
                                                                                                 KERKGROET  zondag 16 juni 2019  (opl. 120 ex) 

Voorganger: ds. Iemke Epema, jubileumviering

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Diac. noodhulp

Bloemengroet 
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar: 
Hr. en Mw. Ottens. Langs deze 
weg laten we onze 
verbondenheid blijken.

Jubileum

Op 11 juni was het 25 jaar geleden dat ik 
bevestigd werd als predikant. Dat gebeurde in 
de dorpskerk van Eenrum (Noord Groningen) in 
de hervormde gemeente Halfambt. Vandaag, 
zondag 16 juni, zal daarbij stil worden gestaan. 
Alle koren van de Oosterkerk hebben een 
aandeel in deze viering en er is muzikale 
medewerking van enkele instrumentalisten. De 
kinderen gaan buiten de kerk samen op pad op 
zoek naar een kleine verrassing die ergens op 
hen wacht. De evangelielezing die vandaag 
klinkt, uit Lucas 15, is dezelfde die bij de 
bevestiging gelezen werd. Het gaat over zoeken 
en vinden. Veel mensen hadden de datum van 
11 juni goed onthouden. Ik werd die dag van 
verschillende kanten verrast door prachtige 
kaarten en bloemen, en hartelijke woorden en 
mailtjes. U allen veel dank daarvoor!

ds. Iemke Epema

Derde collecte zondag 16 juni:

Diaconale noodhulp

Veel mensen hebben vorige maand hun 
vakantiegeld ontvangen. Een mooi extraatje om 
te besteden. Lang niet iedereen kent die luxe. Er 
zijn in ons welvarende land veel mensen die 
langdurig moeten zien rond te komen van een 
inkomen onder het minimum. Vaak realiseren 
we ons niet dat het ons allemaal kan 
overkomen. Soms moeten mensen lang wachten
op de toekenning van een uitkering, terwijl ze 
vaak al flink in de schulden zitten. Uitgerekend 
dan gaat de wasmachine of de koelkast kapot. 
Het diaconaal noodfonds kan in zo’n geval 
bijspringen. Zo kan worden voorkomen dat 
mensen dieper wegzakken in de armoede. Helpt 
u mee het diaconale noodfonds gevuld te 
houden? Dan kunnen we tegelijkertijd werken 

aan een meer structurele aanpak van armoede, 
samen met andere instanties.  

Actie Groene kerk, wie doet mee?
De Groene Kerkenactie is een landelijke actie 
vanuit Kerk in Actie en Tear om te stimuleren dat
kerken duurzamer en groener worden en dat die
kerken elkaar kunnen vinden en stimuleren. De 
website Groene kerken (www.groenekerken.nl) 
biedt informatie over allerlei gebieden waarop 
kerken duurzame stappen kunnen nemen. Ook 
zijn hier alle groene kerken te vinden en wat zij 
doen. Het is dus ook een netwerk om ideeën 
met elkaar uit te wisselen. Ook als Oosterkerk 
kunnen we ons aanmelden als Groene Kerk. Het 
is dan de bedoeling dat we met elkaar één 
duurzame stap per jaar zetten. Het gaat hier om 
stappen op allerlei gebied: van omgaan met 
geld, inkopen, afvalbeheer, energiebeheer tot 
onderhoud. Ik zoek mensen die het leuk vinden 
om zich aan te sluiten bij een werkgroepje dat 
hiermee aan de slag wil gaan. We zullen eerst 
nagaan welke duurzame activiteiten er al 
genomen worden in de Oosterkerk en dan 
bekijken welke nieuwe, duurzame stappen we 
nog kunnen zetten. Voor meer informatie: Petra 
Schep (petra_schep@hotmail.com of tel. 038-
3379004) 

Onze wijkkas

Sinds de vorige kerkgroet zijn er 4 giften 
ontvangen. De juni inkomsten zijn daarmee met 
€ 450,- gestegen tot € 610,-. Hartelijk dank voor 
deze wijze van ondersteunen van ons wijkwerk. 
(TK)

Lieve mensen van de Oosterkerk,
Geweldig, dat ik zo veel goede wensen kreeg, 
nadat ik bij mijn val van de fiets mijn enkel brak. 
Ook dank voor de vele kaarten. Mijn enkel is 
genezen. Maar ik kreeg er ischias bij, en dat 
geeft nog veel pijn. Ik kan daarom nog niet in de 
kerk komen. Ik wil graag iedereen bedanken 
voor alle lieve attenties. Hopelijk gauw tot ziens.
Hartelijke groeten,
Remine van der Zwan-Veen 

(Zie voor meer berichten de achterzijde!)

http://www.groenekerken.nl)
mailto:(petra_schep@hotmail.com


Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau op de Molenweg is in de 
vakantieperiode van 15 juli tot en met 23 
augustus alleen open op maandagmorgen van 
8.30 tot 12 uur.

Ontmoetingshuis MODERNE DEVOTIE
Op dinsdag 18 juni komen we voor de eerste 
keer bijeen op onze nieuwe locatie. Dat is de 
onlangs gerestaureerde Theodorakapel 
(Theodorahof 20, 8011AA Zwolle). Deze 
bijzondere ruimte biedt nieuwe mogelijkheden 
voor viering, ontmoeting en bezinning. We 
proberen ons nieuwe programma uit. U kunt al 
vanaf 17.15 uur voor stilte en rust terecht in de 
kapel. Om 18.00 uur gaan we aan tafel. Na de 
maaltijd luisteren we naar enkele spreuken van 
Thomas a Kempis en gaan we in geloofsgesprek. 
We sluiten af met een korte viering. Kosten voor 
maaltijd, koffie en thee zijn 7,50 euro. Voor 
verdere info en opgave: 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl of 
hanstissink@kpnmail.nl . Het is nu ook mogelijk 
om een deel van de avond bij te wonen. Van 
harte welkom!

De kerk zoekt jou!
Het is hartverwarmend zoveel reacties er binnen
zijn gekomen op de oproep om vrijwilligers. 
Voor de functie gastheer/gastvrouw hebben we 
nu ca. 20 mensen, maar nog niet genoeg. De 
vacatures zijn te lezen op de website en hangen 
in de kerk. Voor alle functies, behalve voor 
facturatie, kunnen we nog steeds mensen 
gebruiken. Voor wie het gemist heeft: na de 
dienst is Bina Schouwstra beschikbaar voor het 
noteren van aanmeldingen en beantwoorden 
van vragen. Aanmelden kan ook per telefoon of 
e-mail, zie de vacatures.

Grote of Sint-Michaëlskerk, 19.00 uur

Tijdelijk krijgen de vieringen klank en kleur in de 
intieme ruimte van het Hoogkoor, vanwege de 
verbouw van de kerk die enige tijd zal duren.
16 juni: Michaëlsviering vesper, liturgen Harry 
Steenbergen en Christa van Stappen
23 juni: Michaëlsviering Cantate, vg. ds. Jan Jaap
Stegeman

Afsluiting Provider

Vrijdag 28 Juni is er weer provider op vrijdag. De
laatste van dit seizoen.
Wat heb je nodig ???  Fiets en zwemkleren,  je 
weet wel !!
Vertrek om 19.00 uur bij de Oosterkerk  Laat wel
even weten of je komt in de app!!! Of met een 
mailtje. Voor de BBQ natuurlijk.
Namens de voorbereidingsgroep,   Dirk Jan 
(steenburger@kpnmail.nl)

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 12.00 uur, 
met 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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