
         

  KERKGROET                              29 maart 2020 
 

  Collecten:  1e: Diaconie  2e: Kerk  3e : Onderhoud orgels 

 

Coronavirus: geen kerkdiensten t/m 31 mei 
Vanwege de aangescherpte en verlengde 
maatregelen vanuit de overheid tegen de 
verspreiding van het Coronavirus, zijn de 

kerkdiensten en alle overige bijeenkomsten nu 
tot en met zondag 31 mei afgelast. 

Dat betekent dat we dit jaar geen Pasen en geen 
Pinksteren kunnen vieren zoals we dat gewend 
waren. Dat is zeer ingrijpend.  
We zijn nog bezig samen met de Adventskerk te 
kijken hoe we in de komende maanden via 
internet een alternatief kunnen vinden voor de 
diensten. We verwijzen u voor de laatste 
informatie steeds naar onze website 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 van zondag 29 maart 
Ook komende zondag is er weer een liturgisch 
moment van circa 20 minuten per video, dat via 
onze website te zien is. Voorganger is ds. Hans 
Tissink en de muzikale meditatie wordt verzorgd 
door Geeske Koopman, Nienke Laroi en Friso de 
Groot.  Op de website staat zondag 29 maart om 
9.30 uur een nieuwe video klaar (via YouTube). 
Heeft u het liturgisch moment van zondag 22 
maart gemist? Kijk dan hier. Op de hoogte 
blijven? Houd de website goed in de gaten. 
 
Vieren met kinderen 
Voor elke zondag staan er ook tips voor gezin-
nen, kinderen en jongeren online. Die van 
zondag 22 maart staan hier te lezen  
 
Dagelijks blog: Kerk in tijden van corona 

 
In deze turbulente tijd schrijven de vijf 
beroepskrachten 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 de blog  
 
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 infor-
meert waar zij behoefte aan hebben. Af en toe  
een gesprekje voor de telefoon kan al heel 
belangrijk zijn. We merken dat veel mensen al 
op deze manier omzien naar anderen. 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  
 
Communicatie 
We hoorden al verhalen van mensen die het 
blog, de meditatie of de kerkgroet uitprinten en 
deze bezorgen bij anderen die geen beschikking 
hebben over internet, prachtig! Mocht u moeite 
hebben het blog van de website ‘af te halen’, 
een mailtje naar de schrijver, en die stelt u graag 
het verhaal in een Word-document ter 
beschikking.  
Ook zijn er mensen die de kerkgroet wel digitaal 
kunnen ontvangen, maar niet in onze verzend-
lijst staan. Maak anderen zoveel mogelijk attent 
op deze mogelijkheid!  
Aanmelden via: redactie@oosterkerk.nl 
 
Petitie ter bescherming van de vluchtelingen 
Europese artsen roepen op om de vluchtelingen 
op de Griekse eilanden in veiligheid te brengen. 
Want als corona daar uitbreekt, wordt dat een 
ramp die niet meer te stoppen is.  U kunt hier 
een petitie tekenen 
 

https://www.oosterkerk.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=NY6BUgZ2EJ0&feature=youtu.be
https://www.oosterkerk.nl/
https://www.oosterkerk.nl/2020/03/21/tips-voor-gezinnen-kinderen-en-jongeren-voor-22-maart/
https://www.oosterkerk.nl/2020/03/22/dagelijks-blog-kerk-in-tijden-van-corona/
mailto:margrieta.de.boer@home.nl
https://www.oosterkerk.nl/2020/03/18/omzien-naar-elkaar-juist-nu-maar-hoe/
https://www.sosmoria.eu/
https://www.sosmoria.eu/
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Wat gebeurt er in Zwolle?  
Informatie vanuit het Diaconaal Platform van 
de gezamenlijke kerken: 
o Zwolle-Doet heeft een website ‘Samen 

Zwolle’ beschikbaar gesteld voor vraag en 
aanbod van beschikbare hulp.  

 
o Zwolse ouderen die door de coronacrisis 

weinig tot geen contact hebben met de 
buitenwereld, kunnen terecht bij de 
SamenOuderen Kletslijn. Ouderen kunnen 
hierheen bellen wanneer ze hun verhaal kwijt 
willen of omdat ze behoefte hebben aan een 
gezellig praatje. Even de stem horen van een 
ander geeft vaak alweer voldoende plezier 
om de dag door te komen. De kletslijn is te 
bereiken op 088 - 201 12 50 van maandag 
t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Vrijwillige 
kletsmajoors zitten voor de ouderen klaar 
met een luisterend oor of juist voor een 
gezellig praatje. Ook dit is een initiatief van 
‘Zwolle-Doet’.  

 
o Ook is bereikbaar 24 uur per dag:  

De Luisterlijn 0900-0767. Wanneer je pijn 
hebt of ergens over piekert; op de momenten 
dat je je alleen voelt of juist blij. Zij geven je 
even dat steuntje in de rug. De hulp is 
vrijblijvend en anoniem. 
 

o Het team van Hart voor Zwolle heeft een 
groep jongeren die zich juist in deze dagen 
wil inzetten voor mensen die hun huis niet 
uitkomen. Zij willen graag in contact komen 
met mensen die geholpen moeten worden, 
denk aan boodschappen doen, koffie 
schenken of andere praktische hulp. Ook valt 
te denken aan het sturen van een kaartje en 
het plegen van een telefoontje. Laat het 
weten, ze helpen graag. Voor meer 
informatie: info@stichtinghartvoorzwolle.nl. 

 
o Ook in deze tijd helpt Present Zwolle 

vrijwilligers waar dat echt nodig is. Zij dragen 
bij op een manier die aanvullend is, zoals zij 
dat altijd doen. Er zijn namelijk mensen die 
hulp niet geregeld krijgen via de bestaande 
kanalen, omdat ze de taal niet beheersen, 
digibeet zijn of de (sociale) vaardigheden 
missen om het zelf te regelen. Juist voor die 
mensen wordt Presenthulp georganiseerd. Bij 
Present Zwolle kunnen mensen zich ook 

aanmelden als vrijwilliger. Ook kunnen 
mensen worden aangemeld voor wie de hulp 
binnen de eigen kerkelijke gemeente of 
andere organisatie niet kan worden geregeld.  
Zie verder op deze website  
 

o Op vrijdag 20 maart heeft het Diaconaal 
Platform een actie gestart voor de 
Voedselbank, zodat de Voedselbank de 
middelen heeft om de voedselvoorziening 
voor hen die het veel minder hebben te 
garanderen. Giften kunnen worden 
overgemaakt naar IBAN: NL 56 INGB 0001 
4861 19 t.n.v. Voedselbank Zwolle o.v.v. 
‘Aankoop Voedsel’. Hier verdere informatie  

 
o Op werkdagen om 19:00 uur ten minste tot 

13 april verzorgt de RK gemeenschap in 
Zwolle een livestream viering.  

 
o Voor mensen die thuis (moeten) zitten en 

kunnen breien het volgende. Travers Welzijn  
roept mensen die (extra) vrije tijd hebben op 
om alvast wat moois te breien. Het kan gaan 
om een warme sjaal, muts of wanten. Deze 
breistukjes worden eind dit jaar meegegeven 
in de kerstpakketten van KerstZwolle. Voor 
eventuele wol of meer informatie, is te 
verkrijgen bij Jolanda Kok van Travers: 
j.kok@travers.nl of 06 - 2907 6560. 
 

o Op Facebook kan op diverse manieren hulp 
worden gevraagd of aangeboden. Zie 
hiervoor de site . 

 

Oosterkerkers, bedankt! 
Op 8 maart klonk er een applaus van de 
kerkrentmeesters 
Na de wervende actie met 5ct- muntjes mocht ik 
op 8 maart al een voorlopige uitslag bekend ma-
ken van de actie kerkbalans. Wij als kerkrent-
meesters waren blij 
dat we mochten 
laten weten dat de 
opbrengst meer 
was dan we hadden 
mogen hopen.  
In grote getale is gehoor gegeven aan de oproep 
om zo mogelijk 5% meer te geven dan vorig jaar.  
Nu mag ik vertellen dat de gemiddelde bijdrage 
van de leden in onze wijkgemeente ongeveer 
met dat bedrag is gestegen! 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
https://www.samenzwolle.nl/
https://www.samenzwolle.nl/
mailto:info@stichtinghartvoorzwolle.nl
https://stichtingpresent.nl/zwolle/presentintijdenvancorona/
http://www.diaconaalplatformzwolle.nl/
https://www.facebook.com/basiliek.olvzwolle.3
mailto:j.kok@travers.nl
https://stichtingpresent.nl/zwolle/presentintijdenvancorona/
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Er is ca. € 7.000 meer toegezegd dan vorig jaar, 
en dat ondanks het afnemende aantal leden. Er 
was rekening gehouden met een dalende 
opbrengst. Totaal is door leden van onze 
wijkgemeente  ruim € 311.000 toegezegd. Voor 
de hele PGZ is dat € 1.218.000, een stijging van 
€ 12.000 ten opzichte van 2018 en flink boven 
de begroting die gebaseerd was op 3% daling 
ten opzichte van 2019. 
Onze wijkgemeente heeft het goed gedaan, 
bedankt u allen. Applaus. 
De cijfers van de actie Kerkbalans Oosterkerk 
zijn hier te  zien.. 
Piet Kuiper, ouderling-kerkrentmeester 
 
Onze wijkkas 
De inkomsten van deze maand zijn gestegen 
naar € 740,-. Hartelijk dank gulle gevers! 
Zouden we voor het eind van de maand de 
maand-doelstelling van € 1000,- nog halen? (TK) 
 
Wat de pot schaft 
Helaas…. geen lekkere en gezellige maaltijden 
meer in dit seizoen. We hopen elkaar in 
gezondheid volgend seizoen weer te zien. 
 

 
Het meinummer van de Bagijn verschijnt niet 
Omdat de verspreiding van De Bagijn afhankelijk 
is van de trouwe groep stickeraars, die voorlopig 
helaas niet bij elkaar mag komen, hebben we als 
redactie besloten de verschijning van het mei-
nummer van het wijkblad uit te stellen. De 
communicatie met de leden van de wijk-
gemeente verloopt op dit moment volledig via 
de digitale media, het is niet direct nodig daar 
een papieren blad aan toe te voegen. Eind mei 
bekijken we of er dan wel weer een nummer op 
de gebruikelijke verspreid kan worden. Daarover 
zullen we u tijdig informeren. 
Het stickeren van het wijkblad op dinsdag 12 
mei gaat in elk geval niet door. 
Redactie De Bagijn 
 
Toelichting 3e collecte 29 maart  
Een eerbiedwaardig instrument, zo mag je een 
kerkorgel best noemen. Voor veel 

gemeenteleden is het onlosmakelijk verbonden 
met de kerkdienst, met de lofzangen ter ere van 
onze God. Orgelmuziek is traditie, maar ook 
eigentijdse beleving, zeker als het instrument 
goed wordt bespeeld. In alle kerkgebouwen van 
de Protestantse Gemeente beschikt de 
gemeente over een orgel, het een wat ouder en 
(nog) eerbiedwaardiger dan het ander. Wat 
waarde heeft moet onderhouden worden en dat 
kost geld.  
 
Digitaal bijdragen aan de collecten kan als volgt 
1. via de aangepast website van SKGCollect. 

Met uw PC en laptop kunt u digitaal doneren 
aan de collecten. U kunt alleen anoniem 
doneren en via Ideal afrekenen. 

 
2. via de Kerkgeldapp De kerkgeldapp biedt veel 

meer mogelijkheden even los van de vraag 
dat het allemaal veel makkelijker en sneller 
uitgevoerd kan worden.  U kunt doneren 
vanaf de maandag tot en met de maandag 
volgend op de zondag van de collecten en 
dan tot ongeveer 8.00 uur.  

  
Installeer de Kerkgeld-app 
Je hoeft niet bij een kerkdienst te zijn om toch 
de collectedoelen te steunen. Sinds begin dit 
jaar is binnen de PKN Zwolle de Kerkgeld-app 
beschikbaar. U kunt daarmee doneren terwijl u 
thuis bijvoorbeeld via internet aan de dienst 
deelneemt. Zie ook hier 
 
Download op uw smartphone of tablet de 
kerkgeldapp in de playstore (android) of in de 
app store (apple) en kies bij “uw gemeenten” 
vervolgens voor de Protestantse Gemeente 
Zwolle. Maak simpel eenmalig een account aan 
en u kunt voortaan digitaal doneren aan de 
aangegeven collecten. De voorkeur heeft om 
een tegoed aan te maken voor bijvoorbeeld het 
bedrag waarvoor u collectemunten zou halen.  
Bij betaling per collecte zijn er namelijk per 
transactie bankkosten aan verbonden.  
In de kerkgeldapp vind u bij alle pagina’s 
onderaan “mijn account” (tussen de knoppen 
home en instellingen) de optie “tegoed”. Als u 
die aanklikt spreekt het voor zich op welke wijze 
u het betaaltegoed kunt opwaarderen 
Bina Schouwstra, ouderling kerkrentmeester 
 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
https://www.oosterkerk.nl/wp-content/uploads/2020/03/uitslag-kerkbalans-Oosterkerkgemeente-2020.pdf
https://site.skgcollect.nl/35/doel/3119/oosterkerk.html
https://pknzwolle.nl/nieuws/voortaan-digitaal-collecteren-mogelijk/
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