
KERKGROET    (oplage geen)   12 juli 2020 

Voorganger  :  ds.  Nelleke Eygenraam Koster : - 

Collecten :  1. Diaconie 2. Kerk 3. Onderhoud kerkgebouwen 

Bloemengroet 

De bloemen van deze zondag 

gaan naar Mw. T. Koster 

 Op deze manier laten we onze 

verbondenheid blijken. 
 

 
Bedanken 
Namens mijn moeder, mevr. A. M. Olthoff-Oord, wil ik 
iedereen bedanken die haar een kaart gestuurd heeft 
met haar verjaardag. Ze was er heel blij mee en heeft 
in deze tijd waarin ze de kerk en de gemeente zo mist, 
toch op een mooie manier haar 98ste verjaardag met 
de mensen van de Oosterkerk kunnen vieren. 
Hartelijke groet, Hetty Olthoff 

In Memoriam 
Op 30 juni 2020 overleed Renskje (Renske) Heins, in de 
leeftijd van 95 jaar. Ze woonde lange tijd aan de 
Engelsmanplaat. Ze was lid van de Hoeksteen, en na de 
fusie van de Oosterkerkgemeente. Renske kende in 
haar leven donkere dalen. Haar kindertijd was zwaar, 
met de zorg voor een chronisch zieke moeder, en de 
Tweede Wereldoorlog was voor haar een traumatische 
tijd. Daarna volgden jaren van meer geluk. Ze trouwde, 
en kreeg 3 zoons. Na vele verhuizingen kwam ze in 
Zwolle terecht, waar ze met plezier werkte in een 
meubelzaak. Groot verdriet kwam in haar leven toen 
haar jongste zoon op 33-jarige leeftijd overleed. Later 
verloor ze ook haar schoondochter, en een 
kleindochter. Rouw, die ze levenslang met zich 
meedroeg. Tegelijkertijd hechtte Renske aan het leven, 
en genoot van de contacten met familie en vrienden. 
Ze hield van spelletjes, puzzelen, was actief in clubs. Ze 
genoot van haar plekje aan de Engelsmanplaat, 
bloemen, haar vogeltje. Ze was een vechter, had grote 
levenskracht. De laatste jaren nam haar gezondheid af, 
en was steeds meer zorg nodig. Vanuit de Hoeksteen 
en Oosterkerk waren er goede en trouwe contacten en 
aandacht. Op 30 juni kon ze het leven loslaten, in het 
vertrouwen dat ze terugkeerde naar het huis van haar 
Vader. Op 6 juli namen we afscheid van Renske Heins. 
In de Oosterkerk lazen we Psalm 23, daarna is Renske 
begraven in Epe. We bidden om troost en vrede voor 
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, en allen 
die haar zullen missen. Elly Urban 

Doel 3e collecte: Onderhoud kerkgebouwen 
Het zou maar zo kunnen dat u uw wijkkerkgebouw al 
maanden niet meer van binnen hebt gezien. De 
coronacrisis heeft ook wat ons kerkelijk leven betreft 
heel wat teweeg gebracht. We beseffen nu in 
verhevigde mate hoe belangrijk dat gebouw voor ons 
is, dat het veel meer is dan ‘zomaar een dak boven wat 

hoofden.’ Een dak dat in stand moet blijven, in 
figuurlijke zin, maar ook letterlijk. Dat het onderhoud 
van de kerkgebouwen geld kost, is niet nieuw voor ons, 
maar blijft wel een gegeven.  Vandaar het doel van de 
derde collecte van deze zondag. 

Woonruimte gezocht 
Beste gemeenteleden van de Protestantse 
Gemeente Zwolle, Misschien een andere vraag 
dan jullie gewend zijn, maar wellicht dat jullie ons 
zouden kunnen helpen. Wij zijn twee vrouwelijke 
studenten die aankomend schooljaar de vierjarige 
studie Global Project and Change Management 
gaan volgen op het Windesheim. Vanwege onze 
christelijke achtergrond zijn we momenteel opzoek 
naar een fijne kerk in de buurt van Zwolle en 
daarnaast ook druk op zoek naar een 
studio/appartement voor twee personen. Een 
woning die voorzien is van een badkamer en 
keuken. Ons budget is maximaal €750 p.m.  
We vroegen ons af of er in deze gemeente 
gemeenteleden zijn die ons zouden kunnen 
helpen. We kijken uit naar uw reactie!  
Met vriendelijke groet,  
Elisa Haaijman en Eva Kranendonk 

Grote of Sint Michaëlskerk.  Zomervespers over 
Prediker, aanvang 19.00 uur.  
Welkom in de Grote Kerk bij de oecumenische 
zomervespers. Er worden 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. 
12 juli. Vg: Suzanna Bloem, lid van de Evangelische 
Broeder Gemeente, over ‘Turn, turn, turn…’ Prediker 
2:1-8. 19 juli. Vg: Ds. Anneke v/d Velde, adviseur PKN/ 
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VVH en Remonstrants predikant, over ‘Ontzag’, 
Prediker 5,1-6/12,9. 

Op kamers, nieuw huis, samenwonen 
Ga je op kamers, ga je verhuizen en/of samenwonen: 
als je adres wijzigt, wijzigt je lidmaatschap van de kerk 
ook! Toen je gedoopt werd, werd je lid van de kerk. En 
je blijft lid, totdat je je lidmaatschap opzegt.  
Algemeen bij verhuizing 
Van iedereen die lid is van de PGZ en geen SILA-
bezwaar heeft, krijgen wij als kerkelijk bureau de 
verhuizingen door van de Gemeentelijke Basis 
Administratie. Dus de burgerlijke gemeente. De 
verhuizingen worden automatisch in de 
ledenadministratie verwerkt. Dit is meestal het geval, 
maar soms gaat er iets mis. Om te voorkomen dat uw 
gegevens niet kloppen, graag even doorgeven dat u 
verhuist, wanneer en waar naar toe. Dan zorgen we er 
samen voor dat de gegevens blijven kloppen! 
Verhuizing 
Bij verhuizing, verhuist je lidmaatschap automatisch 
mee. Je wordt dan dus lid van een kerk in de gemeente 
waar je komt te wonen. Dit geldt ook als je verhuist 
binnen Zwolle, je lidmaatschap gaat dan mee van je 
oude wijkgemeente naar de nieuwe wijkgemeente. Ga 
je bijvoorbeeld van Zwolle-Zuid naar Stadshagen, dan 
ga je van de Adventskerk naar de Open Kring.  
Verhuizing met voorkeurlidmaatschap 
Ben je voorkeurlid van een wijkgemeente, je woont 
dus niet in de betreffende wijk waar de kerk staat, dan 
blijft je lidmaatschap van de voorkeurgemeente 
bestaan. Dit geldt voor verhuizing binnen Zwolle, maar 
ook bij verhuizing naar een andere gemeente. Woon je 
bijvoorbeeld in Westenholte, en ben je voorkeurlid van 
De Open Kring, en je gaat verhuizen naar Zwolle-Zuid 
dan blijft je voorkeurlidmaatschap van De Open Kring 
bestaan. Dit geldt dus ook wanneer je gaat verhuizen 
naar een andere plaats, bijvoorbeeld van Westenholte 
naar Groningen, ook dan blijf je voorkeurlid van 
De Open Kring. 
Op kamers 
Ga je als student op kamers, dan kom je ergens anders 
te wonen en word je ook bij een andere gemeente 
ingeschreven. Ook in dit geval verhuist je lidmaatschap 
van de kerk mee naar je nieuwe woonplaats. Het kan 
dus zijn dat je bezoek krijgt van een contactpersoon 
van de kerk waar je automatisch naar overgeschreven 
bent. Ga je op kamers in Groningen, dan word je 
automatisch overgeschreven naar de kerk in Groningen 
waar je het dichtst bij komt te wonen. Wil je als 
student lid blijven van je oude gemeente? Dan hoef je 
dat alleen maar door te geven aan het kerkelijk bureau. 
Via de mail: administratie@pknzwolle.nl of telefonisch: 
038-421 75 96. We schrijven je dan terug over naar je 
oude wijkgemeente.  

Verhuizing naar een instelling 
Naast dat het verdrietig is dat je niet meer thuis kunt 
wonen, krijg je er ook nog mee te maken dat je van 
kerk verhuist. Tenminste, dat kan.  
Vaak is dat niet de bedoeling. Verhuis je binnen Zwolle, 
dan stuurt het Kerkelijk Bureau een brief met de vraag 
bij welke wijkgemeente je wilt horen. Bij de nieuwe 
wijk of bij de oude wijk. Via het antwoordstrookje kun 
je dan aangeven wat de bedoeling is en wordt e.e.a. 
aangepast. Soms blijft de partner wel op het oude 
adres wonen en moet de post niet naar het tehuis, 
maar naar het oude woonadres. Ook dat horen we 
graag, zodat we het aan kunnen passen.  
SILA-bezwaar 
Meestal krijgen we verhuizingen door via de 
gemeentelijke administratie. Alleen als mensen 
aangegeven hebben SILA-bezwaar te hebben, dan 
gebeurt het niet. Dan krijgen wij geen verhuizing door. 
Als u als lid ook niet doorgeeft dat u bent verhuisd, dan 
blijft uw oude adres in onze ledenadministratie 
vermeld staan. Dat klopt dan niet meer, maar dat 
weten wij niet. Om te voorkomen dat er oude 
gegevens in het ledenbestand staan, dus graag een 
berichtje naar het kerkelijk bureau bij verhuizing.  
Samen houden we de gegevens juist! 
 
Home trainer  
Heeft u een home trainer in huis en gebruikt u hem 
niet meer? Wilt u dan aan mij denken? U kunt hierover 
contat met mij opnemen. Tel 4534194 E mail anne-
mieke, .hollebeek@home.nl 
Vriendelijke groet, AM Hollebeek 
 
 
 

 
De Oosterkerk is op zondag weer open! 
Afgelopen zondag hadden we voor het eerst weer een 
zondagse dienst met zo’n 80 kerkgangers. Helpers met 
rode hesjes aan (met op de rug de tekst van de vlag op 
de toren) ontvingen de mensen en wezen hen hun 
plaatsen. Dat verliep allemaal heel goed. Ook komende 
zondag bent u weer van harte welkom. U kunt zich nog 
opgeven tot donderdagavond via deze link: 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
mailto:administratie@pknzwolle.nl
mailto:.hollebeek@home.nl
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id
=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAdDHa
VRUNjNNNUFaQUo4Qk9RQ1EySVRMSlNIVTE3OC4u 
We kunnen in totaal 130 mensen kwijt. Geeft u zich 
ook gerust op als u er vorige week ook al was, als er 
genoeg plek is mag u iedere week komen als u dat 
graag wilt. Van te voren aanmelden blijft wel verplicht. 
De brief waarin dit wordt uitgelegd en het 
aanmeldingsformulier vindt u op de website. 
Koffiedrinken en ontmoetingen na de dienst zullen in 
de komende tijd helaas niet mogelijk zijn.  
De openstelling kan alleen doorgang vinden als de 
stapsgewijze versoepeling van de maatregelen goed 
blijft verlopen. Het virus is niet weg en nog steeds is 
grote voorzichtigheid geboden. Denkt u dus aan de 1,5 
meter. 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 heel blij met wat nu mogelijk is. 
 

Geen samenzang 
Wat nog steeds geldt is dat samen zingen, omdat 
vermoed wordt dat 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. Voor de maanden juli en augustus 
zijn er voor elke dienst kleine koortjes gevormd. Deze 
mensen zullen voor en namens u zingen. We hopen dat 
het in de toekomst weer mogelijk wordt allemaal 
samen te zingen, maar betrachten hierin voorlopig 
voorzichtigheid. 
 

Gezamenlijke zomervieringen  
Komende zondag 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. 
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://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id
=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAdDHa
VRUNjNNNUFaQUo4Qk9RQ1EySVRMSlNIVTE3OC4u 
De dienst van 19 juli zou oorspronkelijk in de 
Adventskerk zijn, maar is nu bij ons. Voorganger is dan 
opnieuw ds. Nelleke Eygenraam. Op 26 juli is ds. 
Andries den Besten de gastvoorganger in de 
gezamenlijke zomerviering en op 2 augustus ds. Anne 
Zweers. 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 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.  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 
nieuwe blog telkens bovenaan. Ga naar de blog. De 
eerdere blogs zijn eronder én ook hier te lezen. 

 
Afwezigheid predikanten 
Ds. Iemke Epema en ds. Elly Urban zijn de komende 
weken met vakantie, tot resp. 9 en 10 augustus. Voor 
dringende pastorale vragen kunt u contact opnemen 
met Margrieta de Boer, tel tel. (038) 454 62 29 en e-
mail: margrieta.de.boer@home.nl.. In het geval van 
een overlijden kunt u contact opnemen met Christa 
van Stappen, de coördinator van het uitvaartteam, tel 
(038)-4543230. Ds. Nelleke Eygenraam is vanuit het 
predikantenteam van de Oosterkerk en Adventskerk in 
deze weken aanwezig. 
 

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 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAdDHaVRUNjNNNUFaQUo4Qk9RQ1EySVRMSlNIVTE3OC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAdDHaVRUNjNNNUFaQUo4Qk9RQ1EySVRMSlNIVTE3OC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAdDHaVRUNjNNNUFaQUo4Qk9RQ1EySVRMSlNIVTE3OC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAdDHaVRUNjNNNUFaQUo4Qk9RQ1EySVRMSlNIVTE3OC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAdDHaVRUNjNNNUFaQUo4Qk9RQ1EySVRMSlNIVTE3OC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAdDHaVRUNjNNNUFaQUo4Qk9RQ1EySVRMSlNIVTE3OC4u
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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genomen een heel aantal ouderen en mensen die aan 
huis gebonden zijn te bellen. 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) € …. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                        

 

 

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 Evert Pierik 
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