
 

 Kerkgroet (oplage 80 ex)                                   21 juli 2019 

 Voorganger:  Ds. Nelleke Eygenraam 
 Koster: Sari Alderliesten 
 Collecten:  1e: Diaconie   2e: Kerk    

                3e: Hospice Lotus te Zwolle   
    

 

BLOEMENGROET  
Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar Mw. H. Pootman-
Hillebrands, Spui 65. 
Langs deze weg willen we onze ver-

bondenheid laten blijken.  
 
3e COLLECTE: Hospice Lotus te Zwolle 
Een aantal keer per jaar mag de wijkdiaconie van 
de Oosterkerk het doel voor de derde collecte be-
palen. Voor vandaag is gekozen voor Hospice Lo-
tus te Zwolle. 
Hospice Lotus valt onder Zorgspectrum Het Zand 
en bevindt zich op het landgoed van Zandhove, 
midden in het groen. Wanneer het laatste deel 
van het leven is aangebroken, lukt het niet altijd 
meer om in het eigen huis te blijven wonen. U 
kunt dan bij Hospice Lotus terecht. Zij bieden 24 
uur per dag de benodigde medische en verpleeg-
kundige zorg.  
De Stichting Vrienden van Zorgspectrum Het Zand 
werft en beheert donaties van mensen met hart 
voor Zorgspectrum Het Zand. Zij zijn onafhankelijk 
en steunen initiatieven die bijdragen aan het wel-
zijn van bewoners. Deze initiatieven passen niet 
binnen het reguliere budget, maar zijn wel heel 
belangrijk: ze bieden de extra’s waar bewoners 
blij van worden. 
Bij Hospice Lotus zijn bijvoorbeeld hordeuren ge-

plaatst, waardoor gasten zorge-
loos kunnen genieten van de 
buitenlucht.  
De diaconie beveelt deze col-

lecte van harte bij u aan!  
U kunt ook een donatie doen door een bedrag 
over te maken naar bankrekeningnummer NL78 
RABO 0325 495246 onder vermelding van ‘Stich-
ting Vrienden van Zorgspectrum Het Zand’ en be-
stemming Hospice Lotus. 
 
MICHAËLSVIERINGEN  
Grote of Sint-Michaëlskerk Zwolle, aanvang 19.00 
uur. 

Zomervespers in juli/augustus. Wie de kerk bin-
nenloopt ziet op het koorhek van het Hoogkoor 
de Tien Woorden staan. 
In de zomervespers staan deze oude Woorden, 
deze leefregels uit Exodus 20, centraal. 
21 juli Thema: eerbied tonen voor vader en moe-
der – ds. Anneke v.d. Velde (predikant VVH Kam-
pen) 
28 juli Thema: geen moord plegen – ds. Riky Chris-
toffers (em. predikant PGZ) 
 
DANK 
Hartelijke dank voor de mooie kaart die ik een 
paar weken geleden mocht ontvangen. En voor de 
geweldige bos bloemen van afgelopen zondag. 
Hartelijke dank voor jullie aandacht. Dit maakt 
ons erg blij. 
Hans en Fahimeh Mosterd 
 
ZONNEBLOEMEN,  
hele mooie zonnebloemen heb ik van u gekregen. 
Mijn hartelijke dank daar-
voor.  
Ik volg de diensten via mijn 
laptop en heb zo, toch nog 
het samen met u volgen van 
de diensten in de Ooster-
kerk. 
Hartelijke groeten, en wie-weet, tot ziens 
Hilly Harder 
 
DANK 
Namens Wierd hartelijk dank voor de kaart van af-
gelopen zondag die hij in het ziekenhuis kreeg. Hij 
vond het heel bijzonder om nu zelf een van de 
kaarten  te ontvangen die hij zondag zo vaak in de 
ontmoetingsruimte had zien liggen, met al jullie 
namen erop! Verschillende mensen stuurden 
hem en/of ons ook nog persoonlijk een bericht. 
Ook daarvoor veel dank! Alle medeleven heeft 
ons bijzonder goed gedaan. Ik was heel blij dat Elly 
Urban vorige week zondag de dienst kon en wilde 
overnemen, zodat ik toen in het ziekenhuis kon 
zijn. Inmiddels is Wierd weer thuis en het gaat 



 

 

NL23INGB 0001 1582 71 tnv. Prot. Wijkgemeente Oosterkerk  -  NL50 RABO 0158 1661 91 tnv. Diaconie Oosterkerk 

Meer informatie op www.oosterkerk.nl 

 
 
 

gelukkig goed met hem. We hopen komende we-
ken met elkaar van de vakantie te kunnen genie-
ten. 

ds. Iemke Epema   
 
OP DE KOFFIE 
Elke donderdagmorgen in de even weken, staat 
de koffie klaar in De Bagijnehof. 
Kom even binnen, voor een kop koffie en een 
praatje te maken. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent 
u van harte welkom op 25 juli, 8 en 22 augustus 
enz.   
 
FINANCIËLE VERANTWOORDING 
Afgelopen zondag ontving de diaconie als gift 
voor Stichting Present Zwolle de opbrengst van de 
koopjeskast “De Santekraam”, te weten € 50,00. 

Hartelijk dank daarvoor en 
inmiddels is het bedrag 
overgemaakt aan de be-
treffende stichting. 

 
KLOOSTERWEEKEND 2020  
Van vrijdag 6 – zondag 8 november 2020 wordt er 
een kloosterweekend georganiseerd naar kloos-
terdorp Steyl in Tegelen, Limburg. We logeren in 
het Heilig Hart klooster, het centrum van de mis-
sie in Europa, gelegen aan de Maas. Naast het 
deelnemen aan de gebedsdiensten volgen we een 
eigen programma.  Het thema is  “Geef stem aan 
je geloof”.  Het 
weekend wordt 
begeleid door Ds. 
Cor Baljeu en An-
neke van der 
Meulen. Er kun-
nen maximaal 15 
personen mee. De prijs komt uit op € 150,- pp. 
Meer informatie een aanmelden: 
an.vandermeulen@planet.nl 
 
WOESTIJNREIS 
Van 20 – 29 maart 2020  wordt er een reis naar 
Israël georganiseerd met een tocht door de Negev 
woestijn -  in samenwerking met Stadspastor Ma-
riska van Beusichem. Zij heeft een dagboekje ge-
maakt met overdenkingen en meditaties voor op 

reis. Voor en na de reis worden er een aantal bij-
eenkomsten georganiseerd om met elkaar in ge-
sprek te gaan en onze ervaringen te delen. De 
prijs ligt rond de € 1700 p.p. op basis van een twee 
persoonskamer en half pension. Bij 20 personen 
gegarandeerd vertrek. Informatie: Anneke van 
der Meulen, an.vandermeulen@planet.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan kerkgroet@oosterkerk.nl 
vóór donderdag 12.00 uur, met als onderwerp de datum van plaat-
sing. 
Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? Stuur dan een email 
aan: redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: “Kerkgroet”. 
Deze kerkgroet is samengesteld door Gerard Bielderman 
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