
KERKGROET    (oplage 120 ex)  19 augustus 2018 

Voorganger  :  ds E. Urban 

Koster :  Wiep Brouwer 

  Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Onderhoud 

                Kerkgebouwen 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze 
gemeente gaan de bloemen 
naar Mw. M. Scheeroren-

Dekker. Langs deze weg 

willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 

 

 
DE STARTZONDAG  9 September !!! 
 
Kerkdienst 
Informatiemarkt 
12.15  Picknick in de Weezellandenpark 
Diverse activiteiten  (speakerscorner,  muziek,  
wandelen, poezie) 
Voor de jeugd : suppen, waterballen, spelletjes,  
14.15  afsluiting 
 

We zoeken nog mensen 
voor de speakerscorner. 
Heb je een leuke hobby, 
een boeiende stelling, 
een mooi boek,  een 

kunstwerk, een gave baan, een ideaal ?  Grijp je 
kans om er 5 minuten over te praten voor een 
geïnteresseerd publiek. Geef je op bij Dirk Jan 
(steenburger@kpnmail.nl 
 

De Bagijn 
 
Op dinsdagmorgen 4 september 2018 zullen 
we in de Bagijnhof weer de Bagijn stickeren. 
We hopen dat de opkomst weer net zo groot 
is als vorig jaar. Om half tien is er koffie en 
wie mee wil helpen is van harte welkom. Tot 
dan.  
 

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: 23 augustus, 6 en 20 september 
enz. 
  
  
 

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. 
19 augustus Zomervesper ‘VERZOENING’  Vg. 
Ds. Nelleke Eygenraam (PGZ) 
26 augustus Zomervesper ‘VERBINDING’  Vg. 
Ds. Hans Tissink (PGZ) 
 

Emailadressen 
 

Bij het versturen van een email 
naar de kerkgroet of de website 
wordt soms het verkeerde 
emailadres gebruikt. Daardoor 
kan een bericht niet opgenomen 
worden. Het moet zijn: 

• Kerkgroet:  kerkgroet@oosterkerk.nl 
• Website   :  redactie@oosterkerk.nl  

De kerkgroetmakers hebben n.l. alleen toegang 
tot de kerkgroetmails.  
 
Voor het verzenden van kerkgroet, liturgie of 
Bagijn wordt per document een zgn. “alias”  
gebruikt. Dat is een e-mailadres dat enkel 
bedoeld is om e-mail door te sturen. Een alias 
bevat alléén de emailadressen van de 
ontvangers van zo’n document.  (TK) 
 

 

 

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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