
 

                                                 Kerkgroet 23 augustus 2020 

Voorganger      :  ds Nelleke Eygenraam            
Collecten           :  1. Diaconie   2. Kerk 

    3. Extra Diaconie 
                 

 

 
De bloemen  
gaan vandaag naar 
 
Mw. G.G. Feijen- Vinke 

 
Doelcollecte 23 augustus 
Zo maar een extraatje voor de diaconie. Zo kun 
je het lezen. Soms zijn er situaties die niet zijn te 
voorzien zoals met de coronacrisis. Ineens lag 
het leven plat. Vooral kwetsbare mensen die 
toch al niet veel hadden te verteren werden het 
meest getroffen. Door de inzet van verschillende 
organisaties w.o. de diaconie konden mensen in 
deze positie worden geholpen. Graag willen we 
dit blijven doen. De afgelopen maanden zijn de 
inkomsten van ook de diaconie sterk gedaald. 
Een extraatje is dan nu ook goed te gebruiken 

Bericht van overlijden  
Dinsdagavond is mw R.Poortman, Spui 65, over-
leden in de leeftijd van 87 jaar. 
De 'dankdienst voor haar leven' zal zijn op dins-
dag 25 Augustus in het uitvaartcentrum van de 
Kranenburg. Van 10.00 tot 10.45 uur is er een 
mogelijkheid om de familie te condoleren. 
De viering zal geleid worden door Dirk Jan Steen-
bergen. 
 

Nieuwe voorzitter kerkenraad Oosterkerk. 
Zondag 6 september zal in de kerkdienst Piet Kui-
per de functie van voorzitter van de kerkenraad 

op zich nemen. Hij is al lid van de kerkenraad en 
daarom is een formele bevestiging niet nodig. 
Piet is al heel bekend door meerdere taken die 
hij in de kerk vervult en waarvan hij nu een paar 

zal stopzetten. Hij volgt Dik Kremer op die nu 4 
jaar voorzitter is en dat aantal jaren ook had toe-
gezegd. Dik blijft nog lid van de kerkenraad als 
vertegenwoordiger in de Algemene Kerkenraad, 
waarin hij nu ook zit. Na een tijd zoeken is de 
kerkenraad heel blij dat het voorzitterschap inge-
vuld blijft. Een nadere kennismaking met Piet zal 
binnenkort plaatsvinden. 

Gezamenlijke diensten met de Advents-
kerk in augustus 
Ook in de maand augustus zijn er gezamenlijke 
diensten van de Adventskerk en de Oosterkerk. 
Ze worden om praktische redenen in de Ooster-
kerk gehouden. Het preekrooster is aangepast 
om ruimte te maken voor voorgangers vanuit 
beide gemeentes. Op zondag 23 augustus gaat 
daarom ds. Nelleke Eygenraam voor in plaats van 
ds. Iemke Epema. Zondag 30 augustus gaan ds. 

Hans Tissink en ds. Iemke Epema samen voor in 
de doopdienst. Voor de maand september wordt 
het opnieuw bekeken, ook afhankelijk van de 
ontwikkelingen rond het virus en de landelijke 
maatregelen. Het blijft belangrijk dat u zich van 
te voren aanmeldt. Voor zondag 23 augustus kan 
dat via deze link: https://bit.ly/3fY0JNc 

Kinderkring begint weer op 23 augustus 

Deze week zijn de scholen weer begonnen. Op 
zondag 23 augustus begint ook de kinderkring 

weer. De kinderen gaan vanwege de Corona-
maatregelen niet de kerk uit en dan weer in. Dat 
zou te veel beweging en gedrang geven, waar-
door de anderhalve meter afstand in gevaar 
komt. Ze zijn de hele dienst in hun eigen ruimte, 
waar ze het begin van de dienst in de kerkzaal 
mee kunnen maken via het beeldscherm daar. 
Ouders kunnen hun kinderen voor de dienst naar 
de schuifdeur bij de Bagijnehof brengen en ver-
volgens zelf via de centrale ingang onder de to-

ren de kerk binnen gaan. Na de dienst ontmoe-
ten ze hun kinderen buiten weer. Ouders wordt 
dringend verzocht niet zelf de koffieruimte bin-
nen te gaan, dan wordt het daar weer te druk. 
 

https://bit.ly/3fY0JNc
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Kinderoppas vanaf 23 augustus 
Ook voor de jongste kinderen is er vanaf ko-

mende zondag weer opvang. Ook zij mogen door 
hun ouders naar de Bagijnehof gebracht worden 
via de ingang aan de zijkant. We begrijpen dat 
het voor deze jonge kinderen lastig is al bij de 
schuifdeur afscheid van hun ouders te moeten 
nemen en het nodig kan zijn dat deze ouders 
even met hun kind mee naar binnen lopen om 
hen op hun gemak te stellen. Alleen voor deze 
ouders is het daarom wel mogelijk de koffie-
ruimte binnen te gaan om hun kind te begelei-
den.  Het is daarbij echt van belang om de regels 

binnen strikt te volgen: handen reinigen bij bin-
nenkomst en anderhalve meter afstand houden 
tot andere mensen in de koffieruimte. Blijf zo 
kort mogelijk en ga daarna weer naar buiten 
door de glazen deur. Loop om de kerk heen om 
net als alle anderen onder de toren de kerkzaal 
binnen te gaan. Na de dienst wordt u verzocht 
ook weer langs die uitgang de kerk uitgaan en 
voor de kerk wachten tot de leiding van de op-
pasdienst de kinderen naar buiten brengt. We 
willen heel graag ook alle kinderen en hun ou-

ders op zondagmorgen weer in de kerk kunnen 
ontvangen, en tegelijkertijd zorg dragen voor 
maximale veiligheid voor iedereen. 
 
Doopdienst op 30 augustus 
In de maand maart zijn er vier kinderen geboren. 
Dat is indertijd bekend gemaakt op de kerkgroet. 
Verschillende gemeenteleden stuurden felicita-
ties aan de ouders. Dit is zeer gewaardeerd! Ook 
doopdiensten moeten nu worden aangepast. Je 
kunt niet zelf meezingen, de kinderen van de kin-

derkring zijn er niet bij in de kerk, er is geen kof-
fie en ontmoeting na de dienst. De helft van de 
ouders stelt daarom het dopen liever uit. De an-
dere helft kiest voor nu dopen, in aangepaste 
vorm.  
We hopen die zondag LOUIS HESSEL CORNELIS, 
geboren op 24 maart, zoon van Marcel en Mari-
anne van der Zee, en broertje van Juno en Otis, 
ten doop te houden.  
De tweede dopeling is QUINTEN CRISTIAN, gebo-
ren op 27 maart, zoon van Alberta en Jantine 

Snip, broertje van de tweeling Julian en Lauren. 
Het dopen zal op de 'gewone' manier gebeuren, 

met het sprenkelen van water, en niet via een 
kunstgreep als een dooparm. Het is ook maar 
een kort moment. De zang zal deze zondag ge-
deeltelijk verzorgd worden door een paar zan-
gers uit de Michaelscantorij, waar Marianne ja-
renlang lid van was, en er zullen ook stemmen 
klinken uit Koorbizniz Oosterwind, waarin Al-
berta en Jantine mee hebben gezongen. Uiter-
aard nemen de doopouders familie en gasten 
mee, in beperkte aantallen. Er blijven meer dan 
genoeg plaatsen over voor gemeenteleden van 

de Adventskerk en de Oosterkerk die deze och-
tend naar de kerk willen komen. De doopouders 
vinden het fijn als u komt. Gelukkig is er voor wie 
dat niet kan of aandurft ook de mogelijkheid 
thuis de dienst mee te beleven. We hopen op 
een feestelijke viering. 
 

Plannen voor startzondag op 13 sept. 
Zondag 13 september is het startzondag. In de 
Oosterkerk zullen ds. Nelleke Eygenraam en ds. 
Iemke Epema dan samen voorgaan. Helaas is er 
dit jaar geen programma na de dienst mogelijk 
met z'n allen in het Weezenlandenpark of op een 
andere locatie. We hebben ons beraden op een 
alternatief, om toch een vorm van ontmoeting 
mogelijk te maken. Want juist dat missen we zo 
in deze tijd en hoort ook bij een startzon-
dag!  We vragen mensen met een ruime tuin na 
de dienst vier of vijf gemeenteleden op de koffie 
uit te nodigen. We houden ons aan de maximaal 
zes personen die momenteel zijn toegestaan. Dit 
samen koffiedrinken kan alleen bij mooi weer en 
het is natuurlijk belangrijk dat iedereen goed de 
1,5 meter afstand in acht neemt. We zoeken 
mensen met zo'n ruime tuin, het liefst een beetje 
verspreid over onze wijk. Vijf mensen hebben 
zich al beschikbaar gesteld, we willen er graag 
nog een stuk of vijf bij en hopen dat zich ko-
mende week nog meer mensen melden. Als er 
voldoende plekken zijn maken we u via de kerk-
groet bekend waar u die zondag terecht kunt en 
hoe u zich op kunt geven. Mensen die liever 
thuis de dienst on line volgen, maar wel graag 
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ergens komen koffiedrinken zijn ook van harte 
welkom. Dit plan is behalve van de weersom-
standigheden ook afhankelijk van de situatie mbt 
Coronamaatregelen van dat moment. Alle plan-
nen die we momenteel maken zijn onder voorbe-
houd. U kunt zich opgeven bij ds. Iemke Epema 
als u uw tuin beschikbaar wilt stellen. Opgeven 
voor koffiedrinken gebeurt dus later. 
 

Aanmelden kerkdienst 30 augustus 
Wilt u zondag 30 augustus de dienst in de kerk bij-
wonen? U bent van harte welkom! U dient zich 
hiervoor wel aan te melden via deze link. Dat kan 
tot vrijdagavond 28 augustus 18.00 uur. 
U kunt zich ook telefonisch aanmelden via: 06-
33205179, op woensdagavond tot 21.00 uur.  

 
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 be-
langrijk. 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 gemeente-
leden die met bijzondere omstandigheden te ma-
ken hebben. Wie graag contact zou willen hebben 
met iemand van de Oosterkerk, kan contact opne-
men met Margrieta de Boer, onze coördinator 
pastoraat, tel. (038) 454 62 29 en e-mail: mar-
grieta.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 an-
ders), om blogs te kunnen lezen of online vierin-
gen te kunnen volgen: neem ook in dat geval 
graag contact op! We helpen u graag. 
 

 

Hartelijk dank  
voor de wijze waarop u hebt meegeleefd tijdens 
zijn ziekte en na het overlijden van mijn man, onze 
vader en opa Jeroen Lekkerkerk. U betrokkenheid 
in de vorm van gebed, een bezoek of een kaart 
heeft ons zeer goed gedaan. Marianne Lekker-
kerk- ’t Hart, kinderen en kleinkinderen. 
 
Woensdag blog: Kerk in tijden van corona 

De vijf beroepskrachten van het cluster Advents-
kerk/Oosterkerk verzorgen woensdags een blog.  
De nieuwe blog wordt telkens bovenaan ge-
plaatst. Ga naar de blog.  
 
De collectezak komt niet langs, maar u kunt uw 
giften deponeren in de mandjes bij de uitgang.  

 

              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).  

 
U kunt ook gebruik maken van het digitaal collecte-
ren via de Kerkgeldapp. Een duidelijke toelichting 
kunt u hier lezen en zien  
 
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 (kerk) €  , 3e (doelcollecte) € …. 
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Zomervespers over Prediker in de Grote 
Kerk, aanvang 19.00 uur.  
 
Welkom in de Grote Kerk bij de oecumenische 
zomervespers. Er worden géén opnames meer 
gemaakt. Voorgangers van verschillende kerkge-
nootschappen gaan voor. Zie hiervoor Gaande-
weg. Zij zullen verschillende accenten leggen bij 
de lezingen uit het boek Prediker. Omdat er nog 
geen gemeentezang plaats vindt zullen de lie-
deren worden gezongen door leden van de Mi-
chaëlscantorij 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 contactonder-
zoek door de GGD wordt u gevraagd ter plaatse 
uw naam, adres en telefoonnummer achter te la-
ten. Samenzang is niet toegestaan. De toiletten 
kunnen niet worden gebruikt. 

23 aug. Vg: ds. Jos Douma, VGK/Plantagekerk ‘De 
balans vinden’ Prediker 7,15- 22 

30 aug. Vg: ds. Fride Bonda, Remonstrantse en 
Doopsgezinde kerk ’Geen grootspraak’ Prediker 
9,13-18 /10,1  

 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan  
kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 12.00 uur, 
met als onderwerp de datum van plaatsing.  
deze kerkgroet is samengesteld door Tim Krooneman  
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