
KERKGROET    (oplage geen)   24 mei 2020 

Voorganger  :  ds. Nelleke Eygenraam  

Collecten :  1. Kerk 2. Diaconie 3. Stedelijk diaconaat 

 

 

 
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. 
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.  
 
Protocol 
Het is al wel duidelijk dat we in de Oosterkerk iets 
minder dan 100 mensen kwijt kunnen met 
inachtneming van de anderhalve meter afstand. Er is 
op 14 mei een protocol door de landelijke PKN belend 
gemaakt waar alle plaatselijke gemeentes zich aan 
dienen te houden. Als u dit interesseert kunt u het 
opzoeken op www.pkn.nl. Volgende week is er eerst 
een overleg op stedelijk niveau wat dit betekent voor 
de wijken van de PGZ, en vervolgens wordt het 
protocol per wijk vertaald naar de eigen situatie.  
 
Geen samenzang 
Wat nu al duidelijk is, is dat zingen, omdat dit een 
bijzonder risicovolle activiteit is als het gaat om het 
verspreiden van het virus, het samen zingen voor 
alsnog niet mogelijk is. Daar zullen alternatieven voor 
moeten 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. 
En bij de 100 mensen in het kerkgebouw moeten de 
kinderen en jongeren die in andere ruimtes bij elkaar 
komen worden meegerekend. 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. 
 
Kerkdiensten streamen 
Zoals we u al lieten weten zijn we momenteel druk 
bezig om het mogelijk te 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 rechtstreeks uitzenden, zoals dit 
zondag 3 mei werd gedaan vanuit de Hoofdhof. De 
apparatuur is inmiddels geïnstalleerd en wordt de 
komende weken uitgetest. Het is de bedoeling dat als 
we straks weer diensten kunnen houden maar nog niet 
iedereen (tegelijk) 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 en wat.  
 
Vieringen de komende weken 
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, 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. Op zondag 24 mei is er een korte 
viering in de Oosterkerk met als voorganger ds. Nelleke 
Eygenraam. 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. 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. 
 
Online viering Hemelvaart 21 mei 2020 

 Op 
Hemelvaartsdag, 
donderdag 21 
mei 2020, vindt 
een 
oecumenische 
onlineviering 

plaats in de Dominicanenkerk. Deze viering begint om 
10.00 uur. Voorgangers zijn pastor Hans Schoorlemmer 
en ds. Hans Tissink. Een selectie van het kloosterkoor 
verleent medewerking. 

http://www.oosterkerk.nl/
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Deze onlineviering valt te zien en te beluisteren via de 
websites van de Oosterkerk, Adventskerk en 
Dominicanenkerk. Ook kunt u via de 
website  kerkdienstgemist.nl deze viering meebeleven. 
 
Stiltewandeling 
Het traditionele dauwtrappen in groepsverband vervalt 
dit jaar wegens corona. Maar u/jij wordt langs deze 
weg uitgenodigd om alleen of samen met een 
huisgenoot een stiltewandeling te maken in Zwolle. 
Kijk tijdens het wandelen eens wat vaker dan anders 
omhoog naar de hemel. En mediteer stil en aandachtig 
over de vraag: wat betekent Jezus’ Hemelvaart voor 
mij vandaag in deze coronatijd? 
 
Online viering zondag 24 mei 
De gezamenlijke viering op zondag 24 mei zal worden 
uitgezonden vanuit de Oosterkerk. Ds.  
Nelleke Eygenraam gaat voor. Een zanggroepje van de 
Adventskerkcantorij o.l.v. Johannes Dijkstra zal aan de 
viering meewerken. 
Deze zondag tussen 
Hemelvaart en 
Pinksteren kreeg ooit als 
naam mee ‘Exaudi’ 
‘Hoor’ uit Psalm 27:7 
‘Hoor mij, Heer, als ik 
tot U roep’. Een andere benaming is zondag ‘Het 
weeskind’ naar Johannes 14:18, waarin Jezus zijn 
leerlingen bemoedigt door te zeggen: ‘Ik laat jullie niet 
als wezen achter’.  
 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk 
Door de verruiming van de Coronamaatregelen is er 
weer mogelijkheid tot vieren in de Grote Kerk, zij het 
digitaal. 
Vanaf zondag 24 mei worden er wekelijks korte 
Michaëlsvieringen uitgezonden vanuit de Grote Kerk. 
Deze zijn vanaf 16.30 uur te bekijken en te beluisteren. 
Aan deze vieringen 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 te zien door gebruik te maken van de 
link https://www.youtube.com/channel/UCYKWdLiXTi
WSVj2CuUoN3ng 
of door in YouTube de zoekterm Michaëlsvieringen in 
te voeren. 
  
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 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. 
 
Kinderviering met Pinksteren  

Op Pinksterzondag zal 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 zijn. Voorganger 
is Dirk Jan Steenbergen. Noteer het vast! 
 
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. We zouden het zeer waarderen als u 
de vragen beantwoordt en dit uiterlijk vrijdag 29 mei 
doet. 
 
Dagelijks blog:  
Kerk in tijden van corona 

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

http://kerkdienstgemist.nl/
http://kerkdienstgemist.nl/
https://nl.surveymonkey.com/r/F5CJCM5
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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. 
 
Bericht 
Vanuit de Oosterkerk hebben we de bewoners van het 
verpleeghuis Wilhelmina van Sonsbeek een kaartje 
gestuurd als groet en bemoediging van ons allen. 
Vanuit de WG Evangelisatie. 

Ontmoetingshuis moderne devotie 
Wegens corona vinden er momenteel helaas geen 
bijeenkomsten plaats van het Ontmoetingshuis 
Moderne Devotie. Wel heroriënteert het kernteam zich 
op de toekomst. We hopen op termijn weer onze 
samenkomsten te houden. 
In deze crisistijd schrijven Mink de Vries en Hans 
Tissink om beurten tweewekelijks een brief aan onze 
inspirator Thomas a Kempis. U kunt dit lezen op de 
website: 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl 
Hopelijk tot ziens in betere tijden. 
 
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. 
 
Collecte 24mei - Stedelijk diaconaat 

De afgelopen periode in de coronacrisis heeft de 
diaconie mede dank uw financiële bijdrage velen 
kunnen helpen. Mensen die dreigden niet meer in hun 
dagelijkse levensbehoeften te kunnen voorzien, zijn 
geholpen. Hartelijk dank voor uw bijdrage, medeleven 
en voorbede. 
Als diaconie bereiden we ons nu voor op de crisis na de 
crisis. We horen en zien dat de ‘gewone’ hulpverlening 
stagneert, omdat mensen geen beroep durven te doen 
op  hulpverlening en voorzieningen. Ook dreigt er een 
nieuwe groep van mensen te ontstaan die het 
financieel niet meer kunnen bolwerken. Het gaat om 
zzp’ers die het nu net niet meer redden, mensen met 
een 0-uren contract die niet meer worden opgeroepen 
of anderen die door de coronacrisis geen werk of veel 
minder inkomen hebben. Waar mogelijk wil de 
diaconie deze mensen blijven helpen. 
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? 

https://www.oosterkerk.nl/2020/04/27/dagelijks-blog-kerk-in-tijden-van-corona/
https://www.oosterkerk.nl/blog-overzicht-per-datum/
http://www.ontmoetingshuismoderedevotie.nl/
https://www.oosterkerk.nl/2020/03/18/omzien-naar-elkaar-juist-nu-maar-hoe/
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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. 
 

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 

 
 
Mededeling na actie Diaconaal Platform Zwolle voor 
de Voedselbank. 

 
Begin april is door het Diaconaal Platform de actie 
‘Aankoop voedsel’ voor de Voedselbank gestart.  
Er is toen bewust gekozen voor een financiële actie en 
niet specifiek voor een inzameling van goederen. Met 
een financiële actie was er geen fysiek contact nodig 
(dus veiliger), goederen hoefden niet te worden 
opgeslagen en de Voedselbank kon gericht goederen 
inkopen. 
De actie van het Diaconaal Platform heeft uiteindelijk 
meer dan € 20.000,-- opgebracht. Hiermee kon en kan 
de Voedselbank goede, verse, houdbare en gezonde 

https://stichtingpresent.nl/zwolle/zomerpakkettenactie/
https://stichtingpresent.nl/zwolle/zomerpakkettenactie/
https://www.samenzwolle.nl/
https://www.deluisterlijn.nl/
https://www.stichtinghartvoorzwolle.nl/
https://stichtingpresent.nl/zwolle/
https://stichtingpresent.nl/zwolle/
https://zwolle.voedselbankennederland.nl/home/
https://www.opordezwolle.nl/wat-doen-wij
http://herbergzwolle.nl/site/
https://gereformeerdekerken.info/2020/04/14/de-gereformeerde-kerk-te-zwolle-1/
https://gereformeerdekerken.info/2020/04/14/de-gereformeerde-kerk-te-zwolle-1/
http://www.gezamenlijkzondagsblad.nl/GZ-Post
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producten inkopen. Vaak kon worden ingekocht tegen 
een gereduceerde prijs. 
Het bestuur en de medewerkers willen alle geefsters 
en gevers hiervoor hartelijk bedanken. Ze doen dat ook 
mede namens hen die u niet kunnen bedanken.   
 
 

Deze kerkgroet is samengesteld door Henk Zomer 


