
KERKGROET    (oplage geen)   7 juni 2020 

Voorganger  :  ds Hans Tissink  Koster : - 

Collecten :  1. Diaconie 2. Kerk 3. Stille Armoede 

 

 

ONLINEVIERING  7 juni 2020 
De onlineviering van zondag Trinitatis 7 juni 
vanuit de Adventskerk staat in het teken van de 
vruchten van de Geest. Paulus schrijft daarover 

in zijn brief aan de Galaten (hoofdstuk 5). Welke 
geestesvruchten hebben wij nodig in deze 
coronatijd? 
Enkele zangers van de cantorij van de 
Adventskerk verlenen hun medewerking. Kees 
Kuiper begeleidt ons op orgel en piano. 
Voorganger is ds. Hans Tissink i.p.v. ds Nelleke 
Eygenraam. Ook al verloopt de eredienst nu nog 
via internet, we weten ons als cluster 
Oosterkerk-Adventskerk vanuit onze huiskamers 
of campingplek met elkaar verbonden. 
We wensen elkaar ondanks de afstand een 
inspirerende viering toe. 
 

WAT DE POT SCHAFT – AAN HUIS 
Al sinds maart kunnen we niet meer in de kerk 
eten. De Pot schaft niets meer vanwege de 
corona. Helaas….want we missen de gezelligheid 
en saamhorigheid en de kooktalenten van de 
kokkinnen. 
Daar moet iets aan te doen zijn, zeker nu de 
regels zijn versoepeld. De kokkinnen pleegden 
overleg en komen met een nieuw voorstel: WAT 
DE POT SCHAFT AAN HUIS. 
Vanaf nu kunt u zich opgeven voor een gezellig 
en lekker etentje bij iemand thuis. Liefst in de 
tuin, maar in elk geval op anderhalve meter 
afstand. Niet meer dan 4 mensen aan tafel! 

Geheel volgens de regels! U kunt zich per mail 
opgeven met vermelding van uw 
telefoonnummer bij r.klem@planet.nl of bellen 
naar 06 51472701. Liefst voor donderdag a.s. U 
wordt later teruggebeld om een afspraak te 
maken. Net als bij WAT DE POT SCHAFT kost dit 
twee gangen menu + koffie u € 5,= p.p. Indien 
u vegetarisch wil eten, horen we dit graag. 

Iedereen is welkom!  
 
Werkgroep Evangelisatie 
Vanuit de WG Evangelisatie hebben we op 
Pinksterzondag een kaart gestuurd aan onze 
buren, de bewoners van het Verpleeghuis 
Wilhelmina van Sonbeeck. Namens allen vanuit 
de Oosterkerk. De WG Evangelisatie wil vooral 
present zijn in de wijk en heeft een band 
opgebouwd met het Verpleeghuis. Contact wordt 
erg op prijs gesteld. 
 
Doelcollecte 7 juni:  Stille armoede. 
Nederland is nog steeds een welvarend land. 

Niet iedereen deelt in deze welvaart. Door pech 
in het leven of door omstandigheden die niet 
was voorzien, zijn er nog velen die het hoofd 
niet boven water kunnen houden. De diaconie 
van onze kerk weet ervan en staat voor hen 

klaar. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met 
andere organisaties uit het sociaal domein. 

Mensen in armoede schamen zich ervoor en 

praten er liever niet over. Vandaar: stille 
armoede. De diaconie wil hen vooruithelpen met 
het oog op een nieuw perspectief. Daarbij is alle 
mogelijke ondersteuning nodig: in menskracht 
en in geld. Deze collecte draagt daaraan bij. 
Helpt u mee? Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met diaconaal consulent Wim 

van Ree: consulent@diaconiezwolle.nl tel. 06-
10186422. 
 

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 hopen dat we zondag 5 juli de kerkdeuren 
kunnen openen. Daar zal een oefensessie op een 
doordeweekse avond aan vooraf gaan om het 

protocol samen te testen. U hoort daar nog van. 
 
Protocol  
Er is een protocol door de landelijke PKN belend 
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, we moeten ons er 
samen nog even goed over buigen , want er 
komt veel bij kijken. Zodra dat gebeurd is 
informeren we u over de gang van zaken. 
 
Geen samenzang 
Wat nu al duidelijk is, is dat samen zingen, risico 
vol als het gaat om het verspreiden van het 
virus, voor alsnog niet mogelijk is. Daar zullen 
alternatieven voor worden bedacht. 
 
Wie, wat en wanneer  
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We zullen moeten gaan 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. 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.  
 
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 geplaatst en 
klaar om te worden gebruikt. 
 
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 aan uitproberen hoe het gaat met 
de kerk binnen komen, onze plaatsen innemen 
en weer naar buiten gaan. In totaal hebben er 

159 mensen gereageerd, een geweldige 
respons, waarvoor hartelijk dank! We zijn nu 
bezig de resultaten te verwerken en conclusies 

te trekken. Volgende keer hoort u hier meer 
over. 
 
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 7 juni 
gaat ds. Hans Tissink voor vanuit de 
Adventskerk. 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.  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. 
 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk 
Er is weer een mogelijkheid tot vieren in de 
Grote Kerk, zij het digitaal. Wekelijks worden er 
korte Michaëlsvieringen 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/UCYKWd
LiXTiWSVj2CuUoN3ng of door in YouTube de 
zoekterm Michaëlsvieringen in te voeren. 
 
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. 
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Omzien naar elkaar: juist nu! Maar hoe? 
Predikanten en bezoekers moeten nog steeds 
terughoudend zijn in het mensen thuis 
bezoeken. Wel zijn er bij mooi weer 
ontmoetingen buiten mogelijk. 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 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. 
 
 
 
              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 collecte wilt 
besteden: Oosterkerk: D (diaconie) € ..,  

K (wijkgemeente Oosterkerk) €  ,  
                     3e (doelcollecte) € …. 

 

 
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. 

 

 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12 uur, 
met als onderwerp de datum van plaatsing,  
Kerkgroet thuis lezen? , stuur dan een email aan: 
redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: “Kerkgroet”. 
Deze kerkgroet is samengesteld door Hans Gerritsen 
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