
KERKGROET    (oplage geen)   Zondag 11 Juli 2021 

Zondag Trinitatis 

Voorganger  : Iemke Epema 

 Collecten     :  1. Diaconie 2. Kerk 

                        :  3. Onderhoud kerkgebouwen 

 

 
Bloemengroet 
De bloemen van deze dienst gaan 
Naar mevr. H. Mol 
Op deze manier laten we onze 
verbondenheid blijken. 
                        

 
ONDERHOUD kerkgebouwen 
Kerkgebouwen: we hebben er steeds minder. En hoe 

lang nog kunnen we beschikken over de kerkgebouwen 

die de Protestantse Gemeente Zwolle tot nu toe heeft? 

We kunnen nu de coronamaatregelen versoepelen de 

deuren van de kerk verder open zetten om een 

welkom te bieden aan velen. Vaak is de kerk letterlijk 

het middelpunt van de wijk: een huis van hout en 

steen dat ruimte biedt aan alles en allen. Er is 

onderdak nodig voor iedereen. Ruimte voor God en 

voor alles wat ons met God verbindt. 

Wie wordt er blij van kinderen? Wie wil leren van 
kinderen? Wie wil zich verwonderen over hun kijk op 
geloven, God, de kerk, Bijbelverhalen en nog veel 
meer…? Wie vindt het leuk om verhalen te vertellen 
aan kinderen?  Wie geniet ervan om samen met 
kinderen te spelen, opdrachtjes uit te voeren, te 
knutselen? Wie wil zich graag inzetten om kinderen het 
gevoel te geven dat ze welkom zijn in de kerk? 
We hebben nieuwe mensen nodig voor de leiding van 
de kinderkring (alle groepen in de basisschoolleeftijd).  
Iedereen kan meedoen. Wie kinderen in deze leeftijd 
heeft, maar ook wie die niet (meer) heeft; grootouders 
(lees het stuk van Ineke den Braber!) en ook jongeren. 
Ook als u/jij alleen de jongste groep wilt draaien of 
juist de oudste, welkom! 
Een paar keer per jaar komen we met de leiding van de 
kinderkring bijeen om samen na te denken over de 
invulling van bijzondere diensten, projecten en 
feestdagen. 
We gebruiken een leuke en gebruiksvriendelijke 
methode (Kind op Zondag), waarin verhalen en ideeën 
voor de verwerking staan. Je bent gemiddeld 1x per 
maand aan de beurt om met een van de groepen aan 
de slag te gaan tijdens de kerkdienst.Lijkt het u/je leuk 
en wil u/je graag meer informatie of een keertje 
meelopen, spreek dan gerust iemand van de 
kinderkring aan of neem contact op met Berber de 
Jonge (berberdejonge@gmail.com) 
 
 

 
Michaelsvieringen, aanvang 19.00 uur 
 Welkom bij de zomervesper op 11 juli (tijdelijk) in 
de Oosterkerk, aanvang 19.00 uur. M.i.v. volgende 
week 18 juli komen we weer bijeen in de Grote Kerk, 
ook om 19.00 uur. 
Thema van de zomervespers: Gelijkenissen. 
Hoewel de vieringen ook worden gestreamd, bent u 
van harte welkom na reservering. Om u aan te melden 
gaat u naar de website www.Michaelsvieringen.nl  
11 juli Zomervesper, thema: ‘Waar lijkt dat Koninkrijk 
van God op?’ vg. ds. Anneke van der Velde 
 
Picknick voor jonge gezinnen 
Wat is het lang geleden dat we samen iets leuks 
konden doen! Sommigen hebben elkaar al heel lang 
niet gesproken en gezien. Daar gaan we iets aan doen! 
Omdat we, binnen de corona regels, weer bij elkaar 
mogen komen, willen we elkaar op zondag 11 juli 
ontmoeten om samen te gaan picknicken, spelen en 
bijpraten. We drinken eerst koffie bij de Oosterkerk en 
vanaf half 12 verzamelen we in het Wezenlandenpark, 
bij de kinderboerderij en speeltuin (hoek Leo 
Majorlaan/Almelose Kanaal en wethouder 
Alferinkweg). Als we allemaal wat te eten en te drinken 
mee nemen om te delen, is er genoeg voor iedereen. 
Neem je favoriete buitenspel, of spelletje mee of speel 
lekker samen in de speeltuin. Een picknickkleed of 
extra stoel is ook handig, evenals eigen bord, beker en 
bestek. Voor de ouders is er genoeg om bij te praten 
na deze corona tijd. Aanmelden is niet nodig (mag 
wel). Zo rond half 2 gaat ieder weer zijn eigen weg. 
Voor vragen, neem contact op met Natasja 
(0620638378) 
 

BERICHT KERKGROET 4 Juli 

Op twee zaterdagen in mei werden in de Oosterkerk  

de nieuwe statushouders van Zwolle gastvrij 

ontvangen. Ze kregen les van mensen van Present en 

Windesheim om de regels en gewoonten van 

Nederland te leren en om hun participatiecertificaat 

te behalen. De wethouder kon allen het certificaat 

uitreiken. Nieuwe vriendschappen werden geboren, 

geluisterd werd naar waarden als tolerantie en 

respect, geoefend werd in de taal. Er was plek voor 

lol en ernst. Bij het monument van de vrede werden 

rozen gelegd, indrukwekkend voor mensen die op de 

vlucht waren en in gedachten zijn bij familieleden in 

een oorlogssituatie. Er is een filmpje gemaakt door 
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een van de deelnemers, dat op de beamer getoond 

zal worden. De dank voor het ontvangen in de kerk 

en de lekkere lunch was groot! Vanuit de WG 

Evangelisatie geven we deze dank graag aan u door. 

Kaarten zondag 4 juli:  
Afgelopen zondag zijn er kaarten verstuurd vanuit de 
Oosterkerk als groet vanuit onze gemeente.  
 
Deze gemeenteleden kregen een felicitatiekaart:  

• Mevrouw P. Wessels- Klaasen voor haar 91ste 
verjaardag  

• Mevrouw H.G. Velthuis- de Kleine voor haar 
93ste verjaardag.  

• De heer en mevrouw C. Eerkes- van Heusden 
vanwege hun 40-jarig huwelijk  

• De heer R. Bekendam voor zijn uw 92ste 
verjaardag.  

• De heer B. ter Wal voor zijn 91ste verjaardag.  
 
De volgende gemeenteleden ontvingen een 
kaart ter bemoediging:  

• Mevrouw F. van Heeringen- ter Horst  
• De heer P. van Heeringen  
• Mevrouw G. Stegeman- Boer  
• De heer J. Steenbergen  
• Mevrouw M. Dekker  
• Mevrouw F. Braam  
• Mevrouw C. Meijster  
•  

 
Plaats voor 130 kerkgangers 
Sinds Pinksteren ontvangen we gelukkig weer 
kerkgangers. Na de laatste versoepelingen geldt 
alleen nog de anderhalve meter afstand en kunnen 
we in onze kerk 130 mensen kwijt, beneden en 
boven. Dat is inclusief medewerkers. We zijn er heel 
blij mee dat er weer zo veel meer mogelijk is en 
hopen dat er ook gebruik van gemaakt gaat worden! 
Het blijft belangrijk dat iedereen zich vooraf opgeeft, 
ook de medewerkers, via de link op de kerkgroet van 
vorige week of de website. In de kerk houden we 1,5 
meter afstand en we blijven de aanwijzingen van de 
coördinatoren volgen voor verplaatsingen. Een 
mondkapje dragen bij het naar binnen en naar buiten 
gaan is niet langer verplicht, maar we zijn (hopelijk!) 
met veel mensen bij elkaar en nog niet iedereen is 
volledig gevaccineerd. Er is best wat voor te zeggen 
om de mondkapjes bij het naar binnen en naar buiten 
gaan in de kerk nog even vol te houden. Daarbij 
hebben we de beschikking over hele mooie 
eigengemaakte mondkapjes. Er is in principe weer 
iedere week oppasdienst en kinderkring, tenzij 

anders aangegeven. We blijven gebruik maken van 
een zanggroepje met vier zangers op 
voldoende afstand tot elkaar. In sommige gemeentes 
wordt alweer volledig door alle aanwezigen 
gezongen. Wij hebben besloten daar 
voorzichtigheidshalve in de 
zomervakantie nog even mee te wachten. Dan 
trekken we ook samen op met de Adventskerk en 
volgen we in de gezamenlijke zomerdiensten in juli 
en augustus dezelfde lijn. Met een uitzondering: bij 
ons in de Oosterkerk wordt u uitgenodigd het slotlied 
zachtjes mee te zingen. We zetten dan van te voren 
de kerkdeuren open voor maximale ventilatie. In de 
periode van de zomervakantie, vanaf 11 juli komende 
zondag, zullen we zes weken lang afwisselend in de 
Adventskerk en de Oosterkerk bij elkaar komen. Op 
11 juli, 25 juli en 8 augustus in de Oosterkerk en op 
18 juli en 1 en 15 augustus in de Adventskerk.  Als het 
allemaal zo goed blijft gaan met de besmettingscijfers 
als het nu lijkt, dan zullen we vanaf 22 augustus niet 
meer met zanggroepjes werken, maar alle liederen 
weer met z'n allen zingen. 
 

11 juli Afscheid van Cinta Dewi Yanti Pazie 
In de dienst van 11 juli nemen wij afscheid van Cintha 
als diaken. Ze is vorige zomer getrouwd en Han en 
Cinta verhuizen binnenkort samen naar Ommen. We 
zullen Cinta missen. Ze zal nog wel eens een keertje 
vanuit Ommen naar Zwolle komen en een kerkdienst 
meemaken. Het Toradjaproject van de diaconie blijft ze 
begeleiden. Komende zondag, 11 juli, is de eerste 
gezamenlijke zomerdienst met de Adventskerk. Het zal 
een feestelijke muzikale dienst worden. Na de dienst 
zullen we ter ere van Cinta buiten op het plein 
Coronaproof en bovendien op duurzame wijze koffie 
drinken. Daar zullen speciale mokken in tasjes voor 
worden uitgedeeld. De mok neemt u in het tasje mee 
naar huis en wast hem daar zelf weer af. De volgende 
keer dat we na de dienst buiten koffie drinken (25 juli) 
kunt u mok en tasje weer mee naar de kerk nemen. We 
hopen dat er zondag veel mensen zullen zijn om Cinta 
en Han uit te zwaaien. 
 
 Volgende week zondag 18 juli 
De gezamenlijke dienst in de Adventskerk begint om 
9:30 uur. Het is een Avodmaalsviering, waarin ds. 
Nelleke Eygenraam voorgaat. In de Adventskerk is al 
twee keer ‘coronaproof’ Avondmaal gevierd. Heel fijn 
dat we het nu in een gezamenlijke viering kunnen 
doen. Brood (in de vorm van hosties) en wijn (in de 
vorm van een klein bekertje druivensap) worden aan 
het eind van de dienst, bij het weer op weg gaan, 
uitgereikt als ‘leeftocht voor onderweg’.  
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De Avondmaalscollecte is bestemd voor het 
gezamenlijke ZWO-project ‘Straatmeisjes in Ghana’.  
Er is nog geen gemeentezang mogelijk. Naast de 
organist verleent een kleine zanggroep muzikale 
medewerking.  
In de Adventskerk zijn 90 mensen welkom. Aanmelding 
vooraf is nodig! Dit kan digitaal via de groene knop 
rechtsboven op de website www.adventskerk.nl . Dit 
kan tot vrijdagavond 19:00 uur. Telefonisch aanmelden 
is mogelijk op 06-27231173 op de voorgaande 
donderdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur.  
Na afloop van de dienst is er buiten op het plein 
gelegenheid tot bijpraten en samen koffiedrinken. 
Mocht het geen goed weer zijn, dan gebeurt het 
binnen. Er wordt gebruik gemaakt van 
wegwerpbekertjes, maar u kunt natuurlijk ook uw 
eigen mok meenemen of er die zondag een 
aanschaffen, in een speciaal tasje gemaakt door Gery 
Woltinge, allemaal herbruikbaar en voor het goede 
doel!  
 
Vermindering werktijd 
Met ingang van 1 juli ben ik, Nelleke Eygenraam, op 
eigen verzoek minder gaan werken. Mijn 
dienstverband was 100% en is nu 70% geworden. Ik 
blijf in deeltijd in beide wijkgemeenten van het cluster 
Adventskerk-Oosterkerk werkzaam, behalve op 
dinsdag en vrijdag; dat zijn voortaan mijn vrije dagen. 
 
De avondmaalscollecte van 18 juli is bestemd voor het 
project Straatmeisjes in Ghana. De straatmeisjes 
worden opgevangen door een deskundige organisatie 
(Life-line) met een breed netwerk die hen voorzien van 
onderdak, eten, zorg en een opleiding. Daarmee 
krijgen deze kansloze meiden een mogelijkheid om 
toch iets moois van hun leven te maken. Wij bevelen 
dit project van harte bij u aan.  U kunt uw bijdrage ook 
overmaken op: Diaconie Adventskerk NL30RABO 0113 
9026 38 ovv Straatmeisjes Ghana. Met vriendelijke 
groeten, ZWO Oosterkerk & ZWO Adventskerk. 

Kopij 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 gemaakt door Evert Pierik 
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