
KERKGROET    (oplage 70ex)  18 augustus 2019 

Voorganger  :  ds. Nelleke Eygenraam 

Koster :  Wiep Jagersma 

  Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk    

    3e : onderhoud kerkgebouwen 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar Mw. G. de Vries- 
de Jong.. Langs deze weg willen we 

onze verbondenheid laten blijken. 
 
Beschikbaarheid ds. Nelleke Eygenraam 
Vanmorgen, zondag 18 augustus,  in de 
Oosterkerk ben ik er helemaal, van top tot teen 
en van harte. Maar deze en komende maand 
ben ik beperkt inzetbaar. Gedurende mijn 
herstelperiode ga ik van harte voor in vieringen 
en bezoek ik mensen, maar ben ik niet 
beschikbaar voor uitvaarten en crisispastoraat. 
Ook vergaderingen m.b.t. beleid en bestuur laat 
ik voorlopig aan mij voorbijgaan. Als het nodig is 
word ik vervangen vanuit het uitvaartteam of 
door een van mijn super collega’s in de 
Oosterkerk en Adventskerk. 
 
3e collecte: Onderhoud kerkgebouwen. 
In de Protestantse Gemeente Zwolle gaat het de 
laatste tijd nogal eens over ‘Heilige Huisjes’. Het 
mag duidelijk zijn dat dit project niet alleen de 
kerkgebouwen betreft, maar veel meer 
aspecten van het gemeenteleven. De gemeente 
van Christus bestaat uit mensen, uit ons. De 
apostel Petrus roept de gemeenteleden op om 
als ‘levende stenen’ samen een geestelijk huis te 
vormen waarvan Jezus Christus de hoeksteen is. 
Anders gezegd: met elkaar zijn we een heilig 
huis. En met elkaar onderhouden we de 
gebouwen van hout en steen zo goed als 
mogelijk is en zo lang als we ze nog hebben. Elke 
bijdrage hieraan is welkom. 
 
Spoed 
Met spoed opzoek naar mensen die 4/5x per 
jaar de Bagijn willen bezorgen in de wijk 
Assendorp. 
Diverse straten beschikbaar. Wil u helpen? 
U mag mij mailen of bellen. 
 
Terpstra83@gmail.com of 0654666693 
 
 
 

Uitnodiging vrijwilligersavond 

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 
 
Bagijn Stickeren 
Op dinsdag 27 augustus gaan we weer De Bagijn 
stickeren. Iedereen die wil helpen is van harte 
welkom in de Bagijnehof om half tien in de 
ochtend. Er is natuurlijk ook koffie. Graag tot 
ziens! 
 

Bedankje 
Ik wil de Oosterkerkgemeente hartelijk 
bedanken voor de mooie kaart met 
handtekeningen en de prachtige zonnebloemen. 
Dit doet mij goed. 
 Met vriendelijke groet, 
Mw. H. Poortman – Hillebrants. 
 
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.  
18 aug. Thema: geen vals getuigenis afleggen – 
ds. Cor Baljeu (Predikant PGZ) 
25 aug. Thema: je zinnen niet zetten op…. van 
een ander – Susanna Bloem (lid evangelische 
Broedergemeente Zeist) 
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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. Tussen 
10.00 en 11.30 uur bent u 
van harte welkom op 22 
augustus, 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 inloopmorgen.  
 
Open monumentendag 
Zaterdag 14 september is het Open 
Monumentendag en dan is de Oosterkerk ook 
open van 10.00 uur tot 16.30 uur. 
Voor deze dag zijn +/_ 10 personen  nodig om te 

suppoosten en werk in de keuken. 

Men kan zich hiervoor opgeven bij W.Woering 

tel. 038-4540834 of mailen naar 

frederikaws@home.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 Jan Oosting 
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