
KERKGROET    (oplage geen)   20 maart 2022 

Voorganger  :  ds Elly Urban   

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

 

 

 
De bloemen  
gaan deze zondag  
naar: Mw. H. Osinga. 
 

 
Bloemen en kaarten op  zondag 6 maart 

• Mw. M.G. Hulleman- Israël, (Van harte gefe-
liciteerd met uw 90ste verjaardag) 

• Mw. G.H. v.d. Wetering- Eilander, (Van harte 
gefeliciteerd met uw 93ste verjaardag) 

• Hr. en Mw. v. Raaij- Bosman, (Van harte 
gefeliciteerd met uw 55-jarig huwelijk) 

• Fam. Broekman, (Sterkte in deze tijd van 
afscheid nemen van jullie moeder, schoon-
moeder en oma) 

• Hr. v.d. Waeter (Een goed herstel)  

• Mw. Y. Mijnheer-Krol, (van harte beterschap) 

De doelcollecte voor 20 maart 
Kerkgebouwen. Vergeleken met een aantal jaren 
geleden, heeft de Protestantse Gemeente Zwolle 
er steeds minder. Toch voelen we de noodzaak en 
het verlangen om de deuren van de kerken open 
te houden en velen welkom te heten. Vaak is de 
kerk letterlijk het middelpunt van de wijk: een huis 
van hout en steen dat ruimte biedt aan alles en 
allen. Dat willen we zo breed en lang mogelijk in 
stand houden. Ruimte voor God en voor alles wat 
ons met God verbindt, daar is de doelcollecte van 
vandaag voor bedoelt. 
 

Woensdagavondvespers 
De gezamenlijke Veertigdagenvespers worden om 
en om in de Oosterkerk en de Adventskerk gehou-
den. De eerstvolgende vindt op woensdag  
23 maart om 19:30u plaats in de Oosterkerk.  
Het overkoepelende thema van de vesperserie is 
'Alles komt goed?! - Wegen van barmhartigheid’. 
We richten ons op 23 maart op ‘Naakten kleden’ 
als een weg van barmhartigheid. Ds. Elly Urban is 
dan liturg en Willem Mak pianist. Lector is telkens 

iemand van de ZWO-commissie. Bij de uitgang 
staat een paarse bus klaar voor het ZWO-project 
‘Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen in 
Bangladesh’. De vespers zijn sober van opbouw 
met tijd voor inkeer en stilte. Ze duren hooguit  

 

een halfuur. Iedereen is welkom. De vespers zijn 
ook online te volgen. 

Spaardoosjes Veertigdagentijd 
Eén van de manieren om het ZWO-project “Veilig 
koken en meer inkomen voor vrouwen in Bang-
ladesh” (financieel) te steunen is door gebruik te 
maken van het spaardoosje dat in de Adventskerk 
en in de Oosterkerk beschikbaar is gesteld. Een 
tip: koppel er een manier van vasten aan door 
bijvoorbeeld af te zien van alcohol, vlees en/of 
snoep of door tijdelijk geen Netflix of sociale me-
dia te gebruiken. Vertaal het vasten in een geld- 
bedrag dat in het doosje kan worden gespaard. Op 
Eerste Paasdag kunnen de doosjes worden ingele-
verd. Overmaken van een bedrag kan ook, gebruik 
dan bankrekeningnummer NL87RABO0373 739 
974 t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. Zwolle ZWO 
Commissie Oosterkerk o.v.v. Koken in Bangladesh 
ZWO-commissie Adventskerk/Oosterkerk 
 

Palmpasenstokken 
Zondag 10 april is het Palmpasen. In de kerk is er 
dan weer een feestelijke, kleurrijke optocht van 
kinderen met palmpasenstokken. Hebben jullie 
nog stokken in huis van vorig jaar? Lever ze dan zo 
snel mogelijk weer in! Ook goed om alvast te 
weten: zaterdag 9 april gaan we de palmpasen-
stokken versieren in de Oosterkerk. Meer infor-
matie volgt binnenkort. 
 

Voortgang samenwerking Adventskerk – 
Oosterkerk 
De scriba meldt: Dit heeft ook al in de kerkgroet 
van 6 maart gestaan maar het schijnt dat helaas 
niet iedereen die digitaal ontvangen heeft. U kunt 
het betreffende artikel hier alsnog lezen 

Diaconale hulp aan Oekraïne 
De afgelopen week is er een transport van de 
werkgroep Carei en de Stichting Kinderhulp 
Beregszasz  naar de Hongaars Oekraïense grens 
gegaan, bij de plaats Beregzurani in Hongarije, met 
conserven, verbandmiddelen, kleding, incontinen-
tie spullen en nog veel andere zaken, in totaal 23 
m3.  Deze goederen worden gebruikt om de vluch-
telingen uit de Oekraïne te helpen. De diaconie 

https://www.oosterkerk.nl/wp-content/uploads/2022/03/nieuwsbrief-voortgang-samenwerking-Adventskerk-Oosterkerk.pdf
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van de Oosterkerk heeft een bijdrage van €750,- 
gegeven voor de transportkosten. 

Op zondag 13 maart was in veel kerken de collecte 
bestemd voor hulp aan de Oekraïense vluchtelin-
gen, met ruim 2,7 miljoen mensen op de vlucht is 
dit een grote humanitaire ramp. Daarom zijn in 
veel plaatsen acties gaande om hulpgoederen in te 
zamelen en vluchtelingen onder te brengen. Zo 
ook in Zwolle waar het burgerinitiatief ‘Zwolle 
voor Oekraïne’ binnen 2 weken is uitgegroeid tot 
een hulporganisatie met ruim 400 vrijwilligers! De 
diaconie wil deze actie graag ondersteunen en 
heeft voor nu €1000,- beschikbaar gesteld. 
 

Oekraïne 
Als Werkgroep Carei (Roemenië) hadden we al 
weer een behoorlijke hoeveelheid goederen in 
onze opslag staan. In nauwe samenwerking met 
de Stichting Kinderhulp Beregszasz (Oekraïne) 
hebben we zo’n 23 kuub goederen, ditmaal 
beschikbaar gesteld ten behoeve van de vluch-
telingen uit Oekraïne. Vooral kleding, medische 
artikelen, incontinentiematerialen en vier pallets 
conserven. Op dinsdag 8 maart is de chauffeur 
met een grote vrachtauto, die we als Werkgroep 
en Stichting, altijd inhuren voor humanitair 
transport, vertrokken. De goederen zijn gelost bij 
de opvang van vluchtelingen bij de Hongaars/ 
Oekraïense grens en bij de begeleiding van vluch-
telingen over de grens in Oekraïne.  
Met dank aan de diaconie van de Oosterkerk en 
de Stichting Kinderhulp Beregszasz voor de finan-
ciële bijdrage voor dit transport.  
Willem Boerman en Karst Mulder 
 

ZWO:  Straatmeisjes in Ghana 
We hebben onze actieve betrokkenheid bij het 
project Straatmeisjes in Ghana in een feestelijke 
dienst op 20 februari jl afgesloten. De financiële 
balans is intussen ook opgemaakt. Twee jaar 
activiteiten heeft het formidabele bedrag van  
€  13.335,97 opgebracht.  Heel hartelijk dank voor 
uw bijdrage, ook namens de meisjes. 
ZWO-commissie Adventskerk-Oosterkerk 
 

Deadline bestelling Paasbroden 20 maart  
Een herinnering, mocht je alsnog een krenten-
brood willen bestellen. De termijn loopt komende 
zondag, 20 maart, af. Een besteld brood kunt 

afkomen halen op zaterdag 9 april zijn, tussen 
10.00 en 12.00 uur. 
Zou je dat willen bestellen, maak dan € 7,- per 
brood over op bankrekening NL91ASNB070 84 98 
388 ten name van H.A. Bosma te Zwolle. 
Voor het bezorgen van de krentenbroden hebben 
we op 9 april nog wel veel vrijwilligers nodig. Ik 
heb al wel enkele aanmeldingen ontvangen maar 
dat moeten er veel meer worden. Het gaat dan 
om een beperkt aantal adressen per persoon die 
steeds bij elkaar in de buurt zijn. Vele handen ma-
ken licht werk. Vorige keer hebben jullie ook in 
groten getale geholpen. Meld je a.u.b. 
op finish@ziggo.nl (Henk Bosma). 
Namens Marlien Poll, Wil van de Meeberg, Hans 
van Berkum, Jan Scholten en Henk Bosma 
 

Koffiemorgen Oosterkerk 
Alle even weken staat op donderdagmorgen de 
koffie voor u klaar in de Oosterkerk. 

Welkom a.s. donderdag 24 maart tussen 10.00 en 
11.30 uur. 
 

Michaelsvieringen Grote Kerk  

Thema: Uit het evangelie naar Lucas. 

20 maart aanvang 17.00 uur, Voorganger: ds. 
Margo Jonker. Muzikale medewerking wordt 
verleend door enkele zangers van de Michaëls-
cantorij. Toon Hagen heeft de muzikale leiding. 
 

Jeugdkamp 
Van brugklas tot …….. !! We gaan weer op kamp, 
want het mag weer!!  Naar Ameland.  
Vertrek: 8 April, 17.00u, Terug: 10 April,17.30 uur. 
Thema :  Wat geloof jij eigenlijk ??? 
Kosten :  25 euro   (15 euro voor 2-e persoon van 
een gezin) Geef je op bij :  Dirk Jan 
(steenburger@kpnmail.nl) 
 

Gezinszondag in de Adventskerk 
Zondag 2 April is er weer een gezinszondag in de 
Adventskerk.  In de viering staan de kinderen van 
de basisschool centraal, met hun ouders en groot-
ouders. Het thema gaat ‘onderweg naar Pasen’     
9.30,  Talmaplein 
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Schrijfwedstrijd over ‘Moderne Devotie 
vandaag’ 

Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie organi-
seert in het kader van het jaarthema ‘Moderne 
Devotie vandaag’ een schrijfwedstrijd.  De op-
dracht luidt als volgt: ‘Schrijf een gedicht of korte 
brief aan Thomas a Kempis.’ Thomas was een 
monnik die wijze spreuken over geloof en levens-
kunst opschreef. Zijn pennenvruchten kunnen we 
nog altijd lezen. Misschien kan één spreuk of 
woord uit zijn beroemde bestseller ‘De Navolging 
van Christus’ je inspiratie geven voor jouw 
bijdrage. Moderne Devotie gaat over alledaagse 
spiritualiteit. Wat roept devotie bij je op? Een 
warme herinnering, een unieke ervaring, een 
lievelingswoord...? Schrijf het maar op en deel het 
met ons. Stuur ons jouw bijdrage per mail 
naar info@ontmoetingshuismodernedevotie.nl . 
De deadline is 22 maart 2022. Het kernteam zal 
de mooiste inzendingen uitkiezen. Op onze 
bijeenkomst van dinsdagavond 29 maart 2021 
worden de winnaars bekend gemaakt. 
 

Moderne Devotie vandaag 
Deze ontmoetingsavond staat in het teken van 
onze pennenvruchten aan Thomas over het thema 
‘Moderne Devotie vandaag’. De bijeenkomst op 
dinsdag 22 maart begint om 18.30 uur met maal-
tijd in de Bagijnehof. Aanmelden kan via de web-
site www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl en 
betaling van 7,50 euro (inclusief koffie/thee) op 
bankrekening NL71INGB0007852541 t.n.v. 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie.  
Van harte welkom! 
 

Collectegelden storten via laptop of pc. 
Het kerkelijk bureau verzocht ons het volgende 
bericht te publiceren: 
 
Bijgaand een artikel over het digitaal mee doen 
met een collecte zonder de app maar via je laptop 
of pc. 
De bijbehorende uitleg kunt u vinden in 
Collecten: Welkom - CvK Protestantse Gemeente 
Zwolle (skgcollect.nl) 
Uitleg: Voortaan ook digitaal collecteren - 
Protestantse Gemeente Zwolle (pknzwolle.nl)/ 

onderaan de pagina: uitleg vind u hier. Dan 
verschijnt bijgevoegde uitleg. 
 

Als u kopij voor de kerkgroet aanlevert… 
begint het werk voor de kerkgroetsamenstellers. 
Zij zouden binnen 45 minuten de Kerkgroet 
kunnen maken mits het te plaatsen artikel 

• niet als bijlage van het mailbericht naar 
kerkgroet@oosterkerk.nl verstuurt. 

• maar de tekst van artikel in het mailbericht 
opneemt 

Het openen van de bijlage vergt n.l. extra hande-

lingen en dus tijd. 

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? 
Aanmelden via: 
https://www.oosterkerk.nl/kerkgroet-
ontvangen-via-laposta/  Deze kerkgroet is 
samengesteld door Tim Krooneman 
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