
KERKGROET    (oplage geen)   1 november 2020 

Voorgangers  : ds. Elly Urban 

Collecten :  1. Diaconie 2. Kerk 3. Zending / GZB 

 

 
Bloemengroet 

De bloemen van deze zondag 

gaan naar Hr. R. Lammertsen.  

Op deze manier laten we onze 

verbondenheid blijken. 
 

 
Kaarten op zondag 25 oktober 
Als groet vanuit de Oosterkerk zijn er afgelopen zondag 
kaarten verstuurd: de heer J. Steenbergen kreeg een 
kaart ter bemoediging en dominee H. Tissink kreeg een 
kaart om hem beterschap te wensen. 
Mevrouw G. de Jong, mevrouw C. Meijster en 
mevrouw E. Meijer kregen allen een kaart waarin wij 
hen alle goeds wensen in Zwolle, op hun nieuwe, of 
vertrouwde woonplek. 
 
Beste Oosterkerkgemeente, 
Afgelopen maandag hebben we onze dierbare 
vrouw/moeder/oma begraven. Heel veel mensen 
vanuit de Oosterkerk hebben we maandag ook gezien. 
We willen iedereen hartelijk bedanken voor de steun 
die we van jullie als gemeente ontvangen. Het is voor 
ons een zware tijd maar voelen jullie steun ! 
Dit is echt hartverwarmend ! Wij zijn echt blij om deel 
uit te maken van deze gemeente. Jan, Anja, Ramon en 
natuurlijk onze kinderen Eva, Lukas en Stijn. 
 
In Memoriam Ans Boers – Bönker 
Op 21 oktober overleed Jansje Elisabeth Boers – 
Bönker, Ans, op de leeftijd van 70 jaar. Nog maar kort 
geleden hoorde Ans dat ze heel ernstig ziek was, en het 
overrompelt ons dat we haar nu al zo snel moeten 
missen. Ans Bönker groeide op in Zaandam. Ze koos 
voor de zorg, ging werken met mensen met een 
verstandelijke handicap. Ze ontmoette Jan Boers, uit 
Amsterdam, die de liefde van haar leven zou worden. 
Ze deelden 50 jaar lang lief en leed, 48 jaar waren ze 
getrouwd. Vanwege Jans werk kwamen ze in Zwolle 
terecht. Ze kregen 2 kinderen, Anja en Richard. Ans 
genoot van haar kinderen maar misschien nog wel 
meer van haar kleinkinderen, de kinderen van Anja en 
Ramon: Eva, Lukas en Stijn. Ans was gehecht aan de 
Oosterkerkgemeente (en daarvoor de Hoeksteen). Ze 
was actief in bezoekwerk, en stond altijd klaar voor 
anderen. Ook op andere plaatsen was ze zeer actief als 
vrijwilliger, bijvoorbeeld in woonzorgcentrum de 
Rivierenhof. Ze was betrokken bij andere mensen, en 
die betrokkenheid heeft ze zelf ook mogen ervaren 
toen ze ziek werd. Ze was dankbaar voor zoveel 
aandacht, bloemen en kaartjes, van de mensen uit 
haar omgeving. Ans hield ook van verhalen en van 
geschiedenis. Ze was actief voor de Historische  

 
Vereniging van Zaandam, verzamelde foto’s en 
verhalen. Maandag namen we afscheid van Ans, in een 
dankdienst voor haar leven, waar muziek klonk 
waaraan Ans gehecht was, en woorden uit Prediker 3. 
‘Voor alles is een tijd…..’. Een tijd van dankbaarheid, 
voor het leven van Ans, en voor alles wat zij heeft 
mogen betekenen voor de mensen om haar heen. En 
een tijd van intens verdriet voor Jan, Anja en Ramon, 
Richard, voor Eva, Lukas en Stijn. We bidden hen Gods 
troost en bescherming toe in de komende tijd. In het 
vertrouwen dat God met jullie zal gaan. 
 Ds Elly Urban 
 
Zondag 1 november: Zending/GZB 
Ooit zijn de leerlingen van Jezus op weg gezonden met 
de opdracht om overal het Evangelie te verkondigen. 
Die boodschap raakt maar niet uitgewerkt. 
Integendeel: telkens opnieuw is het nodig ons de 
goede boodschap te binnen te brengen én uit te 
dragen. Wij hebben het heil niet in handen, wij krijgen 
het ook aangereikt. De kerk begint telkens opnieuw. 
Dat is zending: dat mensen over en weer, in alle 
werelddelen, elkaar bepalen bij Gods trouw aan ons, 
alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.  
 
Woensdag 4 november (dankdag voor gewas en 
arbeid): Werelddiaconaal doel. 
Voor deze bestemming mogen de wijken een eigen 
doel kiezen. Uw wijkdiaconie zal u hierover verder 
informeren.  
 
(IN)SPIRITUELE WANDELING 

Iedereen mag zich de  vraag stellen: waaruit put 
ik? Wat zijn mijn wortels? Waardoor worden mijn 
denken en voelen gevormd? En ook deze positieve 
impuls kan in het leven van iedereen doorwerken: 
kijk dankbaar terug op datgene wat jij hebt 
ontvangen aan ideeën die anderen in deze wereld 
brachten. Bij deze grote woorden willen wij op 
een kleine manier stilstaan tijdens een wandeling 
op 1 november in het bos bij Zandhove. Een 
wandeling buiten in plaats van een viering binnen. 
Om je te bezinnen met vragen en opdrachten voor 
jong 8 tot 88 jaar. Je komt tijdens deze wandeling 
een verhaal tegen, een lied en nog andere dingen 
om over na te denken. Je kunt starten tussen 
13.00 uur en 14.00 uur, de wandeling. Rekening 
houdend met Corona-regels, wandelen we o.a. in  
koppels van 2 met verschillende starttijden. Bij 
aanmelding kun je aangeven met hoeveel je komt 
en of je met elkaar wilt wandelen of gemixt wil 
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worden. Aanmelden kan 
via: https://akdv.nl/wandel. Na de 
aanmelding krijg je een uitnodiging met meer 
informatie. Met hartelijke groet,  De commissie 
Inspiritual Link vieringen, Adventskerk. 
 
Ja, ik doe mee!! 
Het kerkelijk bureau is gestart met het verzamelen van 
mail-adressen voor het in de toekomst digitaal kunnen 
verwerken van financiële acties. Dit houdt dan in dat 
we dan geen enveloppen meer sturen, maar dat u een 
mail krijgt. Als u dat wilt tenminste. Heeft u nog geen 
mail gehad van het kerkelijk bureau over digitaal 
meedoen met kerkbalans, dan is uw mail-adres nog 
niet bekend bij het kerkelijk bureau. Zou u dan uw 
mail-adres, o.v.v. uw naam en adres willen sturen aan 
administratie@pknzwolle.nl 
Het scheelt printen, couverteren en rondbrengen door 
vrijwilligers en in deze tijden van corona is dat heel 
prettig. Alvast bedankt voor uw medewerking!! 
Kerkelijk Bureau; administratie@pknzwolle.nl; 038- 
421 75 96 

 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk,  
aanvang 17.00 uur 
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.  
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. MochtMocht u buiten de 30 aanmeldingen 
vallen, dan 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. 
1 nov. 17.00 uur Michaëlsviering,  
voorganger ds. Evert Jonker 
8 nov. 17.00 uur Michaëlsviering Taizé Enkele leden 
van de Michaëlscantorij zingen de liederen en Toon 
Hagen bespeelt de piano en het orgel. 

 
 

Wereldmaaltijd. 
Ieder jaar organiseren wij in november rond dankdag 
een wereldmaaltijd. Helaas kan dit nu niet doorgaan. 
Wel hebben wij een recept uit India, omdat we in de 
veertigdagentijd een project hadden voor kansarme 
kinderen van de Dalits. Graag geven we het recept 
door zodat iedereen zijn eigen wereldmaaltijd kan 
koken! Originele Indiase groenterecept. 
Ingrediënten 2 personen 
1 grote ui, 1 el olijfolie, 1 tl mosterdzaad, 0,5 tl komijn, 
1 tl anijs/venkel, 1 kaneelstokje, 5 st kardemom, 1 
aubergine, 2 courgettes, 1 rode paprika, 1 gele paprika, 
2 tl curry, 0,5 tl pikante curry ( 1 tl als je het pittig wilt), 
200 ml kokosmelk, 1 blokje groente bouillon, 125 ml 
crème fraîche, water, peper en zout naar smaak. 
Verder heb je nodig Wadjan of Wok 
Voorbereiding 
Snijd de groenten in grove stukken en snipper de ui 
(niet te fijn) 
Bereidingswijze 
Fruit de ui in de olie tot ze glazig begint te worden. 
Voeg alle kruiden behalve de curry toe en laat het een 
minuutje sudderen. Voeg de gesneden groeten toe en 
laat het geheel ca. 10 min in het eigen vocht zacht 
koken. Doe de beiden curries over het mengsel en laat 
het wederom even sudderen. Verkruimel het 
bouillontablet boven het mengsel en voeg een beetje 
water toe, roeren. Giet de kokosmelk erbij en laat het 
al roerend ca 15 min zacht koken. Zout en peper naar 
smaak toevoegen. Voeg nu de crème fraîche toe en 
laat het nog 3 min koken, als het te droog lijkt (het 
mengsel moet net boven het vocht uitkomen) iets 
water toevoegen. De rijst heeft u natuurlijk al gekookt 
en kan erbij geserveerd worden 
Eet smakelijk! De ZWO commissie. 
 
 
Gezocht 
Voor een muzikaal project zijn we op zoek naar iemand 
die het leuk vind om veel filmpjes aan elkaar te 
monteren onder een lied van troost en hoop. Ben jij zo 
iemand? Meld je dan aan bij Klarieke Hop tel  038-
4531674 of via de mail: scriba@oosterkerk.nl 
 
Amnesty international 
In lastige en onzekere tijd worden we een beetje in 
onze vrijheid beperkt en vinden sommigen dat ze niet 
mogen zeggen wat ze willen. VrijVrij zijn om te gaan en 
staan waar je wilt en je mening mogen uiten 
......mensenrechten. 
Toen we na de kerkdienst samen konden komen in de 
Bagijnehof was er maandelijks de mogelijkheid om 
handtekeningen te plaatsen voor Amnesty en zo actie 
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te voeren voor mensen die écht onvrij zijn. Dat kan nu 
even niet. Maar toch kun je in actie komen. 
Kijk op www.amnesty.nl . Vanuit je huis opkomen voor 
mensenrechten. Doe je mee? Jeannet Bousema 
 

Actie voor de 

Voedselbank  

De Voedselbank krijgt minder producten 
aangeleverd en het aantal aanvragen voor een 
voedselpakket neemt toe. De Diaconieën van de 
Adventskerk en de Oosterkerk vragen daarom 
gezamenlijk aandacht voor de Voedselbank. Wij 
kunnen momenteel geen inzamelingsactie voor 
producten houden in onze beide kerken. Wij 
kunnen u wel attenderen op de Voedselbank en 
vragen of u de Voedselbank Zwolle e.o. wilt 
steunen met een financiële bijdrage. UU kunt uw 
bijdrage overmaken aan de Voedselbank op:                                                               
IBAN rekeningnummer NL56 INGB 0001 4861 19 
t.n.v. Voedselbank Zwolle e.o. o.v.v. Aankoop 
voedsel. 
 
 
Wat betekenen de huidige maatregelen voor ons als 
Oosterkerk? 
In de Oosterkerk volgen we nog steeds de richtlijnen 
die de PKN na de laatste persconferentie op 13 oktober 
uit heeft laten gaan. Dat betekent dat we ook komende 
zondag 30 kerkgangers mogen ontvangen. De 
medewerkers komen daar bovenop. 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. Mogelijk worden de 
maatregelen komende week aangescherpt en moeten 
we weer helemaal terug naar de online verbinding, dat 
weten we nu nog niet. We zullen u dan zo spoedig 
mogelijk op de hoogte brengen. 
 
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. Als dat op de eea manier niet lukt 
(er is wel eens even een technische storing geweest), 
bel dan het hieronder 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. 
 
Procedure aanmelden kerkdienst (en afmelden) 
Aanmelden voor de kerkdienst kan tot vrijdagavond 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! 
Voor de kerkdienst van 1 november kunt u zich 
aanmelden via 06- 33205179 
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 
beschikbaar is. Controleer dus het emailadres wat u 
invult.  Aanmelden kan tot vrijdagavond 19 uur. 
Aanmelden dienst 1 november:  
https://forms.gle/bcGny43UyrAxmenv9 
Aanmelden jeugddienst 8 november: 
 https://forms.gle/v3RRei1VxgSBaCRd8 
Telefonisch kan het op woensdagavond via 06-
33205179. Dit telefoonnummer is alleen voor het 
aanmelden. 

 
Mondkapje verplicht 
Belangrijk is ook dat u 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 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 
Nu we veel minder kerkgangers kunnen ontvangen 
organiseren we niet meer iedere week kinderkring, 
maar om de 14 dagen. Op zondag 1 en 15 november is 
er geen kinderkring. Op zondag 8 november met de 
jongerendienst is er ook kinderkring. Op 
Eeuwigheidszondag, 22 november, geven we voorrang 
aan de nabestaanden van de mensen die herdacht 
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worden. Er is dan wel kinderkring waar ouders hun 
kinderen naar toe kunnen brengen, maar voor die 
ouders is er deze zondag geen plek in de 
kerkzaal.  Ouders mogen hun kinderen op de zondagen 
dat er kinderkring is voor de dienst tot aan de deur van 
het wijkcentrum brengen. In het begin van de dienst 
komen de kinderen met hun leiding binnen achter de 
kerkenraad aan even de kerkzaal 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 bijzondere dienst voor 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 geven we daar een 
andere invulling aan en richten we ons op de jongeren. 
De dienst op 8 november, waarin Dirk-Jan Steenbergen 
voor zal gaan, is een dienst waarin de jongeren van 12-
16 jaar in de kerk ontvangen worden. Zij krijgen deze 
ene zondag voorrang. De plaatsen die overblijven 
worden verdeeld onder de anderen die zich opgegeven 
hebben. Geeft u zich dus vooral gewoon op als u deze 
zondag graag naar de kerk wil gaan! 
 
8 november: Van donker naar licht… 
De kerkdienst op 8 november is op verzoek speciaal 
gemaakt voor Providerjeugd en hun ouders. Ook hier 
zijn maar 30 mensen toegestaan. Die plaatsen zullen in 
eerste instantie toegewezen worden aan 
pubers/jongeren en ouders. 
Dat is niet voldoende vrees ik en daarom wil ik vragen 
aan de ouders en de jeugd om ook digitaal mee te 
kijken. We zoeken naar mogelijkheden om digitaal te 
reageren 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 Steenbergen 
 
Bijeenkomsten door de week 
Voor bijeenkomsten van groepen uit onze gemeente 
door de week in het wijkcentrum is deze weken ons 
beleid: alleen nog overleg en gesprek in kleine groepen 
alleen nog op de maandagavond en zonder ontvangst 
door een gastheer of gastvrouw. Stel fysieke 
bijeenkomst uit waar dat kan en overleg zoveel 
mogelijk digitaal. Vraag het op tijd aan de beheerder 
(bagijnehof@oosterkerk.nl) als je op maandagavond 
met een klein groepje van een ruimte in de kerk 
gebruik wilt maken en overleg over de sleutel. Zolang 
de gedeeltelijke lockdown duurt stellen we het 
bijeenkomen van grotere groepen uit. Op andere 

dagen houden we het wijkcentrum in principe gesloten 
voor eigen groepen en kan de kachel uit. 
 
Pastoraal bezoek 
Mensen thuis bezoeken kan gelukkig 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). 
 
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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