
                  19 Maart  2023 

Voorganger  :  ds. Elly Urban 

Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   

                       :  3e : Onderhoud Kerkgebouwen  

 

 

Bloemengroet 
De bloemen van vandaag gaan 

naar Mw. A. Nieuwenhuisen- 

Kalsbeek. Hiermee drukken we 
onze verbondenheid uit. 

 
 
Onderhoud kerkgebouwen 
“Zomaar een dak boven wat hoofden…” Af en toe 

zingen we het in de kerk en dan zijn er vast 
gemeenteleden die omhoog kijken en denken: hoe 

lang zitten we nog onder dit dak? De toekomst mag 
op dit moment nog onzeker zijn, vast staat wel dat het 

onderhoud aan de kerkgebouwen niet mag worden 

verwaarloosd. Ook in letterlijke zin mag het dak boven 
onze hoofden niet gaan lekken. Onderhoud kost 

energie en geld en daarvoor vraagt de Protestantse 

Gemeente Zwolle vandaag een bijdrage. 

Besparen van energie  

Zoals u weet stimuleert de werkgroep Groene Kerk 
zoveel mogelijk het bezuinigen en besparen van 

energie. Toch blijkt er nog gere-geld nodeloos 
verwarming aan te staan en licht te branden. Bij dezen 

nog een keer een oproep aan alle gebruikers van het 

gebouw om hierop te letten. Dus na gebruik van de 
ruimtes, verwarming en licht uit. Alvast bedankt 

namens de werkgroep en de Beheercommissie. 
 

Koffieschenkers gevraagd. 
Het koffiedrinken na de dienst is allang een niet meer 

weg te denken gebeuren in onze kerk. 

Door het uitvallen en/of afhaken van enkele 
koffieschenkers willen wij graag het team versterken 

met nieuwe schenkers. Je bent plm. één keer per zes 
weken aan de beurt en het is vooral ook gezellig om 

te doen. Mocht je zin en tijd hebben, opgeven kan bij 

mij. tinekefleur@hotmail.com of bel 038 4224800. 

Paasbroden 
De Paasbrodenactie jegens de 80+-ers van onze 

gemeente kondigde ik al aan. Maar, net als vorig jaar, 

hebben we weer veel mensen nodig die de broden 
gaan bezorgen en waarbij wellicht een praatje 

gehouden kan worden bij het uitreiken van dit 
heerlijks. Namens de werkgroep Evangelisatie vraag ik 

jullie dan ook allemaal mij te laten weten dat je 
daaraan mee wilt werken. En nou niet denken dat er 

vast wel genoeg bezorgers zijn want dat schiet 
natuurlijk niet op. We verwachten je dan, zo mogelijk 

voorzien van een grote tas, op 1 april a.s. tussen 10 
en 12 uur. Je bericht graag naar finish@ziggo.nl. 

En, o ja, het is nog steeds voor een ieder mogelijk zo'n 

brood te bestellen. 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 a.s. Bestellers 

kunnen hun bro(o)d(en) ook op zaterdag 1 april a.s. 

tussen 10 en 12 ophalen in de Oosterkerk. 
Namens de werkgroep Evangelisatie, Henk Bosma.  

 

Gezamenlijke viering.  

19 maart, op de zondag met de mooie 

naam Gaudete, verheug u is ds. Elly Urban weer bij 
ons terug, als gastpredikant. Zondag 26 maart, die de 

naam heeft Iudica, doe mij recht, is een gezamenlijke 
viering samen met de Adventskerk. Deze dienst heeft 

als thema Vergeving en is voorbereid door een 
groepje van 5 mensen, die ook meewerken in de 

dienst. 

                                                                                     
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 organi-
seren. Donderdag 23 maart wordt er een bijzondere 

film vertoond, gemaakt door Ellen van den Honert, die 
die avond zelf aanwezig zal zijn. Ze werkte internatio-

naal als muziekdocent, projectmanager en onderne-
mer, 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 produc-

tie 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 ont-

vangst 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. 

 

Paasontbijt 
Het paasontbijt op de eerste paasdag, 9 april.  gaat 

door. Er hebben zich genoeg mensen aangemeld, 
maar er kan nog meer bij. We ontbijten om 8.00 uur, 

zodat we om 9.00 uur naar de eerste dienst kunnen. 

Wil je nog mee doen, geef je dan op. 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. 
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WAT DE POT SCHAFT 

Op dinsdagavond 28 maart is de tafel weer gedekt 
voor een heerlijk 2 gangendiner en koffie! U wordt 

daarbij uitgenodigd. Aanvang om half 6 in de 
Oosterkerk. Kosten € 5,= pp. Met diëten wordt 

rekening gehouden en ook kan er vega gegeten 

worden. Wel even opgeven via de lijst op de bar of 
via diniverweij@outlook.com 

voor donderdag 23 maart. Welkom! 
 

Muzikanten gezocht 
In mei is het alweer een jaar geleden 

dat we genoten van de muzikale ta-

lenten van gemeenteleden uit de 
Oosterkerk en Adventskerk. Het was 

een verrassend en leuk concert. 
Op 14 mei a.s. komt er een nieuwe versie en daar-

voor nodigen we jullie, muzikanten vanalle leeftijden, 

van harte uit om te laten horen wat je graag speelt 
of zingt, in welke muziekstijl dan ook. Er is geen jury, 

wel een geïnteres-seerd publiek. Nog nooit meege-
daan? Dan vooral niet aarzelen.  

Pak je kans en meld je aan bij 
Geeske : koopman-ridderbos@hetnet.nl 

of Nel   : nel.vandermaden@oosterkerk.nl 

We kunnen dan overleggen over de muziek, de lengte 
van je keuzestuk, zodat we het programma beheers-

baar kunnen houden. Wij hebben er veel zin in. 
 

Michaëlsvieringen in de Grote Kerk,  

aanvang 17.00 uur 
Vierde zondag in de veertigdagentijd. 

Zondag 19 maart Michaëlsviering, Vesper. Thema: 
Psalm 122, lezing: Jesaja 52:1-7. Vg. ds. Harm 

Bousema en Christa van Stappen 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 23 maart tussen 
10.00 en 11.30 uur. 

 
Het Sallands Bachkoor met “ Bach in 6-en” bij 

Muziek met een Plus op 19 maart 2023 

Muziek met een Plus brengt op zondagmiddag 19 
maart om 15.00 uur een concert met het bekende 

Sallands Bachkoor. Uitgevoerd worden een tweetal 
cantates en daarnaast nog 4 andere werken van J.S. 

Bach. Kaarten aan de kassa of via de website van 
muziek met een Plus. 

 

Choral Evensong vanmiddag in de 
Dominicanenkerk 

Laat je meevoeren in de hemelse koorzang van het 
Jongenskoor Dalfsen, de eeuwenoude teksten en 

gebeden in deze dienst in Engelse stijl. Iedere voor-

laatste zondag van de maand wordt er een Choral 

Evensong gehouden door Jongenskoor Dalfsen in de 
Dominicanenkerk in Zwolle. Zondag 19 maart 16.00-

17.00 uur. Dirigent: Erik Korterink Organist: Adriaan 
Koops. Voorganger: Anneke Grunder 

Collecte voor de onkosten. 

Gemeenteberaad 
Komende zondag 19 maart wordt u van harte 

uitgenodigd voor het gemeenteberaad, aansluitend 

aan de viering. De kerkenraden van de Oosterkerk en 
de Adventskerk hebben het besluit genomen om per 

10 september te fuseren. Hiervoor is een nieuwe 
Plaatselijke Regeling vastgesteld.  Het is nodig om de 

gemeente te kennen en te horen over dit voorgeno-

men besluit. Naast de PR willen we de notitie Samen 
op Weg, Huis van Leven met u delen. Deze is nog in 

ontwikkeling. Tevens zullen de voorlopige resultaten 
van Kerkbalans worden toegelicht. 

 
Vesper woensdag 22 maart, 19:30u  

in de Oosterkerk 

De gezamenlijke Veertigdagenvespers worden om en 
om in de Adventskerk en de Oosterkerk gehouden. De 

vierde vesper begint op woensdagavond 22 maart om 
19:30u in de Oosterkerk. In aansluiting op het 

jaarthema ‘Aan Tafel’ is het overkoepelende thema 

TAFEL VAN LIEFDE. Op woensdagavond 22 maart: 
‘Tafel van hartelijkheid’. Ds. Epema 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. 

 

Ontmoetingshuis 21 maart 

Deze avond staat Thomas’ traktaat over de 

broosheid van het leven centraal. Mensen zijn 

als gras. Het leven duurt maar kort. Wat 

betekent deze kennis voor ons geloof en onze 

manier van leven? Welke woorden en spreuken 

van Thomas kunnen ons begeleiden op onze 

broze levensweg? De avond wordt gehouden in 

de Bagijnehof, Koewegje 2 en begint om 18.30 

uur. Begeleiding door Hans Tissink  

De kosten zijn € 8,50 inclusief maaltijd, koffie 

en thee. Aanmelden via 

 www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl 

 
Lectio Divina op donderdagochtend 

30 maart en 1 juni 2023 
Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie organiseert 

voor de zomervakantie nog tweemaal een Lectio 

Divina. We lezen in de kring een Bijbeltekst. Daarna is 
er ruimte voor stilte, meditatie en uitwisseling van 

ervaringen. In deze tijd van hectiek en onzekerheid, 
blijkt een uurtje met een Bijbeltekst als middelpunt 

een weldadige rust te geven. U bent van harte welkom 
op donderdagochtend 30 maart 2023 en 

donderdagochtend 1 juni 2023, vanaf 10:30 uur in de 
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Bagijnehof, Koewegje 2. U hoeft zich niet van te voren 

aan te melden. Koffie en thee wordt geschonken en 
kost € 1,65 per kopje. Deze ochtend wordt geleid door 

Hans Tissink en Cora Tienstra. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

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 Evert Pierik.  
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