
  16 februari 2023 

Voorganger  :  Dirk Jan Steenbergen 

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

 

 

Bloemengroet 
De bloemen van vandaag gaan naar 
Hr. en Mw. Berends- Huisjes. 
Hiermee drukken we onze 
verbondenheid uit. 

 
3e Kollekte: Studentenpastoraat 
Ds. Martin Jans is studentenpastor voor de 
Christelijke Hogeschool Windesheim, ArtEZ 
hogeschool voor de kunsten en Katholieke Pabo 
Zwolle. De financiering van deze vorm van kerkelijk 
presentie aan genoemde hogescholen wordt 
gedragen door de landelijke kerk én door de PGZ 
samen met de Doopsgezinde Gemeente Zwolle, de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle en de 
Remonstrantse Gemeente Zwolle. 
Te midden van alles wat studenten moeten doen 
voor studie en daarbuiten is er bij het 
studentenpastoraat tijd voor grote en kleine 
levensvragen. Men kan daar terecht voor 
individuele gesprekken: om te sparren, om op 
gedachten gebracht te worden, om je verhaal kwijt 
te kunnen. Voor meer informatie: www.relink-
zwolle.nl. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit belangrijke 
stuk kerkenwerk. 
  
Kaarten 
Op 12 februari zijn kaarten verstuurd naar E. 
Landman om hem beterschap te wensen. Mevr. H. 
Mol krijgt de felicitaties voor haar 91ste verjaardag 
en  mevr.  C. Peters- van Dijk krijgt een kaart te 
bemoediging. 
 
Bedankt 
Erwin landman Wil jullie bedanken voor 
Een mooie kaart van jullie 
Dat deed mij goed 
En met Erwin gaat het al weer beter 
Soms nog pijn in het hoofd 
Vriendelijke gr van Erwin landman 
 

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 23 
februari tussen 10.00 en 11.30 uur. 
 

Aswoensdag viering Adventskerk 22 februari 
Vergeet niet dat je stof en as bent. Een handjevol 
Zwollenaren bezoekt op As-woensdag de kerk om 
deze eeuwenoude woorden te horen. Er hoort ook 
een gebaar bij. Met houtskool tekent de voorganger 
een kruisje op ieders voorhoofd. Een symbool van 
inkeer ter voorbereiding op de 40 dagen voor Pasen. 
Stof en as? Midden in het hedendaagse Zwolle lijkt 
dat zoiets als vloeken in de kerk. Zeker zijn die 
woorden confronterend. Dit is een ritueel voor 
mensen met lef. Het herinnert je bij leven aan wat er 
na je dood van je overblijft. Iets wat je eigenlijk niet 
wilt weten. In het besef dat we niet meer zijn dan 
stof en ons leven van voorbijgaande aard is bereiden 
we ons voor op het feest van de opstanding. 
Woensdag 22 februari om 19.30u in de Adventskerk. 
Voorgangers in deze viering zijn ds. Hans Tissink en 
Mark Schippers. 
(let op! De viering start buiten, voor de kerk, met het 
verbranden van Palmpaastakken. Na de verbranding 
gaan we samen naar binnen.) 
 

Zondag 26 februari, 10:00u Adventskerk 

Een gezamenlijke dienst op deze eerste zondag in 
de veertigdagentijd, samen met de Oosterkerk in de 
Adventskerk. De Adventskerkcantorij verleent 
muzikale medewerking. We bezinnen ons op de weg 
van Jezus, na 40 dagen en nachten in de woestijn. Er 
is aandacht voor het gezamenlijke ZWO-project 
‘Veilig koken in Bangladesh’ én op de relatie met 
onze wijze van leven. Martin Teunissen van Kerk in 
Actie zal in de dienst aanwezig zijn. Na de dienst, bij 
de onderlinge ontmoeting in zaal 2, gaan we met 
elkaar en met hem in gesprek. 
Er is tijdens de dienst ok kinderkring met aandacht 
voor de start van het veertigdagenproject van de 
kinderen 'Verander je mee'?  
 
WAT DE POT SCHAFT 
Op dinsdagavond 28 februari staan de tafels vanaf 
half 6 weer gedekt om samen in de Oosterkerk te 
eten. Een aantal mensen heeft zich al opgegeven, 
wetend hoe lekker en gezellig het is. Maar er is nog 
plaats voor anderen. Nieuwsgierig geworden? Geef 
u dan snel op via de lijst op de bar of bij Dini 
Verweij: diniverweij@outlook.com. Voor donderdag 
23 februari. 
De kosten voor het tweegangen diner + koffie zijn € 
5.=. Vegetarisch eten of een dieet? We houden er 
rekening mee! Welkom! 
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Paasgroetenactie 
Ook dit jaar doen de Adventskerk en de Oosterkerk 
mee aan de Paasgroetenactie: gemeenteleden 
kunnen Paasgroetenkaarten verzenden naar 
gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Het is 
bemoedigend om zo'n kaart te krijgen. Het zijn 
dubbele kaarten, de gefrankeerde aangehechte 
kaart kan de gevangene doorsturen naar iemand 
anders. De kaarten worden op 19 februari 
uitgedeeld door leden van de ZWO. Ze kunnen 
(voorzien van (voor-)naam, eventueel een groet én 
een postzegel) worden ingeleverd op 26 februari en 
op 5 maart bij de ZWO-tafels. De ZWO verstuurt ze 
vervolgens naar een centraal adres. 
 
ZWO-commissie Adventskerk/Oosterkerk 
 

Ontmoetingshuis 

Dinsdag 7 maart 2023 Moderne Devotie langs de 
IJssel en de Vecht Mink de Vries vertelt over de ‘De 
IJssel-Vechtstreek, als bron voor toewijding in 
gemeenschap’. Waarom vinden de Moderne 
Devotie, en de Actuele Moderne Devotie, juist in 
deze streek de bakermat? Waar lagen, en liggen, de 
verbindingen tussen Kerk, Moderne Devotie, en 
Hanze? Hoe kan het dat deze IJssel-Vecht streek een 
eeuw eerder, dan West Nederland, haar Gouden 
Eeuw beleefde? In alles gaat het bij die vroege 
Moderne Devotie om een combinatie van 
persoonlijk geloof gekoppeld aan een sterke 
maatschappelijke betrokkenheid. Een uitdaging ook 
in deze tijd. We beginnen de avond met een 
gezamenlijke maaltijd om 18.30 uur. De avond 
wordt gehouden in de Bagijnehof, Koewegje 2. De 
kosten zijn € 8,50 inclusief maaltijd, koffie en thee. 
Dit bedrag graag overmaken op ons 
rekeningnummer NL 71 INGB 0007 852 541. 

‘De kerk en het slavernijverleden’ 
 Met dit thema organiseert de Koningskerk op 12 
april een symposium dat inzicht biedt in het 
slavernijverleden en de rol van de kerk hierin. 
Keynotespreker prof. dr. Alex van Stipriaan Luïscius 
verzorgt de hoofdlezing over de ‘Nederlands 
Atlantische Slavernij: achtergronden van de 
excuses’. Iedereen is welkom op dit symposium. 
Daarom is de toegang gratis en een vrije gift 
welkom. 
Het symposium vindt plaats op woensdagavond 12 
april van 19:00 tot 22:00 uur. Het wordt gehouden 
in de Koningskerk aan de Landsheerlaan 5 in Zwolle. 
Vooraf aanmelden is verplicht en je bestelt je ticket 
via www.jirk.nl. Er is plek voor maar 350 mensen, 
dus wees er snel bij want vol is vol! 

Tijdens het symposium verzorgt ook ds Jeroen Syts
ma van de Koningskerk (www.koningskerk.nl) een 
lezing met als thema ‘Spreken en zwijgen’. 
Daarnaast spreekt Shirley Kambel over het 
vergroten van het historisch besef over het 
slavernijverleden en om elkaar daarin te leren 
kennen, te ontmoeten en de verbinding te zoeken. 
Kambel is voorzitter van Comité 30 juni / 1 juli 
Zwolle en kartrekker van Keti Koti Collectief. 
Tijdens de avond is er ruimte om vragen te stellen 
aan de sprekers. Hierbij treedt mr. Jan de Beer op 
als gespreksleider en hij is ook avondvoorzitter van 
het symposium. Tenslotte is er gelegenheid om 
elkaar werkelijk te ontmoeten onder het genot van 
koffie en/of thee met wat lekkers erbij. 
Het symposium sluit aan bij het Herdenkingsjaar 
Slavernijverleden dat duurt van 1 juli 2023 tot 1 juli 
2024. Op 1 juli 2023 is het 160 jaar geleden dat de 
slavernij officieel door de Nederlandse regering 
werd afgeschaft en 150 jaar geleden dat de laatste 
mensen daadwerkelijk vrij werden 

 

Michaëlsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 17.00 

uur 

In de reeks zondagen die tot de Epifanie worden 
gerekend staat telkens één lied centraal. 
 
Zondag 19 februari Michaëlsviering, Vesper. Thema: 
‘Hij is het!’  Vg. Robert Kanning en Harry Steenbergen 
m.m.v. enkele leden van de Michaëlscantorij o.l.v. 
Toon Hagen. Zie www.michaelsvieringen.nl 

  

Als extra bijlage vindt u bij deze kerkgroet een 

special van de ZWO-commissie 

 

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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