
KERKGROET       16 september 2018 

Voorganger  :  10.00 ds. I. Epema e.a. 

  Koster :   

  Collecten :   

 

 

Dit is een aangepaste kerkgroet, omdat we een 
oecumenische dienst in de Peperbus hebben. 
Deze kerkgroet wordt alleen digitaal verspreid.  
 

Zondag 16 september is er geen dienst in de 

Oosterkerk! Om 9.30 uur is er een 

oecumenische viering in de O.L.V. Basiliek 

(Peperbus). iedereen is van harte welkom 

 
Wat de pot schaft 
Ook dit seizoen kunt u weer lekker en gezellig 
eten in de Oosterkerk op de laatste dinsdag van 
de maand. Vanaf 17.15 uur bent u welkom! Op 
25 september wordt er een (nog) zomerse 
maaltijd gekookt. Ook mensen die glutenvrij 
moeten eten, kunnen bij ons aanschuiven. 
Kosten €n 5,= pp. Wel graag even aanmelden. 
Graag voor donderdag 20 september!  Er ligt 
een lijst op de bar of via de mail: 
diniverweij@outlook.com 
 
Op de koffie 
Elke donderdagmorgen in de even weken is er 
koffie in de Bagijnehof. 
U bent welkom, tussen 10.00 en 11.30 uur: 
donderdag 20 september, 4 en 18 oktober enz. 
 
 
Financiële verantwoording 
Naar aanleiding van het berichtje op de 
kerkgroet van vorige week zondag  
zat er in de 3e collecte (Extra diaconie) een 
envelop met een contante gift  
van € 100,00. Een hartelijk dank aan de gever. 
 
. 
Bevestigen ambtsdrager 
De kerkenraad is blij dat er weer een 
gemeentelid bereid is gevonden om 
ambtsdrager te worden. Op 23 september zal 
Carline Meijster bevestigd worden als diaken. 
Mocht u wettige bezwaren hebben, dan kunt u 
deze indienen bij de kerkenraad. 
In deze dienst neemt Wim van de Stouwe 
afscheid als diakenen.  
 
Gemeenteavond project “Heilige Huisjes, 
ruimte voor het hart van de kerk” 
Het afgelopen jaar bent u geïnformeerd over dit 
project waarbij het gaat om de toekomst van de 
PGZ.  Dit project heeft als aanleiding: het 
dalende aantal leden binnen de PGZ, dalende 
inkomsten en verminderd kerkbezoek. Prioriteit 
wordt gegeven aan het pastoraat, dus de uren 
die beschikbaar zijn voor predikantsplaatsen. 
Inmiddels zijn er veel stappen gezet en is door 

het projectteam een advies opgesteld. Dit advies 
zal gepresenteerd worden op donderdag 4 
oktober.  Er is dan een gemeenteavond 
voor alle gemeenteleden van de PGZ in de 
Jeruzalemkerk, aanvang 19.30 uur. De avond 
begint met alle gemeenteleden in de kerkzaal. 
Na de presentatie en enkele 
verhelderingsvragen gaan de wijkkerkenraden 
met hun eigen gemeenteleden in afzonderlijke 
ruimtes verder in gesprek. 
Het is een zeer belangrijke vergadering en de 
kerkenraad roept u op om hier in grote getale bij 
aanwezig te zijn. Uw inbreng is van groot 
belang! 
  
Wilt u meer weten over het 
project: www.heiligehuisjeszwolle.nl 
 
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle. 
Aanvangstijd: 19.00 uur 
Thema tot begin oktober: GENESIS GELEZEN. 
Leven vanuit verwondering. 
16 september 19.00 uur Start Vredesweek met 
vredesvesper. Genesis 3 ‘menselijke 
vrijheid/hoogmoed’, liturgen Robert Kanning en 
Els Rademaker-Vos 
23 september 19.00 uur Michaëls Cantateviering 
als slot van de Vredesweek. Genesis 4, De 
mens en zijn broeder/nooit meer … Vg. Ds. 
Iemke Epema 

  

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 Ans Selhorst 

http://www.heiligehuisjeszwolle.nl/

