
KERKGROET    (oplage 80 ex)  30 juni 2019 

Voorganger  :  Ds. Iemke Epema 

Koster :  Wiep Jagersma 

 

Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk    

                3e: Wijkkas 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar:  
Mw. Bautine Hoekstra 
Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken. 
 

Wijkkas 
De Protestantse Gemeente Zwolle telt zes 
wijkgemeenten die allemaal hun eigen karakter en 
sfeer hebben. In elke wijkgemeente wordt van alles 
ondernomen om het gemeenteleven te laten 
groeien en bloeien. Daarvoor zetten heel veel 
mensen als vrijwilliger hun talenten in: op allerlei 
manieren stimuleren zij de onderlinge 
verbondenheid en laten zij ook naar de samenleving 
het gezicht van de kerk zien. Dat werk is het waard 
gesteund te worden en dat kan vandaag met een 
bijdrage aan de wijkkas. 
 
Onze wijkkas 
Het streefbedrag aan maandinkomsten voor juni is 
behaald: € 1020,- ! Hier kunt u het 
inkomstenoverzicht inzien. Hartelijk dank voor deze 
giften.  Tim L. Krooneman 
 
 
Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk 
Zwolle, aanvang 19.00 uur 
Zomervespers in juli/augustus. Wie de kerk 
binnenloopt ziet op het koorhek van het Hoogkoor 
de Tien Woorden staan. In de zomervespers staan 
deze oude Woorden, deze leefregels uit Exodus 20, 
centraal. 
30 juni Thema: Geen andere goden/geen 
godenbeelden maken –  ds. Ad Geerling (em. 
predikant PGZ) 
7 juli Thema: De Naam niet misbruiken – ds. Peter 
van der Kamp (oud-docent TU Kampen) 
 
Waarderende Gemeente Opbouw 
Inmiddels loopt het traject Waarderende Gemeente 
Opbouw al weer enige weken. Op zondag 7 juli zal 
tijdens het koffiedrinken een verkenningsronde 
worden gehouden. Hierin "halen" we de mooie en 
bijzondere momenten uit ons gemeentezijn bij u/jou 
op. Waar werd u blij van, waar denk je warm aan 
terug. De oogst van deze ronde wordt gebruikt voor 
de Startzondag op 8 september a.s. Voor informatie, 
bel gerust met Mintje Groot Nibbelink,  
06-11479409. –  
 

Stand van zaken vrijwilligers 
De opkomst voor de informatie-avond van 25 juni 
was meer dan we hadden durven hopen: meer dan 
20 mensen op een tropische- en voetbalavond. 
Voor wie niet kon: er komt in augustus een 
herkansing. De datum wordt nog bekend gemaakt. 
Uitkomst van de avond was ook dat de functie voor 
de coördinatie van rouw- en trouwdienst door Anton 
Kuiper en Piet Kuiper (geen familie) zal worden 
ingevuld. Heel fijn! 
Bina Schouwstra 
 
Opbrengst avondmaalscollecte Stichting Present 
De collecte voor Stichting Present afgelopen zondag 
heeft het mooie bedrag van € 308,95 opgeleverd! De 
centrale diaconie doet hier nog 50% bovenop en dan 
komen we uit op € 463,40. 
Namens de diaconie: hartelijk dank! 
 
Privacyverklaring Oosterkerk 
Sinds juni 2018 heeft de Oosterkerkgemeente een 
privacyverklaring vanwege de invoering van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
in dat jaar. Onze verklaring is sindsdien gepubliceerd 
op de website onder Organisatie -> Taakgroep 
Communicatie, en is rechtstreeks te vinden 
op www.oosterkerk.nl/privacy. Jaarlijks willen we als 
reminder iedereen hierop attenderen. In de 
verklaring staat onder meer hoe we omgaan met 
persoonsgegevens. Voor opmerkingen of vragen 
kunt u terecht bij Theo Brand 
(theobrandzwolle@gmail.com) van de Taakgroep 
Communicatie.  
 
Doop 
Vandaag wordt Esmée gedoopt, geboren op 4 maart, 
dochter van Michael Ponsteen en Mindie Ponsteen-
Kroeze. De eerstvolgende doopdienst is op 29 
september. Voorganger is ds. Nelleke Eygenraam. 
Ouders die hun kind graag willen laten dopen 
kunnen na 20 juli contact met haar opnemen. 
 
Afscheid oudste kinderen 
In de dienst van volgende week, 7 juli, zal de oudste 
groep kinderen van de kinderkring afscheid nemen 
en overvliegen naar Provider. Voorganger in deze 
dienst is Dirk Jan Steenbergen. Fijn als u er allemaal 
bent om deze overstap samen met hen mee te 
maken! 
 
 
 

https://www.oosterkerk.nl/wp-content/uploads/2019/06/Wijkkasinkomsten-2019.pdf
https://www.oosterkerk.nl/wp-content/uploads/2019/06/Wijkkasinkomsten-2019.pdf
tel:06-11479409
http://www.oosterkerk.nl/privacy
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40-dagentijdboekje 
De redactie van het 40-dagentijdboekje heeft zich in 
de afgelopen tijd intensief beraden over de 
toekomst van het boekje. Ook de schrijvers zijn 
daarbij betrokken. We hebben besloten om te 
stoppen met het boekje in deze vorm. Ondanks het 
feit dat de waardering van lezers groot is en er ook 
dit jaar weer heel wat boekjes zijn verkocht, al 
waren dat er minder boekjes dan vorig jaar.  Het 
vinden van schrijvers, met name in de Adventskerk 
en de Open Kring, wordt steeds moeizamer. Daarbij 
komt dat de meerderheid van de redactieleden 
graag wil stoppen. Sommigen doen dit werk al heel 
lang. In samenspraak met de verschillende 
kerkenraden is besloten te stoppen op een moment 
dat het nog wel goed loopt. We weten dat velen van 
u zullen dit jammer zullen vinden.  Dat vinden we 
zelf ook. Wie weet wordt het boekje straks zo gemist 
dat er een nieuw initiatief ontstaat; opnieuw een 
boekje, of een heel andere vorm om bewust met de 
40-dagentijd bezig te zijn. Voelt u zich vooral 
uitgedaagd om iets te verzinnen. Alle schrijvers 
hebben een brief gekregen waarin ze bedankt zijn 
voor hun inzet. Ook u als lezers willen we hartelijk 
danken voor uw jarenlange betrokkenheid! 
ds. Iemke Epema, namens de redactie van het  
40-dagentijdboekje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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