
KERKGROET    (oplage geen)   18 oktober 2020 

Voorganger  :  ds Nelleke Eygenraam   

Collecten :  1. Diaconie  2. Kerk  3. Werelddiaconaat 

 

 

 

 

 
Deze zondag gaan de bloemen, als 
een groet van de gemeente, 
naar Hr. K. Ballast 

 
 

Kaarten op zondag 11 oktober 
Als groet vanuit de Oosterkerk zijn er afgelopen 
zondag ter bemoediging kaarten verstuurd naar 

• mevrouw J.E. Wolters- v. Milgen en  

• de heer K. Ballast. 
Er is een kaart gestuurd naar de heer J. Stronk-
horst om hem sterkte te wensen bij het herstel.  
En er is een kaart verstuurd naar  
mevrouw J. Hiemstra-de Jager, waarmee wij haar 
Gods zegen wensen op haar nieuwe woonplek. 

 

De 3e Collecte is bestemd voor  
het Werelddiaconaat. 
Op 16 oktober jl. was het Wereldvoedseldag. Deze 
dag wordt gehouden op initiatief van de FAO, de 
voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde 
Naties. Daarmee wil men tot uiting brengen dat de 
aarde ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle 
wereldbewoners een volwaardige maaltijd voor te 
zetten. Als we maar eerlijk delen! Jaarlijks vraagt de 
FAO wereldwijd aandacht voor voedselzekerheid in 
de wereld. 
 
Kerk in Actie wil de collecte van deze zondag be-
stemmen voor een project Nepal. 
De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal 
levert maar voor zes tot acht maanden per jaar 
voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar 
is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United 
Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun 
inkomsten te verbeteren door visteelt in en 
ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. 
UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, 
het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en 
het creëren van picknick- en overnachtings moge-
lijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het ver-
bouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 
1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele 
jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze 

Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit ver-
nieuwende project! 
 
 

Aanmelden kerkdienst (en afmelden) 

Aanmelden voor de kerkdienst kan tot vrijdag-
avond 19 uur. Om een kerkdienst bij te wonen vult 
u een online formulier in. Na aanmelding krijgt u 
op het aangegeven emailadres een bevestigings-
mail van Google Formulieren (kijk evt. in uw 
ongewenste mail). Via deze mail kunt u uw 
aanmelding nog wijzigen of annuleren (zet 
aantallen op 0), dit kan ook tot vrijdag 19 uur. 
Krijgt u GEEN bevestigingsmail, meldt u dan 
opnieuw aan! 
Uiterlijk op de zaterdag voor de dienst krijgt u 
bericht of u kunt komen (of dat er meer dan 30 
aanmeldingen waren en u een volgende keer 
welkom bent). Als u zou komen maar toch 
verhinderd bent, laat het dan weten in antwoord 
op het bericht. Misschien dat we dan iemand 
anders nog blij kunnen maken! 
Aanmelden dienst 18 oktober: klik hier. 
Aanmelden dienst 25 oktober: dan klikt u hier  
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 overheid. 
Voor kerken zijn de maatregelen niet opnieuw 
gewijzigd, en als Oosterkerkgemeente volgen we 
de bestaande adviezen op. Dat betekent dat we in 
de Oosterkerk ruimte geven aan 30 kerkgangers. 
De medewerkers komen daar bovenop en dat geldt 
ook voor de kinderen en jongeren (in een aparte 
ruimte). 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 inacht-
neming van de nodige veiligheidsmaatregelen. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoLtEKLE7WnQGmx1rY4-fz7nsWEBMXFu9qH_3wThNNv9olHg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvRbr9El7vtDVoIAYQKtTE2gA5zhPvQyAcuZH4waDibRSSIA/viewform
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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 
daarop 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 bij het naar binnen en naar 
buiten gaan een mondkapje draagt (op uw zitplaats 
mag het mondkapje weer af). Neem dat zelf zo veel 
mogelijk mee. Maar als het is vergeten, geen nood. 
Er liggen in de kerk prachtige duurzame door Gery 
Woltinge gemaakte mondkapjes klaar. Een kleine 
gift daarvoor is welkom, er staat een potje naast. 
Natuurlijk kunt u ook geld overmaken naar de 
wijkkas van de Oosterkerk, onder vermelding 
‘mondkapje’. 
 
Kinderen en jongeren 
In de maand oktober is er op de tweede en vierde 
zondag van de maand kinderkring, dus niet op 
zondag 18 oktober en wel 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. 
Oppasdienst wordt wel iedere zondag aangeboden. 
Ook het jeugdwerk kan gelukkig 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 
gemeente 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 
kiezen voor vergaderingen. Stel fysieke bijeen-
komst 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 is voorlopig 
weer 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 
aandurft, 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).  
 
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 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
mailto:bagijnehof@oosterkerk.nl
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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. 
 
Zondag 25 oktober:  
oecumenische kanselruil 
Het is een groot goed dat ondanks allerlei strenge 
maatregelen volgende week zondag toch de jaar-
lijkse oecumenische kanselruil plaats kan vinden. 
Pastor Hans Schoorlemmer en ds. Iemke Epema 
zullen samen voorgaan in de Oosterkerk, met de 
luxe van maar liefs dertig kerkgangers. Deze vie-
ring is ook online te volgen via de website van de 
Oosterkerk www.oosterkerk.nl 
Pastor Frans van Oosten en ds. Nelleke Eygenraam 
gaan diezelfde zondagochtend samen voor in de 
Dominicanenkerk. Alleen de bewoners van het 
klooster en de mensen die een rol hebben in de 
viering (lector, kosters, koorleden etc.) kunnen de 
vieringen bijwonen, plus enkele genodigden. De 
viering is online te volgen 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/795/events/li
ve  De zaterdagavondviering vervalt.  
 

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 
 
Nieuwe uitgave 
Na o.a.”Psalmen vandaag”  is nu uitgekomen 
”Proeven aan geloven”, van Siebren van der Zee. 
Met woorden die -heel divers- iets over geloven 
aanraken. Verkrijgbaar bij boekhandel  Westerhof 
(en bij de auteur) voor 10 euro.  
 
Hartelijk welkom bij de vieringen in de 
Grote of St.-Michaëlskerk! 
Anders dan u tot nu toe gewend was, dient u zich 
van tevoren aan te melden voor de vieringen om-
dat we ons willen houden aan het advies 30 
bezoekers per viering toe te laten. 
Om u aan te melden gaat u naar de website van 
de Michaelscantorij: www.michaelscantorij.nl 
vervolgens klikt u op het kopje: ‘opgave vieringen’  
 
U ziet nu een formulier waar u uw naam, e-mail-
adres en telefoonnummer invult. Hoort u vervol-
gens niets van ons, kunt u op zondagmiddag ge-
woon naar de viering komen.  
Mocht u buiten de 30 aanmelding vallen, krijgt u 
van ons bericht. 
 
Heeft u zich opgegeven, maar besluit u toch niet 
te komen, wilt u zich dan afmelden via dezelfde 
site   (www.michaelscantorij.nl)  en onder het 
kopje ‘contact’ een bericht achter laten? Dan kan 
iemand van de wachtlijst de viering bezoeken. 
 
A.s. zondag  18 oktober bent u van harte welkom 
in de vesper om 17:00 uur waarin voorgaan Els 
Rademaker en Harry Steenbergen. Dit najaar staan 
de vieringen in het teken van de Bergrede. 
Enkele leden van de Michaëlscantorij zingen de 
liederen en Toon Hagen bespeelt de piano en het 
orgel. 
 

Werkgroep Carei 
Veel activiteiten zijn sinds maart nagenoeg stil 
komen te liggen. Zo werd de jaarlijkse 
rommelmarkt voor Oost Europa te elfder ure 
afgeblazen toen de pandemie formeel een feit 
was. Ook wij moesten schakelen. Acties voor 
fondsenwerving leken niet mogelijk. Wij konden 
niet meer naar Carei gaan. Maar gelukkig hebben 
we weer veel spullen gekregen, vooral kleding, 
schoenen en incontinentiematerialen. Onlangs 
kon 17 m3 naar Carei getransporteerd worden. 
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Het werd daar in dank aanvaard. Voor meer 
informatie zie www.oosterkerk.nl. 
Willem Boerman (vz. Werkgroep Carei; tel. 
038.4534181) 

 
 
Deze kerkgroet is gemaakt door Tim Krooneman 
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