
         

  KERKGROET                              5 april 2020 
 

        Collecten:  1e : Diaconie  2e: Kerk   

   3e : Vakantieweken gehandicapten 

 

 

 

 
Palmpasen met de kinderen – maak thuis een 
stok, stuur ons een foto en doe zondag een 
speurtocht 
 
Zondag 5 april, Palmpasen. Helaas kunnen we 
dit jaar geen stokken in de kerk versieren en op 
zondag geen intocht houden. Daarom hebben 
we een ander plan bedacht. Dit is het plan: 
 
• Maak en versier thuis een stok. Een leuk 

werkje en misschien kun je ook een brood-
haantje bakken. 

 
• Stuur ons dan een leuke foto van de stok (en 

jijzelf erbij !). Stuur de foto naar 
redactie@oosterkerk.nl , uiterlijk zaterdag 4 
april 19.00 uur. Zondag staan de foto’s op de 
websites van Oosterkerk en Adventskerk. 

 
• Zet je stok op zondagochtend voor het raam. 

En doe dan een speurtocht bij jou in de 
buurt: hoeveel Palmpasenstokken kun je 
vinden? Hoe meer kinderen meedoen, hoe 
leuker het wordt. 

 
Kijk voor meer informatie op de website van de 
Oosterkerk, daar (klik op de link) vind je ook 
instructies hoe je een stok kunt maken en een 
broodhaantje kunt bakken. Veel plezier! 
Ds. Elly Urban 
 
Wij zouden graag…… 
Wat zouden wij graag wekelijks een viering 
meemaken in de kerk voor de ontmoeting met 
God en mensen……..al weken kan dat niet. Toch 
kunnen we via de website onze voorgangers 
vertrouwde woorden horen ter bemoediging, 

samen met de zang of muziek van gemeente-
leden.   
Graag zouden wij als kerkenraad vergaderen….. 
Dat kan niet. Toch konden we via video als mode-
ramen vergaderen over onze geloofsgemeen-
schap. We proberen verbinding met elkaar te 
houden. Ons werk kan doorgaan en we willen 
oog en oor hebben voor kwetsbare mensen.  
Wij zouden graag onze verjaardagen vieren met 
familie en vrienden……Nu geen groot feest. Wel 
was er veel contact via de telefoon en vaak al met 
beeld. Kleinkinderen kwamen op stoepvisite, 
met een kado bij de deur en ze kregen taart mee 
in een doos. 
De buurvrouw ging dagelijks naar haar oude 
kwetsbare vader in een verpleeghuis……. Nu gaat 
het contact per telefoon, waar hij niet veel van 
begrijpt, dus dan maar weer een kaart en foto’s 
sturen. 
Wat wij graag willen is niet zomaar in te vullen. 
Gemeente zijn is omzien naar elkaar, want er zijn 
mensen die de Kerkgroet, meditaties of internet 
niet kunnen zien. Een telefoontje of een kaart 
naar iemand die alleen is of kwetsbaar, wordt erg 
gewaardeerd. Predikanten en ambtsdragers ver-
nemen graag waar een helpende hand nodig is. 
Hoop doet leven en is naast geloof en liefde 
fundamenteel voor onze gemeenschap.  
Dik Kremer, voorzitter tel 0652811032 
 
In memoriam 
Op donderdag 19 maart overleed heel plotseling 
JELTJE JOHANNA JANSSEN-PEBESMA, JELLY, in 
de leeftijd van 87 jaar. Op woensdag 25 maart is 
er in kleine kring een dankdienst voor haar leven 
gehouden in de Hoofdhof in Berkum. De dienst 
was live te volgen voor wie er niet bij kon zijn en 
is nog steeds terug te zien .Na het samenzijn in 
de Hoofdhof is Jelly Janssen-Pebesma naar haar 
laatste rustplaats op Kranenburg gebracht. Het 
was een prachtige lentedag waarop de zon uit-
bundig scheen. In de dienst is gelezen uit het 
boek Spreuken. De woorden die de trouwtekst 
waren van Jelly en haar man Harry en die ook bij 
zijn afscheid in 2004 zijn gelezen klonken op-
nieuw: Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw 
paden recht maken. Haar beide dochters en twee 
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van de zeven kleinkinderen vertelden mooie 
verhalen over hun moeder en oma. Jelly Janssen 
was een trouw lid van de Oosterkerk en daarvoor 
van de Jeruzalemkerk. Haar man Harry was zeer 
actief in het kerkenwerk, zij was meer op de 
achtergrond steunend aanwezig. Maar praktisch 
ingesteld als ze was deed ze zelf ook van alles: 
bezoekwerk, het verzorgen van de bloemengroet 
en het breien van talloze sokjes voor pasge-
borenen. Een foto van de laatste sokjes waaraan 
ze begonnen was stond achterop de rouwkaart.  
Jelly was een evenwichtige, stevige en zorgzame 
vrouw, een degelijke Friezin. Ze stond middenin 
de wereld en ging met haar tijd mee, al was ze 
ook gehecht aan vaste tradities en vertrouwde 
patronen. Ze was open en had belangstelling 
voor anderen. Ze kon de dingen goed nemen 
zoals ze kwamen en klaagde niet over wat niet 
meer mogelijk was. Het geloof was een sterke 
innerlijke kracht voor haar.  De overgang van de 
Jeruzalemkerk naar de Oosterkerk was voor haar 
heel ingrijpend, maar ze kwam elke zondag en 
zocht bij het koffiedrinken juist contact met 
mensen die ze nog niet kende. Een groot verdriet 
in haar leven was het plotselinge overlijden van 
haar oudste en enige zoon André in het voorjaar 
van 2019. Het coronavirus vervulde haar met 
ongerustheid en ze was zeer voorzichtig. Maar ze 
had ook tegen haar kinderen gezegd: Als ik ziek 
word, dan is het mijn tijd, en dan is het ook goed. 
Het was niet het virus dat de oorzaak was van 
haar plotselinge overlijden. Voor haar dochters 
en de kleinkinderen en wie bij hen horen is het 
een bijzonder moeilijke tijd om afscheid te 
moeten nemen van hun bijzondere (groot)moe-
der. Maar ze vinden ook troost in de gedachte 
dat haar een verder sociaal isolement bespaard 
is gebleven. Moge haar nagedachtenis hen tot 
zegen zijn. 
ds. Iemke Epema 
 

 
Geboorteberichten 
Vorige week werden we verrast door maar liefst 
drie geboorteberichten. Marcel en Marianne 
van der Zee stuurden een prachtig geboorte-

kaartje van hun zoon LOUIS HESSEL CORNELIS, 
geboren op 24 maart, 
broertje van Juno en Otis. 
Aan de binnenkant staat 
de songtekst van Louis 
Armstrong te lezen:  
I see slies of blue, and 
clouds so white, the bright 
blessed day, the dark 
sacred night and I think to 
myself: What a wonderful 
world!  
Wat een prachtige wereld; ook nu er zoveel 
zorgen zijn, zijn die woorden waar.  
 
En op 27 maart werden er zelfs twee kinderen 
geboren.  
 
We ontvingen eerst bericht van de geboorte van 

THERA MARIA, 
dochter van 
André van der 
Wijk en Heidi 
Schröder en 
zusje van 
Martha. Moeder, 
vader, dochter 

en zusje maken het allemaal goed. Via deze foto 
kunnen we vast een beetje kennis maken met 
Thera. 
 
En er kwam een kaartje met een mooie Q op de 
voorkant om ons te laten 
delen in de geboorte van 
  QUINTEN CHRISTIAN,  
eveneens op 27 maart, 
zoon van Alberta en Jan-
tine Snip, broertje van de 
tweeling Julian en Lau-
ren. Er stond een citaat 
uit Psalm 139 te lezen U 
bent bij mij, naast mij, 
voor mij, achter mij. Uw 
hand rust op mij. En een 
tekst van Martine Bijl: 
Diep in jezelf, daar waar geen mens jou kent. 
Daar vind je de weg naar wie je werk’lijk bent. 
Geloof in jezelf, geloof in wat je doet, dan is niets 
ooit vergeefs, komt alles altijd goed. 
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Deze gezinnen beleven nu een hele aparte en wel 
erg stille kraamtijd. Veel mensen die deze pasge-
boren kinderen heel graag willen zien en vast-
houden zullen het eerst met beelden op afstand 
moeten doen. Wij bidden de ouders en hun 
kinderen toe dat ze de eerste weken toch als 
gezegende tijd samen mogen beleven. Vanuit 
onze gemeente hebben ze een felicitatiekaart 
ontvangen. Mocht u hen graag ook een persoon-
lijke felicitatie willen sturen, de adressen zijn op 
te vragen bij ds. Iemke Epema. 
 

 
Al onze bijeenkomsten zijn nu afgelast tot en met 
in elk geval zondag 31 mei. Tot en met Pinkste-
ren zullen we niet als gemeente bijeen kunnen 
komen in de kerk. Dat houden we nog te goed. 
Daarom kijken we nu al uit naar de tijd dat we wél 
weer samen mogen komen. Tot dan toe zullen er 
telkens korte en vrij sobere online vieringen via 
de websites te volgen zijn. Het is nu toch ook 
mogelijk de kerkzaal van de Adventskerk hier-
voor te gebruiken en de komende weken zullen 
we afwisselen tussen de beide gebouwen. Vrij-
willigers uit beide gemeentes verzetten veel 
werk bij het opnemen en monteren van de 
filmpjes. Op zondag is dat via de website te vol-
gen. Het komt in de plaats van het dagelijks blog. 
Voor de kinderen worden er via de website 
verschillende suggesties gedaan voor een eigen 
manier om met het Bijbelverhaal aan de slag te 
gaan. We verwijzen u voor de laatste informatie 
steeds naar www.oosterkerk.nl. Mocht u niet in 
de gele-genheid 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. 
 
Komende zondag 
Ook komende zondag is er weer een korte 
viering in de Oosterkerk die via de websites te 

zien is. Voorganger is ds. Nelleke Eygenraam. 
Het is Palmpasen, kinderfeest bij uitstek,  en 
voor de kinderen is er daarom iets bijzonders, 
waar een apart bericht over is opgenomen op 
deze kerkgroet. Op de websites zondag 5 april 
om 9.30 uur een nieuwe video en iets voor de 
kinderen klaar (via YouTube). Heeft u de viering 
van zondag 29 maart gemist? Kijk dan hier. 
 

 
     Vieringen in de Stille Week en met Pasen 
 
Er komt géén online vervanging voor de vespers 
in de Stille Week die normaalgesproken op 
maandag-, dinsdag- en woensdagavond worden 
gehouden.  
Van de vieringen en diensten van Witte Donder-
dag, Goede Vrijdag, Paaswake en Paasmorgen 
zijn online varianten in de maak, opgenomen in 
de Adventskerk . De vieringen zijn beknopt en 
sober. Zo wordt er op Witte Donderdag niet de 
Maaltijd van de Heer gevierd, maar staat er wel 
een bord met matzes en een beker wijn op de 
avondmaalstafel. De predikanten van de Ooster-
kerk en Advents-kerk gaan in de gezamenlijke 
vieringen voor met muzikale ondersteuning van 
Kees Kuiper op orgel en piano.  
Er zijn allerlei enthousiaste mensen die mee 
hebben gedacht in de voorbereiding en bij de 
vormgeving. Alle vieringen zullen op de inge-
roosterde tijdstippen te volgen zijn en staan 
vanaf een kwartier voor aanvang op onze 
websites. De vieringen kunnen ook op een later 
tijdstip bekeken worden. We hopen hiermee 
aan velen tegemoet te komen. 
 

• Witte Donderdag 9 april, 19:30 u ds. Iemke 
Epema, ds. Nelleke Eygenraam 

• Goede Vrijdag 10 april, 19:30 u ds. Elly 
Urban, ds. Hans Tissink 

• Paaswake, zaterdag 11 april, 21:30 u ds. Hans 
Tissink, ds. Iemke Epema 

• Kinderpaasviering, zondag 12 april, 9:00 u ds. 
Iemke Epema, leiding kinderkring 

• Paasmorgen, zondag 12 april, 9:30 u ds. Elly 
Urban, ds. Nelleke Eygenraam 

 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
http://www.oosterkerk.nl/
https://www.oosterkerk.nl/2020/03/28/meditatie-zondag-29-maart/


 

NL23 INGB 0001 1582 71 tnv Prot. Wijkgemeente Oosterkerk  |  NL50 RABO 0158 1661 91 tnv Diaconie Oosterkerk 

Meer informatie op www.oosterkerk.nl 

 
 

Vieren met kinderen 
Voor elke zondag staan er ook tips voor 
gezinnen, kinderen en jongeren online. Die van 
zondag 29 maart staat hier te lezen 
Op Paasochtend is er een korte kinderviering 
online te volgen, we hopen dat veel kinderen 
samen met hun ouders zo thuis Pasen kunnen 
vieren. 
 

  
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 ook in de 
komende tijd 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 in deze tijd omziet naar 
gemeenteleden 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. We merken 
dat veel mensen al op deze manier op elkaar 
betrokken zijn. Wie 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 .  Schroom 
niet te bellen! Lees het hele bericht op de 
website  
 

Communicatie 
We horen dat mensen 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’, laat het ons 
weten. Ook zijn er mensen die de kerkgroet wel 
digitaal kunnen ontvangen, maar niet in onze 
verzendlijst staan. Maak anderen zoveel moge-
lijk attent op deze mogelijkheid! 
 
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 een 
petitie tekenen  
 
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 
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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. 
In samenwerking met een Zwolse cateraar 
heeft Hart voor Zwolle 100 gratis kanten-
klare-maaltijden beschikbaar. Deze 
maaltijden worden in ieder geval in de 
maand april geleverd op elke maandag en 
donderdag. Donderdag 2 april worden de 
eerste maaltijden bezorgd. Als je iemand 
kent die echt kwetsbaar en eenzaam is en 
twee keer in de week een maaltijd goed kan 
gebruiken, geef het door. Graag met naam, 
adres, wijk en telefoonnummer 

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

 
o Op vrijdag 20 maart hebben een drietal 

organisaties t.w. Noodfonds Zwolle e.o., 
Stichting Voor Elkaar Zwolle en de Commissie 

Gezamenlijke Kerken (=kerkelijk noodfonds) 
overleg gehad over hoe (financiële) hulp zo 
snel en effectief mogelijk kan worden 
ingezet. Ee paar dagen daarna is de Stichting 
Present Zwolle ook bij dit initiatief betrokken. 
Onder de werktitel ‘Coalitie Noodhulp 
Zwolle’ is het initiatief uitgewerkt. Men wil 
noodhulp bieden aan mensen die door de 
gevolgen van de coronacrisis in de 
(financiële) problemen zijn gekomen. Voor 
aanvragen kan gebruik worden gemaakt van 
een hiervoor ontworpen formulier (zie 
bijlage).  

 
o Op Orde heeft op dit moment geen 

inloopspreekuur, maar is wel bereikbaar en 
staan klaar voor wie haar hulp nodig heeft. 
Voor vragen rondom financiële situaties kan 
er met hen contact worden opgenomen. Men 
is telefonisch bereikbaar op maandag t/m 
vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur op 038- 456 97 
50. 

 
o   De Herberg, de nachtopvang voor daklozen in 

Zwolle, zet momenteel ook overdag de 
deuren enkele uren open voor toiletbezoek, 
koffie, thee en een lunchpakket. Dit om de 
daklozen de dag door te laten komen, nu de 
inloophuizen in de stad gesloten zijn. De 
openstelling is van 10.00 tot 14.00 uur. Op 
het buitenterrein van De Herberg aan de 
Nijverheidsstraat is er zitgelegenheid.  

  
o De Dominicanenkerk is sinds dinsdag 24 

maart geopend om een kaarsje op te steken, 
te bidden of even tot jezelf te komen. 
Bezoekers zijn welkom van dinsdag t/m 
vrijdag tussen 13.30 en 16.30 uur. Ook is er 
een telefonische hulplijn, deze is te bereiken 
op 06-1381 5636. Bij eenzaamheid, zorgen of 
angst kan dit nummer worden gebeld.  

 
De doelcollecte voor zondag 5 april: 
Vakantieweken Gehandicapten. 
Op alle mogelijke manieren en met aanlokkelijke 
advertenties worden we aangemoedigd om op 
vakantie te gaan of een reis te maken. Velen 
hebben hun plannen om eens lekker weg te 
gaan al voor elkaar. Al is door de coronacrisis 
hierin veel onzeker. Bij het plannen van onze 
vakantie realiseren we ons vaak niet dat er ook 
mensen zijn die door een lichamelijke beperking 
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niet zomaar op vakantie kunnen. Ook zijn hun 
vakanties duurder, omdat ze gebruik moeten 
maken van aangepaste voorzieningen. 
Ook deze mensen willen graag een keer een 
weekje weg. Ze kijken ieder jaar hier naar uit. De 
Diaconie helpt hen dit mogelijk te maken. Helpt 
u er ook aan mee? 
 
Provider op Zondag 
Ook met de jongeren proberen we in deze tijd 
contact te houden en vanmorgen (5 april) doen 
we dat om half 11 via het programma Zoom. 

Via Whatsapp krijgen alle jongeren die in de 
app-groep zitten een uitnodiging met een link 
hoe dat werkt. Geen link ontvangen? Mail dan 
even naar hans@hanseninge.nl  
Tot zondag! 
 
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 beschik-
king.  
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste gemeenteleden, 
Zo nu en dan ontvangen wij nog post uit uw 
midden, maar dan op ons vroegere adres. Na een 
jaar op tijdelijke adressen gewoond te hebben 
zijn we nu gesetteld in ons nieuwe huis in 
Zeewolde.  

Ons adres is vanaf 1 maart 2020: Helling 14, 
3894LA Zeewolde.  
Het gevoel van verbondenheid met u als ge-
meente is er bij ons nog steeds. Dit jaar zouden 
we weer contact kunnen hebben door geplande 
diensten als gastvoorganger. Maar door de 
coronacrisis gaat de eerste geplande dienst 
vrijwel zeker niet door. Maar het gevoel van 
verbondenheid blijft! 
Hartelijke groet    Anneke en Andries den Beste 
 
Onze wijkkas 

De inkomsten in maart zijn uitgekomen op  
€ 805,-. Hartelijk dank daarvoor. Totaal over het 
1e kwartaal is € 3035,- ontvangen  (TK) 
 
Deze digitale Kerkgroet is samengesteld door Tim 
Krooneman 
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