
KERKGROET    (oplage geen)   4 oktober 2020 

Voorganger  :  ds Hans Tissink   

Collecten :  1. Diaconie  2. Kerk  3. Kerk en Israël 

 

 

Doopdienst  
Deze zondagmorgen 4 oktober zal Charlotte 
Johanna Catherine worden gedoopt.  
Charlotte is dochter van Albert en Gerdine Dreijer-
van Meijenfeldt (Roemer Visscherstraat 26, 8023 
AM Zwolle) en zusje van de tweeling Hugo en Filip. 
Zij kwam ter wereld op 19 juni 2020. Welkom kind 
van God, welkom in de kerk van Christus, wereld-
wijd en in ons midden. We leven toe naar een 
feestelijke doopdienst. 
 
Bevestiging 
Zondag 4 oktober zal Chris Bosch bevestigd wor-
den als diaken met een bijzondere opdracht. Hij 
gaat plaats nemen in het moderamen van de 
Diaconie van de PGZ. Chris Bosch is jarenlang 
diaken geweest in de Oosterkerk. 

 
Geef uw e-mailadres door aan 
ledenadministratie@oosterkerk.nl  
Graag zouden wij van zoveel mogelijk gemeentele-

den het e-mailadres willen weten om meer mensen 
Corona-bestendig te kunnen bereiken. We willen 
onze kwetsbare gemeenteleden de komende tijd 
liever niet op pad sturen voor kerkbalans en voor 

andere bezorgmomenten, zoals acceptgiro’s en De 
Bagijn. 
Indien mogelijk proberen we op andere manieren 
met elkaar contact te houden. Daar is geen bezor-
ging van post voor nodig! 
Naast bescherming tegen Corona geeft het digitaal 
afhandelen van, bijvoorbeeld Kerkbalans, een forse 
kostenbesparing en scheelt het veel tijd van vrijwil-
ligers die hun tijd dan op andere manieren voor de 
kerk kunnen gebruiken. 

Graag bij uw e-mailbericht vermelden: naam, 
adres en telefoonnummer. 
Bedankt namens de ledenadministratie, ouderling-
kerkrentmeesters en de organisatie van Kerkba-
lans,                                                  Bina Schouwstra 

 

 
Kaarten zondag 27 september 
Vorige week zondag zijn er kaarten verstuurd als 
groet vanuit onze gemeente. 

• De heer F. Apotheker heeft een kaart gekregen 
voor zijn 91ste verjaardag. 

• Frederique Hospers en Niels van ’t Land zijn 
getrouwd en hebben een felicitatiekaart 
ontvangen. 

• Mevrouw G.G. Feijen- Vinke heeft een kaart 
ontvangen om haar beterschap te wensen. 

De volgende gemeenteleden hebben een kaart 
ontvangen ter bemoediging:  

• mevrouw A.J. Bosch- Loonstra,  

• de heer en mevrouw C.H. Apotheker, 

• mevrouw M.E. Bruijne- van Beinum en  

• de familie R. Lammertsen.  

 
De doelcollecte voor 4 oktober 
Kerk en Israël. 
Ieder jaar, op  de Israëlzondag, vieren we in de 
Protestantse Kerk onze onopgeefbare verbonden-
heid met het Joodse volk. De relatie met Israël 
vormt een van de pijlers van de identiteit en het 
belijden van de Protestantse Kerk. Op veel manie-
ren komt dit tot uiting. Zoals het werk van de 
christelijke leef- en werkgemeenschap in Nes 
Ammim, een dorp in Galilea. Hun inzet is het ver-
groten van vertrouwen tussen joden en (Arabische) 
christenen. Ook in Nederland stimu-leert de 
Protestantse Kerk de ontmoeting tussen joden en 
christenen. De opbrengst van de collecte gaat naar 
al deze activiteiten die de Protestantse kerk steunt 
en organiseert om de band met het Joodse volk 
levend te houden en de Joodse wortels van ons 
christelijk geloof te (her)waarderen.  
 

In Memoriam 
Op woensdag 16 september overleed Hendrika 
Westerhof – Kroes, Riekie,  in de leeftijd van  87 
jaar.  De laatste jaren van haar leven werd ze 
verpleegd in een verzorgingshuis het Weijtendaal 
op de afdeling de Dotterbloem. Daarvoor woonde 
ze, eerst samen met haar man, in Holtenbroek aan 
de Vivaldistraat. Tot haar 85e heeft ze daar kunnen 
blijven wonen, dankzij de goede zorgen van haar 
beide kinderen en hulp van buren. Riekie Wester-
hof-Kroes was een lieve, zorgzame en opgewekte 

De bloemen voor a.s. 

zondag gaan naar  

mw. G. v. Enk- de Haan 
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vrouw die van het leven hield. Ze was er vooral op 
bedacht dat het een ander goed ging.  Het geloof 
speelde een belangrijke rol in haar leven. Ze hield 
veel van zingen. De laatste jaren ging ze geestelijk 
sterk achteruit en viel er veel weg, maar de gezang-
en uit haar jeugd kende ze nog goed en zong ze 
graag. Dinsdag 22 september is er een afscheids-
dienst gehouden in Hof Kranenburg, waarna ze 
daar op de begraafplaats naar haar laatste rust-
plaats is gebracht. We lazen woorden uit Prediker, 
over de verschillende tijden in het leven, een tijd 
om te baren en een tijd om te sterven en waarin 
opgeroepen wordt om te genieten van wat goed is. 
Riekie Westerhof-Kroes kon dat heel goed, genie-
ten van de goede dingen van het leven, ook in 
tijden dat het niet gemakkelijk was. Ondanks haar 
sterke lichamelijke en geestelijke achteruitgang 
heeft ze ook in het Weijtendaal, waar ze liefdevol 
verzorgd werd, nog goede jaren gehad. Eigenlijk 
wilde ze nog helemaal geen afscheid nemen van 
het leven, maar haar lichaam was op. In vrede en 
vol vertrouwen is ze gegaan. Moge haar nagedach-
tenis tot zegen zijn voor haar kinderen en allen die 
haar nu moeten missen.                 ds. Iemke Epema 
 
Aanmelden kerkdienst 4 oktober 
Voor het bijwonen van de kerkdienst van komen-
de zondag kunt u zich aanmelden via deze link. 
https://forms.gle/tkoh8KNvamcnr7X3A  
Als u het formulier hebt ingevuld ontvangt u een 
bevestiging van aanmelding per mail van Google 
Formulieren. Controleer eventueel uw SPAM box. 
Uiterlijk zaterdag voorafgaand aan de dienst krijgt 
u een mail of er een plaats voor u beschikbaar is of 
niet. Ook als u een functie hebt in deze dienst 
wordt u verzocht zich aan te melden. Gaan er 
jongeren naar Kinderkring, Oppas of Provider, dan 
kunt u dat ook aangeven.  
Aanmelden kan tot vrijdagavond 19.00 uur 
voorafgaand aan de zondag.. Ook kunt u op woens-
dagavond bellen naar 06-33205179.Tot nu toe 
bereiken we het maximale aantal niet, dus meldt u 
vooral aan! 
 

Voor de dienst van 11 oktober  
kunt u zich ook al aanmelden    
https://forms.gle/wXDi54Tory9Ld2hT7via    

 
 
 

Wat betekent de tweede golf voor ons als 
Oosterkerk? 
Vanwege de oplopende besmettingscijfers zijn er in 
het begin van deze week nieuwe maatregelen afge-
kondigd door de overheid, die inmiddels ook al-
weer aangescherpt zijn.  Groepsbijeenkomsten 
worden weer beperkt tot 30 mensen. Kerkdiensten 
vormen voor alsnog een uitzondering, de oude 
richtlijnen blijven van kracht.  Wij hebben ons als 
kerkenraad bezonnen op deze situatie. Wij zijn heel 
blij dat we nog steeds op zondag samen kunnen 
komen en gelegenheid kunnen bieden aan ieder die 
dat wil om daarbij fysiek aanwezig te zijn.  Er zijn 
veel meer mensen die thuis de dienst volgen dan er 
zondag in de kerk zitten, en we zijn ook heel blij met 
deze betrokkenheid op afstand. We blijven u 
voorlopig uitnodigen voor de vieringen op de 
gebruikelijke manier. Het is echt belangrijk dat u 
zich van te voren aanmeldt via het aanmeld-
formulier. Als dat niet lukt met het aanmeld-
formulier (er is wel eens even een technische 
storing geweest), bel dan het aangegeven tele-
foonnummer of desnoods de scriba of predikant. 
Iedereen houdt zich bij het naar binnen en naar 
buiten gaan keurig aan de instructies van de 
coördinatoren en de anderhalve meter afstand, dat 
loopt perfect. Laten we daar met elkaar scherp op 
blijven. 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 maximaal 10 mensen. Stel fysieke 
bijeenkomst uit waar dat kan en overleg zoveel 
mogelijk digitaal. Ook belangrijk: vraag 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. 
 

Mondkapjes in de kerk ja of nee? 
Op de site van de PKN was woensdag 30 september 
nog geen richtlijn te vinden tav het dragen van 
mondkapjes. De overheid heeft inmiddels het 
dringende advies doen uitgaan overal in publieke 
ruimtes mondkapjes te dragen. Op de site van onze 
classispredikant Klaas van der Kamp, die regelmatig 
een update geeft over de Coronamaatregelen, 
vond ik het volgende: 
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De kerk heeft nog geen uitspraak gedaan over de 
mondkapjes. Voorlopig is men terughoudend met 
reageren, in die zin, dat men de discussie om alsnog 
mondkapjes in de kerk te gaan dragen niet zo maar 
overneemt. Zoals bekend heeft minister-president 
woensdag in de kamer alle Nederlanders geadvi-
seerd in publieke binnenruimtes zoals winkels, mu-
sea, restauranten en treinstations mondkapjes te 
gaan dragen. Rutte gaf zelf al aan dat er allerlei 
uitwerkingen moeten volgen en daaronder hoort 
ook de vraag in hoeverre je als kerk meedoet. 
Discussies van de technische kant bewegen zich in 
vragen als 'het begrip publieke ruimte is juridisch 
gezien niet hetzelfde als openbare gebouwen', en 
'kerkgebouwen behoren so wie so niet tot de pu-
blieke ruimten'. Daarnaast zijn er argumenten die 
te maken hebben met de vraag of het dragen van 
mondkapjes in kerkelijke ruimten meer veiligheid 
kan bieden. Mogelijk komt de PKN nog voor het 
weekend met een positiebepaling. 
 
Op dit moment is er helaas dus nog geen duide-
lijkheid. Het is daarom aan te raden om als u 
zondag naar de dienst komt of door de week in het 
wijkgebouw moet zijn een mondkapje op zak te 
hebben. Waarschijnlijk hebt u dat nu so wie so 
steeds bij u, neem het ook mee naar de kerk. U 
merkt dan ter plekke wel of u het nodig hebt of niet. 
Het zal wel even flink omschakelen zijn, in de kerk 
zitten met een mondkapje op, maar als het wordt 
aangeraden nemen wij dat over. We willen als 
kerkelijke gemeenschap graag duidelijk maken dat 
we er alles aan doen wat mogelijk en redelijk is om 
ons steentje bij te dragen aan de huidige inspan-
ningen om het virus weer in te dammen, die van 
ons allemaal gevraagd worden. We hebben als kerk 
al het bijzondere voorrecht dat diensten en 
bijeenkomsten in ons gebouw nog steeds mogelijk 
zijn, terwijl er op andere plekken vaak veel minder 
kan. We willen daar zorgvuldig mee omgaan. 
 

Oecumenische gesprekskring uitgesteld 
De oecumenische gesprekskring rond het boek Het 
verhaal gaat, die van start zou gaan op dinsdag-
middag 6 oktober, gaat niet door. We wachten met 
onze bijeenkomsten tot de situatie het weer 
toelaat. U wordt daarover via de kerkgroet en door 
coördinator Wim van der Stouwe geïnformeerd. 
 

 

Pastoraal bezoek 
Mensen thuis bezoeken kan gelukkig wel door-
gaan, 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). 
                                                                                                  

Klussengroep 
Binnen de Oosterkerk is een klussengroep actief, 
maar het aantal mensen dat daarin wil meedoen is 
de laatste jaren erg geslonken. 
Met andere woorden we willen graag uitbreiding 
van de bemensing van het klussenteam. Ook het 
aantal klussen dat er aan ons wordt gevraagd is 
het laatste jaar geminimaliseerd, “timmeren we 
wel genoeg aan de weg” of is het bestaan van de 
klussengroep verwaterd, onbekend? 
Bij een grote klus moeten we nu NEE verkopen en 
dat is niet de intentie van de klussengroep. 
Wat is onze vraag, wie wil ons komen versterken 
en wie heeft er klussen of een klusje. 
Opgave en informatie bij: Karst Mulder telefoon 
0644448896 of karstmulder@telfort.nl 

 

Onze wijkkas 
Van een gemeentelid kreeg ik een gift van € 20,-- 
voor de wijkkas. In het bijzonder de bloemen 
werden genoemd, zo’n mooi gebaar van aandacht 

vanuit de gemeente altijd. Hartelijk dank!         E.U. 

 

In september werden er 15 giften ontvangen die 
tezamen € 870,- opbrachten. De totale wijkkasin-
komsten voor dit jaar bedragen € 13.331,- Alle 
gevers heel hartelijk dank!                                   T.K. 
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Ontmoetingshuis Moderne Devotie  
6 oktober 2020 over de zwakte van de 
mens 

Op dinsdag 6 oktober gaat het Ontmoetingshuis 
Moderne Devotie over de zwakte van de mens. In 
deze Coronacrisis blijken wij als mensen allemaal 
kwetsbaar te zijn. Iedereen gaat daar weer op zijn 
eigen manier mee om.  “Ik doe niet meer mee “, 
teken van kracht of van zwakte?             
Kun jij als mens door kwetsbaar en zwak te durven 
zijn in je kracht komen te staan? In de dierenwereld 
worden de zwakke dieren eerst gepakt. Onder 
mensen is dat niet veel anders, wanneer we kijken 
naar de pest en treiter cultuur. Op deze Ontmoe-
tingshuisavond kijken we naar teksten van Thomas 
a Kempis, maar ook naar de krant van vandaag. Wat 
zeggen zij, wat laten ze zien, over de zwakte van de 
mens? Hoe kijken wij zelf in ons leven tegen zwakte 
aan?   
Gespreksleider op deze avond is Mink de Vries, hij 
verzorgt ook een inleiding over ervaringen met 
kwetsbaarheid en zwakte. 
De avond vindt plaats in een zaal van de Bagijnehof. 
Het begint om 19.30 uur en duurt ongeveer tot 
21.30 uur. Er wordt een bij-
drage gevraagd 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 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michaël vieringen  
in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur 
 
Voor het bijwonen van de vieringen hoeft men 
zich niet op te geven. Wel moet men een 
presentielijst tekenen en is er geen samenzang. De 
liederen worden gezongen door een aantal leden 
van de cantorij, muzikale leiding: Toon Hagen. 
Dit najaar is het centrale thema: de Bergrede. 
Matteüs 5, 6 en 7. Elke zondag klinkt een passage 
uit deze Messiaanse Troonrede. Deze indringende 
en fundamentele woorden gaan over ‘meer dan 
het gewone’ en horen tot de kern van het 
Evangelie.  

  
4 okt. Michaëlsviering, vg. ds. Harm Bousema en 
ds. Mariska van Beusichem. In deze vesper neemt 
zij afscheid als stadspastor. Haar contract is 
afgelopen. 
 
11 okt. Michaëlsviering, Taizé 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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