
KERKGROET    (oplage geen)   8 augustus 2021 

Voorganger  :  ds. Nelleke Eygenraam  

Collecten :  1. Diaconie 2. Kerk 3. Onderhoud kerkgebouwen 
 
 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar Mw. J.E. Wolters- v 

Milgen.  Langs deze weg willen we 
onze verbondenheid laten blijken.  

 

Zondag 8 augustus 
De gezamenlijke dienst wordt in de Oosterkerk 
gehouden en begint om 10:00 uur. Ds. Nelleke 
Eygenraam gaat voor. 
Aandachtspunten om een lichtje voor aan te 
steken of voor de voorbeden kunnen tot 
zaterdagavond 7 augustus worden doorgegeven 
op tel. 038-4525223 of per mail 
dseygenraam@adventskerk.nl 
 
Volgende week zondag 15 augustus 
De gezamenlijke dienst begint om 9:30 uur in de 
Adventskerk. Ds. Iemke Epema gaat voor. Er is een 
zanggroep om de liederen te zingen.  
Aanmelden voor de dienst: dat kan de hele week 
tot vrijdagavond 13 augustus 19:00 uur via 
www.adventskerk.nl de groene knop. Bij 
aanmelding ziet u hoeveel plaatsen 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. 
Telefonisch aanmelden kan alleen op 
donderdagavond 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 Oosterkerk. 
 
Blij met bloemen 
Blij verrast waren wij toen Coby en Egbert van 
Buiten ons, namens de Oosterkerkgemeente, een 
prachtige bos bloemen kwamen brengen voor ons 
50-jarig huwelijk.  
We willen iedereen hiervoor heel hartelijk 
bedanken. Ook voor de felicitatiekaarten. Het gaf 
ons een extra feestelijk gevoel. 
We zijn dankbaar dat wij deze mijlpaal in ons 
leven samen met onze kinderen en 
kleinkinderen  mochten beleven. 

Onze trouwtekst uit Spreuken luidde: Dat liefde en 
trouw u niet verlaten!. Bind ze om uw hals en 
schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij 
genegenheid en goedkeuring verwerven in de 
ogen van God en mensen. 
 Hans en Renate Verheule 
 
Vanmiddag 2/8 op bezoek geweest bij de familie 
Ottens in het Zonnehuis. Wij hebben hen een 
boeket bloemen gebracht namens de Oosterkerk, 
omdat ze vorige week 65 jaar getrouwd waren. 
Namens hen mochten wij de dank overbrengen 
aan de Oosterkerkgemeente. Dus bij deze 
Coby en Egbert 
 
Aanmelding kerkdienst 8 augustus 
Om de kerkdienst bij te kunnen wonen moet 
zowel vrijwilligers als bezoekers zich aanmelden 
via het formulier 
op https://forms.gle/3UpiMwEFhn9GmgJu8 
Controleer op het formulier of u zich voor de juiste 
datum opgeeft. 
 
Lukt het opgeven met de link om welke reden dan 
ook niet dan kunt u woensdagavond tussen 
19.00  en 21.00 uur bellen met 06-33205179.  
Wilt u zich nog opgeven voor aanstaande zondag 1 
augustus, dan kan dat tot vrijdagavond 19.00 uur 
via de groene knop op de site van de Adventskerk. 
 
3e collecte:  Onderhoud kerkgebouwen. 

De derde collecte is 
vandaag bestemd voor 
het onderhoud van de 
kerkgebouwen van de 
Protestantse Gemeente 
Zwolle. De opbrengst 
wordt toegevoegd aan 

de onderhoudsreserve waarvan 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 
onderhoudsplan wordt ieder jaar geactualiseerd 
en aangepast aan algemene kostenstijgingen. Een 
onderhoudsreserve zorgt er voor dat de kosten 
door de jaren heen geëgaliseerd worden. Zo 
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ontstaan er geen ongewenste schommelingen in 
de winst- en verliesrekening als er het ene jaar 
weinig onderhoud nodig is en er een volgend jaar 
weer veel investeringen noodzakelijk zijn. 
 

Michaelsvieringen 
in de Grote Kerk te Zwolle, aanvang 19.00 uur. 
Welkom bij de Zomervespers. Thema: Gelijkenissen. 
8 augustus 19.00 uur zomervesper, voorganger is  

ds. Peter van 
de Kamp. 
Muzikale 
medewerking 
wordt 
verleend door 
enkele zangers 
van de 

Michaëlscantorij. Toon Hagen heeft de muzikale 
leiding. Vooraf aanmelden is niet nodig, wel zijn er 
inschrijfformulieren waarop u uw naam en adres dient 
achter te laten 

Wie wordt er blij van kinderen? (leiding gezocht) 
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 ook het stuk van Ineke den 
Braber op de website of de kerkgroet van 18 juli!) 
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) 

 
 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 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 

Jan Oosting 
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