
                                          Zondag 12 maart 2023 

Voorganger  : ds. Iemke Epema 

Collecten :  1e: Diaconie     2e: Kerk        

    3e : Wijkkas 

 

 

Bloemengroet 

De bloemen van vandaag gaan als 
groet van de gemeente naar mw. 

Dianne Hoogendoorn.  
 

! 
 

De derde collecte is voor de Wijkkas 

Je mag er best eens bij stil staan: alle activiteiten die 
door het jaar heen in de wijkgemeenten worden 

georganiseerd. Overal zijn vrijwilligers bezig de 
verbondenheid met hun kerk handen en voeten te 

geven en zo verbindingen te leggen met anderen, 

binnen en buiten de gemeente. Voor mensen van alle 
leeftijden en ‘smaken’ is er altijd wel iets te doen, te 

lezen, te horen, te beleven. Veel van al die 
activiteiten worden betaald vanuit de Wijkkas en 

daarvoor is vandaag de derde collecte bestemd. Het 
behoeft geen betoog dat ieders bijdrage van harte 

welkom is. Eigenlijk is die een gift aan jezelf! 

 
Vesper woensdag 15 maart, 19.30u in de 

Adventskerk 
De gezamenlijke Veertigdagenvespers worden om en 

om in de Adventskerk en de Oosterkerk gehouden. 

De derde vesper begint op woensdagavond 15 maart 
om 19:30u in de Adventskerk. In aansluiting op het 

jaarthema ‘Aan Tafel’ is het overkoepelende thema 
TAFEL VAN LIEFDE. Op woensdagavond 15 maart: 

‘Tafel van Leven’. Het is de woensdag van de 
verkiezingen voor een leefbare provincie, voor al wat 

leeft op het land of in het water. 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. 

 

 
De avondmaal collecte van zondag 12 februari 

jl. 
t.b.v. de Stichting Ray of Hope (steun aan 

Pakistaanse gezinnen van gevangenen), heeft 

opgebracht € 449,40. 
Dit is inclusief de verhoging van 50%. De diaconie 

heeft het bedrag afgerond tot € 500,00. 
Een hartelijk dank aan alle gevers. 

 
 

Palmpasen stokken 

Zondag 2 april is het Palmpasen. In de kerk is er  
dan weer een feestelijke, kleurrijke optocht van  

kinderen met Palmpasen stokken. Hebben jullie  
nog stokken in huis van vorig jaar? Lever ze dan zo  

snel mogelijk weer in! Ook goed om alvast te  

weten: zaterdag 1 april gaan we de Palmpasen  
stokken versieren in de Oosterkerk. Meer infor- 

matie volgt binnenkort. 

 

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. 

 
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. 

 
Paasbroden 

Het heeft de werkgroep Evangelisatie wederom 
behaagd vlak voor Palmpasen de 80+ers van onze 

wijkgemeente van zo'n heerlijk krentenbrood te 
voorzien. Gezien het succes van afgelopen jaren 

willen we ook onze overige gemeenteleden in de 

gelegenheid stellen zo'n brood aan te schaffen. De 
prijs bedraagt € 7,50 per stuk. Het betreffende 

bedrag kunt u overmaken op bankrekening NL 91 
ASNB 070.8498.388 t.n.v. H.A. Bosma te Zwolle. 

Uiterlijk 20 maart. 

Bestellers kunnen vast noteren dat zij hun 
bro(o)d(en) op zaterdag 1 april a.s. op kunnen 

halen in de Oosterkerk. 
Namens de werkgroep Evangelisatie, Henk Bosma 

Vacature kerkrentmeester 

 
Kerkrentmeester gezocht 

De kerkrentmeesters van de Adventskerk en 
Oosterkerk zoeken een 

(ouderling)kerkrentmeester met specifieke taak en 
een ouderling kerkrentmeester met een algemene 

taak. 

Voor meer informatie zie de vacature in de bijlage. 
 

https://mail.one.com/api/kerkgroet%40oost
erkerk.nl/mail/1/INBOX/1373965102/6633/

2.2/Vacature%20kerkrentmeester_.docx 
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Meer informatie op www.oosterkerk.nl 

 
 

“Savethisdate”    

Theaterversie 'Geloof en een hoop 
zonnepanelen' naar Zwolle 

Kees Posthumus, al jaren bekend als een 
sprankelend en boeiend verhalenverteller, 

tevens theatermaker, treedt op woensdag 10 

mei op in de Oosterkerk. Hij brengt daar de 
voorstelling 'Geloof en een hoop 

zonnepanelen', samen met multimuzikant 
Henk van Glabbeek. 

Aanvang 20.00 uur; toegang vrij – vrijwillige 
bijdrage 

In een afwisselende, vooral vrolijke voorstelling 

wordt met tal van verhalen en liedjes de schepping 
gevierd. Maar ook worden zorgen over de schepping 

gedeeld en is het vizier gericht op het bereiken van 
een duurzame toekomst. 

Er klinken die avond in de Oosterkerk verrassende 

nieuwe scheppingsverhalen en een groen-gelovige 
meezinger, er wordt live gekookt en er is zoiets als 

eco-fitness. Henk van Glabbeek omlijst dit alles met 
meditatieve oosterse muziek. 

De voorstelling is gebaseerd op het boek 'Geloof en 
een hoop zonnepanelen', dat Kees Posthumus 

eerder schreef. Hij deed dat in opdracht van Groene 

Kerken. Momenteel zijn er in ons land daarbij zo'n 
400 kerken aangesloten, ook meerdere kerken in 

Zwolle. En ook zijn er steeds meer groene 
synagogen en moskeeën. Niet zo gek, want wie 

gelooft dat de schepping een geschenk van God is, 

weet zich doorgaans geroepen daar ook goed voor 
te zorgen. Pleitbezorgers van duurzaamheid komen, 

zo is gebleken, uit verschillende geloofstradities. 
  

Een gezamenlijk initiatief van verschillende (groene) 

kerken in Zwolle 
Oosterkerk, Adventskerk, Open kring, Sions kerk, 

Christelijke gereformeerde kerk Zwolle, 
Koningskerk, Dominicanenkerk, Hoofdhof, 

Evangelisch-lutherse gemeente 
 

 

23 maart bijzondere Kloosterbioscoop 
Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er 

samen over na te praten: een activiteit die de 
Oosterkerk samen met de Dominicanenkerk, de 

Thomas a Kempisparochie en de Oosterkerk 

organiseren. Donderdag 23 maart wordt er een 
bijzondere film vertoond, gemaakt door Ellen van den 

Honert, die die avond zelf aanwezig zal zijn. Ze 
werkte internationaal als muziekdocent, 

projectmanager en ondernemer, terwijl ze ook als 
liedjesschrijver en uitvoerend artiest actief was. In 

2015 richtte ze de Wild About Music Foundation op 

om de synergie tussen kunst en natuurbehoud te 
bevorderen. Dit leidde tot de productie van haar 

eerste lange documentaire, There is a place on earth, 
waarin de rol van kunstenaars in het behoud van de 

ongerepte natuur wordt onderzocht. 

Om de film te maken zijn zowel kunstenaars als 

natuurbeschermers geïnterviewd, in Portugal, India, 

de USA, Frankrijk, Canada, Hawaii, Zuid-Afrika en 
Nederland. In het Dominicanenklooster is de 

ontvangst met koffie of thee weer vanaf 19.15u, 
waarna om 19.30u de vertoning van de film begint. 

De entree bedraagt € 7,50, inclusief de consumptie. 

Er is geen pauze. Na het kijken van de film zal Ellen 
van den Honert bij het nagesprek aanwezig zijn en is 

het mogelijk om haar vragen te stellen. 
 

Vorming en toerusting 
"Als commissie Vorming en Toerusting zijn wij 

momenteel weer druk bezig invulling te geven aan 

het programma van 2023-2024. We doen ons best 
om er een zo veelzijdig mogelijk programma van te 

maken. Mochten jullie ideeën, suggesties of 
inspiraties hebben voor het volgend seizoen...dan 

zijn die van harte welkom! Deze kunnen jullie 

mailen naar lgdoumaa@gmail.com (emailadres 
begint met een 'L')" 

 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 

17.00 uur 
Derde zondag van de veertigdagentijd. 

Zondag 12 maart Michaëlsviering. Thema: Psalm 

25:15. Bijbellezing: Jesaja 51:17-23. Vg. ds. Bert 
Aalbers m.m.v. enkele leden van de Michaëlscantorij 

o.l.v. Toon Hagen. Zie www.michaelsvieringen.nl 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

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 samengesteld door 

Ans Selhorst) 
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