
 

                                                 Kerkgroet 25 oktober 2020 

Voorganger      :  ds Iemke Epema   
   Ds Hans Schoorlemmer          
Collecten           :  1. Diaconie   2. Kerk 

                   3. Diaconale noodhulp 
                 

 

 
De bloemen  
gaan vandaag naar: 
 

 Anja en Ramon Vliegenthart 

  
 

ZONDAG 25 OKTOBER: EXTRA DIACONIE  

Steeds vaker doen mensen een beroep op de diaco-
nie. Veel voormalige overheidstaken zijn in de loop 
van de jaren overgeheveld naar de burgerlijk ge-
meente. Deze is nu verantwoordelijk voor de jeugd-
zorg, de WMO, taxivervoer voor mensen met een be-
perking, zorg aan huis en individuele begeleiding, 
dagbesteding en beschermd wonen. Verschillende 
maatschappelijke organisaties, de diaconie en andere 
(kerkelijke) verbanden werken op wijkniveau samen. 
De diaconie wil hier zo goed mogelijk aan bijdragen 
en rekent hierbij op uw steun. Zo blijven we als kerk 
opkomen voor mensen bij wie de eigen kracht (soms, 
even) tekort schiet. 
 
KAARTEN OP ZONDAG 18 OKTOBER 

Als groet vanuit de Oosterkerk en ter bemoediging zijn 
er afgelopen zondag kaarten verstuurd naar mevrouw 
J. Baarslag en de heer R. Lammertsen. 
 
De collectezak komt niet langs, maar u kunt uw giften 
deponeren in de mandjes bij de uitgang.  
 

ZONDAG 25 OKTOBER: OECUMENISCHE KANSELRUIL 

Het is een groot goed dat ondanks allerlei strenge 
maatregelen komende zondag toch de jaarlijkse oecu-
menische kanselruil plaats kan vinden. Pastor Hans 
Schoorlemmer en ds. Iemke Epema zullen samen 
voorgaan in de Oosterkerk. Deze viering is ook online 
te volgen via de website van de Oosterkerk www.oos-
terkerk.nl 

Pastor Frans van Oosten en ds. Nelleke Eygenraam 
gaan diezelfde zondagochtend samen voor in de Do-
minicanenkerk. Alleen de bewoners van het klooster 
en de mensen die een rol hebben in de viering (lector, 
kosters, koorleden etc.) kunnen de vieringen bijwo-
nen, plus enkele genodigden. De viering is online te 
volgen https://kerkdienstgemist.nl/stati-
ons/795/events/live  De zaterdagavondviering ver-
valt. 
 

WAT BETEKENEN DE NIEUWSTE MAATREGELEN VOOR 

ONS ALS OOSTERKERK? 

In de Oosterkerk volgen we de richtlijnen die de PKN 
na de laatste persconferentie op 13 oktober uit heeft 
laten gaan. Dat betekent dat we de komende weken 
ruimte geven aan 30 kerkgangers. De medewerkers 
komen daar bovenop. 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 wor-
den. 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. 
 
AANMELDEN KERKDIENST 

Om een kerkdienst bij te wonen vult u een online for-
mulier in. Na aanmelding krijgt uiterlijk op de zater-
dag voorafgaand aan de kerkdienst via email bericht 
of u kunt komen of dat er geen plek beschikbaar 
is. Controleer dus het emailadres wat u invult.  Aan-
melden kan tot vrijdagavond 19 uur. 
Aanmelden dienst 25 okto-
ber: https://forms.gle/nxtKrMbBsKKcJcGCA 
Aanmelden dienst 2 novem-
ber: https://forms.gle/bcGny43UyrAxmenv9 
Telefonisch kan het op woensdagavond via 06-
33205179 
 
VAN TE VOREN AANMELDEN         

Als u graag naar de dienst wilt komen is het echt be-
langrijk dat u zich van te voren aanmeldt, ook als u me-
dewerker bent, via het aanmeldformulier op de web-
site, waarnaar in de kerkgroet wordt verwezen. Als dat 
op de eea 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 
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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 bui-
ten 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 Wol-
tinge 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’. 
 
 

KINDEREN EN JONGEREN 

In de maanden oktober en november is er op 
de tweede en vierde zondag van de maand kinder-
kring, dus komende zondag 25 oktober, en dan weer 
op 8 november. Nu we veel minder kerkgangers kun-
nen 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 
klein groepje kinderen is. Dat maakt het voor de kin-
deren en hun leiding leuker dan wanneer er elke zon-
dag 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 on-
der de toren nemen om de kerk binnen te gaan. In het 
begin van de dienst komen de kinderen met hun lei-
ding binnen achter de kerkenraad aan even de kerk-
zaal binnen. Na een kort kindermoment gaan ze met 
de leiding naar hun eigen ruimte. Oppasdienst wordt 
wel iedere zondag aangeboden. Ook het jeugdwerk 
kan gelukkig gewoon doorgang vinden. 
 
8 NOVEMBER DIENST MET JONGEREN 

De tweede zondag in november is altijd een dienst in 
samenwerking met een van de basisscholen in onze 
wijk: Kerk-School-Gezin. Dit jaar moeten we daar een 
andere invulling aan geven.  
De kerkdienst is op verzoek speciaal gemaakt voor 
providerjeugd en hun ouders. Ook hier zijn maar 30 
mensen toegestaan. Die plaatsen zullen in eerste in-
stantie toegewezen worden aan pubers/jongeren en 
ouders. 

Dat is niet voldoende vrees ik. Daarom wil ik vragen 
aan de ouders en de jeugd om ook digitaal mee te kij-
ken. We zoeken naar mogelijkheden om digitaal te re-
ageren op de viering.  
Het is natuurlijk zo dat de dienst ook interessant zal 
zijn voor andere gemeenteleden. 
Het thema zal trouwens zijn :  Van donker naar licht…. 
Dirk Jan 
 
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 
maximaal 10 mensen. We proberen die goed te sprei-
den over de week. De dinsdag is momenteel de druk-
ste avond, het verzoek is zo veel mogelijk de maandag 
of de woensdag te kiezen voor vergaderingen. Stel fy-
sieke 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 zon-
der aanmelding kan echt niet meer. Het repeteren van 
koren in de kerkzaal is voorlopig weer even stil gelegd. 
 

NIEUWE UITGAVE  

Na o.a. ”Psalmen vandaag” is nu uitgekomen ”Proe-
ven aan geloven”, van Siebren van der Zee. Met 
woorden die -heel divers- iets over geloven aanraken. 
Verkrijgbaar bij boekhandel Westerhof (en bij de au-
teur) voor 10 euro. 
 

GROEPSACTIVITEITEN VORMING EN TOERUSTING 

VOORLOPIG UITGESTELD 

De bijeenkomsten die de komende weken gepland wa-
ren in het kader van Vorming en Toerusting gaan he-
laas nu niet door, ze worden uitgesteld. Dat geldt voor 
de avond Ethische dilemma’s in Coronatijd op 28 okto-
ber met geestelijk verzorger Annie Hasker en ook voor 
de kloosterbioscoop op 29 oktober, waar de film Two 
popes zou worden vertoond. Met de oecumenische 
gespreksgroep rond Het verhaal gaat en ook de lees-
kring rond de Belijdenissen van Augustinus hopen we 
ergens in het nieuwe jaar weer te kunnen beginnen . 
Het Zwols leerhuis dat in september van start was ge-
gaan maakt eveneens nu in het najaar een pas op de 
plaats. Er zijn ook kringen waar de ontmoetingen nu 
online plaatsvinden. Nu er zoveel wegvalt zijn we aan 
het brainstormen wat er in klein verband nog wel mo-
gelijk is, mocht dit opnieuw langer gaan duren. 
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PASTORAAL BEZOEK 

Mensen thuis bezoeken kan gelukkig doorgaan, met 
inachtneming van een veilige afstand. Nu er weer min-
der mogelijk is, wordt het leven voor velen weer een-
toniger en eenzamer. Juist één op één contacten kun-
nen 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 el-
kaar goed in het oog houden! Als u graag contact met 
een predikant wilt, laat het weten, rechtstreeks, of via 
coördinator Margrieta de Boer (mar-
grieta.de.boer@home.nl, tel 038-4546229). 
 
WANDELPASTORAAT 

De herfst is een prachtig jaargetijde. Wandelen is een 
van de dingen die gelukkig nog steeds goed mogelijk 
zijn. Wanneer u graag een stuk wilt lopen en daarbij in 
gesprek wilt gaan over de dingen die u bezig houden 
in deze tijd, kunt u dat doorgeven aan ds. Iemke 
Epema, tel 4542366 of via de 
mail: iemke.epema@hetnet.nl. Dan maken we een 
wandelafspraak. 
 
VORMING & TOERUSTING : VACAREGROEP ZWOLLE 

Al een aantal jaren komt een  meditatiegroep VACARE 
bij elkaar in S.I.O. 
Een vaste groep tussen de 12 en 15 mensen komt elke 
derde woensdag  van de maand samen om  zich te oe-
fenen in allerlei vormen van meditatie. Ons uitgangs-
punt is de Bijbel of teksten uit de christelijke traditie. 
Sinds sept. doen we dat digitaal. Rond de derde 
woensdag krijgen de deelnemers een meditatie toege-
zonden om daar thuis mee aan de slag te gaan. Heb je 
belangstelling om ook mee te doen? Geef je op bij één 
van de onderstaande e-mailadressen en je doet elke 
maand mee. Met een hartelijke groet 
Siebren van der Zee   siebren@devanderzees.nl 
Henk Ottevanger   h.ottevanger@hetnet.nl 
 
MICHAËLSVIERINGEN IN DE GROTE KERK 

Dit najaar is het centrale thema: de Bergrede, Matteüs 
5, 6 en 7. 
Elke zondag klinkt een passage uit deze Messiaanse 
Troonrede, dit keer:  Wees niet bezorgd?! Deze indrin-
gende en fundamentele woorden gaan over ‘meer dan 
het gewone’ en horen tot de kern van het Evangelie.  
 
I.v.m. de corona maatregelen dient u zich van tevoren 
aan te melden voor de vieringen omdat 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 ontvangt een mail ter bevestiging. 
Mocht u buiten de 30 aanmeldingen vallen, ook dan 
krijgt u van ons bericht. 
Heeft u zich opgegeven, maar besluit u toch niet te ko-
men, wilt u zich dan afmelden via dezelfde site 
(www.michaelscantorij.nl) en onder het kopje ‘con-
tact’ een bericht achter laten? Dan kan iemand van de 
wachtlijst de viering bezoeken. 
 
25 oktober, 17.00 uur Michaëlsviering ’Wees niet be-
zorgd?!’ voorganger ds. Harm Bousema 
1 november 17.00 uur Michaëlsviering, voorganger ds. 
Evert Jonker 
Enkele leden van de Michaëlscantorij zingen de lie-
deren en Toon Hagen bespeelt de piano en het orgel. 
 
GEEN ZWOLS LEERHUIS 

M.i.v. dinsdag 27 oktober zou het Zwols Leerhuis weer 
4 keer bijeen komen in de Oosterkerk. 
Maar gezien alle omstandigheden met het coronavirus 
is besloten dit blokje Leerhuis niet te laten doorgaan. 
Het volgende Blok staat gepland voor data in januari 
en februari. Daarover hoort u later meer. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Ans Selhorst  
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