
KERKGROET  zondag 08 juli 2018  (opl. 120 ex) 

Voorganger: Dirk-Jan Steenbergen

Koster: Arie Berkeveld

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Onderhoud 
kerkgebouwen

Bloemengroet 
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar: 
Anneke van der Stouwe. 
Langs deze weg laten we onze
verbondenheid blijken.

Derde collecte: Onderhoud kerkgebouwen

In de Protestantse Gemeente Zwolle zijn veel 
kerkmensen in gesprek en aan het nadenken 
over Heilige Huisjes. Het is al lang duidelijk dat 
het hierbij niet alleen om kerkgebouwen maar 
om veel meer aspecten van het gemeente-zijn 
gaat. Besluiten kunnen pas na diepgaande 
overwegingen genomen worden. Wat we 
eigenlijk altijd al wisten: de gemeente van 
Christus bestaat uit mensen, uit ons. De apostel 
Petrus roept de gemeenteleden op om als 
‘levende stenen’ samen een geestelijk huis te 
vormen waarvan Jezus Christus de hoeksteen is. 
Anders gezegd: met elkaar zijn we een heilig 
huis. En met elkaar onderhouden we de 
gebouwen van hout en steen zo goed als maar 
mogelijk is en zo lang we ze nog hebben. Elke 
bijdrage hieraan is welkom.

Afscheid oudste kinderen op 15 juli

Komende zondag, 15 juli, nemen we afscheid 
van de oudste kinderen van de kinderkring. 
Maar liefst 12 kinderen (een mooi bijbels getal!) 
nemen afscheid. We hopen dat ze allemaal 
overvliegen naar Provider. Dat kan meteen in de 
dienst gebeuren, hoe dat gaat zult u wel zien. 
Verder mag dit twaalftal geheime codes kraken 
en raadsels oplossen. We maken het heel 
spannend...U en jij bent er toch ook bij?

Nieuwe taalmaatjes gezocht

Dominique van der Knaap zet zich namens 
Stichting Present in voor asielzoekers met een 
status die hier in Zwolle zijn komen wonen. Zij 
moeten hun weg zoeken in een voor hen 
compleet nieuwe wereld. Dominique 
organiseert activiteiten die de participatie 

bevorderen zoals een taalgroep en een 
vrouwentaalgroep en ze matcht fietsmaatjes en 
taal- en voorlees- en gezinsmaatjes en 
leerwerkplekken. In januari was ze bij ons te gast
om daarover te vertellen. Vanuit onze gemeente
hebben zich al een paar mensen aangeboden te 
helpen. Op dit moment zoekt zij weer 
taalmaatjes voor een paar enthousiaste en 
leergierige nieuwe Zwollenaren/vluchtelingen 
met een verblijfsstatus.Om Nederlands te 
praten, samen huiswerk te maken, een keer naar
de markt te gaan of de bibliotheek. Je kunt 
samen afspreken hoe vaak je samenkomt en hoe
lang. 1x per week anderhalf uur zou fijn zijn. 
Meer informatie bij: 
dominique@presentzwolle.nl 

Ontvangen

Via ds. Iemke Epema heeft onze gemeente uit 
een nalatenschap een gift van 300 Euro 
ontvangen tbv de wijkkas. Gever of geefster, 
hartelijk dank!

Financieel Verslag 2017

De Algemene Kerkenraad heeft in de AK-
vergadering van 11 juni 2018 het Financieel 
Verslag 2017 van het College van 
Kerkrentmeesters goedgekeurd.  Het volledige 
Financieel Verslag 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 of 
administratie@pknzwolle.nl. Uw reactie dient 
vóór donderdagmorgen 19 juli 2018 om 12.00 
uur bij het Kerkelijk Bureau ontvangen te zijn. 
Daarna wordt het jaarverslag definitief 
vastgesteld door de Algemene Kerkenraad en 
wordt decharge verleend aan de 
penningmeester. 

De wijkkas 

Dank zij o.a. twee grote giften stegen de 
inkomsten in juni met € 1.320,-. De totaal 
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inkomsten dit jaar bedragen € 7.133,-. Het 
gedetailleerde overzicht van de inkomsten staat 
op de website (volg: Organisatie-Beheer-
Financiën) en kunt u hier inzien.

Alle gevers bedanken we hartelijk voor hun 
bijdrage(n).

Tim Krooneman

Openingstijden Kerkelijk Bureau

In de vakantieperiode van 23 juli t/m 10 
augustus is het Kerkelijk Bureau alleen open op 
maandagochtend.

Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, 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.
8 juli Zomervesper: ‘VERTROUWEN’ Voorganger 
ds. Marjanne Dijk (Isala ziekenhuis)
15 juli Zomervesper: ‘VERZET’ Voorganger dr. 
Peter van de Kamp (docent Theologische 
Universiteit Kampen)

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: 12, 26 juli, 9 augustus enz.

Dringende oproep!

Wie helpt er mee tijdens open monumentendag 
op 8 september? En wie wil de fietstenstalling 
en het terrein  rondom de kerk vrijhouden van 
onkruid? Ook is er nog dringend behoefte aan 
gastheren/gastvrouwen. In de herhaling is het 
beamerteam dat nog steeds dringend op zoek is 
naar een nieuw lid! Wie is handig met 
PowerPoint en helpt mee? Voelt een jonge 
oudere zich aangesproken? 
Meer informatie? Bekijk het vacatureoverzicht 

op de website of neem contact op met Marlien 
Poll via janmarlien@home.nl of 0642229535. 

Blauwvingerdagen met samenzang, Grote Kerk,
aanvang 12.30 uur

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 half elf tot 
half vijf met boekenmarkt en Stiltecentrum!

Kopij (max. 100 woorden) per email aan
kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 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 Stellingwerff
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