
KERKGROET    (oplage 80 ex)   28 juli 2019 

Voorganger  :  ds. Evert van der Veen, Oldemarkt 

Koster :  Wim Aalbers 

Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Eredienst & 

Kerkmuziek 

 

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

Zondag 28 juli: Eredienst en kerkmuziek 
Een eredienst zonder muziek is ondenkbaar. We weten 
ons in Zwolle gezegend met enkele mooie orgels en 
goede organisten. Om de kwaliteit van de kerkmuziek 
hoog te houden is het belangrijk dat de orgels 
onderhouden worden en dat de bespelers ervan goed 
gewaardeerd worden. Ook bands, cantorijen, 
muziekgroepen, gelegenheidskoren, kinderen die 
zingen en vele anderen die musiceren dragen eraan bij 
de lofzang gaande te houden. Helpt u ook mee?  
 
Van de diaconie 
De 3e collecte van afgelopen zondag, bestemd voor 
het Hospice Lotus in Zwolle, 
heeft het mooie bedrag van € 352,45 opgebracht.  
Allen hartelijk dank!! 
 
Liturgie per email 
Zondag j.l. kreeg ik de vraag of het mogelijk is de 
liturgie wekelijks, voor de komende zondag, per email 
te ontvangen. Dat kan! 
De webmaster, die de liturgie op de Oosterkerkwebsite 
plaatst, verstuurt nu al wekelijks een mail met de 
liturgie aan hen die daarom gevraagd hebben. 
Stuur een mail aan redactie@oosterkerk.nl met in de 
opdrachtregel: Liturgie en u krijgt hem voortaan thuis. 
Tim Krooneman 
  
Onze wijkkas 
Deze maand zijn er (tot 24 juli) negen giften ontvangen 
die tezamen € 690,- in het laadje brachten. Hartelijk 
dank daarvoor! 
De totale inkomsten aan giften dit jaar zijn € 8.006,- . 
Onze doelstelling van tenminste € 12.000.- voor het 
gehele jaar lijkt haalbaar. (TK) 
 
Israel speciaal 
Van 20 – 29 maart 2020  wordt er een reis naar Israël 
georganiseerd met medewerking van Mariska van 
Beusichem, stadspastor in Zwolle. Het belooft een 
unieke ervaring te worden waar we kennismaken met 
verleden, heden en toekomst. We landen per vliegtuig 
midden in de woestijn en trekken verder per luxe 
touringcar naar het zuiden.  Vanuit Eilat bezoeken we de 
Negev woestijn met oa het Timna park met de 

kopermijnen van koning Salomo. We genieten van de 
natuur en maken een prachtige wandeling door de 
Ramonkrater, de Grand Canyon van Israel en het 
national park Ein Avdat. Vanuit Askelon bezoeken we 
kibbutz Yad Mordechai waar tijdens de zesdaagse 
oorlog in 1948 hard is gevochten. We zien resten van 
het strijdtoneel en kijken uit over Gaza.  Aan de grens 
hebben we een ontmoeting met de IDF (Israelische 
leger). In Jericho maken we 
kennis met Tass Saada, de 
vroegere chauffeur van 
Arafat die zich bekeerde 
tot christen. Een bezoek 
aan Jeruzalem, Bethlehem 
en de Golan ontbreekt op 
deze reis niet. Ondanks de 
sporen van geweld is er bij 
velen het verlangen naar 
vrede.  Dit zien we als we 
een wandeling maken door 
het park of peace aan de Jordaanse grens. Het park is 
afgesloten met prikkeldraad maar er zijn openingen! En 
we maken kennis met de vrouwenbeweging Woman 
wage Peace. Al met al een bijzondere reis, speciaal 
samengesteld voor iedereen die interesse heeft in wat 
mensen drijft op zoek naar de vrede!  
De prijs ligt rond de 1700 euro pp op basis van een 2 
persoonskamer en half pension. Bij 20 personen 
gegarandeerd vertrek.  Informatie en aanmelding: 
Anneke van der Meulen, an.vandermeulen@planet.nl. 
In het najaar wordt er een informatieavond 
georganiseerd.  
 
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. 
28 juli  Thema: geen moord plegen – ds. Riky 
Christoffers (em. predikant PGZ) 
4 aug Thema: geen overspel plegen – ds. Henk 
Meijnders (predikant CGK) 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12 uur, met 

als onderwerp de datum van plaatsing,  

Kerkgroet thuis lezen? , stuur dan een email aan: 

redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: “Kerkgroet”. 

Deze kerkgroet is samengesteld door Hans Gerritsen 
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