
 

KERKGROET     19 juli 2020 

Voorganger  :  ds. Nelleke Eygenraam  

Collecten :  1. Kerk;  2. Diaconie;  3. Youth for Christ Zwolle 

 

 
 
De bloem gaan als een groet van 
onze gemeente naar:  
Hr. en Mw. H. v. Veen- ten Kate. 
Het is een teken van 
verbondenheid. 
 

 
Aanmelden 
Wilt u naar de kerkdienst komen op zondag 26-7? Dan 
kunt u zich aanmelden via onderstaande link. Dit kan 
tot t/m donderdag. https://bit.ly/3j6sZQE 

Collecte zondag 19 juli voor Youth for Christ Zwolle 
De doelcollecte voor deze zondag is bestemd voor het 
jeugdwerk van Youth for Christ in Zwolle. Youth for 
Christ zet in op jongerenactiviteiten in de wijk en het 
trainen en toerusten van vrijwilligers. Gedreven door 
Gods liefde zoeken zij jongeren op, helpen hen groeien 
en bieden hen hoop. Zij geloven dat elke jongere in 
Zwolle de kans verdient om Jezus te leren kennen en 
voor Hem te kiezen. De vrijwilligers worden intensief 
gecoacht om hen toe te rusten voor missionair 
jongerenwerk. Iedere vrijwilliger krijgt de mogelijkheid 
om zijn talent in te zetten voor jongeren. Daarbij 
worden ze aangemoedigd om te investeren in hun 
relatie met God, in elkaar en in de jongeren.  
Om deze activiteiten in de wijk mogelijk te maken, is 
Youth for Christ afhankelijk van financiële steun. De 
diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte bij u 
aan! 

In Memoriam 
Op vrijdag 10 juli is overleden Jan Frederik Meijer op 
de leeftijd van 89 jaar. Hij woonde aan de Vivaldistraat. 
"Blijmoedig, vol vertrouwen op een weerzien met 
velen en dankbaar voor een lang en gelukkig leven"  
Met deze zin gaven de kinderen en kleinkinderen 
kennis van het heengaan van hun vader en opa Jan 
Meijer.  
Geboren in de wereldwijde crisis van de jaren 30, 
puber in de oorlog. Jaren van armoede waren het, 
waarin hij veel respect en waardering voor zijn ouders 
heeft gekregen. Zij moesten de eindjes voor een gezin 
met uiteindelijk 5 kinderen aan elkaar knopen.  
Het heeft hem gevormd. Voor hem betekende het: 
zuinigheid met vlijt en omzien naar de mensen om je 
heen.  
 

 
 
Samen met zijn vrouw Hermien kreeg Jan twee 
kinderen Jan en Inge. Later kwamen daar de  
schoonkinderen Marga en Paul bij en werd de familie 
gezegend met de komst van kleinkinderen.  
Jan was heel technisch, wat zijn ogen zagen konden 
zijn handen maken. Dit trok hij door naar zijn manier 
van geloven, grote verwondering  had hij over 'hoe is 
alles toch mogelijk, hoe zit het in elkaar' 
Vragen waarop geen goed antwoord mogelijk is. Het 
ging zijn verstand te boven, het gaat ons verstand te 
boven.  
In de dienst voorafgaand aan zijn begrafenis werd, op 
verzoek van Jan zelf,  het verhaal van de opstanding en 
het zendingsbevel uit Matteüs gelezen.  Warme 
woorden waren er van zijn zoon Jan en neef René.  
Delend in zijn vertrouwen dat hij vastgehouden wordt 
in de liefde van God hebben we zijn lichaam op 
Kranenburg begraven.  
Desiree Lips  
 
Dankbetuiging 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de 
overweldigende belangstelling en al het medeleven dat 
ik mocht ontvangen na het overlijden van mijn lieve 
moeder. 
Ook de aandacht in de kerkdienst om mijn moeder te 
gedenken met het ritueel van het lichtje en steen heeft 
ons getroost en heel goed gedaan. 
De leegte blijft moeilijk te aanvaarden maar zoveel 
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de 
moed om verder te gaan. 
Lieve groet, 
Cinta Haryati 

Financiële verantwoording: 
Afgelopen zondag ontving onze wijkdiaconie van 
iemand uit Arcadia 
een gift van € 50,00, te besteden voor  
Inloophuis de Bres Zwolle en de wijkdiaconie. Beiden € 
25,00. 
Hartelijk dank daarvoor. Inmiddels zijn de bedragen 
overgemaakt. 
 
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 

https://bit.ly/3j6sZQE
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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 ter plaatse uw naam, adres 
en telefoonnummer achter te laten. Samenzang is niet 
toegestaan. De toiletten kunnen niet worden gebruikt.  
19 juli. Vg: Ds. Anneke v/d Velde, adviseur PKN/ VVH 
en Remonstrants predikant, over ‘Ontzag’, Prediker 
5,1-6/12,9                                                                                              
26 juli. Vg: Ds. Nelleke Eygenraam, PGZ/Adventskerk, 
over ‘God, een groot woord’, 
Prediker 3,9-15     
 
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 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze kerkgroet is samengesteld door Henk Zomer 


