
KERKGROET    (oplage 80 ex)                                 23 juni 2019 

  Voorganger:  10.00 ds. Elly Urban 

  Koster:           10.00 Arie Berkeveld 

  Collecten:  1e: Diaconie  2e: Kerk  3e : Exploitatie PGZ 

 

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

 
 

Bloemenzee 
Overal bij ons in huis staan de bloemen die vorige 
week van alle kanten zijn aangedragen. Twaalf grote 
vazen met  heel veel verschillende soorten! We 
hebben ze een beetje op kleur gesorteerd en 
genieten elke dag van de bijzondere aanblik. U allen 
heel hartelijk dank; voor de bloemen, de lieve 
kaartjes, het zingen, en de prachtige muziek. Ik ben 
er zo blij mee!              
ds. Iemke Epema 

 
 
In memoriam 
Op 17 juni overleed Jannie (Jantje) van den Heuvel – 
Westerbeek, op de leeftijd van 67 jaar. Jarenlang 
woonde ze met haar man Albert in Berkum, samen 
kregen ze 2 kinderen. Jannie hield veel van de 
natuur, dieren en bloemen, tuinieren en buiten zijn, 
muziek en dans. Ze noemde zichzelf een laatbloeier, 
die na een niet altijd gemakkelijke jeugd later alsnog 
een opleiding in de zorg afmaakte en aan het werk 
ging in thuiszorg en gehandicaptenzorg. Na haar 
pensionering paste ze met Albert wekelijks op haar 
kleinkinderen, waar ze intens van genoot. Binnen de 
Oosterkerk was ze een trouwe bezoeker van 
ouderen. Ondanks haar ziekte bleef ze actief dit 
bezoekwerk doen, naast het oppassen en muziek 
maken. De laatste weken ging haar gezondheid snel 
achteruit en in vrede kon ze het leven loslaten. 
We nemen afscheid van Jannie op vrijdag 21 juni om 
13.00 in de Hof van Kranenburg (condoleren vanaf 
12.30), met woorden uit Prediker: ‘Voor alles wat 
gebeurt is er een uur’. Zo voelde zij zich onderdeel 
van de kringloop van het leven, geborgen in Gods 
liefde die alles omvat. We bidden om troost voor 
Albert, de kinderen en kleinkinderen, en allen die 
Jannie zullen missen. 
Ds. Elly Urban 
 
Doopdienst 
Komende zondag, 30 juni, is een doopdienst met één 
dopelinge. Dat is Esmée, geboren op 4 maart, 
dochter van Michael Ponsteen en Mindie Ponsteen-
Kroeze. We hopen op een feestelijke dienst. 
 
 

Doel Avondmaalscollecte Stichting Present 
De eerste collecte van vandaag is bestemd voor 
Stichting Present  Zwolle. De missie van Present is 
een brug te zijn tussen mensen die willen helpen en 
mensen die hulp kunnen gebruiken. Ze zorgen 
ervoor dat vrijwilligers klussen opknappen bij 
mensen die dat zelf niet kunnen. Present is volledig 
afhankelijk van subsidies en giften. Afgelopen jaar 
hebben ze veel moeite gehad om de begroting rond 
te krijgen en ook voor dit jaar is het nog moeilijk. Om 
hun werk nog lang voort te kunnen zetten, heeft 
Present zelf onze hulp nodig. De diaconie beveelt 
deze collecte van harte bij u aan.  
 
3e collecte: Exploitatie Protestantse Gemeente 
Zwolle. 
“De kerk vraagt deze zondag alweer om extra geld. 
Wat doen ze toch allemaal met onze centen?” Wie 
zich dat afvraagt, zou eens op www.pknzwolle.nl 
kunnen kijken, de mooie en interessante website 
van de PGZ. Hier vind je onder meer de financiële 
verantwoording: het College van Kerkrentmeesters 
maakt inzichtelijk waaraan het geld dat jaarlijks via 
Kerkbalans en op andere manieren binnenkomt, 
wordt uitgegeven. Als je de begroting bekijkt, valt 
direct op dat er veel geld naar de kerkgebouwen 
gaat, maat dat verreweg de meeste euro’s bestemd 
zijn voor de predikanten en kerkelijk werkers. 
Zonder hen zouden onze wijkgemeenten niet 
kunnen voortbestaan. Met ‘onze centen’, ook met 
de extra bijdrage van vandaag, houden we dus 
samen de kerk in stand en die kerk, dat zijn wij!  
 
Dinsdag 25 juni om 20 uur informatie-avond 
nieuwe gastheren/gastvrouwen Bagijnehof 
Voor de mensen die zich hebben opgegeven is er in 
de Bagijnehof een informatie- en instructieavond. 
Wees ook welkom als je nog twijfelt of eerst meer 
wilt weten voor je besluit je op te geven. We kunnen 
nog steeds mensen gebruiken, vooral voor overdag 
of voor incidentele oproep of als coördinator. Zie 
voor de vacatures ook de website of het 
informatiebord in de hal. 
Aanmelden kan bij Bina 
Schouwstra, b.schouwstra@kpnplanet.nl of 06-
20527688. 
 
Op de koffie 
Elke donderdagmorgen in de even weken, staat de 
koffie klaar in De Bagijnehof. 
Kom binnen, voor een kop koffie of een praatje. 
Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom 
op 27 juni, 11 juli enz. 

 

http://www.pknzwolle.nl/
mailto:b.schouwstra@kpnplanet.nl
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Jonge gezinnenmiddag op zondag 7 juli 
Op zondag 7 juli wordt er na de kerkdienst weer een 
activiteit voor 'jonge gezinnen' (gezinnen met één of 
meer kinderen bij de oppas en/of op de basisschool) 
georganiseerd. De invulling van de middag wordt 
nog bekend gemaakt, maar zet de datum vast in je 
agenda! Naar verwachting zal het tot ca 14.00u 
duren. 
  
Oppas gezocht! (herhaalde oproep) 
Wegens het vertrek van een drietal oppassers uit de 
huidige oppas-poule zijn we op zoek naar nieuwe 
volwassenen (18+ ers) voor de oppas-poule.  
U / Je wordt ca één keer per 8 weken ingepland om 
tijdens de zondagse ochtenddienst op de 
allerjongsten te passen, samen met één of twee 
jongeren. 
Wilt u / Wil jij ook de jongste gemeenteleden beter 
leren kennen? Meld je dan aan bij mij, via 
Arjettevdw@hotmail.com 
Met vriendelijke groet, Arjette van der Wal 
 

Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk 
Zwolle, aanvang 19.00 uur 
We komen bijeen op de vertrouwde plaats in het 
Schip van de kerk. 
23 juni Michaëlsviering Cantate. Uitgevoerd wordt 
de cantate ‘Nun danket alle Gott’ van J.S. Bach, door 
Michaëlscantorij en –koor, Musica Michaelis en 
solisten o.l.v Toon Hagen. Vg. ds. Jan-Jaap 
Stegeman.   
Zomervespers juli/augustus 
Wie de kerk binnenloopt, naar het Hoogkoor 
wandelt, ziet op het koorhek de Tien Woorden 
staan. In de zomervespers staan deze oude Woorden 
uit Exodus 20 centraal. 
30 juni Geen andere goden/geen godenbeelden 
maken – ds. Ad Geerling (em. predikant PGZ) 
  
 

De OmZieners 
Op 27, 28 en 29 juni wordt er in de 
theaterwerkplaats van de Joseph Wresinski Cultuur 
Stichting een bijzondere voorstelling gespeeld ‘De 
OmZieners’. 
De OmZieners wordt gebracht door de Joseph 
Wresinski Cultuur Stichting. Wij zijn een 
theatercollectief van mensen die in armoede leven 
en theatermakers die een wederkerige 
samenwerking zijn aangegaan. 
 De OmZieners heeft compassie als thema en is 
geïnspireerd op de kwetsbaarheid die armoede met 
zich meebrengt op elk levensterrein; 
arbeidsparticipatie, gezondheid, scholing, 
huisvesting etc. 

Adres: Floresstraat 21 te Zwolle .  
Aanvang: 20.00 (inloop vanaf 19.30) 
Toegang: gratis  
Graag aanmelden op omzieners@gmail.nl 
Website: wresinskicultuur.nl 

 

 

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 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
mailto:omzieners@gmail.nl

