
KERKGROET    (oplage 75 ex)                            9 februari 2020  

  Voorganger:  10.00 ds. Hans Tissink 

  Koster:           10.00 Wim Aalbers 

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

 

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

 
 
3e collecte: Exploitatie Protestantse Gemeente 
Zwolle. 
Nog maar een paar weken geleden is de Actie 
Kerkbalans gehouden. Alle leden van de 
Protestantse Gemeente Zwolle is gevraagd wat 
zij het komende jaar over hebben voor hun kerk. 
Voor onze kerk, die volgens ons een belangrijke 
en waardevolle boodschap heeft voor onszelf en 
voor de samenleving. Die plek, waar mensen 
elkaar en God kunnen ontmoeten, willen we in 
stand houden, ook als het aantal leden afneemt. 
Naast de Actie Kerkbalans zijn de collecten voor 
de exploitatie van de PGZ een belangrijke bron 
van inkomsten. Daarvan moeten predikanten, 
kerkelijk werkers en de gebouwen worden 
betaald. Wie meer wil weten, onder andere over 
het perspectief op langere termijn, kan terecht 
op de website pknzwolle.nl 
 
Gemeenteberaad 
Vandaag, zondag 9 februari is er na de dienst 
een gemeenteberaad. Na een kop koffie zien we 
u graag weer in de kerkzaal. De Kerkenraad zal u 
bijpraten over de voortgang van het traject 
m.b.t. het voorgenomen besluit op weg naar 
één wijkgemeente Oosterkerk en Adventskerk 
en daarbij ook input vanuit Waarderende 
Gemeente Opbouw. 
Natuurlijk is er ruimte voor uw vragen. 
Komt allen! 
 
Wijkkas 
Ook dit jaar begroot de wijkkas € 12.000,- aan 
inkomsten 
Het afgelopen jaar is het de gemeente gelukt 
om zelfs meer dan dat bedrag in de wijkkas te 
storten! In januari hebben 22 giften voor 
een daverende start van 2020 gezorgd met een 
bijzonder bedrag: € 2.020,-. Heel hartelijk dank 
voor uw ondersteuning van ons wijkwerk.  
 

Bagijn stickeren 
Op dinsdag 18 februari 2020 komen we weer bij 
elkaar om de nieuwe Bagijn te stickeren. 
Iedereen die wil helpen is van harte welkom om 
half tien in de Bagijnehof. Er is natuurlijk koffie! 
Voor de planners: de volgende datum is 12 mei 
2020. 
 
Gift wijkkas 
Van een gemeentelid kreeg ik een gift van € 
100,-- voor de wijkkas. Hartelijk dank! 
EU 
 
Schoonmaak kerkzaal. 
Dinsdagmorgen 11 februari, inloop 
vanaf 9.00 uur, wordt er weer schoongemaakt 
in de kerkzaal. Elke tweede dinsdagochtend van 
de maand komen een aantal vrijwilligers bij 
elkaar om de kerkzaal flink onder handen te 
nemen.  Komt u ook helpen ? Van harte 
welkom. 
Namens de beheercommissie. 
 

Digitaal collecteren in de Oosterkerk 

Sinds kort kunt u in de Protestantse Gemeente 
Zwolle digitaal, dus met uw smartphone 
bijdragen aan de collecte. U hoeft daarvoor niet 
in de kerk te zijn. U kunt ook doneren terwijl u 
via internet de dienst meemaakt. De 
mogelijkheid om digitaal te doneren staat 
telkens ruim een week open. U moet de app 
‘Kerkgeld’ installeren op uw telefoon, te vinden 
in de Appstore (Apple) of Playstore (Android). 
Kies bij ‘uw gemeenten’ de Protestantse 
Gemeente Zwolle. Maak eenmalig een account 
aan en ga van start. Betalen kan via Ideal, 
incasso of een betaaltegoed. Henk van Bergeijk 
(Kerkelijk Bureau) kan helpen: 
henk@pknzwolle.nl. 
 

Het verhaal gaat 
Aanstaande dinsdag, 11 februari, bent u weer 
welkom op de bijeenkomst van Het Verhaal 
Gaat, de oecumenische bijeenkomst waarop we 
het gelijknamige boek van Nico ter Linden 
behandelen. Locatie: opnieuw in de Oosterkerk. 
Tijd: van 13:30 tot 15:00u. Welkom. 
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Collecte zondag 16 februari voor de Bres 
De avondmaal collecte van zondag 16 februari is 
bestemd voor de Bres in Zwolle. 
In maart van dit jaar bestaat het Inloophuis de 
Bres 20 jaar. Dat geeft een dubbel gevoel. Het is 
mooi omdat de Bres al zo lang een veilig huis 
biedt aan mensen die kwetsbaar zijn in onze 
samenleving, maar ook betreurenswaardig 
omdat er nog steeds zoveel mensen rondlopen 
met hun ziel onder de arm, vaak ook nog zonder 
huis. Helaas neemt het aantal kwetsbare 
mensen toe, evenals de eenzaamheid. Gelukkig 
biedt de Bres voor die mensen een plek waar ze 
even tot zichzelf kunnen komen met een kop 
koffie, krantje en soms ook een warme maaltijd. 
De diaconie beveelt deze collecte dan ook van 
harte bij u aan! 
 
 
Meditatief schilderen 
Op donderdagavond 13 februari 2020 lezen en 
verwerken we een gelijkenis op een creatieve 
manier. Na het lezen en herlezen nodigt ds. 
Hans Tissink de deelnemers uit om de gelijkenis 
meditatief en creatief vorm te geven op het 
witte paneel. Je hoeft geen schilder of 
kunstenaar te zijn om mee te doen. Gewoon 
over de drempel heen stappen en maar 
doen…Dat levert vaak verrassende ervaringen 
op. Mooi om onze creaties bij het 
evangelieverhaal te delen en te bespreken met 
elkaar. En welke gelijkenis het gaat worden…dat 
blijft nog even een verrassing. Van harte 
welkom op donderdag 13 februari om 20.00 uur 
in een zaal van de Oosterkerk. De begeleiding is 
in handen van ds. Hans Tissink. Kosten: € 1,- 
voor een bakje koffie/thee. Opgave kan via een 
e-mail naar jttissink@hetnet.nl. Max. 15 
personen. 
 
Dank! 
Voor een bijdrage aan de uiteindelijk 10 volle 
kratten met houdbare goederen voor de 
Voedselbank. Voor de donatie van 
(zonne)brillen die samen ook een aantal goede 
tassen vol hebben opgeleverd voor de 
vluchtelingen op Lesbos. Ook dank voor de 
spontane giften tijdens de kerkdienst en 
inzamelingsactie bij de COOP aan de 
Vechtstraat. Dat was samen goed voor een 

bedrag van €115,- euro. Zonder jullie steun en 
bijdrages was de actie vanuit de diaconie en 
werkgroep evangelisatie geen succes geweest. 
  
Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk 
Zwolle, aanvang 17.00 uur 
Thema: Dietrich Bonhoeffer 
9 febr. Michaëlsviering Cantate: ‘Kyrie’ uit Hohe 
Messe; wat is ‘kyrie’?  liturg ds. Edward van ’t 
Slot 
16 febr. Michaëlsviering, Psalm 119 meditatie 
van Bonhoeffer, liturgen ds. Harm Bousema en 
Christa van Stappen 
 
Muziek met een Plus in De Hoofdhof 
Zondag 9 februari  in De Hoofdhof Berkum. 
Het Slagwerkensemble Wilhelmina geeft een 
concert onder de titel:  
"Van Bach to Gloria Estefan; alles kan, ook op 
slagwerk".  
Het concert begint om 15:00 uur. U bent van 
harte welkom. 
De Hoofdhof Kerkweg 26 Zwolle-Berkum 
 
Collecte Wereld diaconaat voor boeren in 
Oeganda. 
Deze collecte heeft 320,47 euro opgebracht. 
Alle gevers hartelijk dank.  De Z.W.O. 
 

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 Ans Selhorst 
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