
   Openluchtdienst in Zwolle-zuid 19 juni 2022 

Voorganger  :  ds. Iemke Epema en ds Hans Tissink 

Collecten :  1e: Diaconie     2e: Kerk        

    3e : Diaconale Noodhulp 

Digitaal aandachtboek: 06 45 367 926 

 

 

Gezamenlijke 
Openluchtdienst  
Op zondag 19 juni is een gezamenlijke open-
lucht dienst voor Adventskerk en Oosterkerk in 
de tuin van de familie Nicolaij. Hiermee zetten 

we een traditie voort vanuit de Adventskerk. 
Thema is ‘Tuin van leven’. Koorbizniz werkt 
mee en er is een kinderprogramma. Hans Tis-
sink en Iemke Epema gaan voor. Iedereen, jong 
en oud: van harte welkom! 

Waar: Jan van Arkelweg 7. Hoe laat: 10.00 uur 
koffie/thee, om 10.30 uur aanvang dienst. 
Meenemen: beker/kopje + zo mogelijk een stoel 
(als dit lastig is: er zijn ook stoelen aanwezig). 

Kom zoveel mogelijk op de fiets. Er is ook par-

keergelegenheid voor auto’s. 
 
In geval van regen? 
Houd de website in de gaten. Zaterdag 18 juni 
om 14.00 uur beslissen we of het doorgaat. Bij 
slecht weer wordt de dienst verplaatst naar de 
Adventskerk. De dienst begint daar dan om 
10.30 uur, met koffie vooraf in zaal 2 vanaf 
10.00 uur. 
 
Voor wie niet naar de openluchtdienst kan of 
wil komen: om 9.30 uur gaat Hans Tissink voor 

in een ochtendgebed in de Adventskerk. Deze 
dienst is ook online te volgen. 
 

Wat de pot schaft 
Voor de laatste keer in dit seizoen kunnen we 
gezamenlijk eten op dinsdag 28 juni in de Oos-
terkerk. Aanvang 17.30 uur. Voor dit gezellige 
samenzijn kunt u zich opgeven door de lijst bij 
de bar in te vullen, of via de mail bij 
hettie.deruiter@home.nl of telefonisch 06 
51472701. VOOR DONDERDAG 23 JUNI. Graag 
opgeven indien u vegetarisch wilt eten of een 
dieet volgt. De kosten voor dit drie-gangendiner 
bedragen slechts € 7, = pp 
 

Michaëlsviering / vesper 19 juni 
We vervolgen de lezingen uit het boek Handelin-
gen van de apostelen. Deze keer lezen we over 
de ontmoeting tussen de Romein Cornelius en 
de Jood Petrus. Spannend.  
Het thema is: 'Grensoverschrijdend gedrag'. 
Medewerking wordt verleend door leden van de 
cantorij o.l.v. Toon Hagen. Liturg: ds. Harm 
Bousema. De vieringen in de zomertijd beginnen 
steeds om 19.00 uur.  
I.v.m. restauratiewerkzaamheden (steiger-
ombouw) kunnen we helaas geen zomervespers 
houden op de zondagen 1 juli t/m 7 augustus. 

 
Opbrengst ZWO project Veilig Koken voor 
Vrouwen in Bangladesh 
De afgelopen maanden is er in de Adventskerk 
en Oosterkerk geld 
bijeen gebracht via 
bankrekening, col-
lectes, paarse bus-
sen en spaardoos-
jes. 

In totaal is 
ontvangen:  

€ 3.321,17  

Een fantastisch be-
drag, waarvoor 
hartelijk dank 
Volgende keer berichten we wat de opbrengst 
van de marathon is geworden. 
Meer informatie over het project vindt u 
op Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen 
| Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) 
 
Uiteraard kunt u een bijdrage blijven storten op 
bankrekening NL87RABO 0373 739 974 t.n.v. 
Diaconie van de Prot. Gemeente Zwolle ZWO 
Commissie Oosterkerk ovv Koken in Bangladesh 
 

 

 

 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/klimaat-en-inkomensverbetering-op-het-platteland-van-bangladesh/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/klimaat-en-inkomensverbetering-op-het-platteland-van-bangladesh/


 

NL23 INGB 0001 1582 71 tnv Prot. Wijkgemeente Oosterkerk  |  NL50 RABO 0158 1661 91 tnv Diaconie Oosterkerk 

Meer informatie op www.oosterkerk.nl 

 
 

Sponsorloop Ineke den Braber 

Zaterdag 11 juni werd in Zwolle de halve mara-
thon gelopen. Een geweldig evenement waar 
we enorm van hebben genoten. 
 

 

Ons gemeentelid Ineke den Braber heeft daar 
een tijd neergezet van 2.12.59. Haar streeftijd 
was 2.17 (een halve minuut sneller dan de vori-
ge keer) en dat betekent dat ze dus 4 minuten 
(8 x 0,5 minuut) sneller heeft gelopen. Een top-
prestatie. 

Als ZWO commissies van de Advents-Oosterkerk 
zijn wij dubbel blij omdat veel gemeenteleden 
van  beide kerken Ineke gesponsord hebben ten 
gunste van het ZWO project, veilig koken in 
Bangladesh. 

De totale opbrengst is nog niet bekend maar dat 
het een fors bedrag van 300 à 400 euro wordt 
kunnen we gezien de toezeggingen wel vaststel-
len. Uiteraard zullen wij als we het precieze be-
drag weten dit via de kerk- c.q. zondagsgroet 
bekend maken. 

Ineke nogmaals namens de gezamenlijke ZWO 
heel erg bedankt. 

ZWO-commissie Adventskerk/Oosterkerk 

 
Gezellig eten voor 't goede doel  
Dit jaar opent de Happietaria in Zwolle op 7 juni 
haar deuren. Happietaria is een restaurant wat 
is opgezet door studenten. Het is een restaurant 
wat een maand draait en daarna ook weer sluit, 
een zogeheten pop-up restaurant. De volledige 
winst gaat naar het goede doel. Wij hebben als 
doel: 'Economische en ecologische 
duurzaamheid in West-Nepal'. Met dit project 
worden de mensen getraind om op een 
verantwoordelijke en milieuvriendelijke manier 
zich in te zetten voor duurzame economische 
groei in Putha Uttarganga. 
Daarnaast willen ze met het geld kwetsbare 
gezinnen helpen van wie het levensonderhoud 
beschadigd of verloren is gegaan als gevolg van 
COVID-19. In totaal zullen 2.150 mensen direct 
betrokken zijn bij het programma, doordat ze 
trainingen ontvangen of hulp om een eigen 
bedrijf op te zetten. Familieleden van directe 
deelnemers, lokale handelaars, leden van 
kerken, verenigingen en commissies en 
gebruikers van de natuurlijke hulpbronnen van 
het projectgebied zullen indirect baat hebben bij 
dit programma. De verwachting is dat zo meer 
dan 10.000 mensen worden bereikt. Met ons 
restaurant hopen we €30.000,- op te halen om 
op deze manier voor verandering te zorgen in 
West-Nepal. 
We willen graag dat zoveel mogelijk mensen 
naar het restaurant komen. Daarom vragen wij 
graag jullie hulp als kerk. 
De locatie van Happietaria Zwolle is dit jaar aan 
de Assendorperstraat 45 in Zwolle (pand Méli 
Mélo). Happietaria is tot 6 juli open op maan-
dag t/m donderdag van 17.30-19.30 uur of 
19.30-22.00 uur.  
Voor meer informatie: kijk hier 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12 uur, met 
als onderwerp de datum van plaatsing. 
Kerkgroet thuis lezen? Aanmelden via www.oosterkerk.nl  
Deze kerkgroet is samengesteld door Tim Krooneman 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
https://www.happietaria.nl/zwolle

