
KERKGROET  OOSTERKERKGEMEENTE (oplage 130)                                                                                       8 OKTOBER 2017  
   

 Pastores van onze gemeente zijn:  
Ds I. Epema tel. 454 23 66 dsIemkeEpema@oosterkerk.nl      vrij: vrijdag 
Ds N. Eygenraam tel. 452 52 23 dominel@hetnet.nl                      vrij: vrijdag 
Ds H. Tissink tel. 337 44 06 jttissink@hetnet.nl                      vrij: zaterdag 
Ds E. Urban           tel 06 26 99 95 94  dsEllyUrban@oosterkerk.nl           werkt: vrijdag en woensdag

 
 
 
 
 
  
 
 
Voorganger  : 10.00 uur: ds. Elly Urban en pastor 
                       Hans Schoorlemmer 
Koster             : 10.00 uur: Wiep Jagersma 
Collecten       : 1

e
: Diaconie   2

e
: Kerk    

  3
e 

: Exploitatie PGZ  
 
 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan de 
bloemen naar:  
Mw. D. Verweij, p/a Woonzorgcentrum 
De Kievitsbloem kamer 183, 
Patriottenlaan 3, 8014 XP Zwolle. 
 Langs deze weg willen we onze 

verbondenheid met elkaar tot uitdrukking brengen. 
 
Maria, van alle tijden en van iedereen 
In dit weekend vindt er een kanselruil plaats met onze buren 
uit de Dominicanenkerk. Deze oecumenische vieringen zijn 
gezamenlijk voorbereid. Maria staat deze keer centraal in en 
rond de vieringen en het thema van beide vieringen is: Zij 
bewaarde alles in haar hart….  
Na afloop van de viering op zondag drinken we eerst koffie 
bij ons in de Oosterkerk en daarna is iedereen uitgenodigd 
om, onder leiding van pastor Hans Schoorlemmer, een 
fietstocht te ondernemen naar een bijzondere plek: de 
Mariakapel in Veecaten (ong. 7 km). Daar lunchen we 
samen, graag zelf een lunchpakketje meenemen. Naar 
verwachting bent u rond half 3 weer terug in Zwolle. Opgave 
vooraf is niet nodig. In de Dominicanenkerk, waar u ook van 
harte welkom bent, zijn twee vieringen: op zaterdag. 7 
oktober om 18.30 uur  en op zondag  8 oktober om 10.00 
uur. Voorgangers daar zijn ds Iemke Epema en pastor 
Corinne van Nistelrooij. 
 In de  Oosterkerk gaan pastor Hans Schoorlemmer en ds. 
Elly Urban samen voor en zingt de Oosterkerkcantorij. 
 
Dinsdag 10 oktober start rondreizend theologencafé  
Komend seizoen presenteren de predikanten van de PGZ een 
rondreizend theologencafé. Iedere tweede dinsdag van de 
maand vertelt één van hen in één van onze kerkgebouwen 
iets over een theoloog of een theologische stroming die hem 
of haar veel te zeggen heeft, en gaat daarover in gesprek 
met de deelnemers. De eerste avond in de reeks is komende 
dinsdag, 10 oktober, in de Oosterkerk, aanvang 20 uur,  

 
 
 
 
 
 
onder leiding van ds. Margo Jonker. Zij zal spreken over de 
theologie van het alledaagse.  U hoeft zich niet van te voren 
aan te melden voor deze avond. 
 
Het Verhaal Gaat weer beginnen 
Het is weer zover: op 10 oktober start het nieuwe seizoen 
van de serie bijeenkomsten ‘Het Verhaal Gaat’. Iedere twee-
de dinsdag van de maand tussen 13:30 en 15:00 uur bespre-
ken we in oecumenisch verband een hoofdstuk van het ge-
lijknamige boek van Nico ter Linden. Locatie: Lutherse Kerk, 
ingang Potgietersingel. Nieuwkomers zijn van harte welkom. 
Meer info: ds. Iemke Epema. 
 
Donderdag 12 oktober Kloosterbioscoop: Eye in the sky 
Een indringende film wordt op donderdag 12 oktober  ver-
toond in het Dominicanenklooster, over de ethische dilem-
ma’s bij een drone-aanval op een groep zelfmoordterroris-
ten. Kolonel Powell leidt een geheime missie. De piloot krijgt 
het schuiladres van de terroristen in het vizier op het mo-
ment dat een meisje zich in de ‘kill zone’ begeeft. Welk be-
sluit neemt hij? Vanaf 19:15 uur is er inloop met koffie en 
thee. Na afloop is er voor wie dat wil een nagesprek olv pas-
tor Hans Schoorlemmer. De kosten voor film en consumptie 
zijn 5 Euro. Van harte welkom. 
 
Anders in de kerk  
Inmiddels een inspirerende traditie, een samenwerking 
tussen de Oosterkerkgemeente, de Protestantse 
Wijkgemeente Hattem en het COC. Ontmoetingsavonden, 
waarin wij met elkaar van gedachten wisselen over een 
thema dat te maken heeft met geloof, kerk en 
homoseksualiteit. De eerstvolgende bijeenkomst is a.s. 
donderdagavond 12 oktober, van 20.00u. tot 22.00u. in de 
Oosterkerk. Deze keer kijken wij naar de documentaire ‘Als ik 
het zeg, dan ben ik het ook echt’. In deze documentaire van 
drie kwartier van Truus Kaspers uit Hattem zijn moeders en 
hun homozonen ‘aan de keukentafel’ met elkaar in gesprek 
over anders-zijn, coming-out en acceptatie. Eerlijke en 
ontroerende ontmoetingen, die veel herkenning kunnen 
oproepen bij ouders en hun homoseksuele zonen en 
dochters. Na de pauze delen we onze ervaringen.    
Meer inlichtingen bij ds.Wim Hortensius, predikant in 
Hattem (hortensiusw@gmail.com; tel. 4524660). Je hoeft je 
niet van te voren op te geven. Ieder die belangstelling heeft 
is van harte welkom! 
 Wim Hortensius, Marleen Pathuis, Petra Jansen  

 IBAN wijkkas:  NL23 INGB 0001 1582 71   t.n.v.  Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk 

 IBAN diaconie: NL50 RABO 0158 1661 91 t.n.v. Diaconie Oosterkerk te Zwolle             www.oosterkerk.nl 
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Meedoen met leeskring? 
Er heeft zich al een mooi aantal mensen opgegeven voor de 
leeskring rond het boek Geduld met God. Twijfel als brug 
tussen geloven en niet-geloven, van Tomas Halik, die begint 
op donderdag 16 oktober in de Oosterkerk, aanvang 20 uur, 
olv ds Nelleke Eygenraam en ds. Iemke Epema. Heeft u zin 
om ook mee te doen? Geef u dan op bij één van beide. Van 
de deelnemers wordt gevraagd het boek zelf aan te schaffen. 
 
Hallo allemaal, provider 20 oktober   
 Vrijdag 20 oktober gaan we samen zwemmen in de Scheg in 
Deventer. Voor 2,50 kun je de hele avond genieten van wa-
ter en glijbanen!  Geef je op en geef het door! 
Je kunt je opgeven via de whatsapp tot en met 17 oktober. 
We vertrekken op 20 oktober om 19.00 uur bij de Ooster-
kerk. 
 
5 november doopdienst  
Op 5 november is er weer een doopdienst, waarvoor 
inmiddels één dopeling is aangemeld. Ouders die hun kind 
graag willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. 
Iemke Epema. De eerste daarop volgende doopdienst is 
op 14 januari 2018. Deze is een week naar voren gezet ivm 
de oecumenische viering in de week van het gebed van de 
eenheid, die komend jaar op zondag 21 januari plaats zal 
vinden, bij ons in de Oosterkerk. 
 
Bevestiging en afscheid ambtsdragers. 
Op zondag 22 oktober mogen we 4 nieuwe ambtsdragers 
verwelkomen. Op die dag zullen Geertje van Loo, Petra 
Schep en Ria Westerbeek bevestigd worden als diaken. Henk 
Zomer zal bevestigd worden als ouderling, met als taak afge-
vaardigde naar de AK. 
Lies Steenwoerd neemt in deze dienst afscheid als diaken. Zij 
is jarenlang lid geweest van het college van diakenen.  
 
Zondag 5 november “stappen en happen” voor (jonge) ge-
zinnen. 
We gaan met volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar “stappen 
en happen” (Jongere kinderen kunnen bij de oppas gebracht 
worden) We wandelen een stuk en eten onderweg op be-
paalde locaties een hapje. Aan het einde van de route sluiten 

we samen af met … een toetjesbuffet! Lijkt 
het jullie leuk om deel te nemen?  
Geef je dan op bij Mintje Groot Nibbelink en 
Marjanneke Scholtheis  
mintjegrootnibbelink@gmail.com 

 of m.scholtheis@marjannekescholtheis.nl 
Dank u wel 
Door welke oorzaak ook zijn de handtekeningkaarten die u al 
twee keer aan mij hebt gezonden niet eerder dan nu in mijn 
bezit gekomen. Alsnog dank ik u voor deze bewijzen van ver-
bondenheid met de Oosterkerkgemeente. Ik woon voorlopig 
in een verzorgingshuis in Dwingeloo. Wellicht wordt dat bin-
nenkort definitief en gaat mijn lidmaatschap over naar de 
kerk van Dwingeloo, waarvan ik dan lid word. Het ga u goed 
onder Gods zegen. Met een hartelijke groet, 
Henk Scholtens 
 

Geboren 
Op 18 september is geboren FINN ABEL, zoon van Wouter en 
Lisanne Bronswijk - vd Venis. Op het geboortekaartje schrij-
ven ze: Neem maar de tijd om te groeien, te stralen, om tij-
dens het ontdekken soms te verdwalen, te beleven, verwon-
deren, met jouw blik en hart open, en weet dat wij altijd met 
jou mee zullen lopen. We verheugen ons met Lisanne en 
Wouter en allen die met hen verbonden zijn, en wensen Finn 
een gezegend leven.  
 
Stadspastor ds. Mariska van Beusichem in Ontmoetingshuis 
Moderne Devotie 
 Op dinsdagavond 17 oktober 2017 is stadspastor ds. Mariska 
van Beusichem gastspreker. Mariska is voorzitter van de 
Stichting Thomas a Kempis en publiceert geregeld over 
Moderne Devotie. Ze was onder meer hoofdredacteur van 
de glossy Thomas. Ze zal spreken over het thema ‘Moderne 
devotie nu (van Stichting tot glossy). De bijeenkomst begint 
met een gezamenlijke maaltijd om 18.30 uur in 
studentencafé Het Vliegende Paard (Voorstraat 17-19, 8011 
MK Zwolle) en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Kosten 7,50 
euro p.p. (inclusief maaltijd en koffie/thee). Voor 
aanmelding en verdere 
informatie:www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. 
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, Herfst 2017 
aanvangstijd 16.30 uur  
Thema: PREDIKER, lucht en leegte, wijsheid en dwaasheid, 
leven en liefde.  
Op zeven zondagen staan lezingen uit Prediker centraal. 
Opvallend is dat de wijze vermaningen schijnbaar moeiteloos 
heen en weer gaan tussen totale relativering en absoluut 
godsvertrouwen. Mogelijk voor ons, anno 2017, herkennend, 
verdiepend en inspirerend. 
-Zondag 8 okt. Michaëlsviering,  “Zingen in het spoor van 
Luther”. Een lied door Luther geschreven: Kom Schepper 
God, o Heilige Geest. Het gezongen Luthers avondgebed, 
‘Blijf bij, ons Heer’. M.m.v. Gea Hoven en Toon Hagen. Liturg 
is ds. Margo Jonker 
-Zondag 15 okt. Taizéviering     
 
Te koop 
Wat doen mensen die door God zijn aangeraakt? 
Bijvoorbeeld mensen van toen, in de bijbel.  
Adam,Kaïn, Noach, Abraham, Esther, Maria, Paulus en 
anderen. Hoe leefden zij? Wat wilden ze nog kwijt? Ook aan 
ons! Over God en zich zelf... 
Ds Siebren van der Zee verwoordde dit onder bovenstaande 
titel over mensen die hem inspireren, en ons wat willen 
zeggen. 88 pagina’s, €9,00. Verkrijgbaar o.a. bij Westerhof 
en ook wel bij de schrijver.  

 
 
 
 
 

 Deze kerkgroet is samengesteld door Henk Zomer 
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