
KERKGROET    (oplage geen)   11 oktober 2020 

Voorganger  :  ds Iemke Epema   

Collecten :  1. Diaconie  2. Kerk  3. Exploitatie PGZ 

 

 

 

Bevestiging 
Per abuis heeft vorige week in de kerkgroet een 
verkeerde datum van de bevestiging van Chris 
Bosch  gestaan. Chris Bosch zal zondag  bevestigd 
worden als diaken met een bijzondere opdracht. Hij 
gaat plaats nemen in het mode-
ramen van de Diaconie van de 
PGZ. Chris Bosch is jarenlang 
diaken geweest in de Ooster-
kerk. Hij krijgt de bloemen ! 

 
Kaarten op zondag 4 oktober 
Afgelopen zondag zijn er kaarten verstuurd als 
groet vanuit onze gemeente.  
De volgende gemeenteleden hebben een kaart 
ontvangen ter bemoediging:  

• mevrouw J. Oud-Westerop,  

• de heer W. Hetebrij en  

• mevrouw A. Baarslag. 
En er is een kaart verstuurd naar 

• mevrouw H. Treep, waarmee wij haar alle goeds 
wensen op haar nieuwe plek! 

 

Verrast was ik zondag toen ik die prachtige bos 

bloemen uit de Oosterkerk ontvangen mocht. 
Ik geniet er volop van. Hartelijk dank daarvoor en 
een hartelijke groet, Gré van Enk-de Haan 

 

Aanmelden kerkdienst 
Om een kerkdienst bij te wonen vult u een online 
formulier in. Na aanmelding krijgt uiterlijk op de 
zaterdag voorafgaand aan de kerkdienst via email 
bericht of u kunt komen of dat er geen plek be-
schikbaar is. Controleer dus het emailadres goed 
wat u invult  Aanmelden kan tot vrijdagavond 19 
uur. 
Aanmelden dienst 11 oktober  
Aanmelden dienst 18 oktober  
Telefonisch kan het op woensdagavond via 06-
33205179 
 

Wat betekenen de nieuwste maatregelen 
voor ons als Oosterkerk? 
Vanwege de snel oplopende besmettingscijfers zijn 
er nieuwe maatregelen genomen door de over-
heid.  Groepsbijeenkomsten waren al beperkt tot  
 

 
30 mensen en kerkdiensten vormen nu niet langer  
een uitzondering. Op de website van de PKN staat 
te lezen: Gehoord hebbend de overheid ad-viseren 
wij gemeenten zeer dringend om in de maand 
oktober met maximaal 30 mensen (exclusief 
medewerkers) samen te komen tijdens de ere-
dienst. Gemeentezang wordt ten zeerste afgera-
den. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook 
wordt er geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens 
verplaatsingen.   
We volgen deze adviezen op. Dat betekent dat we 
in de Oosterkerk de komende weken ruimte geven 
aan 30 kerkgangers. De medewerkers komen daar 
bovenop en dat geldt ook voor de kinderen. Het zal 
er waarschijnlijk op neer komen dat het voor wie 
dat wil eens in de drie of twee weken mogelijk is 
naar de kerk te gaan. Gelukkig kan de dienst ook 
thuis met beeld en geluid gevolgd worden. Daarbij  
kunt u er ook aan denken iemand uit te nodigen die 
zelf thuis de technische mogelijkheden niet heeft, 
natuurlijk met inachtneming van de nodige 
veiligheidsmaatregelen. 
 
Van te voren aanmelden         
Als u graag naar de dienst wilt komen is het echt 
belangrijk dat u zich van te voren aanmeldt, ook als 
u medewerker bent, via het aanmeldformulier op 
de website, waarnaar in de kerkgroet wordt 
verwezen. Als dat op de ene manier niet lukt (er is 
wel eens even een technische storing geweest), bel 
dan het aangegeven telefoonnummer of desnoods 
de scriba of predikant. Bij 30 aanmeldingen van 
kerkgangers zonder taak in de dienst stopt de teller. 
Mensen die zich hadden aangemeld maar voor wie 
helaas geen plaats meer was hebben de week daar-
op voorrang. Geef u zich dan wel weer opnieuw op. 
Wees niet te bescheiden, geef u gewoon op als u 
graag wilt naar de kerk wilt gaan, het is fijn als er 
mensen aanwezig zijn en wij zorgen wel voor een 
eerlijke selectie. Let op: u kunt alleen naar de dienst 
toe gaan als u per mail of telefoon een bevestiging 
heeft gekregen. 
 
Mondkapje verplicht 
Belangrijk is ook dat u vanaf komende zondag bij 
het naar binnen en naar buiten gaan een 
mondkapje draagt. Neem dat zelf zo veel mogelijk 
mee. Maar als het is vergeten, geen nood. Er liggen 
in de kerk prachtige duurzame door Gery Woltinge 

https://forms.gle/NmWtMdBvdVUp4T226
https://forms.gle/nGjcLHp8QRkxTSbT9
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gemaakte mondkapjes klaar. Een kleine gift daar-
voor is welkom, er staat een potje naast. Natuurlijk 
kunt u ook geld overmaken naar de wijkkas van de 
Oosterkerk, onder vermelding ‘mondkapje’. 
Door de verkoop van deze mondkapjes j.l. kwamen 
bij de wijkkas afgelopen week 5 stortingen binnen: 
€ 40,- 
 
Kinderen en jongeren 
In de maand oktober is er op de tweede en vierde 
zondag van de maand kinderkring, dus komende 
zondag 11 oktober, en dan weer op 25 oktober. Nu 
we veel minder kerkgangers kunnen ontvangen 
organiseren we niet meer iedere week kinderkring, 
maar richten ons op die twee zondagen in de 
maand. We hopen dat er op die momenten dan een 
groepje kinderen is, dat maakt het voor de kinderen 
en hun leiding leuker dan wanneer er elke zondag 
maar twee of drie kinderen zijn. Ouders mogen hun 
kinderen voor de dienst tot aan de deur van het 
wijkcentrum brengen en vervolgens zelf de ingang 
onder de toren nemen om de kerk binnen te gaan. 
Net zoals we de afgelopen weken gebeurde komen 
de kinderen in het begin van de dienst met hun 
leiding binnen achter de kerkenraad aan. Na een 
kort kindermoment gaan ze met de leiding naar 
hun eigen ruimte. Oppasdienst wordt wel iedere 
zondag aangeboden. Ook het jeugdwerk kan ge-
lukkig gewoon doorgang vinden. Voor de groepen 
van VierDeZondag en Provider verandert er op dit 
moment dus niets. 
 
Bijeenkomsten door de week 
Voor bijeenkomsten van groepen uit onze ge-
meente door de week in het wijkcentrum is ons 
beleid: alleen overleg en gesprek in kleine groepen, 
de richtlijn is rond de 10 mensen. We proberen die 
goed te spreiden over de week. De dinsdag is 
momenteel de drukste avond, het verzoek is zo 
veel mogelijk de maandag of de woensdag te kie-
zen voor vergaderingen. Stel fysieke bijeenkomst 
uit waar dat kan en overleg zoveel mogelijk digitaal. 
Ook belangrijk: vraag het op tijd aan de beheerder 
(bagijnehof@oosterkerk.nl) als je van een ruimte in 
de kerk gebruik wilt maken. Komen zonder 
aanmelding kan echt niet meer. Het repeteren van 
koren in de kerkzaal, waar onder strenge voor-
waarden net weer mee begonnen was, is voorlopig 
weer even stil gelegd. Dat is op dit moment helaas 
te risicovol. 
 

Pastoraal bezoek 
Mensen thuis bezoeken kan gelukkig ook doorgaan, 
met inachtneming van een veilige afstand. Nu er 
weer minder mogelijk is, wordt het leven voor 
velen weer eentoniger en eenzamer. Juist één op 
één contacten kunnen dan heel belangrijk 
zijn!  Zoek elkaar op, en als u dat niet fysiek aan-
durft, pak weer vaker de telefoon. Moedeloosheid 
ligt gemakkelijk op de loer, zeker nu we weer de 
donkere tijd tegemoet gaan. Laten we elkaar goed 
in het oog houden! Als u graag contact met een 
predikant wilt, laat het weten, rechtstreeks, of via 
coördinator Margrieta de Boer 
 (margrieta.de.boer@home.nl, tel 038-4546229).  
 
De 3e Collecte is bestemd voor de 
Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle. 
Het is waardevol om ergens bij te horen, je welkom 
te weten en je thuis te voelen in de kerk. Het is ook 
van veel waarde dat er predikanten en kerkelijk 
werkers en musici zijn om het gemeenteleven op 
professionele wijze te ondersteunen. Vergeet 
daarnaast de vele vrijwilligers die de kerk rijk is niet: 
kostbare krachten. 
Al dit waardevolle kerkenwerk wordt gefinancierd 
met ‘levend geld’. Hiervoor wordt elk jaar in januari 
de actie Kerkbalans gehouden. Daarnaast zijn door 
het jaar heen deze doelcollecten nodig. Alvast 
hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 
In Memoriam 
Op dinsdag 29 september overleed Jenneken van 
Dam-Kok, in de leeftijd van 73 jaar. Zij werd de 
laatste jaren verpleegd in het Theodora Vos de 
Wael Huis. Daarvoor woonde ze aan de Gouden 
Regenstraat en kwam ze af en toe in de Jeruzalem-
kerk. Ze was sinds 1998 weduwe van Piet van Dam. 
Ze had geen kinderen. Ze is jarenlang gitaardocen-
te geweest en later begon ze aan een studie theo-
logie. Ze was een zeer vriendelijke, bescheiden en 
fijnzinnige vrouw. Op de rouwkaart staat te lezen 
dat zij, na jaren van schemer van haar versluierde 
geest, met de troost van een liefdevolle verzorging 
in vrede en vertrouwen overleden is. Maandag 5 
oktober is er in kleine kring afscheid van haar 
genomen in de Theodorakapel hier in Zwolle en 
daarna heeft de begrafenis plaats gevonden op 
Bergklooster. Moge zij rusten in vrede  
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Gift 
Via ds. Iemke Epema is een gift van 50 Euro voor 
de wijkkas binnen gekomen. Gever of geefster, 
hartelijk dank! 
 
Zendingskalender 2021 
Ook voor het komende jaar wordt er een zen-
dingskalender uitgegeven, deze keer met batiks 

uitgevoerd door de Batik Workshop Kalipenten uit 
Yogyakarta naar ontwerpen van ds. Khristian Aris 
Widodo. Thema: eenheid in verscheidenheid: hoe 
trek je als volgers van de grote godsdiensten in 
Indonesië samen op in een sfeer van tolerantie en 
wederzijds respect? 
Hebt u interesse? Geef dit dan uiterlijk 15 oktober 
door via i.buurma14@gmail.com onder vermelding 
van het gewenste aantal en uw telefoonnummer. 
De kalender wordt dan bij u thuis bezorgd. De 
kosten bedragen € 9,- per stuk. Bij onvoldoende 
belangstelling laten wij u graag weten hoe u de 
kalender zelf kunt bestellen. 
ZWO-commissies  Oosterkerk en Adventskerk 
 

Michaëlsvieringen in de Grote Kerk 
U bent weer welkom in de Grote Kerk waar zondag 
11 oktober om 17.00 uur een Michaëlsviering 
wordt gehouden. Deze keer is het een Taizéviering. 
Ook in deze viering zal er een thema uit de Berg-
rede aan de orde komen. 
Uiteraard zullen er zondag ‘Taizégangers’ komen 
en, zoals bekend, zal het aantal vierders beperkt 
moeten worden tot 30 personen.  
Mocht u aan de viering willen deelnemen, wilt u 
dan voor zaterdag a.s. een mail sturen naar Wouter 
Geerling: e-mail: wfgeerling@hotmail.com, met 
vermelding van uw naam en telefoonnummer.  
Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw reser-
veringssysteem voor de Grote Kerk i.v.m. die be-
perkte toelating van bezoekers.  
De volgende week hopen we u te kunnen informe-
ren over aanmelding voor deelname.  

Ontmoetingshuis Moderne Devotie  
Op dinsdag 20 oktober gaat het Ontmoetingshuis 
Moderne Devotie over rust. De Coronacrisis zorgt 
momenteel voor veel onrust. 
Hoe ga je hiermee om? Soms 
kunnen bepaalde gedachten 
of wijsheden je misschien 
helpen. 
Op deze bijeenkomst kijken we naar woorden van 
Thomas a Kempis. Waar haalde hij rust vandaan? 
En kunnen wij er vandaag wat mee? 
Christine Pilon (ergotherapeut in De Vogellanden 
en theoloog HBO) zal mede vanuit haar ervaring 
een korte inleiding op het actuele thema geven. De 
avond vindt plaats in een zaal van de Bagijnehof 
(Koewegje 2). Het begint om 19.30 uur en duurt 
ongeveer tot 21.30 uur. Er wordt een bijdrage ge-
vraagd van 5 euro voor de onkosten. Opgave is wel 
nodig en kan via: 
 www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl  
Meer info bij: Hans Tissink/06-44480023 of Mink de 
Vries/06-28987955 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Kopij per email aan kerkgroet@oosterkerk.nl vóór 

donderdag 12.00 uur, met als onderwerp de datum 
van plaatsing. 
Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? Stuur 

dan een email aan: redactie@oosterkerk.nl; 
onderwerp: “kerkgroet”. 
 
Deze kerkgroet is gemaakt door Tim Krooneman 
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