
KERKGROET    (oplage 120 ex)  Zondag 29 Juli 2018 

Voorganger :  Ds. E. van der Veen 

Koster :  Sari Alderliesten 
 
Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk    
                3e: Eredienst en Kerkmuziek 

 
Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Mw. D. Weegenaar-Bosch 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 
 

Eredienst en kerkmuziek 
De eredienst zonder muziek is ondenkbaar. We 
weten ons in Zwolle gezegend met enkele mooie 
orgels en goede organisten. Om de kwaliteit van de 
kerkmuziek hoog te houden is het belangrijk dat de 
orgels onderhouden worden en dat de bespelers 
ervan goed gewaardeerd worden. Ook bands, 
cantorijen, muziekgroepen, gelegenheidskoren, 
kinderen die zingen en vele anderen die musiceren 
dragen eraan bij de lofzang gaande te houden. Helpt 
u ook mee? 
 
Kollekte uitvaartdienst Anne Marijke Zijlstra 
De opbrengst van de kollekte in de uitvaartdienst 
van Anne Marijke Zijlstra op maandag 9 juli jl,  
bedraagt 668, 35 euro. Deze kollekte is bestemd 
voor de wijkdiakonie van de Oosterkerk volgens de 
wens van Anne Marijke. Diakonie.  
Chris Bosch  
 
DE KRACHT VAN VERGEVEN 

 
18 juli jl. was het honderd 
jaar geleden dat Nelson 
Mandela werd 
geboren.  Gedurende de 
apartheid in Zuid-Afrika werd 
hij 27 jaar opgesloten. Zijn 

beleving van deze periode en zijn omgang met zijn 
onderdrukkers is indrukwekkend. Het lijkt me een 
goede aanleiding om in de dienst van 29 juli stil te 
staan bij vergeving in ons leven. We lezen uit Davids 
boetepsalm 51 en de 2e Corintebrief over onderlinge 
verzoening en staan met name stil bij Paulus' 
woorden: 'verdraag elkaar en vergeef elkaar' in 
Colossenzen 3: 13. 
ds. Evert van der Veen, Emmeloord 
 
Zalencentrum Bagijnehof gesloten. 
Het is vakantietijd en dat betekent dat de 
activiteiten in het zalencentrum van de Bagijnehof 
ook stil liggen. 
Tot en met 1 september is het zalencentrum 
gesloten. Dit geldt niet voor uitvaarten  en 

trouwdiensten en ook het koffiedrinken op de 
donderdagmorgen in de even weken gaat gewoon 
door. 
 
Beste gemeenteleden, 
Ik ben Thirza Snijder, bijna 19 jaar, ik studeer  
verpleegkunde aan Hogeschool Viaa in Zwolle. 
Na de zomer begin ik aan het derde jaar en ga 
hiervoor stagelopen in het Isala ziekenhuis in Zwolle 
van september 2018 t/m januari 2019.  
Ik ben  op zoek naar een kostgezin waar ik 
gedurende die 20 weken tegen vergoeding kan 
‘wonen’ voor 3 a 4 dagen per week. Ik zal zowel door 
de week stagelopen als in de weekenden en 
waarschijnlijk ook een aantal nachtdiensten draaien. 
Bent u of kent u iemand die in die periode een plekje 
over heeft? Laat het mij dan weten per mail: 
thirza.snijder@gmail.com of 
telefonisch/whatsapp/sms: 06-19413921 
Alvast hartelijk bedankt, Thirza Snijder 
 
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. Ieder moet 
keuzes maken, keuzes die soms goed uitpakken, 
soms niet. Elke zondag wordt een ander accent 
gelegd in Woord en Muziek. 
29 juli Zomervesper: ‘VERLIES’  Vg. ds. Henk 
Meijnders (CGK) 
5 augustus Zomervesper: ‘VRIJMOEDIG’    Vg. ds. 
Harm Bousema (PGZ) 
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Kopij (max. 100 woorden) per e-mail aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl donderdags voor 12.00 uur, 
met als onderwerp de datum van plaatsing,  
Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis?, stuur dan 
een e-mail aan: redactie@oosterkerk.nl; onderwerp: 
“Kerkgroet”. 
Deze kerkgroet is samengesteld door Evert Pierik 


