
  24 juli 2022 

Voorganger  :  10.00 uur ds. Jaap Jonkmans 

Kollecten :  1e: Diaconie     2e: Kerk       3e : Eredienst en  

   Kerkmuziek  

Digitaal aandachtsboek: 06 45 367 926 
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Meer informatie op www.oosterkerk.nl 

 
 
 

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. Dianne Hoogendoorn 
Hiermee drukken we onze 
verbondenheid uit. 
 

 
3e kollekte: Eredienst en kerkmuziek 
Een eredienst zonder muziek is ondenkbaar. We 
weten ons in Zwolle gezegend met enkele mooie 
orgels en goede organisten. Om de kwaliteit van de 
kerkmuziek hoog te houden is het belangrijk dat de 
orgels onderhouden worden en dat de bespelers 
ervan goed gewaardeerd worden. Ook bands, 
cantorijen, muziekgroepen, gelegenheidskoren, 
kinderen die zingen en vele anderen die musiceren 
dragen eraan bij de lofzang gaande te houden. Helpt 
u ook mee? 

Hulp voor de Oekraïense vluchtelingen: pannen en 
serviesgoed gezocht!! 
De diaconie ontving het volgende verzoek, wat we 
graag met u willen delen. 
Vorige week is aan de Dokter van Deenweg in het 
kantoorpand Vermeer een derde opvanglocatie voor 
Oekraïense vluchtelingen geopend. Hier is plek voor 
220 mensen. Begeleider Dineke Liesting geeft aan 
hoe we kunnen helpen: “Wat we nog nodig hebben 
voor de nieuwe locatie Vermeer zijn pannen en 
serviesgoed. Bestek is er voldoende. Misschien 
kunnen jullie een oproep doen?” Bij deze! 
Stuur u vooral een mailbericht 

naar beerjg@hotmail.com als u pannen of 

serviesgoed heeft dat u wilt afstaan voor deze 

vluchtelingen! Alvast bedankt. 

Inloop Koffieochtend Oosterkerk 

Alle even weken staat op donderdagmorgen de 

koffie voor u klaar in de Oosterkerk 

Kom binnen, voor een praatje, ontmoeting of 

zomaar even.  

Welkom a.s. donderdag 28 juli 

tussen 10.00 en 11.30 uur. 
 

Startzondag 11 september 
Het duurt nog even, maar voor u het weet is het zo 
ver: startzondag 2022! Op 11 september willen wij 
samen, als leden van Adventskerk en Oosterkerk, het 
seizoen feestelijk starten in aansluiting op de 
diensten in beide kerken. Dat doen we op een 
buitenlocatie, die we over een paar weken bekend 
maken. Bij slecht weer is de startzondag in de 
Oosterkerk. Het thema is Aan Tafel! Hoe dat eruit 
gaat zien, vertellen we u later. Het wordt in ieder 
geval een gevarieerd programma met voor elk wat 
wils. Ook aan eten en drinken wordt gedacht. Een 
paar weken voor de startzondag hoort u meer van 
ons, houd dus de berichtgeving in de 
kerkgroet/zondagsgroet en op de website goed in de 
gaten!  
Ramon Vliegenthart, Joke Gosker, Dirk-Jan 
Steenbergen en Natasja Brand 

 
Tijdelijk geen Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle 

Op de zondagen 24 en 31 juli en zondag 7 

augustus zijn er, vanwege steigerafbouw/opbouw, 

geen vieringen in de Grote Kerk. 

Zie www.michaelsvieringen.nl          
 

Vakantie kerkgroet 

In verband met vakantie zal er de komende twee 

zondagen (30 juli en 7 augustus) geen kerkgroet 

verstuurd worden. Voor actuele informatie kunt u op 

de website www.oosterkerk.nl terecht. 
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