
KERKGROET    (oplage geen)   7 juni 2020 

Voorganger  :  ds Epema en ds Urban   Koster : - 

Collecten :  1. Diaconie 2. Kerk 3. Jeugddiaconaat 

Bloemengroet 

De bloemen van deze zondag gaan 
naar Hr. K. Ballast. Op deze manier 
laten we onze verbondenheid 
blijken. 
 

Oosterkerk weer open! 

Zondag  5 juli gaan de kerkdeuren van de Oosterkerk 
weer open. Bij de laatste persconferentie hoorden we 
dat door de nieuwe versoepeling van de maatregelen 
het eerdere maximum van 100 mensen wordt 
losgelaten. Uitgangspunt is nu alleen de 1,5 meter 
afstand tussen kerkbezoekers. Daar hebben we de 
kerkzaal op ingericht en we kunnen dan in totaal 130 
mensen kwijt. Als kerkgroetlezer heeft u vorige week 
een aparte brief gekregen 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 brief en het aanmeldingsformulier vindt u 
op de website. 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. 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 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 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 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 
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 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. We kiezen voor deze 
live zang en niet voor het luisteren naar opnames 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 muzikanten in 
onze gemeente te vinden. Mocht u ook graag een keer 
mee willen doen, geef het door aan ds. Iemke Epema. 
 

Oefensessie  

Agelopen woensdag hadden we een oefensessie om 
het gebruiksplan te testen. Dat is allemaal heel goed 
verlopen. We hebben tijdens deze bijeenkomst via 
manden bij de uitgang gecollecteerd voor de wijkkas 
van de Oosterkerk en een bedrag van 65,20 Euro 
opgehaald. Mocht u ook nog graag nog een gift willen 
overmaken, dat kan op reknr NL23 INGB 0001 1582 71 
t.n.v. Prot. Wijkgemeente Oosterkerk. Er is ook een 
uitlegfilmpje vertoond over hoe de collecte-app werkt, 
dat op de website is (terug) te zien. Echt een handige 
handleiding, die kan helpen u over de streep te trekken 
als u nog koudwatervrees hebt. De oefenbijeenkomst 
is ook gestreamd en mensen kunt terugzien via 
kerkdienstgemist.nl. Zie hiervoor de website van de 
Oosterkerk. 
 

Vieringen de komende weken 
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 bespelen, 
Nel vd Maden de vleugel en er is een klein 
gelegenheidskoortje van 4 stemmen. Deze dienst is dus 
thuis te volgen met beeld en geluid. Ouders met 
kinderen van harte zijn van harte welkom, er is een 
apart kinderprogramma voorbereid door Liesbeth 
Gilhuis en Simone van der Ploeg. Met de oppasdienst 
moeten we dus helaas nog even wachten.  
De zondag daarna, 12 juli,  zal ds. Nelleke Eygenraam 
voorgaan. Deze zondag zou de eerste zijn in een reeks 
van vier gezamenlijke zomerdiensten met de 
Adventskerk, waarbij we om en om bij elkaar te gast 
zouden zijn. De Adventskerk opent nog niet haar 
deuren op zondag maar wacht hier wat langer mee. 
(dit in tegenstelling tot wat in Gaandeweg staat 
vermeld).  
Via internet kunnen mensen de dienst thuis beleven. 
Adventskerkers die graag op zondag bij ons in de kerk 
een dienst willen meebeleven zijn van harte welkom. 
Ook zij melden zich dan aan via het aanmeldformulier. 
Aanmelden voor de dienst van 12 juli gaat via deze 
[link].  
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/427-Oosterkerk
https://kerkdienstgemist.nl/stations/427-Oosterkerk
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAdDHaVRUNjNNNUFaQUo4Qk9RQ1EySVRMSlNIVTE3OC4u
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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. 

 

Gift 
Via een gemeentelid zijn er grote giften 
binnengekomen voor de stedelijke diaconie voor 
noodhulp Corona, voor de wijkdiaconie en voor de 
wijkkas van de Oosterkerk. De wijkkas heeft 3600 Euro 
ontvangen. De beide giften voor  de diaconie 
bedroegen samen 3180 Euro. We zijn de gever of 
geefster bijzonder dankbaar. 
 

Financiële verantwoording 

Ontvangen van een gemeentelid uit Arcadia een 
gift van € 50,00 als dank voor de dagelijkse Blog. 
De gift is overgemaakt aan de wijkkas Oosterkerk. 
Marga de Bruin. 
 

Vier de zondag weer ‘live’! 
Afgelopen zondag zijn we met de jongeren voor het 
eerst weer live bij elkaar geweest in de kerk. We 
hebben een evaluatie gedaan met tips en tops over 
onze vieringen! En ideeën uitgewisseld voor na de 
vakantie! 

 
Komende zondagen liggen onze activiteiten even stil en 
in september starten we weer! 
Fijne vakantie en tot snel! 
Groet , Peter , jan, Hans, Marieke en Anniek 
 

Honing uit Györgyfalva 

Er is nog steeds  natuur honing uit Roemenië te koop. 
Door de aankoop daarvan steunt u het werk van de 
Diaconale Werkgroep Roemenië. 
De honing is verkrijgbaar bij: 
Marjan Metselaar.  de van Schuerenmarke 40  
tel. 4651745 
Derk Schipper Radenlaan 28  tel.4660377 

Ruud van Pelt  Vrouwenlaan 161 tel.4655649 
De prijs is € 4,50 per pot en er is dikke en 
vloeibare honing,  
 

Zomervespers Prediker, aanvang 19.00 uur 

Vanaf vandaag zondag 5 juli bent u weer welkom in de 
Grote Kerk. Dan beginnen onze oecumenische 
zomervespers. Er worden dan géén opnames meer 
gemaakt. 
Voorgangers van verschillende kerkgenootschappen 
gaan voor. Zie hiervoor Gaandeweg.  
Zij zullen verschillende accenten leggen bij de lezingen 
uit het boek Prediker. Omdat er nog geen 
gemeentezang plaats vindt zullen de liederen worden 
gezongen door leden van de Michaëlscantorij of het 
Michaëlscantatekoor. De muzikale leiding berust bij 
Toon Hagen.  
 
Omdat het ‘coronatijd’ is zijn er wat beperkingen en 
gelden er regels 
Er mag een beperkt aantal bezoekers worden 
toegelaten. U krijgt aanwijzingen over looproute en 
zitplaats. T.b.v. 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 verder vorm geven. 
  
5 juli. Vg: ds. Cor Baljeu, van De Open Kring, over ‘Lucht 
en nog eens lucht’. Prediker 1 
12 juli. Vg: Suzanna Bloem, lid van de Evangelische 
Broeder Gemeente, over ‘Turn, turn, turn…’ Prediker 
2:1-8 
 

Dagelijks blog: Kerk in tijden van corona 
Tot 1 juli zijn de vijf 
beroepskrachten 
van het cluster 
Adventskerk-
Oosterkerk  
doorgegaan 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 is het ritme 
veranderd naar één keer in de week, dan verschijnt er 
telkens een blog op de woensdag. We plaatsen de 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
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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? 
Het thuis bezoeken van mensen wordt door de nieuwe 
versoepeling ook weer mogelijk. Wel blijft de 
anderhalve meter afstand belangrijk om goed in acht 
te nemen. 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 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 er zijn manden bij 
de uitgang waar u geld of collectemunten in kunt doen. 
En u kunt 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) € …. 

 
 
Handig 

 

[Opgeven voor de komende kerkdienst] 
 

Kerkgeld-app voor Android 

Kerkgeld -app voor Apple 

Kerkgeld op internet 
 

 

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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