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Een uitgebreid en divers programma
De gezamenlijke Raad V&T heeft weer een uitgebreid en divers programma kunnen opstellen met zowel terugkerende 
als nieuwe activiteiten. 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. Vrijwel alle in het 
programma genoemde activiteiten vallen onder verantwoordelijkheid van de beide wijkkerkenraden. Hiernaast maken we 
u graag attent op activiteiten die in breder verband van de Zwolse oecumene worden aangeboden. De Raad V&T dankt 
alle bedenkers en aanbieders van ideeën en activiteiten hartelijk. Wij denken een mooi programma te hebben voor het 
komende seizoen en hopen dan ook op een grote deelname aan de activiteiten. Graag ontvangen we uw aanmelding op 
het e-mailadres vermeld bij de activiteit, zodat we u op de hoogte kunnen houden van de samenkomst. Als u suggesties 
heeft voor het komende seizoen kunt u die voor februari 2023 doorgeven aan het secretariaat: raad.vent@adventskerk.nl 
Voor alle activiteiten die buiten de kerkgebouwen plaatsvinden geldt verzekeringstechnisch de regel dat deelname aan de 
betreffende activiteit voor eigen risico is. In de loop van het seizoen zullen details van enkele activiteiten volgen.

Namens de Raad V&T,  
Christa Westerhof

VASTE KRINGEN
Ontmoetingsmomenten ouders met kinderen

In de afgelopen jaren zijn er jaarlijks verschillende ontmoe-
tingsmomenten geweest met ouders en kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Deze traditie wordt voortgezet. Deze 
activiteit zal steeds plaatsvinden op zondagmiddagen 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 verschillende 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- 
21.30 uur. Informatie ds. Hans Tissink, dstissink@advents-
kerk.nl Aanmelden via raad.vent@adventskerk.nl

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 van 20.00-
22.00 uur. We lezen dit seizoen samen het boek Onzeker 
Weten van Rikko Voorberg en anderen. Je bent van harte 
welkom bij deze kring vanaf 30 jaar of ouder (er is geen 
echte bovengrens). De eerste avond is op donderdag  
1 sep. Informatie en opgave bij ds. Iemke Epema,  
e-mail: dsiemkeepema@oosterkerk.nl

18+ oecumenische gesprekskring

Al jaren draait 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 Dominicanenklooster op een 
dag die ze in overleg vaststellen. Begeleider van deze 
groep is Frans van Oosten vanuit het Dominicanen-
klooster en bij hem is informatie en opgave mogelijk: 
fransvanoosten@kloosterzwolle.nl
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Levensthema’s voor 60-plussers

We kijken ernaar uit om vanaf het najaar weer met een 
groep mensen van 60 jaar en ouder bij elkaar te komen 
en in gesprek te gaan rond levensthema’s. Het woord zegt 
het al: het gaat om thema’s die het dagelijks leven raken. 
Daar zoeken we altijd een Bijbelgedeelte bij en een lied en/
of gedicht. We hopen op zes bijeenkomsten, elke derde 
donderdagochtend van de maand. De data zijn donder-
dag 20 okt, 17 nov, 15 dec, 19 jan, 16 feb en 16 mrt van 
10.00-12.00 uur in wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2 (bij 
de Adventskerk). Begeleiding door ds. Nelleke Eygenraam 
en Hadewieg Louissen. Kosten: € 2,50 per keer voor koffie/
thee. Opgave per e-mail raad.vent@adventskerk.nl 
Max. 12 deelnemers.

Ontmoetingsgroepen met 
geloofsgesprek (GGG)

Gewoonlijk in een huiskamer, desnoods via videoverbin-
ding. 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. Veelal een keer per maand een 
avond of middag op zo, ma, woe of do bij een van de 
deelnemers thuis. Info bij Jelle Zijlstra, tel. 038-4542562 
of jellezijlstra@telfort.nl of Harry Prins tel. 038-4531068 of 
harryprins70@gmail.com en/of www.oosterkerk.nl >  
Activiteiten > Groeigroepen (GGG).

GELOOFSVERDIEPING, 
ONTMOETING EN SPIRITUALITEIT

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 voor komend seizoen is ‘Wensen, 
dromen, idealen’. We hopen bijeen te komen op donder-
dag 27 okt, 10 nov en 1 dec, telkens van 10.00-12.00 uur 
in wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2 (bij de Adventskerk). 
Begeleiding door ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg  
Louissen. Kosten: € 2,50 per keer voor koffie/thee. Opgave 
per e-mail raad.vent@adventskerk.nl Max. 12 deelnemers.

Zwols Leerhuis

… 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 
dinsdagavond staat op zichzelf. U kunt dus één keer komen, 
of vaker. Data: dinsdag 30 aug en 6 sep. En in okt + nov 
6 keer met Elisa-verhalen. Spannend! Het leerhuis duurt 
van 20.00-21.30 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in de 
Lutherse kerk. Vanaf 19.45 uur is er koffie/thee. Informatie 
op de website: https://www.elkz.nl of per e-mail:  
leerhuis@elkz.nl 

Vacare-groep Zwolle stopt

Na ruim tien mooie jaren hebben wij, Siebren en Henk, 
om verschillende redenen besloten te stoppen met de 
leiding van de Vacaregroep. Op woensdag 21 sep van 
20.00-21.15 uur komen we nog bij elkaar in wijkcen-
trum SIO, Thorbeckelaan 2 (bij de Adventskerk) om  
samen met de groep tot een zo goed mogelijke afslui-
ting te komen. Siebren van der Zee (siebren@devander-
zees.nl) en Henk Ottevanger (h.ottevanger@hetnet.nl)

Vrouwen aan het Woord

Het komende seizoen hopen we weer op zeven  
woensdagochtenden met onze oecumenische  
vrouwengroep Vrouwen aan het Woord samen te  
komen in de gemeentezaal van de Lutherse Kerk.  
Het thema is: ‘Onze zintuigen’. 
De leiding is dit seizoen in handen van Nelleke  
Eygenraam, Margo Jonker en - voor het eerst- Carolien 
Riemersma. Zij volgt Louisa Vos op die is gestopt.  
Lieke van Houte heeft dit jaar een ‘sabbatical’.

De data voor het komende seizoen zijn: 12 oktober,  
9 november,14 december, 11 januari, 8 februari, 
15 maart (niet de tweede, maar de derde woensdag dus) 
en 12 april.
Inloop - met koffie of thee - vanaf 9.30 uur, we beginnen 
om 9.45 uur en sluiten af om 11.45 uur. De bijdrage per 
ochtend is 4 euro. 
We werken eraan dat de bijdrage met een QR-code 
betaald kan worden, maar dat is een stroperig bureau-
cratisch proces. Voorlopig is het dus een kwestie van een 
mandje bij de ingang waarin de bijdrage gedeponeerd 
moet worden. Dit gebeurt op basis van vertrouwen. 

Voor corona was er voor deze groep een wachtlijst, 
maar inmiddels is er weer plaats voor een aantal nieuwe 
leden. Aanmelden kan via het mailadres: 
khouweling@xs4all.nl Wie het eerst komt…
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OECUMENISCHE 
VERNIEUWING
Vieringen

De Oosterkerk kent al een lange traditie van oecumenische 
ontmoetingen. Er zijn contacten met de Lutherse Gemeen-
te, de Thomas a Kempis-parochie en de Dominicanen. 
De eerstkomende oecumenische viering vindt plaats op 
zondag 18 sep, aan het begin van de Vredesweek, in de 
Onze Lieve Vrouwe basiliek, aanvang 9.30 uur. Tijdens het 
weekend van 29 en 30 okt vindt er kanselruil plaats met de 
Dominicanen. Voorgangers in de Oosterkerk zijn dan pastor 
Jan Groot en ds. Hans Tissink. In de Dominicanenkerk gaat 
ds. Iemke Epema voor samen met pastor Josephine van 
Pampus.

Het verhaal gaat

Elke tweede dinsdagmiddag in de maand (te beginnen  
op 11 okt om 13.30 uur) is er in de Oosterkerk een oecume-
nische 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, e-mail: dsiemkeepema@oosterkerk.nl

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 Kempis-parochie en de 
Oosterkerk organiseren. In het Dominicanenklooster is de 
ontvangst met koffie of thee telkens vanaf 19.15 uur, waar-
na om 19.30 uur de film begint. Er is geen pauze. Na iedere 
film is er, voor wie wil, een nagesprek. De eerste avond met 
de film Atonement vindt plaats op donderdag 8 sep, bij 
mooi weer in de kloostertuin. Op 27 okt zal de film Perfetti 
Sconosciuti / Perfect Strangers worden vertoond in het koor 
van de kerk (kleed u warm aan!) en op 1 dec Flee. In 2023 
zijn te zien op 19 jan Petite maman en op 23 mrt There is a 
place on earth. De entree bedraagt 
€ 7,50 inclusief de consumptie. 

Filmavond Oosterkerk

In het kader van de Vredesweek wordt de film This Is Exile: 
Diaries of Child Refugees vertoond. Het is een documentaire 
uit 2015, die een klein uur duurt. Emmy Award-winnaar 
Mani Yassir Benchelah filmde gedurende een jaar het 
dagelijks leven van Syrische kinderen in vluchtelingenkam-
pen in Libanon, die in hun eigen woorden vertellen hoe zij 
omgaan met verlies, ontberingen en gebroken dromen. Dit 
is wat oorlog teweegbrengt. Na afloop van de film gaan we 
onder leiding van ds. Iemke Epema met elkaar in gesprek 
over wat we hebben gezien. De film wordt vertoond in 
de Oosterkerk op donderdag 22 sep om 20.00 uur. De 
toegang is vrij en vooraf aanmelden is niet nodig. Van harte 
welkom bij deze film over en voor verschillende generaties.

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 Rouke-
ma. Na allerlei brieven uit het Nieuwe Testament gelezen te 
hebben, gaan we wellicht ook eens oudtestamentische  
gedeelten bespreken. De keuze wordt in overleg gemaakt. 
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 
15.00 uur 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) per e-mail: rroukema@pthu.nl 

Programma V&T 2022-2023
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Leeskring

Na twee jaar pauze is het weer mogelijk een leeskring aan 
te bieden, ditmaal over het boek ‘Grote Woorden’ van Mar-
tien Brinkman. De grote woorden uit de christelijke traditie 
zoals schepping, dood, schuld en bevrijding worden tegen 
het licht gehouden. Dat gebeurt telkens aan de hand van 
een gedicht. De leeskring vindt plaats in de Oosterkerk.  
De data zijn: dinsdag 1, 8, 15 en 22 nov, aanvang steeds 
om 20.00 uur. De begeleiding is in handen van ds. Iemke 
Epema en ds. Ale Pietersma. De kosten zijn € 2,- per keer, 
inclusief een kopje koffie of thee. Het is de bedoeling dat u 
het boek (nieuwprijs € 19,99) zelf aanschaft. Informatie bij 
ds. Iemke Epema, e-mail: dsiemkeepema@oosterkerk.nl en 
opgave (graag voor 15 okt) via raad.vent@adventskerk.nl

EENMALIGE ACTIVITEITEN 
EN KRINGEN
Onderweg gaat de hemel open

Deze avond staat in het teken van pelgrimeren. Hans 
Schoorlemmer vertelt in verhalen en beelden over zijn 
pelgrimsreizen naar Santiago de Compostella. Afgelopen 
voorjaar liep hij de camino van Sevilla naar Santiago, in 
2006 die van St Jean-Pied-de-Port naar Santiago.  
Zijn verhalen en beelden gaan over zijn pelgrimsreis, maar 
ook over de pelgrimsreis die ieder van ons maakt. Er is ruim-
te voor vragen en reacties. Van harte welkom! De datum is 
donderdag 29 sep om 19.30 uur in de Oosterkerk. Opgave 
per e-mail: raad.vent@adventskerk.nl

-

Bibliodrama – een eigentijdse vorm van 
Bijbelse spiritualiteit

Voor hen die samen willen zoeken naar verdieping van 
geloof en leven organiseren we bibliodrama. In bibliodrama 
gaat het om drie verhalen: het Bijbelverhaal, het verhaal van 
je eigen geloof en twijfel, en het verhaal van de ander, waar 
je dichterbij wordt gebracht. Hoe gaat het in zijn werk? We 
lezen een verhaal, praten over wat ons raakt of steekt, we 
doen een ‘belevingsspel’ (geen toneel) en bespreken wat 
we hieraan hebben beleefd. Bij voldoende belangstelling 
worden meerdere avonden georganiseerd. De datum is 
maandag 31 okt van 19.30-22.00 uur in de Oosterkerk.  
De begeleiding is in handen van Hans Schoorlemmer en 
Dirk Lagerweij. Aan deze eerste avond zijn geen kosten 
verbonden. Opgave per e-mail: raad.vent@adventskerk.nl 
Max. 15 deelnemers. 

Theologisch eetcafé

Het theologisch eetcafé wordt komend seizoen weer 
voortgezet. Het thema dit seizoen is ‘de zeven werken van 
barmhartigheid’. De sprekers zijn geen predikanten, maar 
ervaringsdeskundigen uit de verschillende wijkgemeen-
tes. Zij spreken zich uit over de actualiteit. Dit gebeurt op 
de tweede woensdag van de maand op een nog aan te 
kondigen plaats. Iedereen, van binnen of buiten de kerk, is 
welkom. De avond begint telkens om 17.30 uur met inloop 
en een drankje. Van 18.00-18.10 uur wordt het thema kort, 
flitsend en prikkelend neergezet, gevolgd door 20 minuten 
discussie aan de hand van twee vragen. Om 18.30 uur gaan 
we aan tafel en zetten daar het gesprek voort. Om 19.30 uur 
wordt de maaltijd afgesloten en kan iedereen weer zijns of 
haars weegs gaan. Kosten zijn € 7,50 pp.
In het najaar zijn er twee bijeenkomsten:
 •  Wo 12 okt diaconaal consulent Wim van Ree over de 
hongerigen voeden
 •  Wo 9 nov justitiepastor Maaike Boersema over de ge-
vangenen bezoeken
Voor aanmelding en informatie zie eind september de Zon-
dagsbrieven en websites van de wijkgemeenten.

Molukse Kerk

De Molukse Kerken in Nederland en hun wortels op de 
Molukken, een zoektocht naar...! Molukse Kerk(en) in 
Nederland - een link met een koloniaal verleden. Bert 
Letwory zal het een en ander aanstippen over onder 
andere de achtergronden. Ook is er volop gelegenheid 
voor gesprek. Iedereen is van hartelijk welkom! Deze 
zoektocht zal zijn op woensdag 8 en 15 maart van 
20.00-21.45 uur in wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 
2 (bij de Adventskerk). Info: h.ottevanger@hetnet.nl 
Opgave per e-mail: raad.vent@adventskerk.nl 
Max. 15 deelnemers. 




