
KERKGROET    (oplage 80 ex)   14 juli 2019 

Voorganger  :  ds. Iemke Epema 

Koster :  Wiep Jagersma 

Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Onderhoudsfonds 

 

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

Zondag 14 juli: Onderhoud kerkgebouwen 
Kerkgebouwen: we hebben er steeds minder. En hoe 
lang nog kunnen we beschikken over de kerkgebouwen 
die de Protestantse Gemeente Zwolle tot nu toe heeft? 
We voelen de noodzaak en het verlangen om de 
deuren van de kerk open te zetten en een welkom te 
bieden aan velen. Vaak is de kerk letterlijk het 
middelpunt van de wijk: een huis van hout en steen dat 
ruimte biedt aan alles en allen. Het lijkt erop dat we 
niet alle kerkgebouwen kunnen behouden. Over het 
hoe en wat en wanneer houdt het project ‘Heilige 
Huisjes’ zich bezig. We kunnen niet op de uitkomsten 
hiervan vooruitlopen, maar wat in elk geval duidelijk is: 
er is onderdak nodig voor iedereen. Ruimte voor God 
en voor alles wat ons met God verbindt. 
 
Provider op Zondag 
Afgelopen zondag zijn er weer een aantal kinderen van 
groep 8 “overgevlogen” naar de Provider vieringen op 
zolder. We waren zelfs met 22 jongeren en dat is heel 
waardevol. 
Het vergt wel veel van de (bege)leider en daarom 
willen we graag dat er altijd twee volwassenen 
aanwezig zijn op de zolder tijdens de viering. Ook zin 
om mee te doen? Meld je aan bij één van de Provider-
leiding. 
 
Blauwvingervieringen 
Ook dit jaar zijn er weer de commerciële 
Blauwvingerdagen. Braderie en koopjes. 
En net als de laatste jaren de gewoonte was: op de 
laatste drie Blauwvingerdagen zullen er weer 
blauwvingervieringen zijn. 
Mooie kerkelijk liederen en muziek om even samen te 
genieten van het zingen. Met oor en oog en hart voor 
niet-commercieel maar wel waardevolle waarden. 
Het is tevens een goede gelegenheid om de 
veranderingen in de Grote Kerk te zien. En natuurlijk 
om te horen hoe de klanken door de kerkruimte 
resoneren. 
Helaas is het mooie Schnittger orgel voor onderhoud 
en renovatie uit elkaar gehaald. 
Maar gelukkig is Toon Hagen wel beschikbaar om de 
zang te begeleiden.  
Op de Blauwvingerdag 17 juli zal er weer samenzang 
zijn  in de Grote Kerk. We beginnen om half één. Dat 
wordt dus weer een beleving. Als we weer meedoen 

trekt dat tal van Braderiegangers naar de Grotte Kerk. 
Ook op 24 en 31 juli wordt dit weer georganiseerd. Wie 
dit heeft meegemaakt wil dit niet missen. Een kop 
koffie/thee na afloop’. 
 
 
Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk Zwolle  
Zomervespers in juli/augustus, aanvang 19.00 uur 
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. 
14 juli Thema: Sabbat houden – ds. Han Hagg 
(predikant GKV) 
21 juli Thema: Eerbied tonen voor vader en moeder – 
ds. Anneke v.d. Velde (predikant VVH Kampen) 
 

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 Hans Gerritsen 


