
KERKGROET    (oplage geen)   21 juni 2020 

Voorganger  :  studentenpastor Martin Jans   

Collecten :  1. Kerk 2. Diaconie 3. Diaconale noodhulp 

 

 

 
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 van de Lutherse Kerk  

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 
besloten. We kunnen de komende weken maximaal 
100 kerkgangers per dienst ontvangen.  Volgende 
week krijgt u tegelijk met de kerkgroet een brief waarin 
wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat en hoe u zich 
van te voren kunt aanmelden voor een dienst. Dat 
laatste is verplicht. De openstelling 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 grote 
voorzichtigheid geboden. Er zullen daarom ook 
mensen voor kiezen om voorlopig nog niet te komen 
en de dienst thuis te volgen.  

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 daarop gebaseerd. Koffiedrinken en  
ontmoetingen na de dienst zullen in de komende tijd 
helaas niet mogelijk zijn. Ook de vervoersdienst is 
tijdelijk niet mogelijk, omdat je niet samen in een auto 
mag zitten als je niet tot hetzelfde huishouden  
behoort. Als mensen die anders opgehaald werden wel 
graag naar de kerk willen komen, is het wel mogelijk 
een taxi te bestellen. Er zal wel kindernevendienst zijn, 
nog één keer, in dat weekend dat de zomer-vakantie is 
begonnen, maar de kinderen komen niet in de kerk, 
om geloop en geschuif 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 
ontmoetingsruimte te voorkomen. Dit zal allemaal in 
de brief worden uitgelegd. 
 

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. 
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. 
 

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. 

http://www.takecarebnb.org/
mailto:hjbuurman@icloud.com
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Vieringen de komende 14 dagen 
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 21 juni gaat 
studentenpastor Martin Jans voor in de online viering 
in de Adventskerk. Op 28 juni gaat Hans Tissink voor in 
de viering vanuit de Oosterkerk, en dat zal dan 
voorlopig de laatste viering zijn die van te voren 
opgenomen wordt.  Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
om via het internet de vieringen en 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 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 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 zijn 
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. 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 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. 

 
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) € …. 

 
 
Oefensessie  
Op 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 bericht. De 
avond begint om 20 uur en u zult een kleine drie 
kwartier in de kerk doorbrengen. Deze bijeenkomst 
wordt ook gestreamd en mensen kunnen ook dit dus 
thuis volgen. 
 

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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Afscheid oudste kinderen 21 juni 
Zondagmiddag 21 juni nemen de oudste kinderen, die 
na de zomer naar de middelbare school gaan, afscheid 
van de kinderkring en maken de overstap naar 
Provider. Hun afscheid van de lagere school verloopt 
door de Coronacrisis heel anders dan ze hadden 
gedacht. Ook in de kerk gaat het anders dit jaar. Het 
afscheid vindt (bij mooi weer) in de buitenlucht plaats 
met een gezellige activiteit. We verzamelen bij de 
Oosterkerk en komen daar ook weer terug. We hopen 
u er later nog iets van te laten zien. 

 

Jarig 
Zondag 28 juni is mevrouw Olthoff jarig, zij wordt 

dan 98(!!) jaar! Mevrouw 
Olthoff mist de wekelijkse 
kerkgang erg. Misschien wilt 
u, wil je haar een kaartje 
sturen voor haar verjaardag.  
Haar adres is: Wismarstraat 
65, 8017 VA, Zwolle 

 

Vier de Zondag 
De Vier de Zondag diensten )1x per 2 weken) voor de 
jeugd van 12-16 worden op dit moment (ook online) 
actief bezocht door zo'n 16-26 jongeren. Na de zomer 
komen hier nog 11 (!!) jongeren bij! Om dit goed te 
kunnen begeleiden zijn wij op zoek naar een paar 
enthousiaste mensen die zich bij ons 
'begeleidingsteam' willen aansluiten! 
Ben jij nieuwsgierig, en wil jij ongeveer 1x per 4 weken 
de bijeenkomst van vier-de-zondag mee begeleiden? 
meld je dan aan! 
oja, je krijgt een ontbijt, of iets lekkers bij de koffie 
tijdens de dienst! 
We horen graag,  mailtjes mogen naar : 
hans@hanseninge.nl of jeroenenanniek@gmail.com 
 
groetjes, Peter, Marieke, Jan, Hans en Anniek 
het-vier-de-zondag-team 

 
Post van de Grote Kerk 
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 
De Michaëlsvieringen van 21 en 28 juni zullen nog via 
YouTube te volgen zijn. Daarna bent u met ingang van 
zondag 5 juli, aanvang 19.00 uur, weer welkom in de 
Grote Kerk. Vanaf die datum wordt er vooralsnog geen 
opname meer gemaakt van de vieringen. 
In deze coronatijd gelden wel strikte maatregelen en 
beperkingen. Er mag maar een beperkt aantal 
bezoekers  worden toelaten. U krijgt aanwijzingen over 
looproute en zitplaats. Ten behoeve van eventueel 
later contactonderzoek 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 bezocht naar 
haar of zijn ervaringen met deze beperkingen en 
suggesties voor een betere aanpak. Mede op basis 
daarvan bepalen we hoe we de vieringen deze zomer 
vorm geven. 

 
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. mailadres: wim.deruiter@home.nl 
Namens de beheercommissie. 
Wim de Ruiter    
 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
mailto:hans@hanseninge.nl
mailto:jeroenenanniek@gmail.com
mailto:wim.deruiter@home.nl
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21 juni:  Diaconale noodhulp. 
 De afgelopen 
periode 
hebben de 
diaconieën van 
de kerken de 
helpende hand 
kunnen bieden 
aan o.a. de 
Voedselbank. 

Daarnaast zijn er mensen individueel voortgeholpen. 
Meer informatie treft u aan op de nieuwe website van 
de diaconie, www.pknzwolle.nl/diaconie. 
Nu zijn de diaconieën zich aan het voorbereiden op de 
nieuwe ontwikkelingen. Mensen dreigen hun baan te 
verliezen, ZZP’ers komen zonder werk te zitten of een 
bedrijf gaat failliet. Ook zijn er zorgen om mensen die 
het in een normale situatie al niet meer redden. Op dit 
moment laten zij zich niet zien. De verwachting is dat 
als de situatie na de coronacrisis zich normaliseert deze 
mensen zich massaal zullen melden. Er wacht dus nog 
een crisis na de crisis. Waar mogelijk wil de diaconie 
ook dan helpen.   

 
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. 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
http://www.pknzwolle.nl/diaconie
https://www.samenzwolle.nl/
https://www.deluisterlijn.nl/
https://www.stichtinghartvoorzwolle.nl/
https://stichtingpresent.nl/zwolle/
https://stichtingpresent.nl/zwolle/
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