
KERKGROET    (oplage geen)   13 September 2020 

Voorgangers  : ds. Iemke Epema 

                                      : ds.  Nelleke Eygenraam 

Collecten :  1. Diaconie 2. Kerk 3. Wijkkas 

 

 
Bloemengroet 

De bloemen van deze zondag 

gaan naar Fam. Boers 

 Op deze manier laten we onze 

verbondenheid blijken. 
 

 
Hartelijk dank voor alle kaarten en andere blijken 
van belangstelling. Nadat Remine door 
osteoporose haar rug gebroken heeft, gaat haar 
conditie helaas geleidelijk achteruit. Arie loopt 
moeizaam door Parkinsonisme. Dankzij goede 
hulp wonen we gelukkig nog samen thuis. Jullie 
meeleven doet ons goed. 
Remine en Arie van der Zwan 
 
Doelcollecte Wijkkas 
Er is weer een nieuw kerkelijk seizoen begonnen, 
ondanks de beperkingen waarmee we door corona nog 
steeds rekening moeten houden. Tal van vrijwilligers 
hebben zich ingespannen om toch een inspirerend, 
verbindend en verrijkend programma samen te stellen. 
Activiteiten om naar uit te kijken en die vooral worden 
gefinancierd uit de wijkkas. Deze zondag is de 
opbrengst van de derde collecte daarvoor bestemd, 
giften die volledig ten  goede komen aan de eigen 
wijkgemeente. Die kan er ook zelf een bestemming aan 
geven. Wie niet naar de kerk komt, kan gebruik maken 
van andere mogelijkheden om te geven. Bijvoorbeeld 
door een bedrag over te maken naar het eigen 
bankrekeningnummer van de wijkkas. 

Startzondag 13 september 
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 
startzondag!  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 het liefst een beetje verspreid over onze wij Tien 
mensen hebben zich nu beschikbaar gesteld. Nog maar 
5 koffiedrinkers hebben zich opgegeven, we hopen dat 
er nog wel wat bij komen! Als u op 13 september graag  

 
bij iemand op de koffie wil na de dienst kunt u zich 
opgeven bij ds. Iemke epema: iemke.epema@hetnet.nl 
of telefonisch: 038-4542366. Zij heeft de lijst met 
gastadressen. Vanwege privacyoverwegingen kunnen 
die niet op de kerkgroet worden gezet. Het gaat om 
een uurtje gezellig bij elkaar zitten,  van 11:15 uur/ half 
12 tot uiterlijk half 1.  Mensen die liever thuis de dienst 
online volgen, maar wel graag meedoen met het 
koffiedrinken zijn ook van harte welkom. ’s Middags 
wordt er een korte fietstocht georganiseerd voor wie 
dat wil, voor mensen van de adventskerk en de 
oosterkerk. Zie daarvoor het bericht elders op deze 
kerkgroet 
 
Dag allemaal, 
Zondag 13 september (startzondag) is er een 
Gezin op Zondag activiteit in het park 'de 
schellerdriehoek' in Zwolle-Zuid. 
In de bijlage staat de poster die misschien 
(verkleind) een plekje op[ de websites kan krijgen. 
Hieronder de praktische informatie voor 
aankondigingen op andere publicaties : 
  
Gezin Op Zondag 
Thema :  schatzoeken  (met pannekoekenlunch) 
Waar :  Speelpark Schellerdriehoek (verzamelen bij de 
grote picknicktafel) 
Wanneer :  Zondag 13 September   We starten om 11 
uur met limonade en koffie  !! 
  
Neem je vriendjes en vriendinnetjes mee !! 
Extra informatie nodig :    
Dirk Jan Steenbergen   (steenburger@kpnmail.nl) 
groet  Dirk Jan 
 
JONGE GEZINNENMIDDAG, ZONDAG 27 SEPTEMBER, 
IN DE NOOTERHOF 
Wij vinden het heel leuk voor jullie weer een jonge 
gezinnenmiddag te organiseren! 
Op zondag 27 september, rond 11:30, verzamelen we 
bij de ingang van Doepark de Nooterhof. Daar doen we 
allemaal leuke dingen samen, rond het thema 
‘schepping’. Voor de kinderen is er een natuurbingo en 
natuurlijk de waterspeeltuin in de Nooterhof. Vergeet 
je zwemkleding niet, want bij lekker weer is het voor 
(kleine) kinderen heerlijk hierin te spelen. 
Voor de volwassenen zal er een rondleiding zijn door 
de Nooterhof, door een van de vrijwilligers van de 
Milieuraad. Maar we starten met een overheerlijke 
picknick samen! Hiervoor vragen we iedereen die komt 
een klein hapje mee te nemen, zodat we kunnen 
genieten van elkaar meegebrachte eten. We zouden 
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het leuk vinden als je een hapje meeneemt dat iets te 
maken heeft met het thema. Wees creatief! We horen 
graag voor 22 september of je komt en met hoeveel. 
Dat kan via onderstaande e-mailadressen. 
Jullie weten dat in deze tijd veel dingen onzeker zijn. 
Ook ons programma kan gewijzigd worden. Wij 
ontmoeten elkaar buiten, waardoor de afstand 
gewaarborgd is. Maar bij slecht weer is er een kans dat 
we de middag moeten verplaatsen.  
We zien er erg naar uit elkaar weer te zien. Mail gerust 
als je vragen hebt. Groetjes, Leanne en Heidi 
(leanne.zwama@hotmail.com / 
heidischroder433@hotmail.com 
 
Grote of Sint Michaëlskerk Zwolle. Thema in het 
najaar: De Bergrede Welkom in de Grote Kerk.  
Vanwege ‘coronatijd’ zijn er wat beperkingen regels: 
Een beperkt aantal bezoekers mag 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. De toiletten kunnen 
niet worden gebruikt. Samenzang is niet toegestaan. 
De liederen zullen worden gezongen door leden van de 
Michaëlscantorij of het Michaëlscantatekoor. De 
muzikale leiding berust bij Toon Hagen.  
 
De Bergrede.  
In alle vieringen komt een gedeelte van De Bergrede 
aan bod. Deze rede beoogt het leven van mensen te 
verdiepen, beoogt een praktijk van waarachtig solidair 
leven. Het is een indringende uitnodiging van 
Godswege, verwoord door Jezus. Het zijn  uitdagende 
woorden. In zijn in 1937 verschenen boek Navolging 
besteedt Dietrich Bonhoeffer uitgebreid aandacht aan 
deze appellerende woorden waaraan christenen en de 
kerk niet zomaar aan voorbij kunnen gaan.  
13 sept. 19.00 uur Michaëlsviering Taizé 
20 sept. 17.00 uur Michaëlsviering,  
vg. ds. Nelleke Eygenraam Goed om alvast te weten: 
het aanvangstijdstip van de  
Michaëlscantateviering(en) op 27 september is om 
16.30 uur en 19.00 uur! 
 

Startzondag 13 september: het 
goede leven 
Zondag 13 september is het 
startzondag. In de Oosterkerk gaan 
ds. Nelleke Eygenraam en ds. 

Iemke Epema dan samen voor en in de Adventskerk ds. 
Hans Tissink en ds. Elly Urban.  We sluiten ons in beide 
diensten aan bij het landelijk jaarthema Het goede 
leven. Er zal vrolijke muziek klinken van oa een 
saxofoon. Op deze bijzondere zondag willen we ook 

toch één keer weer als gemeente weer even samen 
zingen. Dat doen we na de dienst op de parkeerplaats 
op de Turfmarkt, waar genoeg ruimte is om een veilige 
afstand tot elkaar te houden. Wie wil kan meedoen 
met het zingen van Lied 419 vs 1, die bij het verlaten 
van de kerk op het beeldscherm zal verschijnen, zodat 
u het zich in kunt prenten.  U kunt ook uw liedboek of 
telefoon meenemen om de tekst bij de hand te 
hebben. U kunt ook deze kerkgroet uitprinten met de 
tekst 
Wonen overal nergens thuis, 
Aarde, mijn aarde, mijn moeders huis. 
Vallende sterren, de schim van de maan, 
Mensen die opstaan en leven gaan, 
Mensen, veel geluk! 
 
Koffiedrinken na de dienst 
Veel mensen zeggen dat ze het koffiedrinken en de 
onderlinge ontmoeting na de dienst zo missen. Ook 
koffiedrinken hopen we deze startzondag wel te doen, 
in aangepaste vorm. Mensen met een ruime tuin 
ontvangen na de dienst vier of vijf gemeenteleden op 
de koffie. 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. Er zijn negen gastadressen en 
inmiddels hebben zich rond de twintig koffiedrinkers 
opgegeven. Er is nog veel meer plek en u kunt zich nog 
tot uiterlijk vrijdagavond 11 september opgeven bij ds. 
Iemke Epema: iemke.epema@hetnet.nl of telefonisch: 
038-4542366. Zij heeft de lijst met gastadressen; 
vanwege privacyoverwegingen kunnen die niet op de 
kerkgroet worden gezet. Zaterdag ontvangt u van haar 
een mail bij wie u die ochtend te gast bent. Het belooft 
zondag mooi weer te worden gelukkig. Dus grijp uw 
kans! Het gaat om ruim een uur gezellig bij elkaar 
zitten,  van 11:15 uur/ half 12 tot uiterlijk half 
1.  Mensen die liever thuis de dienst on line volgen, 
maar wel graag meedoen met het koffiedrinken zijn 
uiteraard ook van harte welkom in één van de tuinen. 
's Middags wordt er op deze hopelijk zonnige dag een 
korte fietstocht georganiseerd voor wie dat wil, voor 
mensen van de Adventskerk en de Oosterkerk. 
 
Korte fietstocht ‘Johannes van Ommen’ 
Op startzondagmiddag 13 september kunnen 
gemeenteleden van het cluster Adventskerk-
Oosterkerk zich verzamelen om 14.00 uur bij het 
gedenkmonument van Thomas a Kempis bij 
begraafplaats Bergklooster (ingang Bergkloosterweg). 
Onder leiding van Mink de Vries maken we een korte 
fietstocht in Zwolle. Hij zal ons iets vertellen over 
Johannes van Ommen en de Moderne Devotie. De 
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fietstocht brengt ons via de devotenbuurt (met de van 
Ummenstraat) naar de Praubstraat / Begijnen-straat in 
hartje Zwolle en eindigt om 15.30 uur. Vanzelfsprekend 
houden we anderhalve meter afstand van elkaar. 
 
Zondag 20 september ochtenddienst 
Volgende week, zondag 20 september, gaat Anneke 
Lammers, lid van onze gemeente,  in de ochtenddienst 
voor als gastvoorganger. Anneke heeft onlangs haar 
theologiestudie afgerond en is op zoek naar een eigen 
gemeente. Wij willen haar graag de mogelijkheid 
bieden om een keer bij ons voor te gaan, zoals ze ons 
heeft gevraagd. U kunt zich voor deze dienst opgeven 
de link:   https://forms.gle/6Km3ynK1nFaxwpM18  
 
Aanmelden bijwonen kerkdienst 
Voor de dienst van 20 september as. kunt u zicht 
aanmelden via dit formulier. 
https://forms.gle/6Km3ynK1nFaxwpM18 
Deze dienst is er ook kinderkring en oppasdienst voor 
de allerkleinsten. Aanmelden kan tot vrijdagavond 
19.00 uur voorafgaand aan de zondag.. Ook kunt u op 
woensdagavond bellen op nr: 06-33205179 
Met dit nieuwe formulier krijgt u een bevestiging van 
aanmelding via de mail en kunt u later eventueel uw 
aanmelding zelf wijzigen. Uiterlijk zaterdag voorafgaand 
krijgt u een mail of er een plek voor u beschikbaar is of 
niet. Voor de dienst van 13 september kunt u zich 
aanmelden via https://bit.ly/3hV6nkV. Dit kan tot vrijdag 
11 september 19.00 uur. 
 

20 september avonddienst:  
oecumenische vredesviering in de basiliek 
Het is een mooie en lange traditie om aan het begin 
van de vredesweek een oecumenische viering te 
houden. We doen dit als Oosterkerk samen met de RK 
Thomas a Kempis parochie en de lutherse gemeente 
en de laatste jaren ook samen met de basisgemeente 
de Werkplaats , de doopsgezinde en de remonstrantse 
gemeente uit de Wolweverstraat. De laatste jaren 
waren we 's ochtends om 10 uur te gast in de Onze 
Lieve Vrouwe Basiliek, waar om half 12 weer een 
volgende dienst werd gehouden. Vanwege de 
bijzondere omstandigheden rond het virus en het 
beperkte aantal plaatsen in de basiliek (dat zijn er voor 
die beide vieringen in totaal 50) houden we deze keer 
in plaats van een gezamenlijke ochtenddienst een extra 
avondviering om 19 uur. Aan deze vredesviering wordt 
meegewerkt door leden van het koor DoReVocaal olv 
Johannes Dijkstra en door onze organist Rudie Altelaar. 
Het thema is Vrede verbindt verschil. Voorgangers zijn 
pastor André van Boven  van de RK parochie, ds. Margo 
Jonker van de lutherse gemeente, ds. Fride Bonda van 
de remonstrantse gemeente en ds. Iemke Epema van 
de Oosterkerk. Ook vanuit de basisgemeente is er 
vertegenwoordiging. Na de viering wordt er buiten op 
het kerkplein koffie uitgedeeld in kartonnen bekertjes. 

U bent allen van harte uitgenodigd voor deze viering, 
we hopen dat de Oosterkerk ook goed 
vertegenwoordigd zal zijn. U kunt zich aanmelden 
via het reserveringssysteem op de website van de Onze 
Lieve Vrouwe Basiliek: 
https://www.basiliekzwolle.nl/kerkdienst. U vult uw 
naam, uw e-mailadres en het aantal personen in. 
Daarna klikt u één keer op 19.00 uur en dan op de 
knop verzend. Vkrijgt u een bevestiging per e-mail van 
uw reservering. De vier live te volgen 
op: https://www.facebook.com/basiliek.olvzwolle.3 of 
enige tijd later via 
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOVhq
LBLP79Dddqib4sNmAA Via de zoektermen Basiliek OLV 
Zwolle (Facebook) en Eucharistievieringen OLV basiliek 
Zwolle  (Youtube) komt u uit bij de viering. 
 
Vredesweek 2020 in de Oosterkerk 
Vredesplatform Zwolle organiseert diverse activiteiten 
in de Vredesweek van 19 t/m 27 septembere: 
www.vredesplatformzwolle.nl. Twee van deze 
activiteiten vinden plaats in de Oosterkerk: 
 
Documentaire ‘Ik alleen in de klas’  
Op dinsdag 22 september om 20.00 uur draaien we de 
documentaire ‘Ik alleen in de klas’ (2016; 74 minuten). 
Regisseur Karin Junger, witte moeder van drie donkere 
kinderen, gaat samen met haar familie de confrontatie 
aan met het racisme dat zij dagelijks ervaren. De Black 
Lives Matter protesten, maken het onderwerp actueel. 
Aanmelden verplicht: 
vredesplatformzwolle@gmail.com. 
 
Voorstelling ‘Bonhoeffer. Wie ben ik?  
Op donderdag 24 september om 20.00 uur is de 
voorstelling ‘Bonhoeffer. Wie ben ik?’. Dietrich 
Bonhoeffer was predikant en deed mee aan een 
aanslag op Hitler. Hij werd gepakt, veroordeeld en op 9 
april 1945 opgehangen. 39 jaar oud. In antwoord op de 
vraag ‘wie ben ik?’ vocht hij tegen zichzelf, met God, 
voor vrijheid, in de gevangenis met de dood voor ogen, 
om overgave, om liefde. In deze voorstelling volgt Kees 
van der Zwaard hem op zijn zoektocht. Hij speelt 
samen met alt-violiste Roosmarijn Tuenter. Zij vertolkt 
Maria von Wedemeyer, de geliefde van Bonhoeffer. 
Opgeven kan tot 23 september via 
https://forms.gle/YtcFBQnZdQ7GWA66A (link is ook op 
website te vinden). 
 
Doop en Avondmaal 
We hebben besloten om het vieren van het 
Avondmaal uit te stellen tot de tijd dat het delen 
van brood en wijn weer zonder al te ingewikkelde 
veiligheidsmaatregelen mogelijk is. We hebben al 
wel weer een volgende doopdienst gepland. We 
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dopen nu niet meer dan twee kinderen in een 
dienst, om de drukte beheersbaar te houden. De 
volgende doopdienst is op zondag 4 oktober. Er is 
al een dopeling aangemeld en er kan er dus nog 
een bij. Ouders die hun kind dan graag willen laten 
dopen wordt verzocht contact op te nemen met ds. 
Hans Tissink. 

 
Pastoraat 
Inmiddels bezoeken predikanten mensen die dat 
willen ook weer binnen, op anderhalve meter 
afstand. Dat gaat prima. Als u graag bezoek van 
uw wijkpredikant zou willen krijgen kunt u contact 
met haar of hem opnemen. 
 
Start Ontmoetingshuis Moderne Devotie op  
22 september 2020 
Op dinsdagavond 22 september is het zover. Dan 
gaan we als Ontmoetingshuis Moderne Devotie 
weer van start met onze bijeenkomsten. Na een 
gedwongen coronapauze beginnen we dit najaar 
voorzichtig met een serie samenkomsten in 
zalencentrum Bagijnehof naast de Oosterkerk 
(Koewegje 2, 8021 AG). Dit betekent dat we 
voorlopig nog geen maaltijden houden. We 
beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 21.15 
uur. De kosten bedragen 5 euro per keer. Voor 
info, aanmelding en betaling zie: 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. 
Op de eerste bijeenkomst zal ds. Hans Tissink de 
aftrap nemen met een korte inleiding over het 
onderwerp ‘Geduld in crisistijd’. Misschien hebben 
in deze coronatijd de wijze spreuken van Thomas 
a Kempis in zijn Navolging van Christus ons nog 
wel meer te zeggen dan anders. Iedereen is van 
harte uitgenodigd. We hopen op boeiende 
bijeenkomsten. 
 
18+gesprekskring 
Ben je 18 jaar of ouder en vind je het leuk om met 
leeftijdgenoten te praten over wat diepere zaken 
van het leven? Vragen als: Wat verlang ik? Wat 
helpt mij in coronatijd? En wat betekent het goede 
leven eigenlijk voor mij? Dan is de 
18+gesprekskring vast iets voor jou. En misschien 
ook iets voor jouw vriendin of vriend. 
We gaan beginnen met een zoomontmoeting over 
het jaarthema ‘Het goede leven’ op zondagavond 
27 september 2020 om 19.30 uur. Heel leuk als je 
wilt meedoen. Voor info en aanmelding kun je 
terecht bij ds. Hans Tissink, 038-3374406 of 
jttissink@hetnet.nl 
 
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. 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).  

er is geen 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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