
KERKGROET    (oplage geen)   10 mei 2020 

Voorganger  :  ds Iemke Epema   

Collecten :  1. Kerk 2. Diaconie 3. Onze wijkkas 

 

 

Coronavirus:  
geen kerkdiensten t/m 28 juni 
Al onze bijeenkomsten zijn nu afgelast tot in principe 1 
juli. In de laatste persconferentie maakte premier 
Rutte bekend dat per 1 juli de kerken weer open 
kunnen met maximaal 100 kerkgangers per dienst. Dat 
is verheugend!  Maar dat kan natuurlijk alleen als het 
stapsgewijze versoepeling van de maatregelen zo 
verloopt als men nu hoopt. Het virus is niet weg en nog 
steeds is uiterste voorzichtigheid geboden. We moeten 
de ontwikkelingen dus opnieuw afwachten, maar er is 
nu gelukkig wel een stip op de horizon. Het is al wel 
duidelijk dat we in de Oosterkerk geen 100 mensen 
kwijt kunnen met inachtneming van de anderhalve 
meter afstand, maar dat dit er minder zullen zijn. We 
zullen dit allemaal zorgvuldig moeten organiseren en 
registeren. Hoe we dit zullen doen maken we u zo 
spoedig mogelijk bekend.   

 
 

Kerkdiensten streamen 
We realiseren ons maar al te goed dat kerkdiensten in 
een besloten ruimte, ook met alle veiligheidsmaatre-
gelen, voor ouderen en mensen met een kwetsbare 
gezondheid nog steeds een risico vormen. Ook 
vanwege het zingen dat we dan wel weer graag samen 
willen doen.  
We zijn momenteel druk bezig met het mogelijk maken 
de zondagse diensten live uit te zenden, met beeld en 
geluid. Dus niet van te voren korte filmpjes opnemen, 
zoals nu gebeurt, maar de zondagse dienst recht-
streeks uitzenden, zoals dit zondag 3 mei werd gedaan 
vanuit de Hoofdhof. De apparatuur is inmiddels besteld 
en wordt in de komende weken uitgetest.  
We hopen dat straks in de overgangstijd, waarin nog 
niet iedereen naar de kerk kan of durft te gaan, de 
mensen die noodgedwongen thuis blijven de dienst zo 
mee kunnen beleven. U wordt nog geïnformeerd over 
hoe we dit precies gaan aanpakken 

 
 

 
Vieringen in mei en juni 
T/m 28 juni gaan we door met het uitzenden van korte 
en vrij sobere online vieringen via de websites van de 
Oosterkerk en Adventskerk, afwisselend opgenomen in 
de beide kerkgebouwen. Voor kinderen en jongeren 
doen we via de website suggesties om met het 
Bijbelverhaal aan de slag te gaan. Voor de laatste 
informatie verwijzen we u steeds naar 
www.oosterkerk.nl.  

• Zondag 10 mei: korte viering Oosterkerk, ds. 

Iemke Epema. Met muzikale medewerking door 

Geeske Koopman (zang en piano), Nel van der 

Maden (piano), Marinus Coree en Hans 

Gerritsen (zang). 

• Zondag 17 mei: korte viering Adventskerk, ds. 

Elly Urban 

• Zondag 24 mei: korte viering Oosterkerk, ds. 

Nelleke Eygenraam 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om via het internet 
het laatste nieuws te volgen en heeft u vragen? Bel dan 
met Klarieke Hop (scriba), tel. (038) 453 16 74. 
 

Denk mee: online viering 17 mei 
over Hoop 

Zondag 17 mei gaat het in de online viering over hoop. 

En ik ben heel benieuwd om van jou, van u, te horen 

wat hoop voor je betekent. Waar je hoop uit put, of 

waardoor je juist de hoop verliest. 

Omdat we elkaar niet zo makkelijk kunnen spreken nu 

heb ik een korte vragenlijst gemaakt, en ik hoop dat 

veel mensen die willen invullen. 

Doe dat graag zo snel mogelijk, en uiterlijk woensdag 

13 mei. 

Hier kun je de vragenlijst vinden, invullen kan anoniem. 

Ik ben heel benieuwd, alvast veel dank!        Elly Urban 
 

 

http://www.oosterkerk.nl/
https://nl.surveymonkey.com/r/F5MQVNK
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Dagelijks blog:  
Kerk in tijden van corona 

Tot de tijd dat we 
weer bij elkaar 
kunnen komen 
gaande vijf 
beroepskrachten 
van het cluster 
Adventskerk-
Oosterkerk  door 

met het schrijven van het dagelijkse (maandag tot en 
met vrijdag) blog. Ter bemoediging, inspiratie, voor 
saamhorigheid.  We plaatsen de nieuwe blog telkens 
bovenaan. Ga naar de blog. De eerdere blogs zijn 
eronder én ook hier te lezen. 

  
Omzien naar elkaar: juist nu!  
Maar hoe? 
Predikanten en bezoekers moeten nog steeds terug-
houdend zijn in het mensen thuis bezoeken. Zodra 
daarin een versoepeling mogelijk is laten we het u 
weten. In plaats van bezoek aan huis is er veel contact 
via telefoon, e-mail en WhatsApp. Het zou mooi zijn als 
iedereen in deze tijd om blijft zien naar gemeenteleden 
die nog steeds aan huis gebonden zijn. Af en toe een 
gesprekje voor de telefoon kan heel belangrijk zijn. 
Laten we daarin vooral niet verslappen. 
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, voor u zelf of voor een ander! Zie ook de 
website. Maak elkaar erop attent dat de kerkgroet via 
e-mail te ontvangen is.  
Loopt u tegen technische problemen aan (of hoort u 
dit van iemand anders), om blogs te kunnen lezen of 
online vieringen te kunnen volgen: neem ook in dat 
geval graag contact op! We helpen u graag. 

  
Bedankt 
Wat leuk om een kaart namens de Oosterkgangers te 
ontvangen. Een leuke verrassing op de deurmat. 
Ik werd verdacht van corona, maar gelukkig was het 
‘slechts’ een longontsteking. Maar ik moest wel in 
quarantaine en heb daardoor een ietsepietsie geproefd 
wat onvrijheid is. Inmiddels geniet ik weer volop van 
vrijheid! 
Hartelijke groet, Anneke van der Stouwe 
 
 
 

 

In Memoriam Ton van Vliet 

Op 24 april overleed Anthon Paul van Vliet, Ton, op de 
leeftijd van 79 jaar.  

Ton werd geboren in 1941 in Gouda. Hij trouwde met 
zijn grote liefde Afke Bergsma, samen kregen ze twee 
kinderen, Remco en Jurjen. Als jong gezin kwamen ze 
in Zwolle terecht, waar Ton werkte als leraar 
Nederlands op MBO De Factoor. Ton en Afke waren 
naast hun werk en gezin actief als vrijwilliger, op 
allerlei terrein. Ton heeft jarenlang bijgedragen aan de 
organisatie van de actie Kerkbalans van de 
Protestantse Gemeente in Zwolle. Ze voelden zich zeer 
thuis in de Scheppingskerk. De kwaliteit van liturgie en 
muziek, en tegelijkertijd het zoeken naar de verbinding 
tussen geloof en samenleving sprak hen aan. Na het 
sluiten van de Scheppingskerk werden ze lid van de 
Hoeksteen en later de Oosterkerk. Ton en Afke hielden 
van muziek en kunst, van reizen, van de natuur, en 
bovenal van elkaar. Tot hun grote verdriet werd Afke 
een paar jaar geleden onverwacht ernstig ziek en in 
september 2018 stierf ze. Het leven zonder Afke viel 
Ton zwaar en ook bij hem zelf kwam ziekte aan het 
licht. De laatste maanden van zijn leven verbleef Ton in 
een hospice in Raalte, waar hij liefdevol werd verzorgd. 
Een goede tijd waarin hij van veel mensen afscheid kon 
nemen en toe kon leven naar het sterven.  

In de dankdienst voor zijn leven werden mooie en 
warme herinneringen gedeeld. Er klonk muziek, en  
woorden uit Prediker 3, ‘voor alles is een tijd’. Zo keken 
we in dankbaarheid terug op een leven, een tijd van 
huilen en van lachen, een tijd vooral ook van 
liefhebben.  

We gedenken Ton van Vliet in liefde, en bidden om 
troost voor allen die hem zullen missen, in het 
bijzonder zijn beide zoons en hun partners, en zijn 
twee kleinkinderen.  

Ds. Elly Urban 

 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
https://www.oosterkerk.nl/2020/04/27/dagelijks-blog-kerk-in-tijden-van-corona/
https://www.oosterkerk.nl/blog-overzicht-per-datum/
https://www.oosterkerk.nl/2020/03/18/omzien-naar-elkaar-juist-nu-maar-hoe/
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Onze wijkkas in april. 
 
De inkomsten voor de wijkkas over de eerste vier 

maanden 2020 zijn ongeveer op het zelfde niveau 

gebleven als vorig jaar: €  3750; in 2019: € 3550  

In april werden 15 giften ontvangen : in totaal €550,- . 

Hartelijk dank voor uw bijdragen. Vandaag heeft u een 

extra mogelijkheid om de beoogde doelstelling van 

€12.000,- voor het gehele jaar, toch nog in het vizier te 

houden middels de doelcollecte van vandaag! 

 
De doelcollecte voor 10 mei:  
 
De meeste kerkelijke activiteiten liggen op dit moment 
helaas stil, maar hopelijk kan ook daarmee in de loop 
van dit jaar weer voorzichtig worden begonnen. Dan 
komen heel veel vrijwilligers weer in actie om de 
verbondenheid met hun kerk handen en voeten te 
geven en zo verbindingen te leggen met anderen, 
binnen en buiten de gemeente. Nu al wordt nagedacht 
over manieren waarop dit kan gebeuren. Veel van al 
die activiteiten worden betaald vanuit de wijkkas en 
daarvoor is vandaag de derde collecte bestemd. Het 
behoeft geen betoog dat ieders bijdrage van harte 
welkom is. Eigenlijk is die een gift aan jezelf! De 
collectezak komt niet langs, maar u kunt deze keer het 
digitaal geld direct overmaken op bankrekening   
NL23 INGB 0001 1582 71 t.n.v. Prot. Wijkgemeente 

Oosterkerk   

 
 

              Bijdragen aan collecten  
 

• De eerste collecte in de kerkdienst is altijd 
bestemd voor de diaconie.  

• De tweede collecte is altijd voor de kerk.  

• De derde collecte is de doelcollecte en het doel 
hiervoor verschilt per week (zie elders op deze 
kerkgroet).  

 
In de tijd van de coronacrisis zijn er geen 
kerkdiensten en is er ook niet de mogelijkheid om 
bij te dragen via de collectezak. U kunt wel gebruik 
maken van het digitaal collecteren via de 
Kerkgeldapp.  
Als u geen gebruik wilt of kunt maken van de Kerk-
geldapp, is er ook de mogelijkheid om uw bijdrage 
via de bank over te maken op de bankrekening van 
de kerkrentmeesters: NL54 RABO 0373 7341 66 
t.n.v.. CvK Protestantse Gemeente Zwolle, onder 
vermelding van het bedrag dat u voor iedere collec-
te wilt besteden: Oosterkerk: D (diaconie) € ..,  
K (wijkgemeente Oosterkerk) €  ,  
                     3e (doelcollecte) € ….. 

 
Doe mee aan de zomerpakketactie 
van Present Zwolle! 
 
De zomer is meestal een heerlijke tijd met vakanties, 
ijsjes eten met z’n allen, naar het zwembad gaan en ga 
zo maar door. Maar wat doe je als gezin als er geen 
geld is om deze dingen te doen? 
Stichting Present Zwolle organiseert daarom de 
zomerpakkettenactie om de zomer voor gezinnen waar 
geen geld is om leuke dingen te doen een beetje 
zonniger te maken. De pakketten worden 
samengesteld door vrijwilligers en komen terecht bij 
cliënten van maatschappelijke organisaties. 
De inhoud van een pakket? Denk dan aan bonnen voor 
ijsjes, zomerspeelgoed, leuke tijdschriften, een 
bioscoopbon etc. Per pakket wordt gekeken naar wat 
wenselijk en mogelijk is voor de samenstellers en 
ontvangers: alles gaat in goede afstemming zodat het 
ook echt een pakket op maat wordt. Er is dan tot 11 juli 
de tijd om het pakket langs te brengen. Budget is 
meestal rond de 50 euro, maar het eigen budget is 
leidend.  
Aanmelden kan tot en met 25 mei via de website van 
Present Zwolle: 
https://stichtingpresent.nl/zwolle/zomerpakkettenacti
e/. Daar is ook nog meer informatie te vinden.  
We weten op dit moment niet hoe de rest van het jaar 
eruit gaat zien, maar deze actie kan ondanks de 
coronacrisis gewoon doorgaan, zolang we rekening 
houden met de richtlijnen van het RIVM.  
Van harte aanbevolen door de diaconie! 

 
 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
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Diaconaal platform Zwolle:  
een overzicht 
 
• Website ‘Samen Zwolle’ voor vraag 

en aanbod van beschikbare hulp.  

• SamenOuderen Kletslijn, voor Zwolse ouderen die 
in deze coronatijd behoefte hebben aan 
een gezellig praatje of hun verhaal kwijt 
willen. De kletslijn is te bereiken op 088 - 
201 12 50 van maandag t/m vrijdag van 
09.00 – 17.00 uur.  

• Luisterlijn,  24 uur per dag 
bereikbaar. Vrijblijvende en 
anonieme hulp, iedereen kan bellen voor een steun 
in de rug. 

• Stichting Hart voor Zwolle. Jongeren in Zwolle 
willen zich inzetten en 
komen graag in contact met 
mensen die praktische hulp 
of aandacht nodig hebben. 
Contact: info@stichtinghartvoorzwolle.nl, telefoon: 
06 20770629 

• Present Zwolle. Vrijwilligers hel-
pen waar dat echt nodig is. Voor 
aanmelding van hulpvragen of 
van vrijwilligers: kijk hier.  

• Voedselbank. Het Diaconaal Platform Zwolle (van 
de gezamenlijke kerken) is 
een actie gestart voor de 
Voedselbank. Giften kunnen 
worden overgemaakt naar IBAN: NL 56 INGB 0001 
4861 19 t.n.v. Voedselbank Zwolle o.v.v. ‘Aankoop 
Voedsel’. 

• Op Orde, voor vragen rondom financiële situaties, 
heeft op dit moment geen inloopspreekuur maar is 
wel telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 17.00 uur,  038- 456 97 50. 

• De Herberg, de nachtopvang voor daklozen in 
Zwolle, zet momenteel ook overdag de deuren 
enkele uren open voor toiletbezoek, koffie, thee en 

een lunchpakket.  

• De Dominicanenkerk is open 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. 

 
 
 
 
 

Binnengekomen post 
 
Een tijdelijk onderdeel van de Kerkgroet (in de periode 
dat deze niet afgedrukt wordt). Hierin vindt u 
verwijzingen naar organisaties die graag informatie 
willen delen onder gelovigen. 
• Er is een historisch overzicht gemaakt betref-
fende 'Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te 

Zwolle'. 

• Het Gezamenlijk Zondagsblad is een blad voor de 
protestantse gemeenten in Drenthe, Overijssel en 
Flevoland. Deze wordt nu, tijdens de Corona crisis 
tenminste t/m de zomer digitaal verspreid. Daarnaast 
zal in de tussenliggende weken GZ-Post verschijnen, 
een digitale nieuwsbrief met interessante informatie 
en inspiratie voor de lezers. GZ-Post wordt gratis 
toegezonden aan abonnees, maar ook aan alle andere 
belangstellenden. Aanmelden kan 
op: www.gezamenlijkzondagsblad.nl/GZ-Post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze kerkgroet is samengesteld door Tim Krooneman 
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