dalen. We 
beginnen de avond met een gezamenlijke maaltijd 
om 18.30 uur. De avond wordt gehouden in de 
Bagijnehof, Koewegje 2. De kosten zijn € 10,00 
inclusief maaltijd, koffie/ thee. 
Dit bedrag graag overmaken op ons 
rekeningnummer NL 71 INGB 0007 852 541. U 
kunt zich aanmelden via de website 
ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Van harte 
welkom. 
 
Doelcollecte Onderhoud kerkgebouwen 
Kerkgebouwen: we hebben er steeds minder. En 
hoe lang nog kunnen we beschikken over de 
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kerkgebouwen die de Protestantse Gemeente 
Zwolle tot nu toe heeft? We voelen de noodzaak 
en het verlangen om de deuren van de kerk open 
te zetten en een welkom te bieden aan velen. 
Vaak is de kerk letterlijk het middelpunt van de 
wijk: een huis van hout en steen dat ruimte biedt 
aan alles en allen. Uw bijdrage wordt gevraagd om 
dit mogelijk te blijven maken 
 
Zwols leerhuis [in de Lutherse Kerk, Koestraat 4]  

We lezen de verhalen over 
de profeet Elisa. De Syriër 
Naäman is genezen. Nu 
wil hij geschenken 
aanbieden. Maar deze 
goede daad krijgt een 
verkeerd vervolg. En hoe 
kun je nou zoiets 

voorkomen…? Het staat in 2 Koningen 5:19-27 
En nogmaals: iedereen kan komen, ook als je één 
keer wilt komen kijken. 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 
 
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 donderdag 3 november van 19.30 
uur tot 21.00 uur in een zaal van de Oosterkerk (in 
de Kerkgroet van vorige week stond helaas een 
verkeerde datum) 
Het best kun je je vooraf opgeven bij Jannet 
Loode: jannetloode@hetnet.nl 
Maar je kunt ook op 3 november komen. 

Meer informatie bij Siebren van der Zee: 
siebren@devanderzees.nl 
 
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! 
 
Festival of Lessons and Carols in de Plantagekerk 
Op zaterdagmiddag 3 december kunt genieten van 
en meedoen aan een ‘Festival of Lessons and 
Carols’, een viering met koor- en gemeentezang 
van bekende Engelse hymns en carols, 
vooruitlopend op Advent en Kerst. De uitvoering 
van de liederen (in een Nederlandse vertaling van 
Sytze de Vries) is voor rekening van een 
projectkoor o.l.v. Dirk Zwart, die ook de muzikale 
bewerkingen maakte. Martin van Heerde verzorgt 
de orgelbegeleiding en Englyke Baksteen de 
Bijbellezingen. De coupletten van de liederen 
worden afwisselend door koor en aanwezigen 
gezongen. De begintijd is 17.00 uur. De viering 
duurt ongeveer een uur. De entree is gratis. Bij de 
uitgang is er een collecte om de onkosten te 
bestrijden. Het kerkgebouw (Plantagekerk, Ter 
Pelkwijkstraat 17, Zwolle)  is open vanaf 16.30 uur.  
 

 

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 Oosting 
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