
KERKGROET    (oplage 130 ex)  24 juni 2018 

Voorganger  :  ds. N. Eygenraam 

Koster :  Arie Berkeveld 

Collecten :  1e Diaconie  2e Kerk   

                             3e Wijkkas Oosterkerk 

 

Bloemengroet  
 
Als felicitatie van onze gemeente 
gaan de bloemen naar  
Heidi Schröder en André van der 
Wijk. 
 

 
 
De 3e collecte: voor de Wijkkas van de Oosterkerk 
Dank zij de inkomsten van de wijkkas kunnen we 
wekelijks de Kerkgroet en de liturgie laten afdruk-
ken. Evenzo de vier nummers van de Bagijn, incl. de 
bijlage over de Vorming & Toerusting.  
En ook: 

• Alle materiaalkosten en boekjes voor het 
jeugdwerk.  

• De wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding 
voor onze cantrix én de muziekkosten cantorij. 

• Kosten van het Limonade-concert. 

• De kaarsen die we tijdens de erediensten 
gebruiken.  

• Kosten Vorming & Toerusting. 

• Kleine attenties  
De kosten per maand zijn gemiddeld zo’n € 1.000,-  . 
Dat is het bedrag dat de kerkrentmeester van de 
gemeenteleden hopen te ontvangen. Tot nu toe is er  
€ 6.648,- ontvangen (specificatie). Dus zitten we 
goed op schema.  
Nu er twee “magere” vakantiemaanden aanbreken 
kan de wijkkas de inkomsten van de 3e collecte erg 
goed gebruiken!                                                       (TK) 
 
Vanavond zondag 24 juni, roze zondag, is er een bij-
zondere viering om 19.00 uur: 

Zou het niet fijn zijn als iedereen helemaal onbe-
vangen naar de wereld keek? Als je met een open 
blik naar de wereld kijkt, zie je ook anderen echt 
zoals ze zijn. Daarom hebben wij als thema voor 
de viering 'onbevangen' gekozen. 
Iedereen is welkom, of je nou homo, hetero, bi, 
trans, of wat-dan-ook bent. Het belooft een 
mooie en positieve viering te worden. 
Stadspastor Mariska van Beusichem van de Grote 
Kerk gaat voor. De dienst wordt begeleid door 
Toon Hagen en de Michaëlscantorij. 
Kom meevieren en vraag  vrienden en familie 
mee! 

Namens de Werkgroep Kerk van de Grote Kerk:                              
Harm Bousema. 
 
 
 
 
 

Verzoek van de Werkgroep Evangelisatie 
De groep jonge Eritreeërs is al enkele malen op 
zaterdagmiddagen in de Oosterkerk te gast geweest. 
Dank zij enkele enthousiaste Oosterkerkers konden 
we hen gastvrij ontvangen. 
Voor enkele dagen hebben wij nog een paar 
gastheren / gastvrouwen nodig. Zonder deze hulp 
kunnen de jongelui helaas geen gebruik maken van 
onze zalen. Het gaat om: 

za. 30 juni  van 13 – 15 uur 
za. 30 juni  van 15 - 17 uur 
za. 14 juli   van 13 – 15 uur 
za. 11 aug. van 13 – 15 uur 
za. 18 aug. van 13 – 15 uur 
za. 18 aug. van 15 – 17 uur 
za. 25 aug. van 13 – 15 uur 
za. 25 aug. van 15 – 17 uur 

Inlichtingen en aanmeldingen bij: 
Jan Scholten 06-55974980 
 
Doel Diaconie collecte a.s. zondag 1 juli  
Op zondag 1 juli, tijdens de dienst met Heilig Avond-
maal, is de diaconiecollecte bestemd voor de Werk-
groep Prettige Vakantie. Deze werkgroep is gelieerd 
aan de Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing 
(WWL). Jaarlijks organiseert deze werkgroep vakan-
ties voor gezinnen die moeten “leven” van een bij-
standsuitkering. De protestantse gemeente van Nes 
(Ameland) stelt hiervoor een stacaravan beschikbaar. 
De werkgroep regelt de indeling van de vakanties en 
betaalt de reiskosten, verzekering e.d.                 (CB) 
 
Op de koffie 
Elke donderdagmorgen in de even weken, staat de 
koffie klaar in De Bagijnehof. 
Kom binnen lopen voor een kop koffie of zomaar 
voor de gezelligheid. 
Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom 
op: 28 juni, 12 en 26 juli enz.                                  (CvS) 
 
Jaarverslag Oosterkerk 2017: klaar en goedgekeurd! 
Bent u nieuwsgierig wat er allemaal in 2017 in onze 
gemeente is besloten en uitgevoerd? Al die 
activiteiten, mooie initiatieven en de soms moeilijke 
keuzes? 
Ga dan voor de samenvatting naar de website  
(organisatie-beheer-financiën). 
Wilt u het hele jaarverslag met alle ins and outs 
weten, meld dit dan bij scriba@oosterkerk.nl. Dan 
krijgt u het toegestuurd.                                    (WvdM) 
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Meer informatie op www.oosterkerk.nl 
 
 

Informatie over het project ‘Heilige Huisjes, 
’ruimte voor het hart van de kerk’ 
In de afgelopen maand is er weer veel gebeurd. Zo is 
bijvoorbeeld het rapport ‘Kerkgebouwen Zwolle’ 
afgerond. Wilt u een kijkje nemen in alle kerkge-
bouwen, weten welke mogelijkheden deze hebben 
en wat ze kosten?  
Op www.heiligehuisjeszwolle.nl kunt u al die 
informatie vinden. Hier kunt u zich ook opgeven 
voor de digitale nieuwsbrief voor actuele informatie 
over het project. Ook de nieuwste vlog van Maarten 
Westerduin, treft u daar aan. 
Afgelopen week heeft het projectteam een begin 
gemaakt met het ontwikkelen van scenario’s voor de 
toekomst van de Protestantse Gemeente Zwolle: 
met hoeveel predikanten en welke kerkgebouwen 
en bijbehorende organisatie gaan we verder? Zeer 
complex. Wilt u voor het projectteam bidden? 

                           Jan Boer, gemeenteadvies en –begeleiding 

 
Jonge gezinnenmiddag 
Op zondag 15 juli is de volgende jonge gezinnen-
middag! Deze middagen zijn in beginsel bedoeld 
voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar, maar ook 
andere gezinnen die zich nog jong voelen (fysiek of 
van geest) zijn van harte welkom om aan te sluiten. 
Het is de bedoeling dat we na kerktijd, dus zeg rond 
half 12, verzamelen in Park de Wezenlanden (bij 'de 
geitjes') en daar gezellig samen gaan picknicken! 
Als elk gezin iets te eten en drinken meeneemt om 
te delen (voor maximaal 6 personen), dan maken we 
er een feestelijk buffet van. Graag eigen picknick-
kleed, bord, beker en bestek meenemen. 
Mocht je een campingtafel hebben, dan is het fijn als 
je die kunt meenemen voor het hierboven ge-
noemde buffet. 
Ik hoor graag uiterlijk 8 juli of je erbij kunt zijn via 
 Arjettevdw@hotmail.com 
Bij slecht weer ga ik op zoek naar een indoor-pick-
nick-locatie. Het is daarvoor handig om te weten op 
hoeveel personen ik kan rekenen.  
                                                          Arjette van der Wal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energiescan 
De Oosterkerk is pilot in een energiescan die wordt 
uitgevoerd op initiatief van de PGZ. Het rapport is 
bijna klaar en we verwachten dat na de zomer di-
verse energiebesparende maatregelen genomen 
mogen worden. 
                Bina Schouwstra (namens de beheercommissie) 
 
Kerkgroetmakers 
De kerkgroet wordt wekelijks door één van de zeven 
vrijwilligers samengesteld. Eén van hen, Anneke van 
der Stouwe, kan dit werk helaas niet voortzetten.  
Wil je met ingang van september haar plaats 
overnemen, het kost je aan tijd ca. 1 uur per zeven 
weken, neem dan met mij contact op:  
Tim Krooneman: 038 4544713 of 
timkrooneman@home.nl 
 
 

Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? , stuur dan een email aan: 
redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: “Kerkgroet”. 
Kopij per email aan kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12.00 uur  
Deze kerkgroet is samengesteld door Tim Krooneman. 
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