
KERKGROET    (oplage geen)   29 november 2020 

Voorganger  :  ds.  Iemke Epema  

Collecten :  1. Kerk 2. Diaconie 3. Onderhoud kerkgebouwen 

 

 

 

Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar: Ds. 
Hans Tissink  
Langs deze weg laten we onze 
verbondenheid blijken. 
  
 

Kerkbezoek 
Momenteel mogen we nog steeds 30 kerkgangers 
ontvangen. De medewerkers komen daar 
bovenop. De meeste van u 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. Iedere week is er oppasdienst. In de 
Adventstijd komen de kinderen van de kinderkring 
iedere week bij elkaar om te oefenen voor de 
Kerstmusical. Zie daarvoor het bericht elders in 
deze kerkgroet. De kinderen komen deze weken 
niet in de kerkzaal, maar kijken naar het begin van 
de viering in hun eigen ruimte, voordat ze 
beginnen met repeteren. We beginnen iedere 
viering steeds met het aansteken van de 
Adventskaarsen en het samen met de kinderen 
toeleven naar het feest van Kerst. Toen er eens in 
de 14 dagen kinderkring was gaven we die 
zondagen voorrang aan de ouders van de kinderen 
van de kinderkring.  Dat gaat nu anders. Het kan 
gebeuren dat je kind moet oefenen, terwijl je zelf 
die zondag als ouder niet de dienst bij kunt 
wonen. We hopen dat daar begrip voor is. 
Misschien tref je buiten bij de kerk een andere 
ouder die ook zijn of haar kind wegbrengt en kun 
je samen een wandeling maken totdat de kinderen 
klaar zijn. Je zou dat zelfs van te voren met elkaar 
af kunnen spreken.  
 
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.  
 
Zondag 29 
november: https://forms.gle/9iTn8gUrtjrWkppf7 

 
Zondag 6 
december: https://forms.gle/rFN2DHoxAJD1T4ME9 
 
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 ‘mondkapje’. 
 
Meedoen met digitaal aandachtsboek  
De meeste van u volgen de dienst thuis en zijn 
betrokken op afstand. Graag willen we u ook 
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. De vorige twee diensten 
hebben verschillende mensen daar gebruik van 
gemaakt en dat is mooi! Doorgeven 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 
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appje sturen: 06-15968569 (ds. Iemke Epema). 
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? 
 
13 December derde Advent: geef je lied door 
De mooiste liederen in het Liedboek zijn de 
Advents- en Kerstliederen vind ik. Er zijn zulke 
prachtige melodieën en mooie teksten te vinden. 
Wat een gemis dat we die dit jaar niet samen 

kunnen zingen. 
Ik ben benieuwd 
wat u en jij een 
mooi lied vindt 
om te zingen in 

deze tijd. Geef je favoriete lied aan mij door voor 
en vertel erbij, als je dat wilt,  waarom je dit een 
mooi lied vindt. Het kan via de 
mail  dsiemkeepema@oosterkerk.nl of door een 
appje sturen: 06-15968569. Als ik alles binnen 
heb stel ik een top 5 samen van mooiste liederen. 
In de viering zal ik er een paar van laten zingen 
door de zanggroep. Graag uiterlijk maandag 7 
december het lied doorgeven, dan heeft de 
zanggroep nog genoeg tijd om te oefenen. Alvast 
hartelijk dank! 
 
Bijeenkomsten door de week 
Voor bijeenkomsten van groepen uit onze 
gemeente door de week in het wijkcentrum is nog 
steeds 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 loopt op zijn einde, maar er zijn nog 
steeds mooie kleuren te zien buiten. 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.Kaarten zondag 22 november 
Afgelopen zondag zijn er kaarten verstuurd als 
groet vanuit onze gemeente. Dit keer waren het 
allemaal felicitatiekaarten voor jarige 
gemeenteleden. De heer H. v.d. Kolk werd 96 jaar, 
mevrouw C. Stoter- Peters werd 92 jaar en 
mevrouw D. Somsen- Lenselink vierde haar 90ste 
verjaardag!  
 
Adventsproject 
Dit jaar gaat het Adventsproject over het beste 

nieuws. Wat is 
het beste nieuws 
dat je kunt 
bedenken? Op 
welk nieuws 
hoop je voor 
jezelf of voor 
anderen in de 

wereld?  In de vier weken voor Kerst leven we er 
in de kerk samen met de kinderen naar toe. Elke 
dienst begint met het aansteken van de 
Adventskaarsen door een kind, gevolgd door een 
kort kindermoment. De kinderen kijken daarnaar 
in hun eigen ruimte en daarna gaan ze samen 
oefenen voor de musical. Er is geen aparte 
kindernevendienst. Als je niet meedoet met de 
musical, mag je kijken bij het oefenen of 
meezingen in het koor.   
Bij het project is ook een gezinsboekje met voor 
elke dag verhalen, gebeden of activiteiten. Het is 
bedoeld voor de kinderen om thuis advent mee te 
vieren. Als u belangstelling heeft voor een digitale 
versie, stuur dan een mailtje aan 
diannehoogendoorn@hotmail.com  
  
Kerstmusical 2020 
Zondag 29 november start het adventsproject ‘Het 
beste nieuws’. Natuurlijk gaan we ook weer een 
Kerstmusical opvoeren voor de kinderkerstviering. 
Dit jaar gaan we kijken naar ‘Het beste nieuws’.  
Zit je op de basisschool en vind je het leuk om 
mee te doen? Kom dan de adventszondagen 
tijdens de dienst in de Bagijnehof naast de 
Oosterkerk oefenen. Voor de oudste kinderen is 
er, voor wie wil, een rol met tekst. De andere 
kinderen zingen mee in het koor en zijn figurant. 
We oefenen naast alle adventszondagen ook nog 
op maandag 21 december vanaf 13:00 uur voor 
de kinderen met een rol en vanaf 15:00 uur voor 
de kinderen van het kinderkoor. Die middag zullen 
we de musicaluitvoering opnemen. Vanaf 16:00 
uur zal de kerstviering met alle kinderen, die 
aanwezig kunnen zijn, worden opgenomen. Op 
kerstavond vanaf 19:00 uur kan iedereen thuis via 
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de website de kinderkerstviering met de musical 
thuis bekijken.   
Voor alle oefenmomenten geldt dat je ouders je 
mogen brengen naar de zij ingang en na afloop 
buiten weer ophalen. Ze mogen niet blijven kijken, 
want anders is het geen verrassing meer! We 
gaan er weer een mooi kerstfeest voor iedereen 
van maken!  
Wil je graag meedoen, mail ons dan even voor 
zondag 29 november. En geef dan ook alvast aan 
of je graag een rol wilt.   
Dianne en Natasja 
(diannehoogendoorn@hotmail.com)  
  
Uitnodiging Kinderkerstviering  
Alle kinderen van de basisschoolleeftijd worden 
uitgenodigd in de kerk voor de opname van de 
Kinderkerstviering op maandag 21 december 
om 16:00 uur. Je mag via de kerkdeuren naar 
binnen gaan. De viering binnen is zonder ouders. 
Het is dit jaar vanwege de Coronamaatregelen 
helaas niet 
mogelijk is 
om ook alle 
ouders te 
ontvangen 
en we willen 
niet graag 
selecteren. 
Als je het 
leuk vindt, 
mag je 
verkleed 
komen als herder, schaapje, engel of in je 
allermooiste kerstkleren! De kinderen die meedoen 
aan de musical zijn er dan al. Samen maken we 
dan een mooie viering die iedereen op kerstavond 
vanaf 19:00 uur thuis via de website kan kijken.  
Na afloop van de viering worden ook de 
kerstattenties aan de kinderen uitgedeeld. Om 
17:00 uur gaan de kinderen naar het plein buiten 
om te zingen bij het kerstvuur. De ouders kunnen 
dat vanaf de parkeerplaats (op veilige afstand van 
elkaar!) meemaken en misschien daar de liedjes in 
zichzelf zachtjes meeneuriën. Het is uiterlijk om 
17:30 uur weer afgelopen.    
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Schrijven voor Amnesty International. Al acht jaar 

wordt er op 10 
december , de dag van 
de Mensenrechten , een 
landelijke 
schrijfmarathon 
gehouden. Ook in 
Zwolle op diverse 

locaties. 
Dit jaar gaat ivm de Corona pandemie alles 
anders. Mensenrechtenschendingen gebeuren nog 
steeds . Dat is helaas niet anders geworden. Het 
zou heel mooi zijn als er ook dit jaar veel brieven 
geschreven zouden worden. Niet op een drukke 
plek maar vanuit huis. 
Er zijn thuisschrijfpakketjes klaar gemaakt . In elk 
pakketje zit alles om thuis aan het schrijven te 
gaan, alleen of samen met anderen. ( 10 
voorbeeldbrieven, 10 vellen papier etc) Als u mij 
een berichtje stuurt zorg ik dat het aan huis 
afgeleverd wordt. 
Amnesty vraagt uw steun. Het is de moeite waard. 
Aanvraag van een pakketje bij: 
jeannet.bousema@hotmail.com 
 
Onze wijkkas 
De wijkkasinkomsten door giften blijven stijgen! 
Tot 25 november is dit jaar al € 17.111,- 
ontvangen. De specificatie kunt u hier inzien. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan ons wijkwerk.  
 
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, dit keer: 
Bescheidenheid. Deze indringende en 
fundamentele woorden gaan over ‘meer dan het 
gewone’ en horen tot de kern van het Evangelie.  
 
De tijd van Advent is de tijd van geconcentreerde 
verwachting, de gemeente trekt zich als het ware 
even terug in de binnenkamer zonder de wereld 
los te laten, integendeel. Zij gaat ‘priesterlijk’ voor 
in geduldig wachten, zij persisteert in Hoop.                            
29 nov. 1e zondag Advent, Michaëlsviering Vesper 
vg. ds. Harm Bousema en Christa van Stappen 
Enkele leden van de Michaëlscantorij zingen de 
liederen en Toon Hagen bespeelt de piano en het 
orgel. 
 
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 
komen, wilt u zich dan afmelden via dezelfde site 
(www.michaelscantorij.nl) en onder het kopje 
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‘contact’ een bericht achter laten? Dan kan iemand 
van de wachtlijst de viering bezoeken. 
 
Bedankjes 
Ik wil iedereen bedanken voor alle belangstelling 
na het overlijden van mijn vrouw Ans 
Boers.Bönker. Zij had veel contacten in de 
Oosterkerk en had altijd veel belangstelling 
voor  anderen. De herinneringen blijven aan veel 
goede jaren samen met met Ans. 
Met vriendelijke groet Jan Boers. 
 
Zondag werden we verrast met een grote bos 
prachtige witte bloemen uit de Oosterkerk. Heel 
hartelijk dank. Het is een schitterend boeket. Onze 
lichamelijke conditie verbetert niet, maar dat 
verwachten we ook niet meer op onze leeftijd. 
Hartverwarmend is onder deze omstandigheden 
hulp en meeleven van familie en vrienden, ook 
vanuit de Oosterkerk.                                               
Arie en Remine van der Zwan-Veen. 
 
Kerstwens(boom)  

Heeft u/heb jij een kerstwens? 
Voor een ander? Voor jezelf? 
Het is, zolang het adventstijd 
is, mogelijk om deze bij de 
werkgroepevangelisatie in te 
dienen. Alle ingezonden 
kerstwensen worden wekelijks 
opgehangen in de 
kerstwensboom in de 
Oosterkerk en we hopen op 1e 
kerstdag een goed gevulde 
kerstwensboom te zien.  

Hoe stuurt u uw kerstwens in? Stuur een e-mail 
naar: evangelisatie@oosterkerk.nl en vermeld 
daarop: uw naam, e-mail adres, telefoonnummer 
en uw kerstwens. Is het een wens voor een 
ander? Dan mag u zijn/haar gegevens er ook op 
vermelden. Liever een wens doorbellen? Dat mag 
ook. Belt u naar Marlien Poll via 0642229535. In 
januari maakt de werkgroep een inventarisatie van 
de ingezonden wensen en brengt de gelukkigen 
waarvan de wens in vervulling wordt gebracht op 
de hoogte. Wij zijn benieuwd! Namens de 
werkgroep Evangelisatie,  Henk Bosma, Jan 
Scholten, Wil van de Meeberg, Hans van Berkum 
en Marlien Poll 
 
Doelcollecte Onderhoud kerkgebouwen 
Het zou maar zo kunnen dat u uw wijkkerkgebouw 
al maanden niet meer van binnen hebt gezien. De 
coronacrisis heeft ook wat ons kerkelijk leven 
betreft heel wat teweeg gebracht. We beseffen nu 
in verhevigde mate hoe belangrijk dat gebouw 

voor ons is, dat het veel meer is dan ‘zomaar een 
dak boven wat hoofden.’ Een dak dat in stand 
moet blijven, in figuurlijke zin, maar ook letterlijk. 
Dat het onderhoud van de kerkgebouwen geld 
kost, is niet nieuw voor ons, maar blijft wel een 
gegeven.  Vandaar het doel van de derde collecte 
van deze zondag. 
 

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) € ....  
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Deze kerkgroet is samengesteld door Jan Oosting 
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