
KERKGROET    (oplage geen)   11 juli 2020 

Voorganger  :  Ds. Iemke Epema  

Collecten :  1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Exploitatie PGZ 

 

 

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. Op 14 juni gaat ds. Iemke 
Epema voor vanuit de Oosterkerk. Er wordt 
medewerking verleend door een klein zanggroepje van 
vier mensen. Joke van der Zee zal op de vleugel spelen 
en Antonet Dijkstra op de dwarsfluit.  Op 21 juni gaat 
studentenpastor Martin Jans voor in de online viering 
in 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. 
 

Derde collecte 14 juni:  Exploitatie PGZ 

Dat het niet vanzelfsprekend is dat we elke zondag als 
gemeente in de kerk bij elkaar kunnen komen, is de 
afgelopen maanden duidelijk geworden. Juist nu we de 
wekelijkse kerkdiensten en persoonlijke ontmoetingen 
met andere gemeenteleden moeten missen, beseffen 
we welke betekenis ze voor ons hebben. Ondanks de 
inspanningen van voorgangers en vrijwilligers die 
ervoor zorgen dat we digitaal met elkaar verbonden 
kunnen blijven, ontberen we het oog in oog staan, de 
warmte van een handdruk, de arm om de schouder. 
We hopen en bidden dat het virus overwonnen wordt 
en dat we ooit weer gewoon naast elkaar de kerkbank 
mogen inschuiven. Intussen kunnen we wel onze 
waardering laten blijken voor de kerk, in de vorm van 
een bijdrage aan de doelcollecte van deze zondag. En 
dat mag ook een extra gift zijn voor Kerkbalans. Meer 
informatie over geven in deze tijd op de website 
pknzwolle.nl of van de wijkgemeente. 
 
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) € …. 

 

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.  In de maand juni gebeurt dit nog 
dagelijks. Vanaf 1 juli gaan we over op een ritme van 
één keer in de week, dan verschijnt er telkens een blog 
op de woensdag. 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 zijn nog terughoudend in het 
mensen thuis bezoeken. Wel zijn er bij mooi weer 
ontmoetingen buiten mogelijk en dit gebeurt steeds 
meer. In plaats van bezoek aan huis is er nog steeds 
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 blijft heel 
belangrijk. Een groep gemeenteleden heeft al in het 
begin van de Coronacrisis op zich genomen een heel 
aantal ouderen en mensen die aan huis gebonden zijn 
te bellen. Ook worden er iedere week een hele reeks 
kaarten verstuurd aan gemeenteleden die met 
bijzondere omstandigheden te maken hebben. Wie 
graag contact zou willen hebben met iemand van de 
Oosterkerk, kan contact opnemen met Margrieta de 

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/
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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. 

 

Oproep 

Beste mensen: ik ben op zoek naar een gastgezin voor 
een vriendelijke jonge Turkse man- 24 jaar-  die uit 
Turkije is gevlucht ivm de politiek daar. Hij heeft een 
verblijfsvergunning gekregen en wacht nu in een AZC 
bij Deventer op een huis in Zwolle. De wachttijd 
inkorten door te logeren bij een Nederlandse familie 
zou heel fijn voor hem zijn. Hij heeft IT opleiding 
gedaan, houdt van sport, tuinieren, koken en heeft als 
hobby fotografie. Communiceert in het Engels en ook 
al wat Nederlands. T. is moslim, rookt en drinkt niet. T. 
is via de stichting Takecarebnb met mij in aanraking 
gekomen. Op de website van Takecare staat veel 
informatie over het werk van de stichting: 
www.takecarebnb.org. Mocht u/ jij verder contact 
willen hierover, mijn nummer: 0650836296 of mijn 
mailadres hjbuurman@icloud.com. Alvast veel dank, 
Hanneke Buurman ( gemeentelid Lutherse Kerk) 
 
Coronavirus: 5 juli stip aan de horizon 

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 nog 
steeds zo verloopt als men nu hoopt. Het virus is niet 
weg en nog steeds is uiterste voorzichtigheid geboden. 
We moeten de ontwikkelingen van de komende weken 
dus opnieuw afwachten, maar we denken dat we 
zondag 5 juli de kerkdeuren weer kunnen openen. Daar 
zal een oefensessie op een doordeweekse avond aan 
vooraf gaan om het protocol samen te testen. Die staat 

nu op woensdag 1 juli gepland. Verdere informatie 
hierover volgt nog. 
 

Protocol  
Er is 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. Het protocol voor onze eigen 
wijkgemeente is bijna klaar. Woensdag 17 juni is er 
voor het eerst weer een kerkenraadsvergadering (op 
anderhalve meter afstand) en dan zullen definitieve 
afspraken worden gemaakt. Daarna zullen we u 
informeren 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 moeten werken met aanmelding vooraf, dat is 
verplicht. In het landelijk 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.  
 

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 
inmiddels aangeschaft en in gebruik genomen. 
 

 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
https://www.oosterkerk.nl/2020/03/18/omzien-naar-elkaar-juist-nu-maar-hoe/
http://www.takecarebnb.org/
mailto:hjbuurman@icloud.com
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Respons op de enquête 

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 kon nu juist niet. We 
wilden graag van u weten of u er bezwaar tegen heeft 
om in beeld te komen als de dienst wordt opgenomen. 
Ook vroegen we u 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. Ook vroegen we u of u 
als we in juli weer kerkdiensten gaan houden met een 
maximum van 100 mensen dan graag weer naar de 
kerk zou komen of voorlopig liever eerst thuis de 
dienst volgt. Tenslotte legden we u de vraag voor of u 
graag mee zou doen aan de oefensessie op een avond 
door de week, als we gaan uitproberen hoe het gaat 
met de kerk binnen komen, onze plaatsen innemen en 
weer naar buiten gaan. In totaal hebben er 160    
mensen gereageerd, een geweldige respons, waarvoor 
hartelijk dank! We zullen de uitkomst bespreken in de 
kerkenraadsvergadering van volgende week en u 
daarna ook informeren. 
 

Overleden 

Met liefde en eerbied gedenken wij Diny Hofsink-van 
der Veen, die op 4 juni plotseling is overleden. Eind 
april had ze nog, te midden van haar gezin, in de tuin 
bij haar huis haar 85ste verjaardag gevierd. Sinds maart 
2010 was zij weduwe van Henk Hofsink. Samen hebben 
ze twee dochters en twee zonen gekregen en vijf 
kleinkinderen. Ze was dol op hen. Diny woonde in de 
Wipstrik, vlakbij de Emmaschool. Ze genoot volop van 
de levendige buurt. De laatste jaren was zij de oudste 
buurtbewoonster. Als een herderin koesterde ze 
iedereen. Ze vroeg naar lief en leed en leefde mee met 
jong en oud. En de buurt leefde mee met haar. Nadat 
de corona-maatregelen waren ingegaan en de 
Emmaschool dicht bleef, waren er kinderen die 
beseften dat het leven niet alleen voor hen anders was, 
maar ook voor ouderen. Een van de buurtkinderen 
bezorgde haar een prachtig schilderwerk met achterop 
een lieve en bemoedigende tekst. De jonge afzendster 
besefte dat haar buurvrouw alleen was en wilde haar 
graag laten weten ‘Ik leef met u mee. We zijn er voor 
elkaar.’ Diny Hofsink hoorde bij de Oosterkerk, maar ze 
kwam er niet. Elke zondag keek ze naar The Hour of 
Power. Zij voelde zich aangesproken door de muziek en 
de koorzang, de goede boodschap. Voor haar was dat 
de kerk die haar steun en troost bood. In de 
afscheidsdienst klonk o.a. het lied I am not alone en las 

een schoondochter een gebed van The Hour of Power. 
Met Psalm 23 riepen we Gods hoede door alles heen in 
herinnering én richtten we ons perspectief op het thuis 
zijn bij God. ‘Thuis’ staat ook op de grafsteen waar de 
naam van Henk al op staat en straks ook die van Diny. 
Samen thuis bij God. 

Nelleke Eygenraam 
 

Wegwijs in geloof en theologie: Verdieping 
voor Geïnteresseerden 

Op donderdag 2 juli en dinsdag 1 september zijn er 
informatieavonden over de driejarige cursus 
Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) 
voor de regio IJsselland, voor iedereen die 
geïnteresseerd is in geloof en theologie. Vanaf 19.30 
uur bent u welkom in de Broederkerk aan de 
Broederstraat 16 in Kampen. Opgave vooraf verplicht 
via kjcoenen@gmail.com De cursus start weer op 
dinsdag 15 september. Voor vragen en aanmeldingen 
kunt u per mail terecht bij secretaris Karel Coenen: 
kjcoenen@gmail.com. Zie ook www.tvgijsselland.nl of 
www.facebook.com/TVGijsselland. 

 

Financieel Verslag 2019  

Het College van Kerkrentmeesters heeft in de 

vergadering van 26 mei 2020 de concept Jaarrekening 
2019 vastgesteld. Het volledige concept Financieel 
Verslag 2019 ligt van maandag 15 juni t/m vrijdag 19 
juni 2020 van 8.30 tot 12.00 uur ter inzage op het 
Kerkelijk Bureau, Molenweg 241. Voor inzage een 
afspraak maken via administratie@pknzwolle.nl of via 
038-421 75 96. Reacties dienen voor 24 juni 2020 te 
worden gestuurd aan de scriba van de Algemene 
Kerkenraad, per adres Kerkelijk Bureau of 
administratie@pknzwolle.nl. Daarna wordt het 
jaarverslag definitief vastgesteld door de Algemene 
Kerkenraad en wordt decharge verleend aan de 
penningmeester.  

Onze wijkkas 

Deze week werden 2 giften, tezamen €500,-, op de 
bankrekening bijgeschreven. Heel hartelijk dank 
daarvoor (TK) 

Zalengebruik Bagijnehof 

Vanaf 1 juni worden er weer zalen verhuurd waarbij we 
natuurlijk rekening houden met de corona-
voorschriften, bv de 1.5 meter afstand tussen 
zitplaatsen. Ook worden er weer zalen gebruikt voor 
‘kerkelijke’ of interne vergaderingen zoals Diaconie en 
Provider. Dringend verzoek om al deze interne 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
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vergaderingen ook van te voren aan te melden via 
bagijnehof@oosterkerk.nl zodat ook deze 
vergaderingen ingeroosterd kunnen worden. Dat is 
belangrijk omdat de capaciteit van alle zalen door de 
corona-maatregelen zeer beperkt is en niemand voor 
verrassingen komt te staan. Alleen op de dagdelen dat 
er externe huurders zijn is er ook een gastvrouw of 
gastheer aanwezig. Op de andere dagdelen moeten 
interne groepen dus zelf de Bagijnehof openen en weer 
afsluiten en zelf voor koffie en thee zorgen. Dringend 
verzoek om de tafels en stoelen weer in dezelfde 
formatie terug te plaatsen en serviesgoed in de keuken 
neer te zetten. 

Henk Michel  

Michaëlsvieringen in de Grote Kerk 

Door de verruiming van de Coronamaatregelen is er 
weer mogelijkheid tot vieren in de Grote Kerk, zij het 
digitaal.  
Wekelijks worden er korte Michaëlsvieringen 
uitgezonden vanuit de kerk. Aan deze vieringen werken 
verschillende voorgangers, cantor-organist Toon Hagen 
en leden van de Michaëlscantorij mee. 
Er is een nieuwe link gemaakt waar u steeds alle 
vieringen in een lijst krijgt, met de nieuwste bovenaan. 
Dat is: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOyPMXLduF
MWyYJZ-Dfekm42p_uMIze4q 
U kunt ook via YouTube zoeken naar Michaëlsvieringen 
Grote Kerk Zwolle 
 

Schoonmaak kerkzaal 
We zijn blij dat er vanaf 5 juli weer kerkdiensten 
gehouden mogen worden. Voor de corona periode 
werd maandelijks de kerkzaal schoongemaakt met een 
aantal vrijwilligers. Sinds 11 februari is dat niet meer 
gebeurd. Om toch in een schone kerk te starten is er 
een schoonmaak gepland. Dinsdagmorgen 23 juni 
inloop vanaf 9.00 uur EN dinsdagavond 23 juni inloop 
vanaf 19.00 uur wordt er weer schoongemaakt in de 
kerkzaal. Graag in tegenstelling tot vorige keren nu wel 
even aanmelden bij onderstaand mailadres of u ’s 
morgens of ’s avonds komt. Mag ik op u rekenen ? Van 
harte welkom. Namens de beheercommissie, 

Wim de Ruiter 

 

 

Vier-de-zondag-krijg-en-geef-spel-van-Heilig-
naar-Hoop 

Ook voor de jongeren, gaan de diensten verder online.. 
en daarbij zijn we zoekend naar mogelijkheden om 
elkaar toch te ontmoeten. Zondag 17 mei was het 
thema van de dienst Heilig, en de week erop Hoop. 
Met deze thema’s hebben we een spel bedacht. 
Middels een soort ruilspel, wat begon met een zak 
‘heilige boontjes’ (gewone sperzieboontjes), moesten 
de jongeren naar elkaar toe, iets afgeven, en met een 
ander voorwerp (hoop-elijks iets mooiers) uit hun 
eigen huis, naar de volgende. Daarbij hebben de 
jongeren een korte reactie gegeven op de vragen: 

Wat is hoop voor mij? En wat is heilig voor mij? Een 
paar reacties hieronder: 

Hoop: dat ik weer mijn opa en oma mag knuffelen, dat 
ik snel mijn vrienden weer kan zien, dat ik weer naar 
school mag, dat ik een goed cijfer krijg, dat iedereen 
gezond blijft 

Heilig: mijn telefoon, mijn famlie, positiviteit, vrijheid, 
een uurtje voor mezelf met netflix 

Uiteindelijk hadden we na 2 weken, een spacescooter 
en een gezelschapspel! 

Binnenkort mogen we weer met afstand elkaar 
ontmoeten in of bij de kerk! We hebben er zin in! 

Groet, Hans, Jan, Peter, Marieke, Anniek 

 

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.  

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
mailto:bagijnehof@oosterkerk.nl#_blank
https://www.samenzwolle.nl/
https://www.deluisterlijn.nl/
https://www.stichtinghartvoorzwolle.nl/
https://stichtingpresent.nl/zwolle/
https://stichtingpresent.nl/zwolle/
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• 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. Kopij (max. 100 
woorden) per email aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 
12.00 uur, met als onderwerp de datum van 
plaatsing. 

• Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? 
Stuur dan een email aan: 
redactie@oosterkerk.nl; onderwerp: 
“kerkgroet”. 

• 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, 

 

 

 

 
  
 
 
 

 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 12.00 

uur, met als onderwerp de datum van plaatsing. 
Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? Stuur 

dan een email aan: redactie@oosterkerk.nl; 
onderwerp: “kerkgroet”. 
 
Deze kerkgroet is gemaakt door Jan Stellingwerff 
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