
  27 november 2022 

Voorganger  :  ds. Iemke Epema 

Collecten :  1e: Diaconie     2e: Kerk       3e : Stille hulp 

Digitaal aandachtsboek: 06 45 367 926 

 

Bloemengroet 
De bloemen van vandaag gaan 
naar Mw. A. Bakker 
Hiermee drukken we onze 
verbondenheid uit. 
 

3e kollekte: Stille armoede 

Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, 
zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, in grote 
financiële problemen zijn terechtgekomen. Zij 
kunnen niet langer zelf hun basisbehoeften betalen, 
zoals eten en drinken, kleding, of de huur van een 
woning. Juist in de energiecrisis doen mensen, die 
tot voorheen zich prima konden redden, een beroep 
op de diaconie. 
Met het oog op hen verleent de diaconie stille hulp. 
Het is hulp die niet opvalt, maar die wel steeds meer 
nodig is. Er wordt gerekend op uw stille hulp, via de 
doelcollecte van deze zondag. 
 

Doop 

Komende zondag 27 november, eerste Advent, 
beginnen we het nieuwe kerkelijk jaar met een 
doop. Op 24 augustus zag PUCK SOPHIE het 
levenslicht, dochter van Elke Stenvers en Jelle 
Datema. Het treft prachtig dat de titel van het 
Adventsproject dit jaar Levenslicht is. We hopen op 
een feestelijke dienst. 
 

Kerstmusical 

We gaan weer een Kerstmusical opvoeren tijdens 
de kinderkerstviering op zondagochtend 25 
december. Dit jaar steken we het bekende 
kerstverhaal in een nieuw jasje. Heb jij/ hebt u ooit 
weleens nagedacht over hoe de kerstnacht er voor 
de herbergier uit heeft gezien...  
Ben je nieuwsgierig naar dit verhaal? Zit je op de 
basisschool? Vind je het leuk om samen met andere 
kinderen te zingen? Of te acteren? Kom dan de 
adventszondagen na de dienst oefenen. Voor de 
oudste kinderen is er, voor wie wil, een rol met 
tekst. De andere kinderen zingen mee in het koor 
en zijn figurant.  
We oefenen op 27-11, 4-12, 11-12 en 18-12 met 
de oudste kinderen tijdens de kinderkring. 
Voor de jongste kinderen of de kinderen die geen 
rol willen is er wel kinderkring tijdens de dienst. 
We oefenen met alle kinderen op dezelfde data de 
liedjes na de kerkdienst (ongeveer een half uur). 
Mogelijk dat we 4 december niet het zingen 

oefenen na de dienst i.v.m. het 
Sinterklaasweekend. 
Naast alle adventszondagen oefenen we ook 
zaterdag 24 december van 11.00 tot 13:00 uur. Dat 
is de generale repetitie in de kerk met decor. Op 
zondag 25 december om 9.00 uur is de 
kinderkerstviering in de Oosterkerk en voeren we 
de musical op. 
Wil je graag meedoen, mail ons dan even vóór 
zaterdag 26 november. En geef dan ook aan of je 
een rol wilt. 
We maken er samen weer een mooie musical van! 
Dianne, Natasja en Jorien  
(bijzetdehaan@hotmail.com) 
 

Bedankt 

Mevrouw v.d. Wetering was erg blij met de mooie 
witte cyclaam die haar zondag in IJsselheem werd 
gebracht en zij bedankt de mensen van de 
Oosterkerk hier heel hartelijk voor. 
 

Schrijf een brief. Verander een leven 

Rond 10 december ( Internationale Dag van de 
Mensenrechten) houdt A.I. wereldwijd haar 
brievenschrijfactie Write for Rights. Ook dit jaar en 
ook in Zwolle. Op 9 dec. in het Cultuurhuis 
Stadshagen van 10.00-17.00 u. en op 10 dec. in de 
Stadkamer Zeven Alleetjes van 10.00-17.00 u. 
Net als vorig jaar zijn er voor de mensen die liever 
thuis schrijven zgn. thuisschrijfpakketjes 
samengesteld. In elk pakketje zitten 10 
voorbeeldbrieven en solidariteitsteksten voor 10 
cases. Als u zo’n pakketje wilt hebben kunt u voor 5 
dec. contact met mij opnemen. 
jeannet.bousema@hotmail.com ( tel. 4542999) 
 

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 1 
december tussen 10.00 en 11.30 uur.  
 

Paarse bussen 

Het is weer Advent! We gedenken de geboorte van 
Jezus, Licht in onze chaotische wereld. Wij maken 
ons grote zorgen. En terecht. Toch wil de ZWO in 
deze Adventstijd de focus richten op Bangladesh, 
een land dat enorm lijdt onder 



 

NL23 INGB 0001 1582 71 tnv Prot. Wijkgemeente Oosterkerk  |  NL50 RABO 0158 1661 91 tnv Diaconie Oosterkerk 

Meer informatie op www.oosterkerk.nl 

 
 

klimaatsveranderingen. Maar ook een land waar het 
Akha-fornuis gepromoot wordt, zodat vrouwen 
duurzaam en gezond kunnen koken en daarnaast 
ook nog organische mest kunnen produceren.  
Tijdens deze Adventsweken zullen de Paarse bussen 
voor Bangladesh na iedere kerkdienst klaarstaan bij 
de uitgang in de hoop dat u ook uw steentje bij wilt 
dragen. Het geld kan natuurlijk ook overgemaakt 
worden op bankrekening NL87RABO 0373 739 974 
t.n.v. Diaconie van de Prot. Gemeente Zwolle  ZWO 
Commissie Oosterkerk o.v.v. Veilig koken 
Bangladesh.    
ZWO-commissie Adventskerk/Oosterkerk 
 

Adventsthee 

De komende weken gaan de XL-  en de 
Providergroepen  van onze kerken aan de slag om 
adventsthee te verkopen t.b.v. de ZWO -actie Veilig 
koken Bangladesh. U kunt deze thee aanschaffen in 
zakjes van 50 gram (genoeg voor 25 kopjes thee) 
voor € 4,-.  Daarnaast zullen er ook zakjes verkocht 
worden op de ZWO- tafel van 11 december. 
Uiteraard vinden wij als ZWO-commissie het erg fijn 
dat onze jongeren dit willen doen en hopen we op 
een mooie opbrengst. 
ZWO- commissie Adventskerk/Oosterkerk  
 

Do 1 december:  Flee 

Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er 
samen over na te praten, een activiteit die we 
opnieuw samen met de Dominicanenkerk, de 
Thomas a Kempis-parochie en de Oosterkerk 
organiseren. In het Dominicanenklooster is de 
ontvangst met koffie of thee telkens vanaf 19.15u, 
waarna om 19.30u de film begint. Er is geen pauze. 
Na iedere film is er, voor wie wil, een nagesprek. 
Op donderdag 1 december wordt de 
film Flee vertoond. Zoals de titel al zegt 
gaat Flee over vluchten, en de angst, verveling, 
spanning, onzekerheid die bij het vluchten en het 
leven daarna hoort. De film is gebaseerd op het 
ware vluchtverhaal van een anonieme vriend van 
regisseur Jonas Rasmussen. De animaties in de film 
maken het verhaal extra invoelbaar, misschien wel 
meer dan een speelfilm zou kunnen. Reserveren 
kan via de website van het 
klooster www.dominicanenzwolle.nl 

Viering in de Grote of Sint Michaëlskerk, 
aanvang 17.00 uur 
Zondag 27 november eerste Advent, 
Michaelsviering Vesper. Thema: ‘De naam 
bezingen’. Vg. ds. Harm Bousema m.m.v. enkele 
zangers o.l.v. Toon Hagen. 
Zie www.michaelsvieringen.nl 
 

Trinity Kerststallen Tour  

Op zondag 18 december komt Trinity naar de 
manege in Zwolle om die op te tuigen tot een 
oergezellige kerststal. Met hun unieke combinatie 
van uitbundigheid en diepgang weten ze jong en 
oud te raken en aan het dansen te krijgen. 
  
Het zijn gekke tijden. Er speelt van alles. Net als in 
de tijd dat Jezus werd geboren. En we geloven dat 
Hij nog steeds geboren wil worden in ons leven. In 
ons land. Midden in onze sores en gedoe. Kerst is 
meer nodig dan ooit. Dus wil je samen met 
honderden anderen meezingen tot je hees bent? 
Op de toonhoogte komen van kerst? Je verbonden 
voelen met elkaar ondanks alles? Dan moet je er 
(opnieuw) bij zijn! 
  
Er is van allerlei lekkers zoals: speciaal bier, 
chocolademelk en glühwein. En wat dacht je van 
warme wafels terwijl je luistert naar mooie 
kerstliedjes? En als het feest losbarst kun je je 
warm dansen en zingen met Trinity songs, 
kerstliedjes uit heel de wereld en vele genres. 
Trinity speelt op twee boerenkarren en de 
concerten gaan door, wat de temperatuur ook 
doet. Dus dikke jassen aan en knallen! 
  
Tickets zijn verkrijgbaar 
op: https://www.truetickets.nl/e/16516/tickets/ 
 
 

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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