
 
 
Voorwoord bij het programma-aanbod 2019-2020 
 
De Raad V&T van de Adventskerkgemeente heeft weer een uitgebreid 
en divers programma kunnen opstellen. Het seizoensoverzicht vindt u 
in het bijgevoegde boekje. Graag wijzen we u op enkele 
bijzonderheden: het hele aanbod is ontstaan in samenspraak met de 
Oosterkerk en met de reeds bestaande contacten met de rooms-
katholieke parochie. De in het programma genoemde activiteiten 
vallen onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad. 
De Raad V&T dankt alle bedenkers en aanbieders van ideeën hartelijk. 
Wij denken een mooi programma te hebben voor het komende 
seizoen en hopen dan ook op een grote deelname aan de diverse 
activiteiten van uw kant. Als u suggesties heeft voor het komende 
seizoen kunt u die voor februari 2020 doorgeven aan het secretariaat: 
raad.vent@adventskerk.nl 
Voor alle activiteiten die buiten de kerkgebouwen plaatsvinden geldt 
verzekeringtechnisch deze regel, dat deelname aan de betreffende 
activiteit voor eigen risico is. 
 
Namens de Raad V&T,  
 
Christa Westerhof 
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GROEPEN DIE 'ZICHZELF REGULEREN' 
 
30+ gespreksgroep - Adventskerk 
Eens per maand komen we als groep 30+ op zo 20.00-21.30u bij elkaar. 
Met elkaar gaan we in gesprek over thema’s rond het geloof, zingeving 
en levensvragen. Aan het begin van het seizoen bespreken we met 
elkaar welke onderwerpen we aan bod willen laten komen. De avond 
wordt voorbereid door iemand uit de groep. Regelmatig nodigen we 
iemand uit om een onderwerp met ons te bespreken. De data voor het 
komend seizoen zijn: 22 sep. 27 okt, 17 nov, 15 dec, 19 jan, 16 feb, 15 
mrt, 19 apr, 24 mei en 14 jun afsluiting. Ben je benieuwd geworden 
naar de 30+ groep, wil je graag een keer sfeer proeven, of heb je 
misschien nog vragen, neem gerust contact op met Yvonne van den 
Barg tel. 06-51389057 of edwinenyvonne@planet.nl 
 
 
40+ gespreksgroep - Adventskerk 
De 40+ groep bestaat uit een groep van rond de 10 mensen. Eén keer 
per zes weken komen we op een dinsdagavond bij elkaar. We diepen 
dan op verschillende manieren een onderwerp uit en spiegelen onze 
meningen. Regelmatig nodigen we gastsprekers uit om een onderwerp 
te behandelen. Onderwerpen waar we bij stil hebben gestaan zijn 
onder andere: zoek de stilte, beelden van Jezus, laat de Geest maar 
waaien, zaligsprekingen en bronnen van inspiratie. Trefwoorden: 
bezinning, gezelligheid, betrokkenheid, verdieping, openheid en 
informeel. Belangstelling? Neem gerust contact op en kom eens langs. 
Datum: start di 10 sept 19.45-22.00u bij deelnemers thuis. 
Gespreksleiding: wisselend. Kosten: af en toe een kleine bijdrage voor 
gemaakte kosten. Informatie/opgave: Marijke van der Meer tel. 038-
4661863 of e-mail: m.t.vandermeer@ziggo.nl 
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Vacare-groep Zwolle 
Soms zie je dat boven de ingang van een klooster staat: “Vacare Deo”, 
“leeg zijn voor God.” Vaak lukt dat niet. Toch is er behoefte aan. Om 
leeg te worden van alle drukte in je hoofd . Om beter te kunnen 
omgaan met de hectiek van deze tijd. En vooral: om ruimte te maken 
voor de Geest van God die met ons meegaat door de tijd. In Zwolle 
bestaat nu al een aantal jaren een vaste Vacare-groep, zo’n vijftien 
mensen. Iedereen is welkom! We oefenen ons in “leeg-maken” voor 
God, in christelijke meditatie. De meditatieve houding: hoe zit je- hoe 
adem je. Een tekst uit de Bijbel of van kerkvaders. Stilte en muziek. 
Vacare als landelijke beweging: www.pkn.nl/vacare Datum: elke derde 
woe van de maand. Start 18 sept 20.00-21.15u in wijkcentrum SIO. 
Gespreksleiding: ds. Siebren van der Zee en ds. Henk Ottevanger. 
Kosten: € 2,- voor koffie/thee Info: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave: 
raad.vent@adventskerk.nl 
 
 
GELOOFSVERDIEPING, ONTMOETING EN BEZINNING, SPIRITUALITEIT 
 
Levensthema’s voor 60-plussers 
Mensen van 60 jaar en ouder zijn van harte welkom! In verband met 
ziekteverlof van ds. Nelleke Eygenraam is hier inhoudelijk nog niets 
over te zeggen. We willen het wel graag door laten gaan. De eerste 
datum van deze bijeenkomsten is wel vastgesteld. Op die middag meer 
mededelingen over de invulling en welke data (1x per maand). 
Hadewieg Louissen heeft aangeboden dit mogelijk samen met Nelleke 
te gaan doen. De startdatum is do 24 okt 14.00-16.00u in wijkcentrum 
SIO. Dit is onder leiding van ds. Nelleke Eygenraam. Kosten: € 2,- per 
keer voor koffie/thee. Opgave kan via het aanmeldingsformulier of een 
e-mail naar raad.vent@adventskerk.nl Max. 12 deelnemers. 
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Ontmoetingshuis Moderne Devotie 
De pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie bestaat nu ruim 
twee jaar. Het nieuwe seizoen starten we op een nieuwe locatie: de 
Theodorakapel (Theodorahof 20, 8011 AA Zwolle). We hebben een 
afwisselend programma samengesteld met onder andere diverse 
gastsprekers en activiteiten rondom het thema “de Navolging van 
Christus”. Op dinsdagavond 17 sept 18.30-21.00u starten we weer. De 
begeleiding van de avonden is in handen van ds. Hans Tissink en Mink 
de Vries. Kosten: € 7,50 per keer inclusief maaltijd, koffie/thee. Voor 
verdere data en activiteiten zie de website. Aanmelding via website: 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl Betaling vooraf via een 
bankoverschrijving op rekeningnummer NL71 INGB 0007852541 

 
 
Vensters naar de hemel, kijken met de ziel naar iconen 
Iconen worden wel vensters naar de hemel genoemd. Het zijn 
religieuze afbeeldingen die een belangrijke rol spelen in de oosters-
orthodoxe liturgie. Op deze avond zal ds. Hans Tissink verschillende 
iconen laten zien. Hij neemt ons aan de hand van meditatieve 
oefeningen mee in de wereld van deze heilige schilderijen. De datum is 
woe 20 nov 20.00u in Wijkcentrum SIO. Kosten: € 2,- voor koffie/thee. 
Opgave kan via het aanmeldingsformulier of een e-mail naar 
raad.vent@adventskerk.nl Max. 15 personen. 
 
 
Kloosterweekend Chevetogne 
Van 20 tot 23 mrt verblijven we in het Benedictijner klooster in 
Chevetogne (België) onder leiding van ds. Hans Tissink. Zie 
www.adventskerk.nl Dit weekend is inmiddels volgeboekt.  
 
 
Van 6-8 nov wordt het volgende kloosterweekend georganiseerd (PGZ-
breed ) onder leiding van ds. Cor Baljeu. Informatie: Anneke van der 
Meulen, an.vandermeulen@planet.nl 
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Symbolisch bloemschikken 
Welkom, we gaan op do 16 jan een schikking maken met als thema: de 
mantel van een Bijbels figuur. Tijd 19.30-21.30u in wijkcentrum SIO. 
Kosten € 12,50. Leiding. Anneke Scholten. Opgave voor 10 jan via het 
aanmeldingsformulier of een e-mail naar raad.vent@adventskerk.nl 
 
 
Etty Hillesum "Kantelpunten" in haar geschriften 
Sinds de verschijning van 'Het verstoorde leven' (1981) zijn overal ter 
wereld mensen onder de indruk gekomen van Etty Hillesums 
dagboeken en brieven. Zij hield in een turbulente tijd vast aan de 
schoonheid van het leven en de goedheid van de mens, geholpen door 
haar onvoorwaardelijk vertrouwen in een God aan wie wij “onderdak 
moeten verlenen”. Zó helpen wij onszelf. Momenten van verandering 
in het rijpen van haar gedachten zullen in vier ontmoetingen de 
aandacht krijgen. Als joodse werd Etty in 1943 in Auschwitz vermoord. 
Graag gaan we met elkaar in gesprek over de gedachten van deze 
bijzondere vrouw. De data zijn 24 okt, 14 nov, 6 feb, en 20 feb 20.00-
22.00u (met koffiepauze) in Wijkcentrum SIO. Begeleiding: Jan Geurts. 
Informatie: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave via het 
aanmeldingsformulier of e-mail naar raad.vent@adventskerk.nl Max. 
18 personen (opgave noodzakelijk). 
 
 
Hoe de Apocalyps, het einde van de wereld verwachten  
Vanuit mijn kinderjaren heb ik het vermoeden bewaard dat het eind 
van de wereld ineens zou kunnen aanbreken. En die gevoelens hebben 
veel mensen. Wat zegt de Bijbel daarover en hoe wordt dit gevoel 
beleefd in bijvoorbeeld de oosterse en oriëntaalse Kerken en binnen 
de Islam? In de Bijbel staat het Griekse woord ‘Apocalyps’ dat 
onthulling betekent. Zie het evangelie van Marcus (4:22) en de 
Openbaring van Johannes. Een ‘duizendjarig rijk’? In onderlinge 
gesprekken hopen we een weg te vinden hoe met deze vragen om te 
gaan. De data zijn: woe 12 feb en woe 11 mrt 9.30-11.00u in 
wijkcentrum SIO. Inleiding: ds Jaap van Slageren. Kosten: € 2,- per keer 
voor koffie/thee. Informatie: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave: via e-
mail naar raad.vent@adventskerk.nl 
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Bibliodrama 
Zoek je naar verdieping van je leven, van je geloof? Doe mee met 
bibliodrama. Het brengt je dichter bij jezelf, dichter bij elkaar en 
dichter bij een Bijbelverhaal. Hoe gaat het in zijn werk? We lezen een 
verhaal, delen wat ons raakt, doen een belevingsspel (geen toneel) en 
bespreken dit. De data zijn di 8 okt (in de Oosterkerk) en di 15 okt (in 
het auditorium van het Dominicanenklooster) 19.30-20.00u. De leiding 
is in handen van Hans Schoorlemmer (Dominicanenkerk) en ds. Dirkjan 
Lagerweij (geestelijk verzorger ziekenhuis Almere); beide hebben een 
certificaat om bibliodrama te kunnen geven. Kosten: de eerste keer is 
gratis, als men een tweede keer meedoet, wordt een bijdrage van €5,- 
gevraagd. Opgave kan bij Maartje van Loo: vanloomaartje@gmail.com 
 
 
The Passion 2020 
Ook in 2020 is er weer een Passion. Koorbizniz Oosterwind voert de 
Passion uit met begeleiding van enkele muzikanten. Door het gebruik 
van liedteksten van Nederlandstalige popartiesten, verbindende 
teksten en het lijdensverhaal van Christus ontstaat een bijzonder 
geheel. Deze benadering spreekt veel mensen aan, omdat een link 
wordt gelegd met de wereld van nu. Iedereen die mee wil zingen met 
de Passion is van harte welkom. Vanaf sept repeteren we iedere woe 
20.00-22.00u in de Oosterkerk. De Passion wordt uitgevoerd op Goede 
Vrijdag 10 april om 19.30u in de Oosterkerk. Informatie en opgave: 
Geeske Koopman - Ridderbos: koopman-ridderbos@hetnet.nl of 
Marinus Corée: marinuscoree@hetnet.nl 
 
 
SAMEN LEZEN EN LEREN 
 
Geef je buren een gezicht, teksten over Bijbel en Koran 
Al een aantal jaren lezen we met elkaar een gedeelte uit de Koran en 
de Bijbel. Elke keer is het weer een ontdekkingstocht vol verrassingen 
om te ontdekken dat het in de Koran over dezelfde zaken gaat als in de 
Bijbel, maar er toch ook altijd weer grote verschillen zijn. Dit jaar zal 
het gaan over Mozes, het kalf en de koe en de relatie met de joden.  

6 



We lezen samen Soera 2:40-62 waarin het gaat over de tocht door de 
woestijn, de Tien Geboden en het gouden kalf. Daarna lezen we Soera 
2:63-74, waarin het gaat om het offer van de rode koe, vergelijk ook 
Numeri 19:1-10. De data zijn do 16 en do 30 jan 20.00u in wijkcentrum 
SIO. Gespreksleiding: ds. Jan Post Hospers. Informatie: ds. Henk 
Ottevanger h.ottevanger@hetnet.nl Kosten: € 2,- per keer voor 
koffie/thee. Opgave via het aanmeldingsformulier of e-mail naar 
raad.vent@adventskerk.nl 
 
 
De Molukse kerk: achtergrond en betekenis 
Ontmoeting met verhalen en gesprekken. Hoezo? “De Molukse Kerk in 
Nederland, in Zwolle?” 
Waar dan? Waarom dan? Wie dan? Hoeveel richtingen? Zo kan ik nog 
wel even doorgaan. Wil je iets meer weten over achtergronden, 
betekenis toen en nu of misschien zomaar wat verhalen horen, 
schroom dan niet om je op te geven voor sowieso twee avonden. De 
data zijn do 14 en 28 mei 20.00-21.45u in wijkcentrum SIO. 
Begeleiding: Bert Letwory. Kosten: € 2,- per keer voor koffie/thee. 
Informatie: ds. Henk Ottevanger@hetnet.nl Opgave via 
aanmeldingsformulier of mail naar raad.vent@adventskerk.nl 
 
 
Leeskring ‘Ongeneeslijk religieus’ 
De schrijver Gerko Tempelman is theoloog en filosoof. Hij weet niet of 
hij wel of niet in God gelooft, maar de vraag naar God blijft hem 
bezighouden. Hij schreef een helder en prikkelend boek dat uitnodigt 
tot gesprek. De leeskring vindt plaats op do, afwisselend in de 
Oosterkerk en de Adventskerk, telkens om 20.00u. De data zijn: do 17 
okt OK, do 7 nov AK, do 21 nov OK en do 12 dec AK. De begeleiding is 
in handen van ds. Iemke Epema en ds. Ale Pietersma (in de plaats van 
ds. Nelleke Eygenraam). De kosten zijn € 2,- per keer en het is de 
bedoeling dat u het boek (€ 17,99) zelf aanschaft. Informatie en 
opgave (graag voor 11 okt.) bij ds. Iemke Epema. 
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MUZIEK, POEZIE, BEELDENDE KUNST 
 
Meditatief schilderen 
Op deze avond lezen en verwerken we een gelijkenis op een creatieve 
manier. Na het lezen en herlezen nodigt ds. Hans Tissink de 
deelnemers uit om de gelijkenis meditatief en creatief vorm te geven 
op het witte paneel. Je hoeft geen schilder of kunstenaar te zijn om 
mee te doen. Gewoon over de drempel heen stappen en maar doen… 
Dat levert vaak verrassende ervaringen op. Mooi om onze creaties bij 
het evangelieverhaal te delen en te bespreken met elkaar. En welke 
gelijkenis het gaat worden… dat blijft nog even een verrassing. De 
datum is do 13 februari om 20.00u in de Oosterkerk. De begeleiding is 
in handen van ds. Hans Tissink. Kosten: € 1,- voor koffie/thee. Opgave 
kan via het aanmeldingsformulier of een e-mail naar 
dstissink@adventskerk.nl. Max. 15 personen. 
 
 
Gedachten over gedichten  
Een gedicht komt op een andere gevoelslaag binnen dan een 
“gewone” tekst. Om te ontdekken hoe een gedicht je raakt, is boeiend 
en inspirerend. Vooral als je dit samen met anderen doet. Het thema is 
deze keer “Moed”. De data zijn: woe 16 en 30 okt en 20 nov 14.00-
16.00u in wijkcentrum SIO. Begeleiding door ds. Nelleke Eygenraam en 
Hadewieg Louissen. Kosten: € 2,- per keer voor koffie/thee . Opgave 
kan via het aanmeldingsformulier of een e-mail naar 
raad.vent@adventskerk.nl Max. 12 deelnemers. 
 
OECUMENE 
 
Vieringen 
De Oosterkerk kent al een lange traditie van oecumenische 
ontmoetingen. Er zijn contacten met de Lutherse Gemeente, de 
Thomas a Kempisparochie en de Dominicanen. De eerstkomende 
oecumenische viering vindt plaats op zo 22 sept aan het begin van de 
Vredesweek, in de Onze Lieve Vrouwe basiliek. Aanvang: 9.30u. Tijdens  
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het weekend van za 12 en zo 13 okt vindt er kanselruil plaats met de 
Dominicanen. Voorgangers in de Oosterkerk zijn dan pastor Corinne  
van Nistelrooij en ds. Elly Urban. In de Domicanenkerk gaat ds. Iemke 
Epema voor samen met pastor Hans Schoorlemmer.  
 
Het verhaal gaat... 
Elke tweede dinsdagmiddag in de maand (te beginnen op di 8 okt 
13.30u) is er in de Lutherse Kerk een oecumenische gespreksgroep, die 
met elkaar de verhalen leest en overweegt van ds. Nico ter Linden uit 
zijn serie ‘Het verhaal gaat…’. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte 
welkom! Opgave vooraf is niet nodig. Nadere informatie is te krijgen bij 
ds. Iemke Epema. 
 
 
Zin in film 
Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen over na te 
praten, een activiteit die we opnieuw samen met de Dominicanenkerk, 
de Thomas a Kempisparochie en de Oosterkerk organiseren. In het 
Dominicanenklooster is de ontvangst met koffie of thee in de Refter 
telkens vanaf 19.15u, waarna om 19.30u de vertoning van de film 
begint. De entree bedraagt € 6,00, inclusief de consumptie. Er is geen 
pauze. Na iedere film is er voor wie wil een nagesprek. De eerste film If 
Beale Street Could Talk wordt vertoond op do 31 okt, gevolgd door 
Cold War op do 12 dec. In 2020 zijn te zien op do 23 jan De dirigent en 
op do 5 maart Grâce à Dieu.  
 
Oecumenische Leeskring Raak de wonden aan 
‘Over niet zien en toch geloven’ luidt de ondertitel van dit laatste boek 
van Tomas Halik. Wie de pijn in de wereld niet serieus neemt, kan God 
niet belijden, zo stelt de schrijver. Het verhaal van Thomas die Jezus’ 
wonden aan wil raken vormt zijn uitgangspunt. We lezen dit boek in de 
40-dagentijd. U wordt gevraagd het zelf aan te schaffen (€ 19,90). De 
data zijn di 18 febr en di 3, 17 en 31 maart om 20.00u in de 
Dominicanenkerk. Begeleiders zijn pastor Anneke Grunder en ds. 
Iemke Epema. Kosten € 5,- per avond, inclusief koffie en thee. Opgave 
bij ds. Iemke Epema. 
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Als Vrouwen aan het Woord komen 
Het komende seizoen zal weer een aantrekkelijk programma worden, 
klaargemaakt voor vrouwen die in oecumenische perspectief met 
elkaar in gesprek willen gaan. Daarvoor zullen de zeven hoofdzonden 
aan de orde komen. Hieronimus Bosch heeft daar een schilderij over 
gemaakt zo rond 1520. Deze zeven hoofdzonden staan aan de basis 
van veel andere zonden, zo is de gedachte. Een thema over een kant 
van het menselijk bestaan die niet vaak onder de loep wordt genomen. 
Maar die wel degelijk aanwezig is in ieders leven. En natuurlijk zal het 
een en ander muzikaal bespiegeld worden door Ensemble Drie. Dit 
seizoen verzorgen de predikanten Lieke van Houte, Louisa Vos en 
Margo Jonker de inhoudelijke bijdragen. Opgave: 
liesbeth.schuring@kpnmail.nl Bijdrage per bijeenkomst is € 4,-. Het 
geheel vindt plaats in de Lutherse Kerk te Zwolle, ingang via de 
Potgietersingel. Steeds op de tweede woe van de maand. Aanvang 
9.45u. Om 9.30u staat de koffie/thee klaar. Data zijn 9 okt, 13 nov, 11 
dec, 8 jan, 12 feb, 11 mrt en 15 apr i.v.m. de Stille Week op de 3e woe. 
 
 
EENMALIGE EN OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
 
Theologisch (eet)café: Zwolse dominees spreken zich uit over de 
actualiteit 
Op de eerste woe van de maand spreken Zwolse predikanten en 
theologen zich uit over een actueel thema dat hen na aan het hart ligt 
in studentencafé Het vliegend paard. Iedereen, van binnen of buiten 
de kerk, is welkom. De avond begint telkens om 17.30u met inloop en 
een drankje. Van 18.00-18.10u wordt het thema kort, flitsend en 
prikkelend neergezet, gevolgd door 20 minuten discussie aan de hand 
van twee vragen. Om 18.30u gaan we aan tafel en zetten daar het 
gesprek voort. Om 19.30u wordt de maaltijd afgesloten en kan 
iedereen weer zijns of haars weegs gaan. Kosten zijn € 7,50 pp. Graag 
opgave vooraf bij an.vandermeulen@planet.nl, uiterlijk op de 
zondagavond.  

10 

mailto:liesbeth.schuring@kpnmail.nl
mailto:an.vandermeulen@planet.nl


 2 okt: studentenpastor Martin Jans over “De kunst van het 
ongelukkig zijn” 

 6 nov ds. Iemke Epema (Oosterkerk) i.s.m. ds. Hans Tissink 
(Adventskerk) over Groene Theologie    

 8 jan: ds. Margo Jonker i.s.m. bioloog Eddy Weeda (Lutherse 
gemeente) over Het Oerboek van de Mens      

 5 febr kerkelijk werker Erik Potjes (Jeruzalemkerkgemeente) 
over Vluchtelingencrisis?    

 4 mrt ds. Marijn Rohaan (de Hoofdhof, Berkum) over Een 
nieuw christendom?!     

 1 apr: ds. Cor Baljeu (Open Kring, Stadshagen) over Een 
helende gemeenschap 

 
Sterke vrouwen in de Bijbel 
De Bijbel lijkt een heel man-centraal boek. Toch is het zo dat op 
belangrijke kruispunten, waar Gods werk bij mannen vastloopt, er 
sterke vrouwen optreden die in dienst van God een doorbraak ten 
goede openen! Bent u geïnteresseerd? Dan bent u welkom op woe 4 
mrt 20.00u in de Oosterkerk. Vanaf 19.30u is er koffie of thee (€ 1,-) 
Opgave is niet nodig en aan de avond zijn geen kosten verbonden. De 
inleider is ds Jaap Jonkmans. 
 
 
Verder praten over geestelijke verzorging 
Annie Hasker, gemeentelid van de Oosterkerk en geestelijk verzorger 
in de Isala, vertelde vorig seizoen wat zij in een kwart eeuw heeft zien 
veranderen in haar werk. Deze avond is een vervolg waarin ze dieper 
zal ingaan op veranderingen die ook in de kerk merkbaar zijn. Haar 
taak is steeds meer verschoven naar ethiekondersteuning van 
patiënten en medewerkers. Ze is gespecialiseerd in het voeren van 
morele gesprekken en laat zien hoe zo’n gesprek verloopt. Er is volop 
ruimte voor vragen van deelnemers. De avond vindt plaats op di 12 
mei om 20.00u in de Oosterkerk. Graag aanmelding vooraf bij Maartje 
van Loo: vanloomaartje@gmail.com 
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Leeskring Confessiones van Augustinus 
“God is licht en klank en geur en voedsel, 
Hij is de omhelzing van mijn innerlijke mens, 
Waar voor mijn ziel oplicht wat niet aan plaats gebonden is, 
Waar klinkt wat de tijd je niet afneemt, 
Waar een geur is die niet op de wind verwaait, …” 
Prachtige poëzie, krachtige theologie. En meteen begrijpelijk waarom 
dit boek nu al anderhalf millennium wordt herlezen en herlezen. In 
twee jaar tijd, 1 keer per maand op een di, lezen we de Belijdenissen 
van Aurelius Augustinus. Eerste avond di 1 okt 20.00u aan de 
Hortensiastraat 118. Opgave uiterlijk 25 sept bij Wilhelm Weitkamp: 
w.weitkamp@artez.nl 
 
 
Wat doet die dominee de rest van de week? 
Twee dagen per week werk ik, Elly Urban, als predikant voor de 
Oosterkerk. En de rest van de week? Dan werk ik als 
programmamanager bij ICCO, een organisatie voor 
ontwikkelingssamenwerking. Dan gaat het over armoedebestrijding, 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen, beïnvloeding van beleid, en soms ga ik 
op reis. Wilt u eens iets meer horen over dit werk? En in gesprek raken 
over hoe dit mij inspireert in mijn predikantschap? En hoe dat bij uzelf 
werkt, de wisselwerking tussen geloven en werken en leven? Wees 
dan welkom op woe 13 nov 20.00u in de Oosterkerk. Opgave is niet 
nodig, maar wel handig: dsellyurban@oosterkerk.nl 
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