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Bloemengroet 
De bloemen van vandaag gaan 
naar mevr. Gré Laderweij 
Hiermee drukken we onze 
verbondenheid uit. 
 

De kaarten 
Op zondag 6 november zijn kaarten verstuurd 
naar: 
Dhr. A.Fuhri Snethlage en  Dhr. H. Klein 
Ovink  ter gelegenheid van hun verjaardag. 
Dhr. en mevr. H. van der Zee kregen een kaart 
voor hun 55 jarig huwelijk.  
Beterschap werd gewenst aan Emmie 
Brederveld en Mevr. van de Wetering, kreeg 
een kaart ter bemoediging. 
 
Derde collecte 
Tal van vrijwilligers spannen zich in om het 
kerkelijk leven, op zondagen en door de week, 
toch draaiend te houden. Het handhaven van de 
regels die in deze gelden, vormen daarbij een 
extra uitdaging en vragen veel van ieders 
creativiteit. Samen werken zij zo goed en zo 
kwaad als dat gaat aan het creëren en in stand 
houden van de verbondenheid. Het contact 
tussen gemeenteleden onderling en de plaats 
van de wijkkerken in hun omgeving. Veel van 
deze activiteiten worden gefinancierd uit de 
wijkkas. Deze zondag is de opbrengst van de 
derde collecte daarvoor bestemd, giften die 
volledig ten  goede komen aan de eigen 
wijkgemeente. Die kan er ook zelf een 
bestemming aan geven. Wie niet naar de kerk 
komt, kan gebruik maken van andere 
mogelijkheden om te geven. Bijvoorbeeld door 
een bedrag over te maken naar het eigen 
bankrekeningnummer van de wijkkas. 
 
 
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 17 
november tussen 10.00 en 11.30 uur. 
 

20 november Eeuwigheidszondag 
Op 20 november, de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, herdenken we traditiegetrouw de 
overledenen van het afgelopen jaar. Gelukkig 
hebben we dit jaar niet meer te maken met 
Coronabeperkingen en kunnen we iedereen 
welkom heten die graag wil komen. We doen 
het herdenken weer op de manier die we dat 
de laatste jaren gewend waren. Bij het eerste 
gedeelte, de herdenking van gemeenteleden 
die het afgelopen jaar zijn overleden, worden 
de namen voorgelezen en wordt voor ieder een 
lichtje ontstoken aan de paaskaars. 
Familieleden kunnen zelf naar voren komen om 
dit te doen. Bij het tweede gedeelte, het 
herdenken van andere overledenen door 
iedereen, wordt er naar zes verschillende 
punten in de kerk gelopen. Vanwege het 
brandgevaar worden er dan geen lichtjes 
aangestoken. We plaatsen kaartjes, waarop de 
namen staan geschreven van de mensen die 
herdacht worden, worden geplaatst op de 
verschillende tafels, in eenvoudige blank 
houten standaardjes. Op elke tafel komt een 
windlicht te staan, aangestoken aan de 
paaskaars. Vóór dat licht worden de kaartjes 
geplaatst, kaartjes met een afbeelding van de 
gedachtenishoek. De namen worden zo als het 
ware naar het Licht gedragen. Tijdens het naar 
voren komen klinkt er sfeervolle muziek. De 
kaartjes worden aan het begin van de dienst 
uitgereikt. Meerdere kaartjes schrijven kan 
ook. Pennen komen op de banken te liggen. De 
kaartjes kunnen mee naar huis worden 
genomen als aandenken. 
 
Gift 
Via ds. Iemke Epema heeft de wijkdiaconie van 
de Oosterkerk 
een gift ontvangen van € 1.400,00. Wat een 
mooi bedrag! 
Een hartelijk dank aan de gever. 
 
Meezingen met PZO, de Project Zanggroep 
Oosterkerk 

We herhalen nog even ons bericht 
over de Project Zanggroep 
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Oosterkerk. Want we zijn inmiddels leuk 
begonnen. Maar je kúnt nog aansluiten. We 
bereiden ons voor op het zingen in de dienst van 
zondagmorgen 11 december. 
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 die zondag.  
Het is dan de 3e Advent. Op het programma 
staan mooie, passende en geliefde liederen. 
Er zijn vanaf nu nog 4 repetitieavonden: op 
donderdagavond 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 a.s. donderdagavond 
komen. 
Meer informatie bij Siebren van der Zee: 
siebren@devanderzees.nl 
 
Zwols leerhuis  
[in de Lutherse Kerk, Koestraat 4] dinsdag 15 
november.  

Eerst even de precieze datum voor 
deze laatste leerhuisbijeenkomst van 
het najaar 2022: dinsdag 15 november. 

5 keren kwam Elisa langs. Vandaag de laatste 
keer met 2 Koningen 13:14-21. Een indringend 
verhaal over dood en opstanding, te lezen in de 
kerkdienst op zondag 20 oktober. 
Wilde je nog een keer komen, dan kan het nu 
nog. Er is geen voorwerk nodig. Neem zo 
mogelijk wel zelf een bijbel mee. Vanaf 19.45u 
kunt u binnen komen; ingang Koestraat! We 
starten om 20.00u. Het duurt tot 21.30u.   
Meer informatie: leerhuis@elkz.nl 
 
Zwolle deelt warmte 
Met ‘Zwolle deelt warmte’ vragen we uw/jouw 
aandacht voor mensen die door de stijgende 
energiekosten niet meer in hun dagelijkse 
levensbehoeften kunnen voorzien. Het is een 
initiatief van de Commissie Gezamenlijke 
Kerken.  
We zorgen voor financiële ondersteuning voor 
de mensen die dit het meeste nodig hebben. 
Denk bijvoorbeeld aan leefgeld voor een aantal 
dagen, zodat mensen boodschappen kunnen 
doen. Deze ondersteuning door de Commissie 

Gezamenlijke Kerken is voor de korte termijn, 
totdat er langdurige ondersteuning door een 
andere organisatie of de gemeente Zwolle 
geboden kan worden.  
 
Noodfonds 
De Commissie Gezamenlijke Kerken is een 
kerkelijk noodfonds van meerdere diaconieën 
van Zwolse kerken dat al sinds 1988 bijdragen 
verleent aan inwoners van Zwolle die niet meer 
in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen 
voorzien. De Diaconie van de Protestantse 
Gemeente is de penvoerder.   
Help ook mee! 
We vragen u/jou om een financiële bijdrage te 
leveren en zo deze hulpactie mogelijk te maken. 
Dit kan via het rekeningnummer NL12 RABO 
0373 7399 66 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Zwolle, o.v.v. ‘Zwolle deelt warmte’.  
Deze actie wordt mede ondersteund door het 
Diaconaal Platform Zwolle. 
Alvast hartelijk dank! 
 
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 zorgen ervoor dat 
meer mensen een beroep moeten doen op de 
voedselbank. Het beroep neemt nog verder toe, 
door verruiming van de regels waardoor meer 
mensen in aanmerking komen voor hulp. 
Daarnaast neemt de aanvoer van 
levensmiddelen en producten af omdat 
winkeliers en fabrikanten proberen verspilling 
tegen te gaan.  
Er is dus hulp nodig om te zorgen voor meer 
levensmiddelen. De voedselbank heeft behoefte 
aan rijst, wasmiddel, tandenborstels en 
houdbare chocolademelk. 
Helpt 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. 
 
Fair Trade tafel 
De ZWO-commissie Adventskerk/Oosterkerk 
heeft besloten te stoppen met de verkoop van 
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Fair Trade artikelen in beide kerken. De 
producten zijn intussen ook te koop in de 
supermarkten, wat uiteindelijk ook het doel was 
van de Fair Trade organisatie. In plaats daarvan 
is er 4 keer per jaar een ZWO-tafel met 
informatie over Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking. 
Op zondag 13 november staat er in de 
ontmoetingsruimte een tafel klaar met 
informatie over waar we als ZWO mee bezig 
zijn. En natuurlijk ook over het project: Veilig 
koken en meer inkomen voor vrouwen in 
Bangladesh. Ook kunt U hier uw oude 
postzegels en kaarten inleveren. 
Kom je/ komt u ook even een kijkje nemen? 
ZWO-commissie Adventskerk/Oosterkerk 
 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie 
Als Ontmoetingshuis en organisatie kijken we 
met vreugde terug op een zeer geslaagde 
uitvoering van de musical ‘De terugkeer van 
Thomas’. De Oosterkerk zat helemaal vol. En 
het publiek verraste koor en toneelspelers met 
een warm applaus en lovende reacties. Dit 
hoogtepunt zullen we niet snel vergeten. 
Iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn of 
haar medewerking en komst. 
Natuurlijk blijven onze ‘gewone' activiteiten 
doorgaan. Werp nog eens een blik op onze 
website ontmoetinghuismodernedevotie.nl. 
Misschien zit er wel iets moois voor u bij. Zoals 
bijvoorbeeld: 
Stiltewandeling op vrijdagmiddag 18 
november 
We maken een wandeling in stilte door het 
Engelse werk. Tijdens de stiltewandeling o.l.v. 
Hans Tissink mijmeren we over een woord, 
spreuk of vraag uit de Moderne Devotie. Aan 
het eind van de wandeling is er onder het 
genot van koffie of thee ruimte voor een korte 
uitwisseling. We verzamelen ons bij 
Uitspanning Het Engelse werk. Vertrek om 
16.00 uur. Kosten: 5 euro p.p. inclusief koffie / 
thee. Dit bedrag graag overmaken op ons 
rekeningnummer NL 71 INGB 0007 852 541. 
Dinsdag 22 november 2022 Het klooster aan 
de overkant 
Op deze bijeenkomst zal Bernard Bos ons iets 
vertellen over het klooster en het fraterhuis in 

Wapenveld. Ook komen onderwerpen als 
Moderne Devotie, Geert Grote, gemeenschaps-
huizen en onderwijs van de moderne devoten 
aan bod. Het belooft een boeiende avond te 
worden. Bernard Bos (1947) komt uit het 
onderwijs. Hij houdt van geschiedenis en 
tekenen. Hij maakte een stripboek over 
Maarten Luther (2017) en het stripboek 
‘Kloostermoppen in Wapenveld’ (2021). De 
avond wordt gehouden in de Bagijnehof, 
Koewegje 2 van 18.30 uur – 21.30 uur. De 
kosten zijn € 12,50 inclusief maaltijd, koffie en 
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. 
 
Viering in de Grote of Sint Michaëlskerk, 
aanvang 17.00 uur 
Zondag 13 november Michaelsviering. Vg. ds. Ad 
Geerling m.m.v. enkele zangers o.l.v. Toon 
Hagen. Thema: Psalm 24. Zie 
www.michaelsvieringen.nl 
  
Groenrecht thema-avond: Verborgen impact 
Op 16 november is de laatste thema-avond van 
Groenrecht rondom duurzaamheid. 
We hebben als westerse consument meer 
impact dan we denken. Niet alleen binnenshuis 
of aan de pomp, maar juist aan de andere kant 
van de wereld, bij het maken en vervoeren van 
de dingen die we dagelijks kopen. Als je die 
verborgen impact meeneemt kun je je dagelijks 
leven effectiever verduurzamen. De bespreking 
vindt plaats aan de hand van het boek ' De 
verborgen impact' van Babette Porcelijn in 
de  Noorderkerk aan de Thorbeckegracht. 
Aanvang 19.30  Graag opgeven 
via   groenrecht@cgkzwolle.nl  

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 Ans Selhorst-Lowijs 
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