
                                                                                                 KERKGROET  zondag 22 november 2020  (opl. 0) 

Voorgangers: ds. Iemke Epema en ds. Elly Urban

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Stille Hulp

Bloemengroet 
Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar: 
de heer en mevrouw 
Van der Zwan – Veen. 
Langs deze weg laten we onze

verbondenheid blijken.

Kaarten zondag 15 november
Afgelopen zondag zijn er kaarten verstuurd als 
groet vanuit onze gemeente. Een felicitatiekaart 
ging naar mevrouw A.A.P.W. Vorstelman-
Vruggink en mevrouw H. v. Beek-Mulderij, die 
beiden hun verjaardag mochten vieren. De 
familie H. Koopman en de familie F. Geschiere 
ontvingen een kaart om hen alle goeds te 
wensen op hun nieuwe woonplek.

Aanmelden kerkdienst
Als u een kerkdienst wilt bijwonen vult u een 
digitaal formulier in. Na aanmelding krijgt u 
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 29 november kan via 
https://forms.gle/9iTn8gUrtjrWkppf7
Telefonisch kan het op woensdagavond via 06-
33205179. Dit telefoonnummer is alleen voor 
het aanmelden.

22 november:  Eeuwigheidszondag
Deze zondag is de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. Daarom geven we voorrang aan de
nabestaanden van de mensen die herdacht 
worden. We hebben hen uitgenodigd om  met 
twee mensen te komen als ze dat willen, omdat 
het een zondag is waar je graag samen bent. 
Gelukkig kunnen we iedereen die ons heeft 
laten weten graag te willen komen ook 
ontvangen. Als dat meer dan 30 mensen waren 
geweest hadden we een tweede dienst 
gehouden op een ander moment. We zijn blij 
dat we alle namen kunnen noemen in één en 
dezelfde viering met ieder die daarbij wil zijn. 
Maar daarmee is de kerkzaal wel helemaal 

bezet. Voor deze dienst kunt u zich daarom niet 
meer aanmelden. Er is dan wel kinderkring waar
ouders hun kinderen naar toe kunnen brengen, 
maar voor die ouders zelf is er deze zondag 
helaas geen plek in de kerkzaal. De kinderen die 
er zijn worden betrokken bij het gedenken. Na 
het lezen van de namen is er een algemeen 
moment van gedenken waarvoor u uw eigen 
namen door kon geven. In de afgelopen weken 
is uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

29 november Eerste Advent

Zondag 29 november vieren we eerste Advent. 
Er is deze zondag geen kinderkring, maar tijdens 
de viering gaan de kinderen die mee willen doen
aan de Kerstmusical daar samen voor oefenen. 
We zien de kinderen niet in de kerkzaal. Ouders 
kunnen hun kinderen naar het wijkcentrum 
brengen en na de dienst weer ophalen.

Kerkbezoek
Momenteel mogen we nog steeds 30 
kerkgangers ontvangen. De medewerkers komen
daar bovenop. De meeste mensen volgen thuis 
de dienst met beeld en geluid. We houden daar 
rekening mee in de opzet van de dienst. We 
streven naar een viering van ongeveer 45 
minuten, waarbij het iets langer kan zijn als het 
een bijzondere viering is. Om de 14 dagen is er 
kinderkring. Iedere week is er oppasdienst. 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 deze  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. Geeft u zich dan wel 
weer opnieuw op. Wees niet te bescheiden, geef
u gewoon op als u graag  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.

https://forms.gle/9iTn8gUrtjrWkppf7


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!
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 
van ‘mondkapje’.

Derde collecte zondag 22 november: Stille hulp

Stille hulp wordt geboden aan mensen die 
opeens, zonder dat ze er zelf iets aan kunnen 
doen, in grote financiële problemen zijn 
terechtgekomen. Zij kunnen niet langer zelf hun 
basisbehoeften betalen, zoals eten en drinken, 
kleding, of de huur van een woning. Juist in de 
coronacrisis doen mensen, die tot voorheen zich
prima konden redden, een beroep op de 
diaconie.

 Met het oog op hen verleent de diaconie stille 
hulp. Het is hulp die niet opvalt, die mensen 
geen etiket opplakt, maar die wel steeds meer 
nodig is. Er wordt gerekend op uw stille hulp, via
de doelcollecte van deze zondag.

De collectezak komt niet langs, maar u 
kunt uw giften deponeren in de mandjes
bij de uitgang. 

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).

U kunt ook gebruik maken van het digitaal 
collecteren via de Kerkgeldapp. Een duidelijke 
toelichting kunt u lezen (en zien) op de website 
van de Oosterkerk. Als u geen gebruik wilt of 
kunt maken van de Kerkgeldapp, 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 
collecte wilt besteden: Oosterkerk: 
D(diaconie)€ .., 

K(kerk) € .., 

3e(doelcollecte) € .... 

Bijdragen via de kerkgeld-app

Sinds januari van dit jaar werkt de Protestantse 
Gemeente Zwolle met de kerkgeldapp. Verreweg
het grootste deel van de collecte ontvangen we 
digitaal via deze app. Het was bekend dat 
SKGCollect met een opvolger zou komen te 
weten de app Appostel. Er zijn opleverdata 
genoemd als maart en augustus 2020 maar nu is
het er toch van gekomen dat sinds vorige week 
Appostel is gelanceerd en over enkele weken de 
kerkgeldapp zal vervangen. Afgelopen vrijdag 
zijn er nog verbeteringen aangebracht aan de 
app die met name positief zijn voor PKN 
gemeenten met wijken zoals de PGZ. Het advies 
is om de nieuwe app Appostel te downloaden 
via de appstore (Apple) of de playstore (Andoid) 
en dan de PGZ als gemeente selecteren. De 
gebruikersnaam en het wachtwoord zijn 
hetzelfde als bij de kerkgeldapp en de historie 
van uw giften maar ook het betaaltegoed zijn in 
Appostel beschikbaar. Beide apps zijn nog een
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 periode naast elkaar bruikbaar maar de 
verwachting is dat de huidige kerkgeldapp begin 
december uit de lucht zal gaan. 

De functionaliteit van de app is gelijk aan de 
kerkgeldapp te weten je kunt digitaal 
deelnemen aan de collecten in de 6 wijken. 
Nieuwe functionaliteiten zoals o.a. agenda, 
nieuwsberichten, kerkdiensten, bestellen van 
artikelen en contacten zal ik voor zover 
toepasbaar voor de PGZ voor ons de komende 
periode verder inrichten in Appostel. Voor 
nadere informatie over Appostel zie 
https://appostel.nl/

Graag herinner ik eenieder aan de optie van het 
opwaarderen van een betaaltegoed dat bij 
Appostel te vinden is door in de onderbalk te 
klikken op de knop financieel (€-teken) en 
vervolgens op saldo € 0,00. Dit levert u een veel 
snellere afhandeling van de betaling op en 
bespaart ons administratieve lasten.

Tenslotte wijs ik u nog op de mogelijkheid om 
uw toezegging van de kerkelijke bijdrage (Aktie 
Kerkbalans) digitaal aan ons door te geven. Zorg 
ook voor een verlaging van de administratieve 
lasten en maak uw toestemming (digitaal AKB 
2021) aan ons kenbaar via 
administratie@pknzwolle.nl
Tim Krooneman

Meedoen met digitaal aandachtsboek
De meeste van u volgen de dienst thuis en zijn 
betrokken op afstand. Graag willen we u meer 
betrekken bij de dienst. Het aandachtsboek ligt 
al sinds maart in de kast. We hebben besloten 
om het nu niet neer te leggen, omdat er bij het 
lopen dan weer een plek van opeenhoping kan 
ontstaan en het beter is om niet dezelfde pen te 
laten gebruiken door verschillende mensen. 
Bovendien is de groep die in de kerk zit maar 
een beperkt deel van de gemeente. Wat wel 
veilig en op afstand kan en waar mensen thuis 
ook aan mee kunnen doen is doorgeven 
waarvoor u graag een lichtje aan zou steken. Dat
kan via de mail of telefoon en zelfs ter plekke in 
de viering. Als u een verzoek heeft kunt u dat 
van te voren mailen: 
dsiemkeepema@oosterkerk.nl   of een appje 
sturen: 06-26999594. Een appje sturen kan ook 
nog tijdens de dienst, als het maar binnenkomt 
voordat het tijd is voor de gebeden. Uw tekst 
wordt dan voorgelezen, alsof die in het 

aandachtsboek geschreven stond en er wordt 
een lichtje aangestoken. Doet u mee? 

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 en 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.

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 
afspraak. 

Dank!

Blij verrast waren wij toen wij de bloemengroet 
mochten ontvangen. Het deed ons goed te 
weten dat als het even iets minder gaat de 
Oosterkerk-gemeenschap met je meeleeft en 
aan je denkt. Dat betekent veel voor ons. 
Hartelijk dank!

Corrie en Pieter Apotheker

Viering Grote Kerk 22 november

Zondag  22 november is het de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar: ook wel genoemd 
Eeuwigheidszondag. We staan deze dag stil bij 
de mensen die (het afgelopen jaar) zijn 
overleden en die we missen. We willen dat doen
in een viering met teksten, gesproken door Jan 
Doelman en muziek, gespeeld en gezongen door
Toon Hagen, Philine Coops en enkele leden van 
de Michaëlscantorij. Ook is er gelegenheid een 
kaars te branden. Dit jaar worden drie vieringen 
gehouden: om 14:30 uur, om 15:45 uur en om 
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17:00 uur. Er kunnen 30 bezoekers per viering 
worden toegelaten, daarom is het raadzaam om 
u tijdig aan te melden voor een van deze 
vieringen. Dit kan via de website 
www.Michaelscantorij.nl Op deze site klikt u op 
‘Aanmelden voor vieringen’ en als u op de 
viering van 14:30 uur klikt, ziet u ook de twee 
andere tijden waarvoor u zich kunt opgeven. U 
krijgt een bevestigingsmail als u zich hebt 
aangemeld en als er al 30 aanmeldingen zijn, 
komt u op een wachtlijst. Hiervan krijgt u ook 
bericht. Wij hopen u in een van deze vieringen 
of komende vieringen weer te kunnen 
ontmoeten.

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 12.00 uur, 
met de datum van plaatsing.

Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? Stuur dan 
een email aan: redactie@oosterkerk.nl; onderwerp: 
“kerkgroet”.
(Deze kerkgroet is samengesteld door Jan Stellingwerff)
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