
KERKGROET    (oplage geen)   31 mei 2020 

Voorganger  :  Ds. Marijn Rohaan en ds. Hans Tissink  

Collecten :  1. Kerk 2. Diaconie 3. Zending/GZB 

 

 

 
Coronavirus:  
geen kerkdiensten t/m 28 juni 
Al onze bijeenkomsten zijn nu afgelast tot in principe 1 
juli. Zoals het nu lijkt kunnen per 1 juli de kerken weer 
open met maximaal 100 kerkgangers per dienst. We 
zijn druk bezig om daar voorbereidingen voor te 
treffen.  Het kan alleen doorgang vinden als de 
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.  
 
Protocol  in de maak 
Er is op 14 mei een protocol door de landelijke PKN 
bekend gemaakt waar alle plaatselijke gemeentes zich 
aan dienen te houden. U kunt dit opzoeken op 
www.pkn.nl. Er is inmiddels stedelijk overleg geweest 
en er wordt druk gewerkt aan een protocol voor onze 
eigen wijkgemeente. Zodra dit gereed is informeren we 
u over de gang van zaken. 
 
Geen samenzang 
Wat nu al duidelijk is, is dat samen zingen, omdat dit 
een bijzonder risicovolle activiteit is als het gaat om het 
verspreiden van het virus,voor alsnog niet mogelijk is. 
Daar zullen alternatieven voor worden bedacht. 
 
Wie, wat en wanneer  
We zullen moeten gaan werken met aanmelding 
vooraf, dat is verplicht. In het protocol staat dat twee 
diensten achter elkaar houden op dezelfde ochtend om 
meer mensen uit te kunnen nodigen niet is toegestaan. 
Koffiedrinken en ontmoetingen na de dienst zullen in 
de komende tijd helaas niet mogelijk zijn. Het zal een 
hele uitdaging zijn om dit allemaal goed te organiseren 
en vorm te geven, maar we hopen dat we vanaf de 
maand juli toch weer op een bescheiden en veilige 
manier diensten kunnen houden samen. Zodra we 
weten hoe we dit gaan doen, hoort u dat van ons. 
 
 
 
 

 
Streamen van kerkdiensten 
In de maand juli willen we graag beginnen met het 
streamen van kerkdiensten. Dat is iets anders dan van 
te voren filmpjes opnemen, zoals we tot dusver deden. 
Streamen is rechtstreeks uitzenden via internet met 
beeld en geluid. Voor de Coronatijd zonden we ook 
onze kerkdiensten uit, maar toen alleen nog met geluid 
(kerkdienstgemist.nl). We hebben gemerkt dat beeld 
voor de mensen thuis belangrijk is, zeker als je lange 
tijd of helemaal niet meer in de kerk kunt komen. Nu 
we in de komende tijd niet iedereen op zondagmorgen 
in de kerk kunnen ontvangen maar gebonden zijn aan 
een maximaal aantal, vinden we het belangrijk dat de 
mensen die niet kunnen of durven komen zo de dienst 
op afstand mee kunnen beleven. De apparatuur is al 
aangeschaft, waar behoorlijke kosten mee gemoeid 
waren, maar we vonden het van groot belang hierin te 
investeren. 
 
Uw mening wordt gevraagd 
Als een gemeente besluit de dienst ook met beeld uit 
te zenden moet dit worden voorgelegd aan de 
gemeenteleden, vanwege privacyoverwegingen. We 
zouden hier anders een gemeentebijeenkomst voor 
hebben georganiseerd, maar dat kan nu juist niet. We 
willen graag van u weten of u er bezwaar tegen heeft 
om in beeld te komen als de dienst wordt opgenomen. 
Verder willen we u vragen of u ermee akkoord gaat dat 
de zondagochtenddienst voor iedereen die dat wil 
(terug) te kijken is, zoals het nu ook gaat met de 
filmpjes die op de site te bekijken zijn, of dat u er de 
voorkeur aan geeft dat alleen mensen die een speciale 
code hebben toegang hebben tot de dienst. We zijn 
benieuwd of u nu naar de vieringen kijkt. En ook 
zouden we graag willen weten of u als we in juli weer 
kerkdiensten gaan houden met een maximum van 100 
mensen u dan graag weer naar de kerk zou komen of 
voorlopig liever eerst thuis de dienst volgt. Voordat we 
op zondag 5 juli de deuren weer openen willen we 
graag een oefensessie houden, waarin we met 30 
mensen uitproberen hoe het gaat met de kerk binnen 
komen, onze plaatsen innemen en weer naar buiten 
gaan. Zou u mee willen doen aan die oefening? Al deze 
vragen zijn te beantwoorden via deze link.  
Het werkt op dezelfde manier als de link van twee 
week geleden met de vragen over hoop en het is echt 
niet ingewikkeld. Al 130 mensen hebben gereageerd, 
geweldig!  U kunt nog tot en met uiterlijk vrijdag 29 
mei de vragen beantwoorden. Alvast bedankt! 
 
 
 
 
 

https://nl.surveymonkey.com/r/F5CJCM5
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Vieringen de komende weken 
In de maand juni gaan we door met het uitzenden van 
korte en vrij sobere online vieringen via de websites 
van de Oosterkerk en Adventskerk, die afwisselend 
worden 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. De Pinksterdienst op 31 mei 
vieren we samen met de Adventskerk en de Hoofdhof 
en dan gaan ds. Hans Tissink en Marijn Rohaan samen 
voor. Op 7 juni gaat ds. Nelleke Eygenraam voor vanuit 
de Adventskerk. Op 14 juni gaat ds. Iemke Epema voor 
vanuit de Oosterkerk. 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. 
 
Dagelijks blog:  
Kerk in tijden van corona 

Tot de tijd dat we 
weer bij elkaar 
kunnen komen 
gaan  de 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? 
De ouderen in de verpleeghuizen mogen sinds kort 
weer een persoon op bezoek krijgen, dat zal veelal 
familie zijn. Predikanten en bezoekers moeten nog 
steeds terughoudend zijn in het mensen thuis 
bezoeken. Wel zijn er bij mooi weer soms 
ontmoetingen buiten mogelijk. 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 aandacht 
voor elkaar blijven houden. 
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. 
 
Kinderviering met Pinksteren 
Op Pinksterzondag is er 
naast de gezamenlijke 
viering die uitgezonden zal 
worden vanuit de 
Hoofdhof ook een on line 
kinderviering vanuit de 
Oosterkerk te bezien en te beluisteren. Voorganger is 
Dirk Jan Steenbergen.  
 
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) € …. 

 
 
 
 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
http://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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Michaëlsvieringen in de Grote Kerk 
Er is weer een mogelijkheid tot vieren in de Grote Kerk, 
zij het digitaal. Wekelijks worden er korte Michaëls-
vieringen uitgezonden.  
Elke zondag zijn deze vanaf 16.30 uur te bekijken en te 
beluisteren. Er werken verschillende voorgangers, 
cantor-organist Toon Hagen en leden van de 
Michaëlscantorij mee.  
De vieringen worden uitgezonden via het 
YouTubekanaal Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, 
en zijn te zien door gebruik te maken van de link 
https://www.youtube.com/channel/UCYKWdLiXTiWSV
j2CuUoN3ng of door in YouTube de zoekterm 
Michaëlsvieringen in te voeren. 

  

31 mei (Pinksteren): Zending 
Pinksterfeest is het feest van het doorgeven van het 
Woord. De boodschap van bevrijding en heil wordt niet 
beperkt tot Jeruzalem en Israel. Het is voor alle volken, 
kortom voor iedereen. Samen zijn we de kerk in actie 
en zetten we ons in voor Gods wereld. We mogen met 
elkaar de Bijbel delen en leren wat er in andere kerken 
gebeurt. Zowel in Nederland als wereldwijd. 
Namens de kerken wordt het uitgevoerd door Kerk in 

Actie. 

 

 
 
Onze wijkkas 
Dat we elkaar zondags niet kunnen ontmoeten, heeft 
gelukkig géén invloed op de inkomsten van de wijkkas! 
Die waren deze maand t/m 28 mei, mede dankzij een 
schenking van € 2.000,- uitgekomen op € 2.670,- Allen 
heel hartelijk dank!  Dat bedrag ligt ca. € 200,- boven 
de inkomsten in 2019 over dezelfde periode. Aan 
ontvangen bijdragen voor collecten kon € 335,- naar de 
PGZ overgemaakt worden. Zij zorgen voor het verdelen 
conform de opgegeven toelichtingen.(TK) 

  

Kerkgroet in de SPAM-box. 
Een gemeentelid attendeerde ons er op dat de digitale 
Kerkgroet soms in de SPAM-box terecht komt. Om 

zicht te krijgen op de omvang van dat probleem vragen 
we aan hen bij wie dat ook het geval is een email te 
sturen aan redactie@oosterkerk.nl met in de opdracht 
regel de tekst “Last van spam”. Meer is niet nodig. 
Dank voor uw medewerking. (Tim Krooneman) 
  
GEZAMENLIJKE PINKSTERVIERING 31 mei 2020 
 Op Eerste Pinksterdag, zondag 31 mei, houden we als 
cluster Adventskerk-Oosterkerk een gezamenlijke 
Pinksterviering met de Hoofdhofgemeente in 
Berkum. Deze viering in de Hoofdhof begint om 9.30 
uur en is te zien op de websites van de drie kerken en 
via kerkdienstgemist.nl. Ds. Marijn Rohaan en ds. Hans 
Tissink gaan voor in deze viering. Pinksteren in 
coronatijd. Op het feest van de geest vieren we de 
komst van Gods spirit in ons. Wat betekent Gods 
levensadem in crisistijd voor ons, nu we vandaag in 
ademnood verkeren en onze adem inhouden? Welke 
vruchten van de heilige Geest doen ons herademen? 
Aan deze gezamenlijke onlineviering werken enkele 
zangers van het koor D-vote en de Adventskerk mee. 
En onze diaconieën zullen dit weekend rode rozen 
brengen naar alle bewoners van de woonzorgcentra 
Arcadia en De Kievitsbloem. Als warme Pinkstergroet 
met de toepasselijke tekst ‘Houd moed, heb lief’. 
 
In memoriam 
Op 25 mei is overleden GERRITJE DIJSSELHOF-DIJK, 
GERRIE, in de leeftijd van 92 jaar. Ze was al jaren een 
trouw lid van de Oosterkerk. Op de kaart stond dat ze 
nog volop in het leven stond en bruisend was van 
energie. Op Hemelvaartsdag is ze tijdens een fietstocht 
naar de Mastenbroekpolder (op een gewone en geen 
elektrische fiets!) door een aanrijding zwaar gewond 
geraakt. In het ziekenhuis is ze daar enkele dagen later 
aan overleden. Op de kaart stond de volgende tekst te 
lezen: Ik ben dankbaar dat ik zingen mag, van de 
wonderen elke dag. Geeft dat door in het lied, dat Uw 
toekomst steeds opnieuw begint. En heb je soms 
verdriet, vergeet dan het zingen niet. Het geeft je vaak 
de moed om weer opnieuw te leven. Gerrie Dijsselhof-
Dijk had veel meegemaakt in haar leven. Ze maakte 
hier in Zwolle de oorlog mee en hield daar een 
levenslang contact aan over met joodse mensen die bij 
haar ouders aan de Middelweg op hun wandeling 
gastvrij ontvangen werden. Ze zat vol verhalen over die 
tijd. Ongeveer een maand voor haar overlijden was ze 
daarover nog geïnterviewd door het Historisch 
Centrum Overijssel. Ze trouwde met Henk Dijsselhof, 
met wie ze aan de Hanekamp ging wonen, op 
verschillende plekken. Drie jongens werden er 
geboren. Toen de jongste 7 jaar oud was, in 1974, 
overleed Henk. Dat was een grote klap waar ze het 
ontzettend moeilijk mee gehad heeft, maar met hulp 
van anderen krabbelde ze weer overeind. Voor die 
hulp was ze zeer dankbaar. Ook andere tegenslagen en 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
mailto:redactie@oosterkerk.nl
http://kerkdienstgemist.nl/
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ziekte overwon ze. Ze was sterk en gaf de moed nooit 
op. Haar geloof was een sterkte bron van kracht. Dat je 
elkaar hielp en steunde was voor haar een 
vanzelfsprekende zaak. Ze stond open in het leven en 
legde heel gemakkelijk contact met anderen, ook 
zomaar onderweg op een van haar fietstochten. Om 
materiële zaken gaf ze niet. Mensen waren voor haar 
het belangrijkste in het leven. En de natuur, het fietsen 
en het zingen. Jarenlang was ze lid van Looft den Heer, 
het latere christelijk gemengde koor. Op vrijdag 29 mei 
is er in kleine kring een afscheidsdienst in de 
Oosterkerk, waar via de CD het zingen van haar koor te 
horen was. Daarna is ze naar haar laatste rustplaats op 
Bergklooster gebracht. In de dienst is gelezen uit 1 
Johannes 4 over hoe de liefde van en voor God en de 
liefde voor de naaste een en dezelfde zijn. Haar 
kinderen en kleinkinderen zullen hun bijzondere 
levenslustige moeder en oma zeer missen. Haar 
gedachtenis zij hen tot zegen. 
                                           Ds. Iemke Epema 

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!  
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 

Deze kerkgroet is samengesteld door Evert Pierik 
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