
                                                                                                 KERKGROET  zondag 02 augustus 2020  (opl. 0) 

Voorganger: ds. Anne Zweers

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerk, 
3. Kledingsbank Zwolle

Bloemengroet 
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar: 
de heer P. Both.
Langs deze weg laten we onze
verbondenheid blijken.

Komt u zondag 9 augustus ook naar de 
kerk om de dienst bij te wonen? Van harte 
welkom. U dient zich hiervoor wel aan te 
melden via deze link: bit.ly/3fd7Zob Dit kan
tot vrijdagavond 18.00 uur. Ook kunt u op 
woensdagavond bellen op nr: 06-33205179

Derde collecte zondag 2 augustus: 
Kledingbank Zwolle
De Kledingbank Zwolle verstrekt kleding aan 
mensen die om financiële redenen zelf niet 
kunnen voorzien in de aanschaf van goede 
kleding. Eens per maand wordt er gratis baby-, 
kleuter- en volwassenkleding verstrekt. Naast 
kleding wordt er ook schoeisel aangeboden. 
Mensen die een beroep op de Kledingbank 
doen, worden eerst gescreend door de 
hulpverlening. Zo wordt voorkomen dat mensen 
oneigenlijk gebruik maken van deze voorziening 
of dat handelaren hun slag slaan. De  
Kledingbank deelt kleding uit aan hen die het 
écht nodig hebben. 
De werkzaamheden worden gedaan door 
mensen die een grote afstand hebben tot de 
arbeidsmarkt. Zij vinden bij de Kledingbank een 
goede en zinvolle dagbesteding. Ook ontkomen 
deze mensen zo uit hun sociaal isolement en 
eenzaamheid. 
Door het inzamelen van tweedehands kleding 
krijgt deze een nieuw leven en een duurzame 
bestemming. Met een gift voor de Kledingbank 
werkt u eraan mee dat mensen aan de 
onderkant van de samenleving weer goede 
kleding kunnen aantrekken, mensen weer een 
zinvolle dagbesteding hebben en werkt u mee 
aan een duurzame economie.
Verder kan de Kledingbank goede baby-, 
kinder- volwassenkleding en beddengoed 

gebruiken. Zie hiervoor 
www.kledingbankwolle.nl

De collectezak komt niet langs, maar u 
kunt uw giften deponeren in de mandjes
bij de uitgang. 

Bijdragen aan collecten 

•De eerste collecte in de kerkdienst is altijd 
bestemd voor de diaconie. 

•De tweede collecte is altijd voor de kerk. 

•De derde collecte is de doelcollecte en het doel
hiervoor verschilt per week (zie elders op deze 
kerkgroet).

U kunt ook gebruik maken van het digitaal 
collecteren via de Kerkgeldapp. Een duidelijke 
toelichting kunt u lezen (en zien) op de website 
van de Oosterkerk. Als u geen gebruik wilt of 
kunt maken van de Kerkgeldapp, is er ook de 
mogelijkheid om uw bijdrage via de bank over te
maken op de bankrekening van de 
kerkrentmeesters: NL54 RABO 0373 7341 66 
t.n.v.. CvK Protestantse Gemeente Zwolle, onder 
vermelding van het bedrag dat u voor iedere 
collecte wilt besteden: Oosterkerk: 

D(diaconie)€ .., 

K(kerk) € .., 

3e(doelcollecte) € .... 

Omzien naar elkaar: juist nu! Maar hoe?

Het thuis bezoeken van mensen wordt door de 
nieuwe versoepeling ook weer mogelijk. Wel 
blijft de anderhalve meter afstand belangrijk om
goed in acht te nemen. Het zou mooi zijn als 
iedereen in deze tijd om blijft zien naar 
gemeenteleden die in de afgelopen tijd onder de
beperkingen hebben geleden. Af en toe een 
gesprekje blijft heel belangrijk.We horen dat dit 
zeer gewaardeerd wordt. Een groep 
gemeenteleden heeft al in begin van de 
Coronacrisis op zich genomen een heel aantal 

http://www.kledingbankwolle.nl


ouderen en mensen die aan huis gebonden zijn 
te bellen. Ook worden er iedere week een hele 
reeks kaarten verstuurd aan gemeenteleden die 
met bijzondere omstandigheden te maken 
hebben. Wie graag contact zou willen hebben 
met iemand van de Oosterkerk, kan contact 
opnemen met Margrieta de Boer, onze 
coördinator pastoraat, tel. (038) 454 62 29 en e-
mail: margrieta.de.boer@home.nl. Schroom niet
te bellen, voor u zelf of voor een ander! Zie ook 
de website. Maak elkaar erop attent dat de 
kerkgroet via e-mail te ontvangen is. Loopt u 
tegen technische problemen aan (of hoort u dit 
van iemand anders), om blogs te kunnen lezen 
of online vieringen te kunnen volgen: neem ook 
in dat geval gerust contact op! We helpen u 
graag. 

Grote of Sint Michaëlskerk.  Zomervespers 
over Prediker, aanvang 19.00 uur
Welkom in de Grote Kerk bij de oecumenische 
zomervespers. Er worden géén opnames meer 
gemaakt. Voorgangers van verschillende 
kerkgenootschappen gaan voor. Zie hiervoor 
Gaandeweg. Zij zullen verschillende accenten 
leggen bij de lezingen uit het boek Prediker. 
Omdat er nog geen gemeentezang plaats vindt 
zullen de liederen worden gezongen door leden 
van de Michaëlscantorij of het 
Michaëlscantatekoor. De muzikale leiding berust 
bij Toon Hagen. 
Omdat het ‘coronatijd’ is zijn er wat 
beperkingen en gelden er regels.
Er mag een beperkt aantal bezoekers worden 
toegelaten. U krijgt aanwijzingen over looproute
en zitplaats. T.b.v. eventueel later 
contactonderzoek door de GGD wordt u 
gevraagd uw naam, adres en telefoonnummer 
achter te laten. Samenzang is niet toegestaan. 
De toiletten kunnen niet worden gebruikt.
2  aug. Vg: ds. Han Hagg, VGK/Koningskerk ‘De 
seizoenen van het leven’ Prediker 12,1-8    
9 aug. VG: ds. Henk Mijnders, CGK  
‘Verantwoording’ Prediker 12,9-14

Vredesplatform Zwolle staat stil bij 75 jaar 
Hiroshima en Nagasaki  

Het Vredesplatform Zwolle zal op 6 augustus 
van 19.00 tot 20.30 uur bij de Groene Engel 
voor de Grote of Sint Michaels Kerk aanwezig 
zijn. We herdenken de verschrikkingen van toen,

met het oog op de grote gevaren van 
kernwapens nu.  Er worden aan het publiek  
gevouwen kraanvogels (symbool van gezondheid
en vrede) en kaarten uitgedeeld.  Op zondag 9 
augustus gedenken we in onze gebeden de 
slachtoffers en bidden om wijsheid voor 
regeringsleiders nu.

Zwols leerhuis

Bent u op zoek naar theologische verdieping bij 
de zondagse lezingen?  Vanaf september 2020 
start het Zwolse Leerhuis (voorheen locatie 
Lutherse kerk Zwolle). 
Tijdens het leerhuis wordt een lezing behandeld 
van de komende zondag. Iedere avond wordt 
ingeleid door een predikant.  Iedere keer staat 
op zichzelf. Je kunt dus één keer komen, of 
vaker.
DATA seizoen 2020/2021:
Nazomer: di 8, 15, 22 en 29 sept
Herfst: di 27 oktober, 10, 17 en 24 nov (3 nov 
géén leerhuis)
Winter: di 19, 26 januari, 2 en 9 feb
Lente: di 11, 18, 25 mei en 1 juni
Vanaf 19.45u is er gelegenheid om koffie/thee te
halen (kosten €1,00 per kopje). We starten om 
20.00u. Het leerhuis duurt tot 21.30u.  Locatie: 
Oosterkerk Zwolle.
Aanmelden en vragen: leerhuis@elkz.nl
Wij hopen u en jou bij één of meer 
bijeenkomsten van het leerhuis te mogen 
begroeten!

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 12.00 uur, 
met 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 Stellingwerff)
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