
  

  

 Kerkgroet (oplage 80 ex)        1 sept. 2019 

  Voorganger :  Ds. Iemke Epema  
  Koster :   Wiep jagersma 
   Collecten :    1e: Diaconie   2e: Kerk   3e:  Exp. PGZ 
 

 
 

Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen vandaag 
naar  
mevrouw  H. Mol Langs deze 
weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken.  

 
Derde collecte 
Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle. 
In de Protestantse Gemeente Zwolle gebeurt van 
alles: met mensen en gebouwen, vrijwilligers en 
beroepskrachten, centraal en in de wijken. De 
gemeente leeft en staat niet stil. Sommigen 
ervaren vooral achteruitgang en zijn somber. Ze 
laten de moed zakken. Anderen zien 
mogelijkheden tot doorbouwen en zetten zich 
daarvoor in. Zwolle is een bruisende stad: 
kleurrijk en veelzijdig, ook in kerkelijk opzicht. 
Over en weer kunnen we veel van elkaar leren 
en bovendien elkaar bemoedigen. Helpt u mee 
hieraan gezicht te geven? 

 Programma Vorming en Toerusting is uit 
In de nieuwe Bagijn is een nieuw programma 
Vorming en Toerusting te vinden, met allerlei 
kringen, activiteiten en avonden. Vanaf komende 
week is het overzicht ook op de website te 
vinden. Bekijk het goed en geef u/je op als er iets 
bij zit dat u/jou wat lijkt. We hopen veel mensen 
te mogen begroeten in het komende seizoen. 
 

Doopdienst verschoven  
De eerstvolgende doopdienst is niet op 29 
september, zoals oorspronkelijk gepland was, 
maar een week later, op 6 oktober. Er zijn al 
twee dopelingen aangemeld. Ouders die hun 
kind graag willen laten dopen kunnen contact 
opnemen met ds. Elly Urban. 

 

 

Trouwdienst 
Op vrijdag 6 september zullen Wouter Geerling 
en Irena van den Berg een zegen vragen over 
hun huwelijk. De dienst is om 16:30 uur in de 
Oosterkerk. Voorganger is ds. Iemke Epema, 
organist Rudie Altelaar en muzikale 
medewerking wordt verleend door het koor  
Devote olv Richard Schoonhoven. U bent allen 
van harte welkom. Het is raadzaam een kwartier 
eerder aanwezig te zijn. Wie Wouter nog niet 
kent, in de net verschenen Bagijn is een mooi 
interview met hem te lezen. We verheugen ons 
met Wouter en Irena op deze bijzondere 
gebeurtenis en wensen hen een gezegend leven 
met elkaar. Langs deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken.  

 
ds. Iemke Epema 

Geen reactie!! 
Toch willen we allemaal graag naar de kerk op 
zondagmorgen. Met 4 rijders is het geen al te 
grote belasting. Het moet toch mogelijk zijn om 
een echtpaar uit Aalanden-oost, 's zondags naar 
de kerk te brengen. Graag melden bij A. J. Edzes 
tel. 038 4537386 of ajedzes@ziggo.nl. 

Dringend: Oproep gastheer/gastvrouwen v oor 
maandagochtend en woensdag overdag 
Voor de maandagochtend zoeken we nog 
dringend mensen die willen meedraaien in het 
rooster en ook voor de woensdag. Op 
maandagochtend en woensdagmiddag is één 
persoon per dagdeel voldoende. Voor de 
woensdagochtend twee personen per dagdeel. 
We hebben het rooster nog niet rond voor 
september! Aanmelden 
bij: bagijnehof@oosterkerk.nl of voor informatie 
mail Bina 
Schouwstra, b.schouwstra@kpnplanet.nl. 
De beheercommissie 
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Uitnodiging vrijwilligersavond vrijdag 13 
september 
Voor alle vrijwilligers, dus iedereen is er een 
gezellige avond in de Bagijnehof. Inloop vanaf 
19.30 en programma vanaf 20 uur. 
Aanmelden kan vanaf volgende week op de 
intekenlijsten op de bar in de Bagijnehof of een 
e-mail sturen naar 
Bina Schouwstra, b.schouwstra@kpnplanet.nl 

  

 

 

 

 

 

Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk 
Zwolle, aanvang 19.00 uur 
1 sept. Michaëlsviering, een Pride-viering. Vg. ds. 
Mariska van Beusichem. 
8 september Michaëlsviering, vg. ds. Mariska van 
Beusichem 
  
Op de koffie 
Elke donderdagmorgen in de even weken, staat 
de koffie klaar in De Bagijnehof. 
Kom binnen, voor een kop koffie en een praatje, 
ontmoeting. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u 
van harte welkom op  5 en 19 september  enz. 
In het bijzonder welkom op 19 september, we 
vieren dan een jubileum: 5 jaar geleden, 19 sept 
2014, zijn we van start gegaan met de koffie-
ochtenden. 
 

Financiële verantwoording 
Vorige week zondag ontving de diaconie een 
envelop met € 100,00. 
Er zat een briefje bij met de volgende tekst: 
“Met liefde gegeven voor waar de nood het 
hoogste is. Omdat ik deze 

week 90 jaar hoop te worden” 
Hartelijk dank daarvoor.  

Tijdelijke woonruimte gezocht 
Het Thuisfrontteam van zendingsechtpaar Pier 
en Joke Meindertsma (meindertsmaservie.nl) is 
op zoek naar betaalbare, tijdelijke huisvesting 
voor deze zendelingen in de omgeving 
van Zwolle voor de periode april/mei 2020, in 
verband met hun verlof in Nederland. Heeft 
iemand een suggestie? U  kunt uw reactie mailen 
naar mevr. R. Beck, r.beck@hccnet.nl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl  vóór donderdag 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 Henk Zomer 
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