
KERKGROET    (oplage 120 ex)  1 juli 2018 

Voorganger  :  ds I. Epema 

Koster :  Niet bekend 

  Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Stedelijk Diaconaat 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze 
gemeente gaan de bloemen 
naar Erwin Landman 
Langs deze weg willen we 
onze verbondenheid laten 
blijken. 

 

Startzondag 
Het is bijna vakantietijd en veel kerkelijke 
activiteiten zijn al gestopt. Inmiddels is een 
groepje mensen alweer bezig met de 
voorbereiding van het nieuwe seizoen. Op 9 
september is de startzondag. Hiervoor willen we 
o.a. een info-markt houden. Wij vragen aan alle 
werkgroepen, taakgroepen, gespreksgroepen, 
activiteitengroepen en wie zich verder maar 
aangesproken voelt, zich die ochtend te 
presenteren. Reserveer vast een tafel! 
Zin om mee te denken of wilt u hand- en 
spandiensten te verrichten? Laat het ons weten. 
Opgave en een tafel reserveren kan via 
scriba@oosterkerk.nl 
 
Geboren 
We ontvingen een prachtig, vrolijk 

geboortekaartje van 
André van der Wijk 
en Heidi Schröder. 
Ze schrijven: We zijn 
ontzettend blij en 
danken God  voor de 
geboorte van onze 

dochter MARTHA KATHARINA. Martha werd 
geboren op 19 juni. Wat zijn wij blij voor en met 
haar ouders! We wensen hen een gezegende 
tijd met elkaar toe. 
 
Gift 
Van een gemeentelid kreeg ik € 50 als gift voor 
de wijkdiaconie van de Oosterkerk. Hartelijk 
dank hiervoor! 
Ds. Elly Urban 
 
Jaarrekening Diaconie Protestantse 
Gemeente Zwolle 2017 
De Algemene Kerkenraad heeft in de 
vergadering van 11 juni 2018 de Jaarrekening 
2017 van de Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zwolle goedgekeurd en voorlopig 
vastgesteld.  
De volledige Jaarrekening 2017 ligt van  
 

maandag 2 juli t/m vrijdag 13 juli 2018 van 8.30 
tot 12.00 uur ter inzage op het Kerkelijk Bureau, 
Molenweg 241. Reacties kunnen tot drie 
werkdagen nadien, dus tot 19 juli 2018, worden 
gestuurd aan de scriba van de Algemene 
Kerkenraad, per adres Kerkelijk Bureau 
(Molenweg 241, 8012 WG) of 
administratie@pknzwolle.nl. Uw reactie dient 
uiterlijk woensdagmorgen 18 juli 2018 bij het 
Kerkelijk Bureau ontvangen te zijn. 
Daarna wordt de Jaarrekening definitief 
vastgesteld door de Algemene Kerkenraad en 
wordt decharge verleend aan de 
penningmeester.  
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle. 
Aanvangstijd: 19.00 uur 
ONDERWEG is het thema van de 
(oecumenische) zomervespers in de Grote Kerk. 
Onderweg …. elk mens is het. Welke kant wil hij 
op, wat is essentieel voor haar en wat niet. Zij 
moeten keuzes maken, keuzes die soms goed 
uitpakken, soms niet. 
Elke zondag wordt een ander accent gelegd in 
Woord en Muziek. 
1 juli Zomervesper ‘GEROEPEN’ Vg. ds. Fride 
Bonda (Remonstrantse Kerk) 
8 juli Zomervesper ‘VERTROUWEN’ Vg. ds. 
Marjanne Dijk (Isala ziekenhuis)   
 
Jonge gezinnen-middag 
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 picknickkleed, bord, beker en 
bestek meenemen. 
Mocht je een campingtafel hebben, dan is het 
fijn als je die kunt meenemen voor het 
hierboven genoemde buffet. 
Ik hoor graag uiterlijk 8 juli of je erbij kunt zijn 
via Arjettevdw@hotmail.com 
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Bij slecht weer ga ik op zoek naar een indoor-
picknick-locatie. Het is daarvoor handig om te 
weten op hoeveel personen ik kan rekenen. 
Met vriendelijke groeten, 
Arjette van der Wal 
 
WERKGROEP CAREI   
Vorige week is een delegatie van de werkgroep 
weer naar Carei (Roemenië) geweest. Voor 
contact met drie tehuizen in Carei. Psychiatrisch 
ziekenhuis St. Ana, weeshuis Lacramioara en 
verpleeghuis Casa Alexandru.   

Het weeshuis 
krijgt een 
financiële 
bijdrage. Maar 
ook kleding 
en speelgoed. 
De beide 
andere 
tehuizen 
krijgen kleding, 

matrassen, schoenen en andere spullen. We 
initiëren soms een project, zoals de renovatie 
van 9 badkamers in St. Ana. Nu zetten we in 
op de renovatie van de keuken. Daarvoor is 
moet eerst de elektriciteitsvoorziening worden 
aangepast. We doen dit weer graag financieel 
samen met de regionale overheid. Groen licht 
hebben we in de onderhandelingen nog niet 
kunnen krijgen.  
We hebben veel spullen - vooral kleding 
- gekregen. Het idee om een Hollandse Markt te 
houden is zeer positief ontvangen in Carei. En 
wel in het prachtige kasteel in het stadscentrum. 
De tehuizen met de verkoop van 
dingen gemaakt door de dagbesteding en wij 
met kleding. De opbrengst is voor de tehuizen. 
 
Doel Diakonie kollekte zondag 1 juli  
Op zondag 1 juli tijdens in de Avondmaalsdienst,  
is de diakonie kollekte bestemd voor de 
Werkgroep Prettige Vakantie. Deze 
werkgroep is gelieerd aan de Werkgroep Welzijn 
en Levensbeschouwing (WWL). Jaarlijks 
organiseert deze werkgroep vakanties voor 
gezinnen die moeten “leven” van een 
bijstandsuitkering. 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. 

 
Blauwvingerdagen met Samenzang in  
Grote Kerk Zwolle, aanvang 12.30 
 
Zingend op adem komen in 
de Michael. De commissie 
Blauwvingervieringen is ook 
in 2018 weer actief tijdens 
de Blauwvingerdagen op 
11, 18  en 25 juli.  De 
samenzang is van 12.30 uur tot 13.00 uur en 
wordt begeleid door de organist van de Grote 
Kerk,  Toon Hagen  De kerk is voor bezichtiging 
open van elf tot vijf uur met boekenmarkt en 
Stiltecentrum!. 
 
Doelcollecte: Stedelijk Diaconaat 
Het is juli en het woord ‘vakantie’ zoemt overal 
rond. Nu is op vakantie gaan niet voor iedereen 
weggelegd, vooral als je niet het inkomen 
ervoor hebt. In Zwolle zijn er meerdere 
initiatieven die vakanties voor minima mogelijk 
maken. 
Ook de diaconie draagt bij aan dergelijke 
initiatieven. Een voorbeeld hiervan is de 
werkgroep ‘Prettige vakantie?!’. Deze werkgroep 
organiseert, mede namens de diaconie, 
vakanties op Ameland voor mensen die daarvoor 
zelf niet de (financiële) mogelijkheden hebben.  
De diaconie van Ameland stelt voor 22 
vakantieweken een ruime  en goed geoutilleerde 
caravan beschikbaar. De Zwolse werkgroep 
selecteert de deelnemers en zorgt voor een 
eerlijke verdeling. Verder zorgt zij ervoor dat de 
reiskosten worden voldaan en ook dat er 
mogelijkheden zijn voor een bezoek aan het 
zwembad. Volwassenen, maar vooral de 
kinderen genieten van een dergelijke vakantie. 
Na de schoolvakantie kunnen ook zij trots 
vertellen dat ze op vakantie zijn geweest en wel 
helemaal naar Ameland.  
 
 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12.00 uur, 

met als onderwerp de datum van plaatsing,  

Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? , stuur dan 

een email aan: redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: 

“Kerkgroet”. 

Deze kerkgroet is samengesteld door Jan Oosting 
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