
                                          Zondag 05 maart 2023 

Voorganger  : ds. Rein den Hertog 

Collecten :  1e: Diaconie     2e: Kerk        

    3e : Zending (Kerk in Actie/GZB 

 

Bloemengroet 
De bloemen van vandaag 
gaan naar  ?? bij het maken 
van de kerkgroet nog niet 
bekend. 
 

Spaardoosjes 
Net als in voorgaande jaren zijn er weer 
spaardoosjes voor de Veertigdagentijd 
beschikbaar. Ze worden op 26 februari 
uitgedeeld en op zondag 5 maart zijn ze 
verkrijgbaar bij de ZWO-tafel.  Ook liggen ze 
vanaf die datum bij de uitgangen van de kerk. 
Jong en oud kunnen op een zelfgekozen 
manier meesparen om zo het ZWO-project 
“Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen in 
Bangladesh” te steunen. De doosjes kunnen op 
zondag 9 april (Eerste Paasdag) worden 
ingeleverd. 

Zadenactie 
Vandaag starten we met een zadenactie. 
Zaden, zaaien heeft alles te maken met nieuw 
leven, met Pasen. We verkopen zakjes 
biologische bijenmengsel, voldoende voor 2 
m2. Prijs per zakje € 2,50; drie zakjes voor € 7.- 
De zakjes zijn vandaag en volgende zondag te 
bestellen bij de ZWO-tafel. Bestellen is tot 22 
maart ook mogelijk bij Dineke ten Klooster 
(zwo.ok.ak@gmail.com) o.v.v. naam, adres, 
telefoonnummer en het aantal zakjes. De 
zakjes worden thuisbezorgd. De opbrengst is 
voor het ZWO-project. 

Paarse bussen 
Op de zondagen in de Veertigdagentijd en bij 
de vespers in die periode staan de paarse 
bussen weer bij de uitgangen van de 
Adventskerk en de Oosterkerk. De opbrengst is 
voor het ZWO-project. Van harte aanbevolen! 

Paasgroetenactie 
Vandaag en volgende week kunnen de 
Paasgroetenkaarten worden ingeleverd bij de 
ZWO-tafel. Inleveren is ook mogelijk via de 
brievenbus van het adres Stockholmstraat 6A, 
bij de Van Karnebeektunnel. 

Spaardoosjes, zadenactie, paarse bussen en 
Paasgroetenactie zijn initiatieven van de ZWO-
commissie Adventskerk/Oosterkerk 

Michaëlsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 
17.00 uur 
Tweede zondag van de veertigdagentijd. 

Zondag 5 maart Michaëlsviering. vesper. 
Thema: Psalm 25:6. Bijbellezing: Jesaja 51:9-
16. Vg. ds. Evert Jonker m.m.v. enkele leden 
van de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen. Zie 
www.michaelsvieringen.nl   
 
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 9 maart tussen 10.00 en 
11.30 uur. 
 
Paasontbijt 
Iemke Epema heeft gevraagd of we dit jaar weer 
een paasontbijt willen organiseren. 
We hebben gezegd dat we dat wel graag willen, 
maar dan moeten er wel genoeg aanmeldingen 
zijn. 
Als jullie het fijn vinden om mee te doen, geef je 
dan op. We willen in elk geval 20 deelnemers 
hebben. Anders gaat het niet door. Daarom 
vragen we om je op te geven voor 26 maart. 
Je kunt mailen of bellen. Hettie de 
Ruiter hettie.deruiter@home.nl tel. 
0681519691, Ans 
Selhorst ans.selhorst@home.nl tel.06 
51061166 
Er liggen vanaf zondag ook intekenlijsten in de 
Bagijnehof. Er zal een vrijwillige bijdrage 
worden gevraagd. 

Theologisch eetcafé 8 maart 
Het theologisch eetcafé heeft dit seizoen als 
thema 'de zeven werken van barmhartigheid'. 
Professionals uit het veld geven een inleiding. 
De eerstvolgende bijeenkomst, op woensdag 8 
maart, zal gaan over het opvangen van 
vluchtelingen. Het woord is aan Frank 
Steenhuisen, door de gemeente Zwolle 
aangesteld voor het organiseren van 
opvangplekken. De avond vindt plaats in PG 
De Hoofdhof, Kerkweg 26 Zwolle, waar door 
Frank Steenhuisen opvang is gerealiseerd voor 
Oekraïense gezinnen. 
17.30 uur: inloop en een drankje 
18.00-18.10 uur: prikkelende inleiding gevolgd 
door discussie 
18.30 uur: maaltijd en voortzetting van het 
gesprek 
19.30 uur: de maaltijd wordt afgesloten 
 
Aanmelding kan tot uiterlijk zondag 5 maart 
via: eetcafepknzwolle@gmail.com 

mailto:zwo.ok.ak@gmail.com
http://www.michaelsvieringen.nl/
mailto:hettie.deruiter@home.nl
mailto:ans.selhorst@home.nl
mailto:eetcafepknzwolle@gmail.com


 

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

Meer informatie op www.oosterkerk.nl 

 
 

 
Gastvrouw: ds. Marijn Rohaan 
Kosten: € 7,50 
Locatie: De Hoofdhof, Kerkweg 26 
Informatie: dsmarijnrohaan@gmail.com 

Wie zingt mee? 
De Paaswake van onze aanstaande 
fusiegemeente wordt dit jaar gevierd in de 
Adventskerk op zaterdag 8 april om 21.30 u. 
Voorgangers zijn Iemke Epema en Hans 
Tissink en de cantorij van de Adventskerk zal 
aan de dienst meewerken.     
Omdat het om een gezamenlijke dienst gaat, 
willen we via dit bericht ook (ervaren) zangers 
van de Oosterkerk uitnodigen om zich aan te 
sluiten bij de cantorij tijdens de repetities voor 
de Paaswake. Wees van harte welkom! 
 
De cantorij repeteert iedere maandagavond 
van 19.30 u. - 21.30 u. in SIO en wordt tijdelijk 
geleid door Ton Lans. 
Tot de Paaswake oefenen we op 6, 13, 20, 27 
maart en 3 april.   
In verband met praktische dingen -
stemverhouding, bladmuziek, aantal stoelen- is 
het handig, dat u zich vooraf aanmeldt via het 
volgende 
mailadres:  tinekevlaming@hetnet.nl    
Ook voor eventuele vragen kunt u daar terecht. 

Gemeenteberaad 
Op zondag 19 maart zal er na de dienst een 
gemeenteberaad gehouden worden, zowel in 
de Adventskerk als in de Oosterkerk. Hierin 
worden de voorlopige resultaten van 
Kerkbalans toegelicht en de plaatselijke 
regeling van de nieuwe wijkgemeente. We 
hopen deze in de kerkenraadsvergadering van 
13 maart definitief vast te stellen. 

ZWO-tafel 
Op zondag 5 maart staan 
we weer met de ZWO-
tafel. U kunt hier 
biologische bloemzaden 
kopen (alleen contant 
betalen: € 2,50 per zakje 
en 3 zakjes voor € 7,-).) of 
bestellen. 
De zakjes zijn ook te 
bestellen 
via zwo.ok.ak@gmail o.v.v. 

naam, adres, telefoonnummer en het aantal 
gewenste zakjes. De opbrengst is bestemd 
voor ons project: “Veilig koken en meer 
inkomen voor vrouwen in Bangladesh”. 
Er zijn spaardoosjes verkrijgbaar én het is de 

laatste dag dat de 
Paasgroetenkaarten  ingeleverd kunnen 
worden.   
ZWO-commissie Adventskerk/Oosterkerk 
 

Vesper woensdag 8 maart, 19:30u in de 
Oosterkerk 
De gezamenlijke Veertigdagenvespers worden 
om en om in de Adventskerk en de Oosterkerk 
gehouden. De tweede vesper begint op 
woensdagavond 8 maart om 19:30u in de 
Oosterkerk. In aansluiting op het jaarthema ‘Aan 
Tafel’ is het overkoepelende thema TAFEL VAN 
LIEFDE. Op woensdagavond 8 maart: ‘Groene 
Tafel’ omdat het tevens Biddag voor gewas en 
arbeid is. Ds. Hans Tissink is liturg. Een lid van 
ZWO verzorgt de gebeden. Weet u welkom! 
Voor wie de vespers liever thuis volgt: op beide 
websites www.adventskerk.nl en 
www.oosterkerk.nl staat de liturgie. 
 

Zending (Kerk in Actie)/GZB 
Op elke eerste zondag in maart collecteren we 
in de Protestantse Gemeente Zwolle voor het 
zendingswerk van onze kerk. We weten ons 
geroepen om te delen in gebed, in solidariteit en 
gaven. Samen zijn we Kerk in Actie. 
Geïnspireerd door Jezus Christus, willen we 
delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en 
wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun 
recht te laten komen. De collecten geven hier 
een uiting aan.  
In de Jeruzalemkerkgemeente is de doelcollecte 
bestemd voor het zendingswerk van de GZB. 
 

Gebruikt gereedschap inleveren voor 
Afrikaanse vakscholen.  
 

De Evangelische-Luthers 
Gemeente Zwolle heeft 
zich voor de komende 
twee jaar verbonden aan 

Gered Gereedschap en 
ondersteunt de werkplaats 
in Deventer. .  

https://www.google.com/search?client=safari&rls
=en&q=gered+gereedschap+deventer&ie=UTF-
8&oe=UTF-8  
 
Naast het inzamelen van financiën worden er 
transportkisten in elkaar gezet en wordt gebruikt 
gereedschap ingezameld. Op de Groene 
Paasmarkt op zaterdag 1 april komen deze 
werkzaamheden allemaal bij elkaar.  
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Heeft u ook oude gereedschap liggen? Geef 
het dan af bij de Lutherse kerk en neem een 
kijkje op de Groene Paasmarkt.   
 
Zaterdag 1 april : 10 – 15 uur op het plein 
(achterkant van de kerk: Potgieterssingel, naast 
de Fundatie)  
 
 
Gezinszondag 
 

5 Maart,  Gezinszondag 
in de adventskerk  10.00 
uur 
Talmaplein Zwolle-Zuid 
(gebouw SIO) 
 
Iedereen is anders. Dat 
klinkt logisch. Maar toch 

lijken we ook op elkaar. Dat ontdekt Johannes 
de Parkiet ook in het boek van Mark Haayema.  
Dat boek en een Bijbelverhaal zijn de centrale 
verhalen in de Gezinsviering van zondag 5 
Maart. Hoe zijn we anders en hoe gaan we daar 
mee om. Dat gaan we ontdekken. En wat zegt 
Jezus daarover? 
 
We gaan samen zingen, luisteren, kiezen en 
laten ons verwennen met ‘koekjes van anderen’. 
Het wordt een leuke viering gericht op kinderen 
van de basisschool, hun ouders en hun opa’s en 
oma’s. Kom dus gezellig samen en vier met ons 
mee. 
 
Namens de commissie,   Dirk Jan Steenbergen 
(voorganger) 
 

 
 
 
 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 12.00 uur, met de 

datum van plaatsing. Kopij in het e-mailbericht en niet als 

bijlage. Kerkgroet voor het weekend thuis? Vul dan uw 

gegevens in via https://www.oosterkerk.nl/kerkgroet-

ontvangen-via-laposta/ (Deze kerkgroet is s mengesteld door 

Jan Oosting)) 
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