KERKGROET (oplage 120 ex)

Zondag 28 Oktober 2018

Voorganger : Ds. S. van der Zee
Koster
: Wiep Brouwer
Collecten

Bloemengroet
Als groet van onze gemeente
gaan de bloemen naar:
Mw. T. Koster
Langs deze weg willen we onze
verbondenheid laten blijken.
Extra Diaconie
Steeds vaker doen mensen een beroep op de
diaconie. Veel voormalige overheidstaken zijn
overgeheveld naar de burgerlijk gemeente. Deze is
nu verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de WMO,
taxivervoer voor mensen met een beperking, zorg
aan huis en individuele begeleiding, dagbesteding en
beschermd wonen. Verschillende maatschappelijke
organisaties, de diaconie en andere (kerkelijke)
verbanden zijn begonnen op wijkniveau samen te
werken. De diaconie wil hier zo goed mogelijk aan
bijdragen en rekent hierbij op uw steun. Zo blijven
we als kerk opkomen voor mensen bij wie de eigen
kracht (soms, even) tekort schiet
WERKGROEP CAREI ROEMENIË.
Evenals vorig jaar willen wij de kinderen van het
Weeshuis Lacramioara met de Kerst weer een
verassing bezorgen.
Hiervoor vragen wij uw hulp. U kunt dit doen door
een schoenendoos te vullen (voor max. € 10.00) met
b.v. een T-shirt of een ander nog goed kledingstuk,
speelgoed, schrift, pen, iets lekkers. Dit laten wij
graag aan uw eigen fantasie over.
Het gaat om kinderen van 3 t/m 18 jaar.
In de hal kunt u een strookje krijgen met de naam en
de leeftijd van een kind. Tevens ontvangt u van ons
een kaart in envelop. Wij vragen u hierop uw naam
en adres te schrijven in de hoop dat u een reactie
terug krijgt en er zo mogelijk een contact ontstaat.
Hartelijk dank voor uw medewerking, namens de
werkgroep Fem Kluvers
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle.
Aanvangstijd: 16.30 uur
Tot aan Advent lezen we uit het boek Marcus. Hierin
gaat het over Hem die als een nieuwe adam een
enorme diepgang aanbracht in het leven als
bondgenoot van God. Jezus komt in beeld. Een
nieuw mens, een (hernieuwd) begin. Hij zoekt
leerlingen, partners om als Gedoopte en bezield
door de Geest bevrijd en bevrijdend te leven in een
‘bezeten’ wereld.
28 okt. Michaëlsviering,
voorganger ds. Nelleke Eygenraam

: 1e: Diaconie 2e: Kerk
3e: Extra Diaconie

4 nov. Michaëlsviering Vesper,
liturgen Harry Steenbergen en Christa van Stappen
Collecte voor hulp Slachtoffers Sulawesi
De vorige week gehouden collecte voor de hulp aan
de slachtoffers van de aardbevingen en tsunami op
Sulawesi, heeft opgebracht € 4.208,16
Alle geefsters en gevers hartelijk dank.
Heilige Huisjes
Op 4 oktober is het concept advies van het
projectteam Heilige Huisjes gepresenteerd. Er waren
veel leden van onze gemeente bij aanwezig.
Inmiddels zijn alle reacties op dit plan verzameld. Op
donderdag 15 november volgt het officiële "kennen
en horen" van de gemeente over het besluit van de
Algemene Kerkenraad. Net als de vorige keer eerst
de presentatie voor alle gemeenteleden van de PGZ
waarna wij als wijkgemeente met elkaar kunnen
praten. Iedereen is weer van harte uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn.
Gemeenteberaad
Het verslag van het gemeenteberaad van 14-10 staat
op de website.
Nieuw rekeningnummer PGZ per 1 november voor
kerkbalans!
Onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij
Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakt
gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers
voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1
november is dit niet meer mogelijk en gaat SKG
gebruik maken van de systemen van de Rabobank.
Hierdoor wijzigen onze rekeningnummers per 1
november 2018.
Graag vragen we uw aandacht voor de volgende
zaken:
• Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw
rekening te incasseren?
Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere
tegenrekening op uw rekeningafschrift.
• Heeft u een periodieke overboeking in
internetbankieren naar één van de rekeningen van
onze gemeente?
Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s.
dat deze overboeking is doorgestuurd naar de
nieuwe rekening van onze gemeente via de
‘Overstapservice’. U moet dan het rekeningnummer
in internetbankieren wijzigen.

• Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen
met ons oude rekeningnummer?
Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon
blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt
u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw
bank. Het nieuwe rekeningnummer wordt:
NL 54 RABO 0373 7341 66
Let op: voor Gaandeweg en Solidariteitskas worden
ook andere rekeningnummers gebruikt vanaf 1
november!! Als u nog vragen heeft, kunt u contact
opnemen met het Kerkelijk Bureau.
Tel: 038-4217596 of mail:
administratie@pknzwolle.nl
De Wijkkas
De inkomsten voor de wijkkas deze maand (t/m de
25e) bedroegen € 925,-. Het bijgewerkte overzicht
kunt u hier inzien. Alle gevers heel hartelijk dank!
Nog twee van zulke maanden en de doelstelling van
de penningmeesters is gerealiseerd ! (TK)
SCHOONMAAK KERK
Het schoonmaken van de kerkzaal wordt gedaan
door vrijwilligers. Afhankelijk van het aantal
vrijwilligers wordt de schoonmaak beperkt of wat
beter uitgevoerd. Bij de schoonmaak van
donderdagochtend 11 oktober is helaas niemand
gekomen. De volgende schoonmaakmomenten zijn
vrijdag 2 november tussen 9.30 en 11.30 uur,
dinsdag 11 december tussen 9.30 en 11.30 uur en
maandag 7 januari tussen 18.30 en 20.00 uur.
Namens de beheercommissie, Jannetta

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
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