
 

                                                    Kerkgroet 9 augustus 2020 

Voorganger      :  ds Iemke Epema            
Collecten           :  1. Kerk    2. Diaconie  

    3. Onderhoud kerkgebouwen 
                 

 

 
De bloemen  
gaan vandaag naar 
 
 Hr. Hans van Berkum 

 
Aanmelden kerkdienst 16 augustus 
Wilt u zondag 16 augustus de dienst in de kerk bij-
wonen? U bent van harte welkom! U dient zich 
hiervoor wel aan te melden via deze link. Dat kan 
tot vrijdagavond 14 augustus 18.00 uur. 
U kunt zich ook telefonisch aanmelden via: 06-
33205179, op woensdagavond tot 21.00 uur.  
 

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 be-
langrijk. We horen dat dit zeer gewaardeerd 
wordt. Een groep gemeenteleden heeft al in het 
begin van de Coronacrisis op zich genomen een 
heel aantal ouderen en mensen die aan huis ge-
bonden zijn te bellen. Ook worden er iedere week 
een hele reeks kaarten verstuurd aan gemeente-
leden die met bijzondere omstandigheden te ma-
ken hebben. Wie graag contact zou willen hebben 
met iemand van de Oosterkerk, kan contact opne-
men met Margrieta de Boer, onze coördinator 
pastoraat, tel. (038) 454 62 29 en e-mail: mar-
grieta.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 an-
ders), om blogs te kunnen lezen of online vierin-
gen te kunnen volgen: neem ook in dat geval 
graag contact op! We helpen u graag. 
 

Dankbaar 
Zondag 26 juli is er in de kerk voor mijn zoon Jan 
Willem voorbede gedaan en een kaarsje aange-
stoken. Hij lag wegens een ernstig ongeval zwaar 
gewond in het ziekenhuis. Hoewel hij geen lid 
van onze gemeente is, was hij wel blij dat er voor 
hem gebeden werd. Ik wil U ook namens hem 
hartelijk danken voor de reacties kaarten enz. Dit 
medeleven doet ons goed.  
Na een paar weken leven tussen hoop en vrees 
gaat het sinds dindag beter. Donderdag is hij ver-
huisd naar de Vogellanden voor verdere revalida-
tie. Dat zal nog wel een tijd gaan duren, maar we 
zijn dankbaar dat het nu de goede  kant op gaat. 
Een hartelijke groet. 
Wennie Groot-Slim. 
 
De woensdag blog:  
Kerk in tijden van corona 

De vijf beroepskrachten van het cluster Advents-
kerk/Oosterkerk verzorgen woensdags een blog.  
De nieuwe blog wordt telkens bovenaan ge-
plaatst. Ga naar de blog.  

 
Doelcollecte 9 augustus 
De derde collecte is vandaag bestemd voor het 
onderhoud van de kerkgebouwen van de Protes-
tantse Gemeente Zwolle. De opbrengst wordt 
toegevoegd aan de onderhoudsreserve waarvan 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xnZoRzWf_UCKJEwymAqaXDQrOArQVtpFvdoUEy8Sot1URU5BQ1JVMTgzRDJaRVZLREhQUjlQUEY1VC4u
https://www.oosterkerk.nl/2020/03/18/omzien-naar-elkaar-juist-nu-maar-hoe/
https://www.oosterkerk.nl/2020/04/27/dagelijks-blog-kerk-in-tijden-van-corona/
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de hoogte is gebaseerd op de geplande uitgaven 
voor de komende tien jaar. Het is belangrijk dat 
deze reserve, waaruit de kosten van het (groot) 
onderhoud worden betaald, op peil blijft. Het on-
derhoudsplan wordt ieder jaar geactualiseerd en 
aangepast aan algemene kostenstijgingen. Een 
onderhoudsreserve zorgt er voor dat de kosten 
door de jaren heen geëgaliseerd worden. Zo ont-
staan er geen ongewenste schommelingen in de 
winst- en verliesrekening als er het ene jaar wei-
nig onderhoud nodig is en er een volgend jaar 
weer veel investeringen noodzakelijk zijn. 

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 be-
stemd 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 collecte-
ren via de Kerkgeldapp. Een duidelijke toelichting 
kunt u hier lezen en zien  
 
Als u geen gebruik wilt of kunt maken van de Kerk-
geldapp, 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 collec-
te wilt besteden: Oosterkerk:  
D (diaconie) € ..,  
K (kerk) €  ,  
3e (doelcollecte) € …. 

 
 
 

 

Zomervespers over Prediker in de Grote 
Kerk, aanvang 19.00 uur.  
 
Welkom in de Grote Kerk bij de oecumenische 
zomervespers. Er worden géén opnames meer 
gemaakt. Voorgangers van verschillende kerkge-
nootschappen gaan voor. Zie hiervoor Gaande-
weg. Zij zullen verschillende accenten leggen bij 
de lezingen uit het boek Prediker. Omdat er nog 
geen gemeentezang plaats vindt zullen de lie-
deren worden gezongen door leden van de Mi-
chaëlscantorij 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 contactonder-
zoek door de GGD wordt u gevraagd ter plaatse 
uw naam, adres en telefoonnummer achter te la-
ten. Samenzang is niet toegestaan. De toiletten 
kunnen niet worden gebruikt. 
  
9 aug. Vg: ds. Henk Mijnders, CGK  ‘Verantwoor-
ding’ Prediker 12,9-14 

16 aug. Vg: ds. Marjanne Dijk, PKN/geestelijk ver-
zorger Isala ‘Het leven genieten’ Prediker 5,17-19     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkgroet per e-mail? 
 
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  
Tim Krooneman 
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