
KERKGROET    (oplage geen)   9 Oktober 2022 

Voorganger  :  ds. Iemke Epema 

             Collecten     :  1. Diaconie  2. Kerk  
                                   :  3. Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle  

 Digitaal aandachtsboek: 06 45 367 926 

 

Bloemengroet 
De bloemen van deze dienst 
gaan naar Mark Schippers en zijn 
gezin. Hij wordt vandaag in de 
Adventskerk bevestigd als 
ouderling-kerkelijk werker. 

Op deze manier laten we onze verbondenheid 
blijken. 
 

Hartelijke dank voor de vele kaarten die ik vanuit de 
Oosterkerk  heb ontvangen. Berend van Gunnik 

Schoonmaak kerkzaal. 
Nu het nieuwe seizoen weer is begonnen gaan we ook 
binnenkort de  kerkzaal weer schoonmaken.  Op 
woensdagmorgen 12 oktober beginnen we vanaf 9.00 
uur. Graag even een mailtje 
naar wim.deruiter@home.nl als je van plan bent om 
ook te komen. De beheercommissie 
 
Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle 
De kerk als een bedrijf, bij menigeen zal dit beeld 
weerstand oproepen. De kerk is geen koekjesfabriek, 
we hoeven geen winst te maken. Onze winst zit 
immers niet in geld of materiële zaken. En als we in de 
kerk over de vergeving van schulden spreken, denken 
we ook niet aan euro’s. En toch is er wel geld nodig om 
de kerk in stand te houden. Euro’s om predikanten en 
andere medewerkers hun welverdiende salaris te 
geven, om gebouwen te onderhouden en onderhoud 
te plegen aan installaties. Winst hoeven we niet te 
maken, maar meer geld uitgeven dan er binnenkomt is 
niet verstandig en een zekere reserve opbouwen kan – 
met het oog op de toekomst – geen kwaad. Vandaag 
wordt u gevraagd daar weer iets aan bij te dragen, in 
de collecte voor de exploitatie van de Protestantse 
Gemeente Zwolle. 

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. Het klooster ligt op ongeveer  
4 uur rijden van Zwolle. De datum is van vrijdag 17 
maart tot maandag 21 maart 2020. Aankomst vrijdag 
voor de middag en vertrek maandag na het ontbijt. Er 
zijn alleen tweepersoonskamers beschikbaar en slechts 
een beperkt aantal één persoonskamers. Heren slapen 
in het kloostercomplex, dames in het nabij gelegen 
gastenverblijf Béthanie. Sanitair is in de meeste 
gevallen op de gang. De kosten komen op ongeveer  

€ 175,- inclusief logies, ontbijt en diner en lakenpakket. 
Handdoeken zelf meenemen. Exclusief annulerings-
verzekering. Vervoer op eigen gelegenheid. Begeleider 
is ds. Hans Tissink.  We stellen een globaal programma 
op maar er wordt ook veel ter plekke ingevuld in 
overleg met de gastenbroeder. Dit weekend is dus niet 
helemaal vergelijkbaar met eerder georganiseerde 
kloosterweekenden. Aanmelden mogelijk tot  
1 februari. 
Info: info@ontmoetingshuismodernedevotie.nl. 
Aanmelden: an.vandermeulen@planet.nl. Zie 
ook: www.monasterechevetogne.com 
 
Het Verhaal Gaat 
Ook in het nieuwe seizoen vinden weer de 
maandelijkse – gezellige en leerzame – bijeenkomsten 
plaats van Het Verhaal Gaat. Elke keer bespreken we 
een hoofdstuk uit het gelijknamige boek van Nico ter 
Linden. We komen elke tweede dinsdag van de maand 
bijeen van 13:30 tot 15:00u in de LUTHERSE KERK 
(anders dan abusievelijk in Klankbord is vermeld); 
ingang aan de achterkant. Benieuwd? Kom gerust een 
keertje. Of informeer eens bij ds. Iemke Epema; zij is 
altijd bereid om informatie te geven. 
 
Doelcollecte 16 oktober 2022 voor het ZWO project 
Banglades 

Nieuws over ZWO project Banglades 
“Ik zie nu al een verbetering in de 
productie van groente” (Krishna Rani (op 
de foto hieronder), 38 jaar en gebruiker 
van het nieuwe kooktoestel). 
Wat vindt Krishna 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 hLoet 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.” Behalve via de collecte volgende zondag is 
het ook mogelijk dit project te ondersteunen door een 
bijdrage over te maken op NL87RABO0373739974 
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t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gem. Zwolle ZWO 
Commissie Oosterkerk o.v.v. Veilig koken Bangladesh. 
 
Kerk in het hart van Zwolle  
Onze campagne ‘Welkom in de kerk’ sluiten we 
komende week af. In het laatste artikel in weekblad De 
Swollenaer vertelt Wim van Ree, diaconaal consulent 
van de Protestantse Gemeente Zwolle, over hoe de 
diaconie zich hard maakt voor Zwolle en de 
Zwollenaren. U zult misschien verrast zijn door mate 
waarin de diaconie is verweven in de Zwolse 
maatschappij.  
Tijdens de campagne kregen we een mooi inkijkje in 
het werk van onze kerken. Wij hopen dat u hebt 
genoten van alle verhalen. U kunt de Protestantse 
Gemeente Zwolle blijven volgen op Facebook, Twitter 
of Instagram. Of neem een kijkje op pknzwolle.nl 
 
Amnesty International.  
Talloze mensen in vele landen lijden onder schending 
van mensenrechten . Amnesty International blijft 
daarom onderzoek doen en roept ons op om iets te 
doen. Een brief schrijven , een mail versturen of een 
handtekening zetten. Dat kan thuis online , maar nu 
ook elke 2e zondag van de maand in de Bagijnehof . 
Deze maand voeren we actie voor * Gustave Gatica uit 
Chili die blind werd door rubberkogels van de 
oproerpolitie. 
* Ali Maziad uit Libanon die spoorloos verdween 
   Saudi-Arabië . 
*Toffiq al -Bihani die al 19 jaar vastgehouden wordt  
   In de militaire gevangenis in Guantánamo Bay zonder 
   aanklacht.  
Er kunnen voor en na de de dienst handtekeningen 
geplaatst worden. Van harte aanbevolen!! 
 
Viering in de Grote of Sint Michaëlskerk te Zwolle, 
aanvang 17.00 uur 
Zondag 9 oktober Michaelsviering, vesper. Vg. ds. Evert 
Jonker m.m.v. enkele zangers van de Michaëlscantorij 
o.l.v. Toon Hagen. Zie www.michaelsvieringen.nl     
 
Kabels trekken 
Zaterdag 15 oktober gaan we de kabels trekken voor 
de nieuwe geluidsinstallatie die we in onze kerkzaal 
krijgen en daarbij kunnen we veel hulp gebruiken. Wie 
wil ons die dag een paar uur komen helpen? We 
beginnen om 08:30 uur. Laat even via email weten of 
je kunt helpen: hans@hanseninge.nl 
Henk Gerrits / Hans Gerritsen 
 
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 ervaringsdeskundigen/professionals 
uit verschillende kerken. Zij spreken zich uit over de 
actualiteit. Dit gebeurt op de tweede woensdag van de 
maand afwisselend 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 oktober 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 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 stampot, 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 
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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 
 
 Zwols leerhuis [in de Lutherse Kerk, Koestraat 4]  

We gaan iets spannends beginnen: een 
serie van 6 avonden met 
bijbellezingenover de profeet Elisa. Nou, 
rondom die profeet davert en dondert het 
voortdurend. Maar deze verhalen worden 

ook wel ”misschien de mooiste in de Hebreeuwse 
Bijbel” genoemd. Bij de voorbereidingen kwam óók 
weleens de vraag: dit kan toch niet wáár zijn…? De 
serie begint op dinsdagavond 11 oktober, met het 
bijbelgedeelte voor zondag 16 oktober. Daarna volgen 
18 en 25 okt. en 1, 8 en 16 (!) nov. Kom dus gerust (een 
keer). 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. 
We zien u heel graag komen. Meer informatie: 
leerhuis@elkz.nl 
 
Dinsdag 11 oktober Ontmoetingshuis over de 
Rozentuin van Thomas a Kempis 
Thomas a Kempis schreef naast De Navolging ook veel 
andere traktaten. Eén daarvan heet ‘De Rozentuin’ 
(Hortulus rosarum), geschreven na 1456. Thomas 
schrijft daarin aan de hand van verwijzingen naar de 
natuur spreuken over Gods liefde. Hoe kunnen bomen, 
bloemen en rozen ons dichter bij de goede Schepper 
brengen? Hans Tissink leest met ons enkele spreuken 
uit dit traktaat. We gaan vervolgens meditatief 
schilderen en tenslotte met elkaar in gesprek over de 
spreuken en onze creaties. 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 en 
schildermateriaal. Dit bedrag graag overmaken op ons 
rekeningnummer NL 71 INGB 0007 852 541. Van harte 
welkom! 

 
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 ervaringsdeskundigen/professionals 
uit verschillende kerken. Zij spreken zich uit over de 
actualiteit. Dit gebeurt op de tweede woensdag van de 
maand afwisselend 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 oktober 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 
 
Musical: De terugkeer van Thomas. 
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. zaterdag 5 November 2022 - Oosterkerk 
Zwolle - aanvang 20:00 Toegang vrij, met geldig 
toegangsbewijs met QR code Plaats reserveren 

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

Kopij per email aan kerkgroet@oosterkerk.nl 
vóór donderdag 12.00 uur, met als onderwerp 
de datum van plaatsing. 
Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? 
Aanmelden via: 
https://www.oosterkerk.nl/kerkgroet-
ontvangen-via-laposta/ 
Deze kerkgroet is gemaakt door Evert Pierik 
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