
 

KERKGROET     8 november 2020 

Voorganger  :  Dirk Jan Steenbergen 

Collecten :  1. Diaconie;  2. Kerk;  3. Wijkkas 

 

 

 

De bloemen zijn deze zondag 
bestemd voor: 

A.Baarslag. 
Een teken van  
verbondenheid! 

8 november dienst met jongeren: Van donker naar 
licht… 
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 kerkdienst is op verzoek speciaal gemaakt voor 
Providerjeugd en hun ouders. Jongeren van 12-16 jaar 
zullen samen met hun ouders in de kerk ontvangen 
worden. Zij krijgen deze ene zondag voorrang. De 
plaatsen die overblijven worden verdeeld onder de 
anderen die zich opgegeven hebben. We zoeken naar 
mogelijkheden om digitaal te reageren op de viering en 
mensen thuis bij de viering te betrekken. De dienst is 
bedoeld voor jongeren en hun ouders maar zal ook 
interessant zijn voor andere gemeenteleden. Het 
thema is:  Van donker naar licht…. 
                                                      Dirk Jan Steenbergen 
 
Kaarten op zondag 1 november 
Als groet vanuit de Oosterkerk zijn er afgelopen zondag 
kaarten verstuurd naar mevrouw A. Hasker, mevrouw 
H. Gunnink en de familie v.d. Ploeg. Zij ontvingen een 
kaart ter bemoediging en om hen sterkte te wensen. 
Een felicitatiekaart ging naar mevrouw T. Koster en 
mevrouw C. Kamphuis- Dijkslag, die beiden hun 

verjaardag mochten vieren. 
 
3e collecte voor de wijkkas 
Ondanks de beperkingen waarmee door corona 
rekening moeten houden, is er in en om de wijkkerken  
van alles gaande. Tal van vrijwilligers spannen zich in 
om het kerkelijk leven, op zondagen en door de week, 
toch draaiend te houden. Het handhaven van de regels 
die in deze gelden, vormen daarbij een extra uitdaging 
en vragen veel van ieders creativiteit. Samen werken zij 
zo goed en zo kwaad als dat gaat aan het creëren en in 
stand houden van de verbondenheid. Het contact 
tussen gemeenteleden onderling en de plaats van de 
wijkkerken in hun omgeving. Veel van deze activiteiten 
worden gefinancierd uit de wijkkas. Deze zondag is de 

opbrengst van de derde collecte daarvoor bestemd, 
giften die volledig ten  goede komen aan de eigen 
wijkgemeente. Die kan er ook zelf een bestemming aan 
geven. Wie niet naar de kerk komt, kan gebruik maken 
van andere mogelijkheden om te geven. Bijvoorbeeld 
door een bedrag over te maken naar het eigen 
bankrekeningnummer van de wijkkas. 
 
Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor de 
Oosterkerk? 
Gelukkig mogen we ook komende zondag nog steeds 
30 kerkgangers ontvangen. De medewerkers komen 
daar bovenop. De meeste mensen volgen thuis de 
dienst met beeld en geluid. Komende zondag geven we 
voorrang aan onze jongeren en hun ouders. 
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! 
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Aanmelden jeugddienst 8 november:  
https://forms.gle/v3RRei1VxgSBaCRd8 
Aanmelden dienst 15 november:  
https://forms.gle/fTcXCpZYBBfHWei5A 
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 8 november met de 
jongerendienst is er ook kinderkring. Op zondag 15 
november is er geen kinderkring.  
Op Eeuwigheidszondag, 22 november ontvangen we 
de nabestaanden van de mensen die herdacht 
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. 
 
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. 
 

Michaëlsvieringen Grote Kerk 
Vanwege de aangescherpte corona maatregelen zijn er 
de komende twee zondagen 8 en 15 november geen 
Michaelsvieringen in de Grote Kerk. 
Via berichtgeving op de kerkgroet/zondagsbrief wordt 
u op de hoogte gehouden hoe het daarna verder gaat. 

Bezorging Bagijn 
Voor het bezorgen van de Bagijn ben ik op zoek naar 
een aantal bezorgers die 4/5x per jaar de Bagijn willen 
afleveren bij ca 10/15 adressen. 
Voor de onderstaande straten zoek ik mensen : 
1: Herenweg 1-65 / 2-48 
2: Meppelerstaatweg even 
3:Sabangstraat,Timorstraat en 
Binnenhuisgasthuisstraat. 
4:Seramstraat,Ambonstraat en Floresstraat 
5:Almelosekanaal, Grootwezenland,Buserstraat en 
Luttenbergstraat 
6:Tijnje,Tjarriet,Tjonger,Fivel en Welle 
7:Leeringbeek,Lovinkbeek,Sombeek,Schipbeek, 
8: Händellaan,Klooienberglaan en Holtenbroekerdijk 
Wilt u helpen? Ik hoor graag van u! 
U mag mij mailen of bellen. 
terpstra83@gmail.com of 0654666693 
alvast bedankt. Met vriendelijke groet, 
Jetze Terpstra 

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.U 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. 

 

 

 
Deze kerkgroet is samengesteld door Henk Zomer 
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