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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 Hans Gerritsen 

Bloemengroet 
De bloemen van vandaag gaan 
naar  Mw. Annie Hasker. 
Hiermee drukken we onze 
verbondenheid uit. 
 

 

12 juni: Exploitatie Protestantse Gemeente 
Op de exploitatierekening van de Protestantse 

Gemeente Zwolle staat een groot aantal 

verschillende kostenposten. Pastoraat en salarissen, 

bijvoorbeeld, maar ook onderhoud van de 

gebouwen, verzekeringen en energielasten. Deze 

uitgaven worden geboekt op de kostenplaatsen van 

de zes wijkgemeenten. De inkomsten van de PGZ 

bestaan uit de opbrengst van de Actie Kerkbalans en 

de opbrengsten van collecten. Een van de drie 

zondagse collecten is altijd voor ‘de kerk’, daarnaast 

is regelmatig de opbrengst van de derde, zogeheten 

doelcollecte, bestemd voor de exploitatie van de 

PGZ. Dat is vandaag het geval. Mede door uw gift 

kunnen de inkomsten en uitgaven per wijkgemeente 

in evenwicht worden gehouden. Binnen de PGZ is 

afgesproken dat minimaal 50% van de inkomsten 

moet worden besteed aan pastoraat. 

Vervoer 

Zondag 19 juni is er een gezamenlijke 
Openluchtdienst aan de Jan van Arkelweg 7 in Zwolle 
Zuid om 10.30 uur. 
Wilt u daar naar toe maar heeft u problemen met 

vervoer dan kunt u gebruik maken van de 

autodienst. Hiervoor kunt u zich, uiterlijk 17 

juni,  aanmelden bij Karst 

Mulder, karstmulder@telfort.nl  ovv naam, adres en 

telefoonnummer. 

Koffieochtend Oosterkerk 

Elke donderdagochtend in de even weken is de 

inloop-koffie-ochtend in de Oosterkerk. 

Welkom op donderdagmorgen 16 juni tussen 10.00 

en 11.30 uur. 

Kom binnen, neem de tijd voor ontmoeting, of voor 

zomaar even binnenkomen. 

Bedankt 

Voor onze 55-jarige trouwdag kregen we zojuist een 
prachtige bos bloemen van de Oosterkerkgemeente. 
Hetty en ik werden al eerder verrast met een mooie 
felicitatiekaart met veel handtekeningen van 
gemeenteleden. 
We danken de wijkgemeente daarvoor van ganser 
harte. Onze trouwdag hebben we in een weekend 
gevierd met alle kinderen en kleinkinderen. 
Hartelijke dank en groet, Hetty en Gégé Callenbach-
Veerman 
 

Zwols leerhuis   

Aanstaande dinsdag 14 juni: 4e 
(laatste) Leerhuisbijeenkomst in 
de Lutherse Kerk. 
Dan lezen we Ruth 4, de 
alternatieve lezing op zondag 19 
juni. 
We hebben al heel wat van Ruth gelezen. Beter 
gezegd: doorgeploegd… 
En wat blijkt: het is een prachtige tekst, met “veel 
verhaal onder het verhaal”! 
Je zou wensen dat iedereen erbij zat! 
Ruth 4 belooft ook weer zo’n geweldig verhaal te 
worden. Kom gerust. 
Vanaf 19.45u kunt u binnen komen. We starten om 
20.00u. Het duurt tot 21.30u.   
We zien u heel graag komen. Meer informatie: 
leerhuis@elkz.nl 
 
Michaëlsviering Grote Kerk Zwolle, aanvang 19.00 
uur Thema: Gebeurtenissen die de wereld hebben 
veranderd 
Zondag 12 juni Michaëlsviering Vesper, vg. ds. Harm 
Bousema en Harry Steenbergen. M.m.v. enkele 
zangers, muzikale leiding Toon Hagen. 
Zie www.michaelsvieringen.nl                        
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