
 

                                                        Kerkgroet 28 juni2020 

 Voorganger:  ds Hans Tissink    

  Collecten :  1. Kerk 2. Diaconie 3. Wijkkas 
                 

 
 

5 juli gaat de Oosterkerk weer open 
Zondag  5 juli gaan de kerkdeuren van de Oosterkerk 
weer open. Dat heeft de kerkenraad op 17 juni beslo-
ten. Een week later, op 24 juni,  hoorden we dat door 
de nieuwe versoepeling van de maatregelen het eer-
dere maximum van 100 mensen wordt losgelaten. Uit-
gangspunt is nu alleen de 1,5 meter afstand tussen 
kerkbezoekers. Daar hebben we de kerkzaal op inge-
richt en we kunnen dan in totaal 130 mensen kwijt. Als 
kerkgroetlezer krijgt u een aparte brief waarin wordt 
uitgelegd hoe het allemaal in zijn werk gaat en hoe u 
zich van te voren kunt aanmelden voor een dienst. Dat 
laatste is verplicht. De openstelling kan alleen door-
gang 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 grote voorzich-
tigheid geboden. Er zullen daarom ook mensen voor 
kiezen om voorlopig nog niet te komen en de dienst 
thuis te volgen. Dat kan nu gelukkig met geluid en 
beeld. Het kan zijn dat bijstelling van de maatregelen 
nodig is. Maar we zijn blij met wat nu mogelijk is. 
 

Protocol  
Er is een protocol door de landelijke PKN belend ge-
maakt waar alle plaatselijke gemeentes zich aan die-
nen te houden. U kunt dit opzoeken op www.pkn.nl. 
Het protocol voor onze eigen wijkgemeente is daarop 
gebaseerd. Koffiedrinken en ontmoetingen na de 
dienst zullen in de komende tijd helaas niet mogelijk 
zijn. Er zal wel kindernevendienst zijn, nog één keer, in 
dat weekend dat de zomervakantie is begonnen, maar 
de kinderen komen niet in de kerk, om geloop en ge-
schuif te voorkomen. Ze blijven gedurende de hele 
dienst in hun eigen ruimte in de Bagijnehof. Met de 
oppasdienst beginnen we nu nog niet, eveneens om 
heen en weer geloop tussen kerk en ontmoetings-
ruimte te voorkomen. Dit staat allemaal in de brief te 
lezen. 
 

Geen samenzang 
Wat nog steeds geldt is dat samen zingen, omdat dit 
een bijzonder risicovolle activiteit is als het gaat om 
het verspreiden van het virus, voor alsnog niet moge-
lijk is. Kleine groepjes zangers zullen voor in de kerk 
enkele liederen zingen, net zoals we dat in de online 
diensten van de laatste tijd gewend waren. We kiezen 
voor deze live zang en niet voor het luisteren naar op-
names van koren of muziek dmv filmpjes op Youtube, 
omdat we bij het streamen te maken hebben met 
rechten en kosten. Gelukkig zijn er veel zangers en mu-
zikanten in onze gemeente te vinden. Mocht u ook 
graag een keer mee willen doen, geef het door aan ds. 
Iemke Epema. 
 

Oefensessie  
Komende woensdag 1 juli zullen we een oefensessie 
houden om het protocol te testen. Via de enquete 
hebben veel van u zich daarvoor opgegeven, heel fijn. 
Wanneer u dat gedaan hebt krijgt u daarover apart be-
richt. De avond begint om 20 uur en u zult een kleine 
drie kwartier in de kerk doorbrengen. Deze bijeen-
komst wordt ook gestreamd en mensen kunnen ook 
dit dus thuis volgen. Als u woensdagavond inlogt op 
www.oosterkerk.nl ziet u hoe u de bijeenkomst mee 
kunt beleven. 
 

Vieringen de komende weken 
Op 28 juni gaat Hans Tissink voor in de viering vanuit 
de Oosterkerk, en dat zal dan voorlopig de laatste vie-
ring zijn die van te voren opgenomen wordt. 
Op 5 juli, de eerste zondag dat de kerkdeuren weer 
open gaan, zullen ds. Iemke Epema en ds. Elly Urban 
samen voorgaan. Rudie Altelaar zal het orgel bespe-
len, Nel vd Maden de vleugel en er is een klein gele-
genheidskoortje van 4 stemmen. Deze dienst is dus 
thuis te volgen met beeld en geluid. Wie deze eerste 
zondag graag naar de kerk wil komen vragen we dus 
zich van te voren aan te melden, zie de aparte brief. 
Dat aanmelden kan hier. Ouders met kinderen zijn van 
harte welkom, er is een apart kinderprogramma voor-
bereid door Liesbeth Gilhuis en Simone van der Ploeg. 
Met de oppasdienst moeten we dus helaas nog even 
wachten. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om via 
het internet de vieringen en het laatste nieuws te vol-
gen en heeft u vragen? Bel dan met Klarieke Hop 
(scriba), tel. (038) 453 16 74. 
 
 
 
 

http://www.oosterkerk.nl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAdDHaVRUNEE5RlU3NEVHOUNQMFMzQU1YUFNaUlY5Ny4u
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Dagelijks blog:  
Kerk in tijden van corona 

Tot 1 juli 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.  In de 
maand juni gebeurt dit nog dagelijks. Vanaf 1 juli, vol-
gende week dus,  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 bo-
venaan. Ga naar de blog. De eerdere blogs zijn eronder 
én ook hier te lezen. 
 

Omzien naar elkaar: juist nu!  
Maar hoe? 
Het thuis bezoeken van mensen wordt door de nieuwe 
versoepeling ook weer mogelijk. Wel blijft de ander-
halve meter afstand belangrijk om goed in acht te ne-
men. Het zou mooi zijn als iedereen in deze tijd om 
blijft zien naar gemeenteleden die in de afgelopen tijd 
onder de beperkingen hebben geleden. Af en toe een 
gesprekje blijft heel belangrijk. We horen dat dit zeer 
gewaardeerd wordt. Een groep gemeenteleden heeft 
al in het begin van de Coronacrisis op zich genomen 
een heel aantal ouderen en mensen die aan huis ge-
bonden 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 pro-
blemen 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. 

Jarig !! 
Zondag 28 juni is mevrouw Olthoff jarig, ze wordt 
98(!!) jaar. 
Haar adres is Wismarstraat 65 
                        8017 VA Zwolle 

 

De collectezak komt niet langs, maar u kunt deze 
keer het digitaal geld direct overmaken op bank-
rekening  NL23 INGB 0001 1582 71 t.n.v. Prot. 
Wijkgemeente Oosterkerk   

 

              Bijdragen aan collecten  
 

• De eerste collecte in de kerkdienst is altijd be-
stemd 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 kerkdien-
sten en is er ook niet de mogelijkheid om bij te dra-
gen 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) € …. 

 

 

Zomervespers in de Grote Kerk.  
Het verheugt ons dat we voorgangers van verschil-

lende kerkgenootschappen bereid hebben gevonden 

voor te gaan in deze oecumenische vespers. 

Ieder is weer van harte welkom in de Grote Kerk. De 

vieringen beginnen om 19.00 uur. Gemeentezang zal 

echter niet mogelijk zijn. 

Een goed alternatief zou kunnen zijn dat steeds een 

aantal leden van de cantorij of het cantatekoor ‘voor 

ons’ zingt. En er is natuurlijk altijd orgel/pianospel van 

Toon Hagen. Gezien de ruimte die de kerk biedt zullen 

we tussen de 50-100 bezoekers plaats kunnen bieden. 

file:///C:/Users/henk/AppData/Roaming/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
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Mochten de vieringen toch niet door kunnen gaan dan 

laten we dat via verschillende media weten. 
Ga naar de website van het Academiehuis – Stadskerk 
– Vieringen en u krijgt de link naar de opnames. 
Zondag 5 juli Prediker 1,1-11  Lucht en nog eens 
lucht  Voorganger: Ds. Cor Baljeu, PGZ/De open 
Kring      

Omdat het ‘coronatijd’ is zijn er wat beperkingen en 

gelden er regels 

Er mag maar een beperkt aantal bezoekers worden 

toelaten. U krijgt aanwijzingen over looproute en zit-

plaats. Ten behoeve van eventueel later contacton-

derzoek door de GGD wordt u gevraagd ter plaatse 

uw naam, adres en telefoonnummer achter te laten. 

Samenzang is niet toegestaan.                               

De toiletten kunnen niet worden gebruikt. Op 5 en 12 

juli vragen we ieder die de Michaëlsviering heeft be-

zocht naar haar of zijn ervaringen met deze beperkin-

gen en suggesties voor een betere aanpak. Mede op 

basis daarvan bepalen we hoe we de vieringen deze 

zomer verder vorm geven. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkgroet per e-mail? 
 
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 samengesteld door  
Gerard Bielderman 
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