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Coronavirus: geen kerkdiensten tot en met 5 april 

 
Gezien de maatregelen vanuit de overheid tegen de 
verspreiding van het Coronavirus, zijn de 
kerkdiensten tot en met zondag 5 april afgelast. 
Afhankelijk van de ontwikkelingen worden verdere 
besluiten genomen. We verwijzen u voor de laatste 
informatie steeds naar www.oosterkerk.nl. Mocht u 
niet in de gelegenheid zijn om via internet het laatste 
nieuws te volgen en heeft u vragen? Bel in dat geval 
met Klarieke Hop (scriba), tel. (038) 453 16 74. 
 
Liturgisch moment: elke zondag een nieuwe video 
Zolang de kerken dicht zijn, verzorgen de 
voorgangers van Adventskerk en Oosterkerk elke 
zondag een liturgisch moment van circa 20 minuten 
per video, dat via de websites van beide kerken te 
zien is. 

 
Op de websites van beide wijkgemeenten staat elke 
zondag om 9.30 uur een nieuwe video klaar (via 
YouTube). Heeft u het liturgisch moment van zondag 
22 maart gemist? Kijk dan hier. Ook staan er voor 
elke zondag tips voor gezinnen, kinderen en jongeren 
online. Die van zondag 22 maart staan hier te lezen. 
Op de hoogte blijven? Houd onze website goed in de 
gaten. 
 
Geen Paasontbijt; geen koffie-ochtenden 
Het Paasontbijt op zondag 12 april gaat niet door; 
ook de koffie-ochtenden die normaal in de 
Oosterkerk plaatsvinden op elke donderdagochtend 
in de even weken, zijn tot nader order geannuleerd. 

Ook dit is besloten vanwege de maatregelen om 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 
 
Dagelijks blog: Kerk in tijden van corona 
In deze turbulente tijd schrijven de vijf beroeps-
krachten van het cluster Adventskerk-Oosterkerk 
dagelijks een blog. Van maandag tot en met vrijdag 
bloggen zij om beurten. Ter bemoediging, inspiratie, 
voor saamhorigheid. 

 
We plaatsen de nieuwe blog telkens bovenaan; de 
eerdere blogs zijn eronder te lezen. Ga naar:  
https://www.oosterkerk.nl/2020/03/19/dagelijks-
blog-kerk-in-tijden-van-corona/. 
 
Omzien naar elkaar. Juist nu. Maar hoe? 
Predikanten en bezoekers kunnen in deze periode 
mensen helaas niet langer thuis bezoeken. In plaats 
daarvan is er telefonisch contact en ook via e-mail en 
WhatsApp zijn er verbindingen mogelijk. 

 
Het zou mooi zijn als iedereen een paar mensen in 
gedachten neemt die nu aan huis gebonden zijn en 
bij hen informeert waar zij behoefte aan hebben. Af 
en toe  een gesprekje voor de telefoon kan al heel 
belangrijk zijn. Wie aan huis gebonden is en graag 
contact zou willen hebben met iemand van de 
Oosterkerk, kan contact opnemen met Margrieta de 
Boer, onze coördinator pastoraat, tel. (038) 454 62 
29 en e-mail: margrieta.de.boer@home.nl. Lees het 
hele bericht op de website:  
 

https://youtu.be/NY6BUgZ2EJ0
https://www.oosterkerk.nl/2020/03/21/tips-voor-gezinnen-kinderen-en-jongeren-voor-22-maart/
https://www.oosterkerk.nl/
https://www.oosterkerk.nl/2020/03/18/omzien-naar-elkaar-juist-nu-maar-hoe/


 
 
Actie voor de Voedselbank Zwolle. 
 
Binnen het Diaconaal Platform was het een idee om 
de Voedselbank te ondersteunen met een 
voedselactie.  
De horeca Zwolle heeft het afgelopen weekend z’n 
voorraad geschonken aan de Voedselbank Zwolle. Dit 
is voor de korte termijn belangrijk. Voor de langere 
termijn is er structureel meer nodig.  
Op dit moment merkt de Voedselbank Zwolle dat de 
aanvoer in natura stagneert doordat kerken, scholen 
en andere organisaties gesloten of niet actief zijn. 
In principe koopt de Voedselbank zelf geen voedsel, 
omdat men wil voorkomen dat goed voedsel wordt 
weggegooid. 
In de huidige situatie is men het meest geholpen met 
giften en andere donaties. De Voedselbank kan bij de 
supermarkten tegen inkoopprijs kopen waardoor het 
geven van donaties nu extra belangrijk en 
aantrekkelijk is. Bovendien is het goedkoper, 
effectiever en veiliger dan een voedselactie doordat 
er geen menselijk contact is.  

Men volgt hierbij nauwgezet de voorschriften 
van RIVM en de Voedselbanken Nederland. 
Het Diaconaal Platform wil de Diaconieën en de 
leden van de kerken oproepen om (extra) te 
geven aan de Voedselbank Zwolle, zodat de 
voedselvoorziening van alle Zwollenaren 
gegarandeerd is. Het IBAN-rekeningnummer is: 
 

NL 56 INGB 0001 4861 19 
t.n.v. Voedselbank Zwolle e.o. 

o.v.v. Aankoop voedsel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips voor gezinnen, kinderen en jongeren 
Voor de kinderen worden er via de website 
verschillende suggesties gedaan voor een eigen 
manier om met het Bijbelverhaal aan de slag te 
gaan. 

 

 

 

https://www.oosterkerk.nl/wp-content/uploads/2020/03/Zondag-22-maart-tips-gezinnen-kinderen-jongeren.pdf

