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VASTE KRINGEN
Ontmoetingsmomenten ouders 
met kinderen

In de afgelopen jaren zijn er jaarlijks 
verschillende ontmoetingsmomenten 
geweest met ouders en kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Deze traditie wordt 
voortgezet. Deze activiteit zal steeds 
plaats vinden op zondagmiddagen 
in de Oosterkerk en wordt voorbereid 
door enkele mensen uit de doelgroep 
zelf. Voor de kleinste kinderen is er 
oppas, voor de andere kinderen een 
eigen programma. Contactpersoon 
voor deze middagen is Arjette van  
der Wal: arjettevdw@hotmail.com

18+ gesprekskring Adventskerk

Ben jij tussen de 18 en 30 jaar en vind 
je het leuk om met andere jongeren te 
praten over wat jou ten diepste raakt? 
Dan is de 18+ gesprekskring iets voor 
jou. We maken gebruik van verschil-
lende werkvormen zoals film, tekenen, 
kaartspel, bibliodrama, etc. We komen 
1 keer in de 5 à 6 weken op een  
zondagavond bij elkaar van 19.30- 
21.30u. Informatie ds. Hans Tissink, 
dstissink@adventskerk.nl Aanmelden 
via raad.vent@adventskerk.nl

18+ oecumenische gesprekskring

Al jaren loopt er een oecumenische 
ontmoetingsgroep van jongeren 
vanaf 18 tot ongeveer 28 jaar. Eens 
per maand gaan jongeren met elkaar 
in gesprek over het leven en hoe voor 
ons geloven daarin een rol speelt.  
Ze komen bij elkaar in het Domini-
canenklooster op een dag die ze in 
overleg vaststellen. Begeleider van 
deze groep is Frans van Oosten vanuit 
het Dominicanenklooster en bij hem  
is informatie en opgave mogelijk: 
fransvanoosten@kloosterzwolle.nl

‘Een mooi programma voor 
 het komende seizoen’
De gezamenlijke Raad V&T heeft weer een uitgebreid en divers programma kunnen opstellen. Het seizoensoverzicht  
ligt voor u. Graag wijzen we u op enkele bijzonderheden: het hele aanbod is ontstaan in samenspraak en met de reeds 
bestaande contacten met de rooms-katholieke parochie. De in het programma genoemde activiteiten vallen onder  
verantwoordelijkheid van de beide wijkkerkenraden. 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 2022 doorgeven 
aan het secretariaat: raad.vent@adventskerk.nl Voor alle activiteiten die buiten de kerkgebouwen plaatsvinden geldt  
verzekeringstechnisch deze regel, dat deelname aan de betreffende activiteit voor eigen risico is. In de loop van het  
seizoen zullen er waarschijnlijk nog nieuwe activiteiten toegevoegd worden.

Namens V&T, 
Christa Westerhof, voorzitter

Let op:
Gezien de onzekerheden dit V&T-seizoen, is het van groot belang u als deelnemer aan te melden via de mail, 
zoals vermeld bij de activiteit.

30+ gesprekskring Oosterkerk

Iedere maand komt deze groep bij 
elkaar bij een van de deelnemers 
thuis om gedachten met elkaar uit 
te wisselen over wat geloven voor 
ieder persoonlijk is. We komen bij 
elkaar op de eerste donderdag 
van de maand. Eerder deden we 
dat altijd bij iemand thuis, maar 
vanwege de maatregel van de 
1,5 meter afstand beginnen we 
dit seizoen in de kerk. We lezen dit 
seizoen samen het boek God en 
ik van Alain Verheij. Je bent van 
harte welkom bij deze kring als je 
30 bent of ouder (er is geen echte 
bovengrens). De eerste avond 
is op do 7 okt om 20.00u in de 
Oosterkerk. Informatie en opgave 
bij ds. Iemke Epema: 
dsiemkeepema@oosterkerk.nl 

Alain Verheij
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Levensthema’s voor 60-plussers: 
Wegwijzers

Hopelijk lukt het dit najaar om met een 
groep mensen van 60 jaar en ouder bij 
elkaar te komen rond levensthema’s. 
Aan de hand van het thema ‘Wegwij-
zers’ willen we graag enkele kernwoor-
den verkennen: rechtvaardigheid, 
liefde, schoonheid, vrijheid, waarheid 
en macht. We hopen op zes bijeen-
komsten maar beginnen bescheiden, 
telkens op donderdagmiddag.  
De data zijn do 21 okt, 18 nov,  
16 dec, 13 jan, 11 feb en 11 mrt 
telkens van 14.30-16.30u in wijkcen-
trum SIO. Begeleiding door ds. Nelleke 
Eygenraam en Hadewieg Louissen. 
Kosten: € 2,- per keer voor koffie/thee. 
Opgave kan telefonisch 038-4656104 
of per e-mail raad.vent@adventskerk.
nl Max. 12 deelnemers.

Ontmoetingsgroepen met geloofs-
gesprek (GGG)

Gewoonlijk in een huiskamer, des-
noods via videoverbinding. Elkaar 
vertellen wat je bezighoudt, wat het 
leven zinvol maakt, etc. Een goede 
setting om mensen te leren kennen 
of anderen uit te nodigen. Een groep 
kan bijv. de Bijbeltekst van de zondag 
bespreken, zelf onderwerpen kiezen of 
gebruikmaken van gespreksmateriaal 
bij een Bijbel(s)boek of -persoon. Veel-
al één keer per maand op zo, ma, woe 

of do een avond of middag bij een van 
de deelnemers thuis. Info bij: Jelle Zijl-
stra, tel. 038-4542 562 of jellezijlstra@
telfort.nl of Harry Prins tel. 038-453 
1068 of harryprins70@gmail.com en/
of www.oosterkerk.nl bij Activiteiten: 
namelijk Bijbelkring en Groeigroepen.

Vacare-groep Zwolle

Soms zie je dat boven de ingang van 
een klooster: “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 vas-
te 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. Datum: elke derde woe van 
de maand om 20.00-21.15u in wijkcen-
trum SIO. Hopelijk te beginnen in sep-
tember. 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 Vacare als lande-
lijke beweging: www.pkn.nl/vacare

GELOOFS- 
VERDIEPING, 
ONTMOETING EN 
SPIRITUALITEIT
Ontmoetingshuis Moderne Devotie

Na de zomer hopen we weer fysiek 
bijeen te kunnen komen met de pio-
niersplek Ontmoetingsplek Moderne 
Devotie. De data zijn: 14 en 28 sep,  
12 en 26 okt, 9 en 23 nov en 7 en  
21 dec in de avond in een zaal van de 
Oosterkerk. Op di avond 14 sep gaan 
we van start met een maaltijd en ont-
moeting rondom ingestuurde foto’s 
over ‘Moderne Devotie vandaag’. Op  
di avond 12 okt zal Mariska van Beusi-
chem ons iets vertellen over het thema 
‘Thérèse van Lisieux en Moderne 
Devotie’. We hopen begin sep op onze 
vernieuwde website het definitieve 

programma te presenteren. Zie www.
ontmoetingshuismodernedevotie.
nl waar dan meer informatie te vinden 
is. Contactadres: info@ontmoetings-
huismodernedevotie.nl Volg ook  
onze facebookpagina:  
@ontmoetingshuismodernedevotie.nl

Zwols Leerhuis

Komend najaar hoopt het Zwolse Leer-
huis weer te starten, voor wie op zoek 
is naar theologische verdieping bij de 
zondagse lezingen. Telkens wordt de 
lezing behandeld van de komende 
zondag, ingeleid door een predikant. 
Iedere keer staat op zichzelf. U kunt 
dus één keer komen, of vaker. Data: 
di 14 en 21 sep, di 5, 12 en 26 okt, 
di 2, 9 en 16 nov. Het leerhuis duurt 
van 20.00-21.30u. De bijeenkomsten 
vinden plaats in de Lutherzaal, aan 

Programma V&T 2021-2022

Gedachten over gedichten

Een gedicht komt op een andere 
gevoelslaag binnen dan een ‘ge-
wone’ tekst. Om te ontdekken hoe 
een gedicht je raakt, is boeiend en 
inspirerend. Vooral als je dit samen 
met anderen doet. Het thema 
voor het komende seizoen is ‘Zien 
en gezien worden’. We hopen bij-
een te komen op do 28 okt, 11 nov 
en 2 dec, telkens van 10.00-12.00u 
in wijkcentrum SIO. Begeleiding 
door ds. Nelleke Eygenraam en 
Hadewieg Louissen. Kosten: € 2,- 
per keer voor koffie/thee. Opgave 
kan telefonisch 038-4656104 of 
per e-mail raad.vent@adventskerk.
nl Max. 12 deelnemers.

30+ gesprekskring Adventskerk

Eén keer per maand komt de 30+ 
op zondagavond van 20.00-21.30u 
bij elkaar. We gaan samen 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 een groepslid. 
Regelmatig nodigen we iemand 
uit om een onderwerp in te leiden 
en met ons te bespreken.  
Contactpersoon Duncan Esajas, 
tel. 06 46295886. 
E-mail: duncanesajas@gmail.com 
of duncanleroy@outlook.com Thérèse van Lisieux
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de achterkant van de Lutherse Kerk. 
Vanaf 19.45u is er koffie/thee (€ 1,- per 
kopje). Aanmelden en vragen:  
leerhuis@elkz.nl

Het God-zeggen in het dagboek  
van Etty Hillesum

Velen die door het werk van Etty 
Hillesum (Middelburg 1914 – Ausch-
witz 1943) getroffen werden, raken 
daarin niet uitgelezen. Zij blijkt op 
veel manieren verstaan te worden bijv. 
van ‘humanistisch’ tot diep religieus. 
Duidelijk is dat zij zich tot geen enkele 
bestaande godsdienst of levensbe-
schouwelijke richting bekende. Maar is 
het religieuze bij haar over het hoofd 
te zien? Op 2 avonden in het voorjaar 
lezen en bespreken we enkele teksten 
van haar. Aangeraden wordt om ge-
bruik te maken van het volledige werk 
(recent heruitgegeven onder de nieu-
we titel ‘Het verzameld werk’; maar 
oudere drukken voldoen ook). De data 
zijn do 3 en 10 feb 20.00-21.45u in 
Wijkcentrum SIO. De gespreksleiding is 
in handen van Jan Geurts. Kosten: € 2,- 
per keer voor koffie/thee. Informatie: 
h.ottevanger@hetnet.nl Opgave door 
een e-mail naar raad.vent@advents-
kerk.nl Max 18 personen. 

De Molukse kerk: achtergrond en 
betekenis

Ontmoeting met verhalen en ge-
sprekken. Hoezo? “De Molukse Kerk 
in Nederland, in Zwolle?” Waar dan? 
Waarom dan? Wie dan? Hoeveel rich-

tingen? Zo kan ik nog wel doorgaan.
Wil je iets meer weten over achter-
gronden, betekenis toen en nu of 
misschien zomaar wat verhalen horen, 
schroom dan niet om je op te geven 
voor sowieso 2 avonden. Data: wo 12 
en 19 mei om 20.00-21.45u in wijkcen-
trum SIO. Begeleiding: Bert Letwory. 
Kosten: € 2,- per keer voor koffie/thee. 
Info: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave: 
via aanmeldingsformulier of mail naar 
raad.vent@adventskerk.nl

OECUMENISCHE 
VERNIEUWING
Vieringen

De Oosterkerk kent al een lange tradi-
tie van oecumenische ontmoetingen. 
Er zijn contacten met de Lutherse Ge-
meente, de Thomas a Kempisparochie 
en de Dominicanen. De eerstkomende 
oecumenische viering vindt plaats 
op zo 19 sep, aanvang 19.00u aan 
het begin van de Vredesweek, in de 
Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Vanwege 
de huidige beperkingen in het aantal 

deelnemers hebben we dit jaar op-
nieuw gekozen voor een avonddienst, 
naast de ochtendvieringen die de 
deelnemende kerken zelf organiseren. 
Tijdens het weekend van za 9 en zo 
10 okt vindt er kanselruil plaats met 
de Dominicanen. Voorgangers in de 
Oosterkerk zijn ds. Elly Urban en pastor 
Jan Laan van de Dominicanen. In de 
Dominicanenkerk gaat op zaterdag-
avond en zondagmorgen ds. Iemke 
Epema voor samen met pastor 
Corinne van Nistelrooij.

Het verhaal gaat
                                     
Elke tweede di middag in de maand 
(te beginnen op di 12 okt om 13.30u) 
is er in de Oosterkerk een oecumeni-
sche 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: 
dsiemkeepema@oosterkerk.nl

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 belij-
den, zo stelt de schrijver. Het verhaal 
van Thomas die Jezus’ wonden aan wil 
raken vormt zijn uitgangspunt. We le-
zen dit boek in de 40-dagentijd. Twee 
jaar geleden waren we een avond bij 
elkaar geweest toen de bijeenkomsten 
abrupt afgebroken moesten worden 
vanwege de Coronacrisis. Afgelo-
pen voorjaar was het opnieuw niet 
mogelijk bij elkaar te komen. U wordt 
gevraagd zich opnieuw op te geven 
als u twee jaar geleden deelnemer 
was en graag weer mee wilt doen. Ook 
voor nieuwe deelnemers wordt plek 

Etty Hillesum

In gesprek met Eritreeërs en de 
Eritrese kerk (verwacht)

In afgelopen jaren zijn veel 
vluchtelingen, o.a. veel Eritreeërs 
die hun land ontvlucht waren, 
Nederland binnen gekomen. 
Deze mensen zijn in meerderheid 
christenen die hier in verschillen-
de kerken, zoals ook in Zwolle, 
bijeenkomen. Hun christelijke 
godsdienst dateert uit de eerste 
eeuwen en is mede ontstaan uit 
joodse wortels. Het is een kerk die 
zeer rijk is aan prachtige melo-
dieën, rituelen en een intense 
beleving van de christelijke feest-
dagen en godsdienstige feest- en 
heiligendagen. Het is zeer de 
moeite waard met hun godsdienst 
nader kennis te maken in de vorm 
van een gesprek en een levend 
contact met hoe zij hun kerk zijn 
liturgisch ervaren. Datum nog 
niet bekend; het zal 2022 worden. 
Leiding: Jaap van Slageren Info: 
h.ottevanger@hetnet.nl Opgave: 
raad.vent@adventskerk.nl
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gemaakt. Van u wordt gevraagd het 
boek zelf aan te schaffen (prijs  
€ 19,90). De data in het voorjaar van 
2022 worden later bekendgemaakt.  
De bijeenkomsten worden gehouden 
in de Dominicanenkerk. Begeleiders 
zijn pastor Anneke Grunder en  
ds. Iemke Epema.

Zin in film

Naar een goede film kijken met de mo-
gelijkheid er samen over na te praten 
is een activiteit die we opnieuw samen 
met de Dominicanenkerk, de Thomas 
a Kempisparochie en de Oosterkerk 
organiseren. De ontvangst met koffie 
of thee is telkens vanaf 19.15u in het 
Dominicanenklooster, in de Refter, 
waarna om 19.30u de vertoning van 
de film begint. De entree bedraagt 
€ 7,50, inclusief de consumptie. Er is 
geen pauze. Na iedere film is er voor 
wie wil een nagesprek. De eerste film-
vertoning The Great Dictator (Charlie 

Chaplin, 1940) vindt plaats op do 9 
sep, bij mooi weer in de kloostertuin. 
Op do 28 okt zal de film Two popes 
worden vertoond in het koor van de 
kerk (kleed u warm aan!) en op do  
25 nov Hors Normes. In 2022 zijn te 
zien op do 20 jan Green Book en op 
do 3 mrt Into great silence.

Leeskring over de brieven van het 
Nieuwe Testament

Sinds enkele jaren is er vanuit de 
Waalse kerk in Zwolle een Bijbelkring 
onder leiding van haar predikant, 
Riemer Roukema. Momenteel wordt 
de eerste brief van Petrus besproken. 
De kring bestaat uit leden van diverse 
kerken, protestants en katholiek. Bij 
mooi weer komt de groep eenmaal 
per twee (of soms drie) weken bijeen, 
op maandagmiddag 15.00u aan de 
Spoolderbergweg 8 in de tuin van de 
gastvrouw. Bij regenachtig of koud 
weer biedt de Waalse kerk onderdak: 
Schoutenstraat 4. Belangstelling? 
Neem dan contact op met de inleider: 
tel. 038-4533557 of (bij voorkeur)  
rroukema@pthu.nl

EENMALIGE 
ACTIVITEITEN 
EN KRINGEN
Ethische dilemma’s in de coronatijd                  

Op het moment dat we dit program-
ma samenstellen (eind juli) lopen de 
besmettingen opnieuw op. Tijdens 
de pandemie zijn we met veel nieuwe 
dilemma’s geconfronteerd. Laat ik 
me wel of niet vaccineren? Bezoek ik 

kwetsbare mensen? Is een bezoek- 
verbod te rechtvaardigen? Het zijn 
complexe vragen met vaak nog veel 
complexere antwoorden. In Isala wor-
den regelmatig moreel beraden  
gehouden rond dit soort vragen. 
Annie Hasker, geestelijk verzorger en 
klinisch ethicus in Isala en gemeen-
telid Oosterkerk, is ook betrokken bij 
het opstellen van een nieuw landelijk 
protocol over de vraag wie er naar de 
IC mag als er te weinig bedden zijn. 
Tijdens de avond in het najaar zal zij 
een kijkje geven in de keuken van de 
ethiek. Waarom mag de geestelijk ver-
zorger wel op bezoek, maar de eigen 
dominee nog niet? En als er te weinig 
beschermingsmiddelen zijn binnen 
Isala, hoe worden die dan verdeeld? 
De avond vindt plaats op di 26 okt 
om 20.00u in de Oosterkerk. We zullen 
met een kleine groep zijn van max. 10 
deelnemers. Dat geeft ons de kans om 
na de inleiding van Annie met elkaar in 
gesprek te gaan over de vragen die de 
pandemie bij ons oproept. Graag aan-
melding vooraf bij Maartje van Loo:  
vanloomaartje@gmail.com

Programma V&T 2021-2022

Annie Hasker

Oproep leiding Kinderkring
De Kinderkring van de Oosterkerk heeft nieuwe  
mensen nodig voor de leiding van alle groepen.  
Het gaat om kinderen in de basisschoolleeftijd. 

Wil jij (of wilt u) leren van kinderen?
Wil je je verwonderen over hun kijk op geloven, God,  
de kerk, Bijbelverhalen en nog veel meer…?
Vind je het leuk om verhalen te vertellen aan kinderen?
Geniet je ervan om samen met kinderen te spelen,  
opdrachtjes uit te voeren, te knutselen? 
Wil je je graag inzetten om kinderen het gevoel te geven 
dat ze welkom zijn in de kerk?
Dan ben je van harte welkom in het team van 
de Kinderkring

Iedereen kan meedoen. Wie kinderen in deze leeftijd 
heeft, maar ook wie die niet (meer) heeft; grootouders en 
ook jongeren. Het is ook mogelijk alleen de jongste groep 
te draaien of juist voor de oudste te kiezen.
Een paar keer per jaar komt de leiding van de Kinderkring 
bijeen om samen na te denken over de invulling van 
bijzondere diensten, projecten en feestdagen.
We gebruiken een leuke en gebruiksvriendelijke methode 
(Kind op Zondag), waarin verhalen en ideeën voor de 
verwerking staan. Je bent gemiddeld één keer per maand 
aan de beurt om met een van de groepen aan de slag te 
gaan tijdens de kerkdienst.
Voor meer informatie: spreek gerust iemand aan van  
de Kinderkring of neem contact op met Berber de Jonge 
(berberdejonge@gmail.com)


