
KERKGROET    15 maart 2020 

Voorganger  :    

Koster :   

  Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk    

    3e : Onderhoud kerkgebouwen 

 

 

Kerkactiviteiten en het Coronavirus 
 
Gezien de maatregelen vanuit de overheid 

(donderdag 12 maart) is het advies van de PKN 

om alle bijeenkomsten met meer dan 100 

mensen af te gelasten. Ook als het om 

kerkdiensten gaat. Het Moderamen heeft 

besloten om de richtlijnen op te volgen.  

De kerkdiensten worden tot en met 31 

maart afgelast.   

Afhankelijk van de ontwikkelingen worden de 

komende periode verdere besluiten genomen.  

We vragen u om voor de laatste informatie 

steeds de website ( www.oosterkerk.nl) of de 

laatste Kerkgroet in de gaten te houden. Mocht 

u niet in de gelegenheid zijn om digitaal de 

laatste ontwikkelingen te volgen en heeft u 

vragen dan kunt u bellen met Klarieke Hop 

(scriba), telefoonnummer 4531674. 

Op zondag 15 maart wordt op NPO2 om 9.20 

uur een korte meditatie door ds. Rene de 

Reuver vanuit de kapel van de 

dienstenorganisatie van de Protestantse kerk 

uitgezonden. Dit ter vervanging van de 

kerkdiensten die zondag niet doorgaan. Deze 

uitzending wordt verzorgd door de EO. Collectes 

kunnen overgemaakt worden via de kerkgeld 

app (smartphone) of kunnen overgemaakt 

worden op rekeningnummer NL50 RABO 01581 

66 191. 

Kent u iemand die de Kerkgroet niet digitaal 

krijgt en deze graag wil lezen, en bent u in de 

gelegenheid om deze te printen zou u de 

Kerkgroet dan bij hen in de bus willen doen? 

Tevens is er de mogelijkheid om zondag 10.00 

uur een geprinte versie bij de Oosterkerk af te 

halen. 

 
Rommelmarkt 
De eerder aangekondigde rommelmarkt van 
zaterdag 14 maart GAAT NIET DOOR! We verzoeken 
u vriendelijk om GEEN spullen naar de Oosterkerk te 
brengen, deze kunnen niet in ontvangst worden 
genomen. 

 

In Memoriam  
Op 4 maart 2020 stierf Ien (Dina Hendrika 
Antonia) Woldman – van Straaten, op de leeftijd 
van 89 jaar. Ze werd geboren in Den Haag, 
groeide daar op, verhuisde na haar huwelijk met 
Piet Woldman naar Hoogeveen en later naar 
Zwolle. Via Holtenbroek kwamen ze terecht aan 
de Ferdinand Bolstraat, en vanwege afnemende 
gezondheid gingen ze naar De Nieuwe Haven. In 
2018 overleed Piet, na een huwelijk van 53 jaar. 
Tot hun grote verdriet kreeg het echtpaar geen 
kinderen. Ien werkte in de verpleging, naast 
perioden van mantelzorg voor familie. Het 
echtpaar Woldman was betrokken in de 
Hoeksteen, waar Ien een tijdland collectant was, 
en later in de Oosterkerk. Ze waren dankbaar 
voor de aandacht en de zorg die ze kregen, in de 
Nieuwe Haven en ook vanuit de kerk. Ien 
Woldman las trouw de kerkgroet, tot op haar 
hoge leeftijd, ze bleef helder van geest. In 
vertrouwen op God kon ze het leven loslaten. 
Op woensdag 11 maart namen we afscheid van 
Ien Woldman, in een afscheidsdienst waar de 
woorden van Psalm 23 klonken, De Heer is mijn 
herder. We gedenken haar leven in 
dankbaarheid en met liefde. 

Gospelviering zondagavond 19 april 
Een avond zingen en luisteren naar inspirerende 
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verhalen? Op zondag 19 april is in de Oosterkerk 
een themadienst met (black)gospelkoor Grace & 
Glory. De dienst begint om 19.00 uur. Voor de 
echte liefhebbers is er die middag ook al een 
blackgospel workshop. Daar worden liederen 
ingestudeerd die 's  
avonds met het koor worden uitgevoerd. Van 
harte welkom, de toegang (voor workshop en 
viering) is gratis. Meer informatie over onder 
meer tijden van de workshop volgt nog. Houd 
onder meer www.oosterkerk.nl in de gaten! 
 
Uitnodiging bijzondere viering 29 maart 9:30 
uur in de Adventskerk (Nog onzeker) 
 Op zondag 29 maart zijn we uitgenodigd voor 
een bijzondere viering in de Adventskerk met de 
naam Preek van de leek. Jan Terlouw zal daar 
die ochtend een overdenking verzorgen. Deze is 
ingebed in een dienst waarin Dirk Jan Steenber-
gen voorgaat.  Zijn verhaal zal gaan over 
ethische kwesties en de keuze’s die wij als 
mensen kunnen maken. Voor de jeugd tot 18 
jaar is er een apart programma aan de hand van 
het jeugdboek ‘De koning van Katoren’. We zul-
len (delen van) de film bekijken en daar wat 
werkvormen bij doen. Verder zijn er 100 exem-
plaren van het boek beschikbaar voor de 
liefhebber. 
 
Paasontbijt 
Zondag 12 april, 1e paasdag, bent u van harte 
welkom bij het paasontbijt. Het ontbijt begint 
om 8.00 uur in de Bagijnehof bij de Oosterkerk. 
Omdat we graag willen weten hoeveel bood-
schappen we moeten halen, vragen we u wel 
om zich op te geven. U kunt mailen of bellen. 
Hettie de Ruiter hettie.deruiter@home.nl tel. 
4541311, Ans Selhorst ans.selhorst@home.nl 
tel.4534301 
Er liggen ook intekenlijsten in de Bagijnehof. Er 
zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. 
 
Palmpasenstokken  
Zondag 5 april is het Palmpasen. Er is dan in de 
kerk weer een feestelijke, kleurrijke optocht van 
kinderen met Palmpasenstokken. Hebben jullie 
nog stokken in huis van vorig jaar? Lever die dan 
zo snel mogelijk weer in! Ook goed om alvast te 
weten: zaterdagmiddag 4 april gaan we de 
Palmpasenstokken versieren in de Oosterkerk. 
Meer informatie volgt binnenkort.  

 
Blue Footprint: Malawi 2021  
Het is alweer enige tijd geleden dat wij - 
ondersteund door de Oosterkerk - in actie 
kwamen voor Kenia (2017) en daarvoor Ethiopië 
(2015). ‘Jambo Kenia’ en ‘Project Injera’ 
noemden we ons toen. 
Met heel veel enthousiasme kunnen we nu 
mededelen dat we met een nieuw project zijn 
gestart. In de zomer van 2021 vertrekken we 
voor drie weken naar Malawi om daar te bou-
wen aan een soort consultatiebureau, peuter-
speelzaal en kleuterklas ineen. We doen dit 
samen met de Zwolse en christelijke NGO 
Stichting Red Een Kind. 
Waar we eerder voor ieder project een nieuwe 
naam verzonnen, hebben we nu besloten om 
één naam te kiezen van waaruit we hopelijk nog 
heel veel ontwikkelingsreizen gaan maken. 
‘Blue Footprint’ is het geworden - het achter 
willen laten van een voetafdruk, met een kleine 
knipoog naar de Zwolse Blauwvinger. 
Voor dit project organiseren we acties om 
zoveel mogelijk geld op te halen voor ons 
project. Onze eerste actie: het verkopen van 
paaseitjes en paasbroden. Meer weten of direct 
bestellen? Kijk op onze website: 
www.bluefootprint.nl. 
Interesse om mee te gaan naar Malawi? Er is 
nog een aantal plekken beschikbaar! Neem 
contact op met info@bluefootprint.nl.  
 
 Inloopmorgen met koffie 
Alle even weken staat de koffie klaar voor wie 
komt binnenlopen. 
Welkom a.s. donderdag 19 maart, 2 april enz. 
tussen 10.00 en 11.30 uur in de Bagijnehof. 

 
We vragen u om voor de laatste 
informatie steeds onze website 
teraadplegen  www.oosterkerk.nl  

 
 
Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 12.00 uur, met als 

onderwerp de datum van plaatsing. Kerkgroet wekelijks voor het 

weekend thuis? Stuur dan een email aan: edactie@oosterkerk.nl 

; onderwerp: “Kerkgroet”. Deze kerkgroet is samengesteld door 

Jan Oosting 
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