
 

                                                 Kerkgroet 15 augustus 2021 

Voorganger      :  ds Iemke Epema (in de Adventskerk)           
Collecten           :  1. Diaconie   2. Kerk 

              3. Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle 
                 

 

 
De bloemen  
Op deze zondag gaan er geen 
bloemen naar een gemeente-
lid van de Oosterkerk omdat 
de dienst in de Adventskerk 

gehouden wordt. 
 

Kaarten zondag 1 en 8 augustus 
Afgelopen zondagen zijn er kaarten verstuurd 
vanuit de Oosterkerk als groet vanuit onze ge-
meente: 

• Mevrouw R. Schouwstra-Bijkerk, voor haar 
91ste verjaardag 

• Mevrouw J.Th. Boering-van Osch, voor haar 
91ste verjaardag 

• Mevrouw J.C.P. Tesink-van Druten, voor haar 
94ste verjaardag 

• De heer en mevrouw Bredewold-v.d. Vrught, 
voor hun 50-jarig huwelijk 

• Mevrouw G. van Enk-de Haan, ter bemoedi-
ging  

• De heer R. Weenink, voor zijn 94ste verjaar-
dag 

• Mevrouw J.J.H. Elbrink-van Essen, voor haar 
91ste verjaardag 

• Mevrouw T. de Haan, voor haar 90ste ver-
jaardag 

• De heer J. ten Hove, voor zijn 93ste verjaar-
dag 

• Mevrouw A.M. Roskam-Hermse, voor haar 
93ste verjaardag 

• De heer en mevrouw G. Timmerman-Seine, 
voor hun 25-jarig huwelijk. 

 

Zondag 15 augustus 
De laatste gezamenlijke dienst in een serie van zes 
zomervieringen begint om 9:30 uur in de Advents-
kerk. Ds. Iemke Epema gaat voor. Er is een zang-
groep om de liederen te zingen.  
Aanmelden voor de dienst kan tot vrijdagavond 
13 augustus 19:00 uur via www.adventskerk.nl de 
groene knop. Bij aanmelding ziet u hoeveel plaat-
sen er nog beschikbaar zijn. Wie zich aanmeldt 
ontvangt direct daarna via de e-mail een 

bevestigingsbericht. Dit bericht betekent tevens 
dat u zeker bent van een zitplaats in de kerk. Te-
lefonisch aanmelden kan alleen op donderdag-
avond van 19:00-21:00 uur op tel. nr. 06- 
27231173.  Om de dienst thuis te volgen kunt u 
terecht op www.adventskerk.nl  de blauwe knop. 
De liturgie is via dezelfde website te downloaden, 
maar dit kan ook via de website van de Ooster-
kerk. 
 

Doelcollecte 15 augustus:  
Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle 
Een extra collecte voor de exploitatie van de Pro-
testantse Gemeente Zwolle vandaag.  Wie zich af-
vraagt, waar de kerk dit geld allemaal aan be-
steedt, zou eens op www.pknzwolle.nl kunnen 
kijken, de website van de PGZ. Hier vind je onder 
meer de financiële verantwoording: het College 
van Kerkrentmeesters maakt inzichtelijk waaraan 
het geld dat jaarlijks via Kerkbalans en op andere 
manieren binnenkomt, wordt uitgegeven. Als je 
de begroting bekijkt, valt direct op dat er veel geld 
naar de kerkgebouwen gaat, maar dat verreweg 
de meeste euro’s bestemd zijn voor de predikan-
ten en kerkelijk werkers. Zonder hen zouden onze 
wijkgemeenten niet kunnen voortbestaan. Met 
onder meer de extra bijdrage van vandaag hou-
den we dus samen de kerk in stand. En die kerk, 
dat zijn wij! 
 

Aanmelden kerkdienst 22 augustus 
Als u de kerkdienst in de Oosterkerk wilt bijwo-
nen moet u zich eerst even aanmelden 
via https://forms.gle/4qGSJXNvyaMYZMbX9 . Dit 
kan tot vrijdag 20 augustus 19.00 uur. 
Mocht het niet lukken dan kunt u op woensdag-
avond voor deze zondag tussen 19.00 en 21.00 
uur bellen met 06-33205179..  
In de Oosterkerk kunnen 130 personen op 1,5 
meter afstand de dienst meevieren. Meldt u dus 
gerust aan. 
Ook medewerkers aan deze dienst moeten zich 
opgeven. 

 

http://www.adventskerk.nl/
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Koffie-Kan  : Zondag 22 aug kunt u weer bij 
elkaar op de koffie 
Heeft u zin om bij elkaar koffie 
te drinken na de dienst dan 
kunt u zich hier uiterlijk vrij-
dagavond 20 augustus 19.00 
uur, opgeven: koffiekan@oos-
terkerk.nl  o.v.v. naam, of u wilt ontvangen/be-
zoeken/geen voorkeur, en telefoonnummer. Het 
maakt niet uit of u de dienst thuis of in de kerk 
beleefd hebt. 
 

Doopdienst 29 augustus 
Op 29 augustus is er een doopdienst. Op deze 
zondag zal worden gedoopt THERA MARIA, doch-
ter van André van der Wijk en Heidi Schröder, en 
zusje van Martha. Thera is geboren op 26 maart 
2020, middenin de eerste Coronagolf. Daarom 
heeft haar doop een tijdje op zich laten wachten. 
We hopen op een feestelijke viering. De eerstvol-
gende doopzondag is 31 oktober. Ouders die hun 
kind graag willen laten dopen, kunnen contact op-
nemen met ds. Iemke Epema 
 

Oecumenische Vredesviering 19 septem-
ber 19 uur in de OLV basiliek 
Het is al een lange en goede traditie om aan het 
begin van de Vredesweek een oecumenische vie-
ring te houden. Betrokken kerken zijn de Thomas 
a Kempisparochie, de lutherse gemeente, de ba-
sisgemeente de Werkplaats, de doopsgezinde en 
de remonstrantse gemeente, en de Oosterkerk. 
Net als vorig jaar, toen we ook te maken hadden 
met een beperkt aantal kerkgangers vanwege de 
Coronamaatregelen, houden we in plaats van een 
ochtendviering een extra avondviering om 19 uur 
in de Onze Lieve Vrouwenbasiliek. Het thema van 
de Vredesweek dit jaar luidt:  Wat doe jij in vre-
desnaam – inclusief samenleven. De viering is 
voorbereid door mensen uit de verschillende ge-
meenschappen. Leden van de Zwolse cantorij olv 
Rudie Altelaar zullen eraan meewerken. Na afloop 
is er koffiedrinken buiten op het plein van de kerk.  
U wordt gevraagd zich van te voren op te geven 
voor deze viering. De wijze van opgeven zal nog 
bekend worden gemaakt via de website van uw 

eigen gemeenschap.  We hopen dat er veel men-
sen zullen komen. 
 

Michaelsvieringen in de Grote Kerk 
aanvang 19.00 uur. 
Welkom bij de Zomervespers. Thema: Gelijkenis-
sen. 
15 augustus 19.00 uur zomervesper, voorganger 
is ds. Cor Baljeu. 
Muzikale medewerking wordt verleend door en-
kele zangers van de Michaëlscantorij. Toon Ha-
gen heeft de muzikale leiding. Vooraf aanmelden 
is niet nodig, wel zijn er inschrijfformulieren 

waarop u uw naam en adres dient achter te la-
ten. 
 

Wie wordt er blij van kinderen? (leiding ge-
zocht) 
Wie wil leren van kinderen? Wie wil zich verwon-
deren over hun kijk op geloven, God, de kerk, Bij-
belverhalen 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 ge-
ven dat ze welkom zijn in de kerk? 
 
We hebben nieuwe mensen nodig voor de lei-
ding van de kinderkring (alle groepen in de basis-
schoolleeftijd).  
 
Iedereen kan meedoen. Wie kinderen in deze 
leeftijd heeft, maar ook wie die niet (meer) heeft; 
grootouders (lees ook het stuk van Ineke den Bra-
ber op de website) 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, pro-
jecten en feestdagen. 
We gebruiken een leuke en gebruiksvriendelijke 
methode (Kind op Zondag), waarin verhalen en 
ideeën voor de verwerking staan. Je bent gemid-
deld 1x per maand aan de beurt om met een van 
de groepen aan de slag te gaan tijdens de kerk-
dienst. 
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Lijkt het u/je leuk en wil u/je graag meer informa-
tie of een keertje meelopen, spreek dan gerust ie-
mand van de kinderkring aan of neem contact op 
met 
Berber de Jonge (berberdejonge@gmail.com) 
 

  

Kopij (max. 100 woorden) per email aan  
kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 12.00 uur, 
met als onderwerp de datum van plaatsing.  
deze kerkgroet is samengesteld door Tim Krooneman  
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