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De doelcollecte in deze dienst is bestemd 
voor het Jeugddiaconaat. 
Op zondagochtend zie je niet altijd veel jonge-
ren in de kerk. Maar intussen zijn ze wel actief 
en betrokken. Zij beoefenen ‘het kerk zijn door 
de week’ en willen aan de kerk ‘handen en voe-
ten’ geven op een manier die bij hen past en 
gaan aan de slag met allerlei projecten in bin-
nen- en buitenland. In verschillende wijkge-
meenten zijn jongeren actief in diaconale 
projecten, dichtbij en ver weg.  In Zwolle zijn 
hiervoor verschillende mogelijkheden en net-
werken. Het doel is jongeren te verbinden met 
anderen jongeren of kwetsbare Zwollenaren die 
behoefte hebben aan contact of hulp. Het pro-
ject ‘Hart voor Zwolle’ is hiervan een mooi voor-
beeld. De Diaconie draagt bij aan ‘Hart voor 
Zwolle’ en geeft verder support aan dit bijzon-
dere werk. Ook ondersteunt de Diaconie 
jongeren die een project of een stage in het 
buitenland doen, mede namens u en jou. 

Komende diensten 
Komende zondag, 3 juli, nemen we afscheid van 
Elly. Dat doen we met pijn in het hart, maar we 
zijn blij dat Elly nog wel af en toe zal blijven 
voorgaan in de Oosterkerk en ze niet helemaal 
uit beeld zal zijn. Ook de dienst van 10 juli zal in 
het teken staan van afscheid nemen. De oudste 
kinderen van de kinderkring, die nu nog in groep 
8 zitten, zullen dan de overstap maken naar 
Provider. We hopen dat er die zondag veel 
kinderen en hun ouders bij zullen zijn om hen 
uit te zwaaien. In deze dienst zal ds. Iemke 
Epema voorgaan. 

 
 
 
 
 
 

Michaëlsviering Grote Kerk Zwolle,  
aanvang in de zomer: 19.00 uur 
Zondag 3 juli Michaëlsviering, vg. is ds. Evert 
Jonker. M.m.v. enkele leden van de cantorij 
o.l.v. leiding Toon Hagen. 
Thema, n.a.v. Handelingen 13: uitsluiten en 
insluiten? 

I.v.m. restauratiewerkzaamheden (steiger-
ombouw) kunnen we helaas géén zomervespers 
houden op de zondagen 17 juli t/m 7 augustus. 
Zie www.michaelsvieringen.nl  
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