
KERKGROET  (oplage 0)                                            31 januari 2021 

Voorganger  :  ds Hans Tisseink   

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

 

 
 

Kaarten zondag 24 januari 
Afgelopen zondag zijn er vanuit de Oosterkerk 
kaarten verstuurd als groet vanuit onze gemeente. 

• De heer en mevrouw P. van Zwol-Nawijn 
kregen een kaart om hen te feliciteren met 
hun 60-jarig huwelijk. 

• De heer en mevrouw Bruins kregen een 
kaart om hen beiden beterschap te 
wensen.  

• De volgende gemeenteleden kregen een 
kaart ter bemoediging: mevrouw N. de 
Vries,  de heer Storm, de familie Vogelaar 
en mevrouw H. Halfwerk. 

 

Onlinedienst op zondag 31 januari 

De gezamenlijke onlinekerkdienst van zondag 31 
januari staat in het teken van Marcus 1: 21-28.  
We horen dat Jezus’ onderricht mensen diep 
raakt. Een man met een onreine geest verstoort 
de orde. Wat roept Jezus’ prediking bij ons op? 
Fascinatie of irritatie? 
 
Vandaag zullen we de overdenking houden vanuit 
drie perspectieven. Een preek in drie bedrijven: de 
schriftgeleerde, de man met de onreine geest en 
Jezus. 
 
U kunt vooraf aan de kerkdienst (tot uiterlijk 9.00 
uur op zondagmorgen) uw intentie voor het 
aandachtsboek doorgeven aan ds. Hans Tissink. 
Dat kan per mail (hanstissink@hetnet.nl) of via 
Whatsapp (06-44480023). Bij elke intentie zal er 
een lichtje worden aangestoken. 
 
We hopen dat deze onlinedienst ondanks het 
gemis aan samenzijn, samenzang en koffie ons 
toch mag inspireren en verbinden met elkaar en 
met de Eeuwige. 
Hartelijke groeten, 
Hans Tissink 
 

 

De doelcollecte voor zondag 31 januari 
Onderhoud orgels 
Een eerbiedwaardig instrument, zo mag je een 
kerkorgel best noemen. Voor veel gemeenteleden 
is het onlosmakelijk verbonden met de kerkdienst, 
met de lofzangen ter ere van onze God. 
Orgelmuziek is traditie, maar ook eigentijdse bele-
ving, zeker als het instrument goed wordt 
bespeeld. In alle kerkgebouwen van de Protestant-
se Gemeente beschikt de gemeente over een 
orgel, het een wat ouder en (nog) eerbiedwaar-
diger dan het ander. Wat waarde heeft moet 
onderhouden worden en dat kost geld. Vandaar 
het verzoek om ook de derde collecte van van-
daag, die zeer waarschijnlijk door de inspirerende 
klanken van het orgel wordt begeleid, met klinken-
de munt te gedenken. 

Aangepaste vieringen tijdens de verlengde 
lockdown 
U weet het inmiddels: vanwege de aangescherpte 
maatregelen heeft de kerkenraad besloten om 
voorlopig alleen on line diensten te houden, 
zonder kerkgangers en met alleen medewerkers. 
Zingen door zanggroepjes wordt dringend afgera-
den door de PKN en laten we voorlopig ook 
achterwege. Als kerk willen we doen wat wij  
kunnen om de besmettingscijfers terug te dringen 
en de druk op de zorg af te laten nemen. We 
zenden de on line vieringen weer wisselend uit 
vanuit de Oosterkerk en Adventskerk. Zondag 31 

januari wordt er een dienst gehouden in de 
Oosterkerk en gaat ds. Hans Tissink voor. Zondag 7 
februari is de dienst weer in de Adventskerk, met 
als voorganger ds. Nelleke Eygenraam. 
 

Pastoraat 
Momenteel mogen we nog maar één persoon 
thuis ontvangen en er is een avondklok ingesteld. 
Vergaderingen en groepsbijeenkomsten vonden al 
langer alleen nog on line plaats deze weken en het 
wijkcentrum is gesloten. Ook met het pastoraat 

wordt het anders georganiseerd. Er gebeurt weer 
veel telefonisch, met of zonder beeld. Maar het is 
nog steeds mogelijk om beperkt mensen thuis te 
bezoeken in bijzondere gevallen en na goed 
overleg. Elkaar spreken tijdens een frisse wande- 
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ling kan altijd en is echt een mooi alternatief voor 
een ontmoeting binnenshuis. Mocht u voor een 
wandeling voelen, geef een seintje aan ds. Iemke 

Epema. Veel mensen worden nu nog weer sterker 
in hun bewegingsvrijheid beperkt en op zichzelf 
teruggeworpen. Eenzaamheid ligt op de loer, en 
echt niet alleen voor ouderen. Het kan dan zoveel 
betekenen als iemand spontaan even contact 
zoekt via telefoon, mail of appt en even vraagt hoe 
het gaat. Houd elkaar in het oog! 
 

Bij het overlijden van Rien de Vries 
Op 11 januari j.l. is Rien toch nog plotseling 
overleden (78 jaar geworden) , voorheen wonend 
op Anrijperdiep, en meerdere jaren samen met 
Nelleke op Fermate, Händellaan. Rien was meer 
een man van doen dan van woorden. Meelevend 
en hulpvaardig; was vele jaren ook diaken in de 
Hoeksteen, en deed heen. vaak ook mee aan de 
zorgweken in Lunteren. En van harte! Totdat dit 
niet meer kon vanwege een insluipende Parkin-
son. Maar hij bleef nog lang mensen bijstaan die 
deze ziekte opgelopen hadden. Hij wist wat het 
was.  
Ondanks zijn groeiende beperkingen probeerde hij 
zin aan zijn leven te geven. In zijn overlijdensbe-
richt staat dan ook niet voor niets: ‘dankbaar voor 
wie hij was en wat hij voor ons heeft betekend, 
nemen we met een warm gevoel over de prach-
tige jaren afscheid van deze lieve man, onze 
betrokken vader, schoonvader en trotse opa’. 
Onder deze dank valt dus ook dat er, mede door 
zijn ziekte, niet alleen veel geleden maar ook veel 
gedeeld is. Maar het is nu goed zo, zei Nelleke 
nog.  
En dit alles, al deze jaren (meer dan 50 jaar huwe-
lijk) mochten vallen onder de hoede van Degene 
die wij God noemen. Hij omvat ons leven (wij la-
zen ps 23). Daarbij zijn Gods armen ‘eeuwige 
armen’ , door leven én dood  
Moge Nelleke en haar (klein)kinderen dit zo ook 
ervaren.  
Siebren van der zee      
 
 
 
 
 
 
 

Een leuke vier-de-zondag viering! 
Afgelopen zondag, of eigenlijk vandaag hebben we 
weer een online dienst gehad met 17 jongeren in 
de leeftijd van 12-16 jaar. 
Ons thema was: Kom volg mij! Aan de hand van de 
tekst Marcus 1:14-20 hebben we gepraat over ben 
jij een volgeling van Jezus? of wat moet je eigenlijk 
doen om Jezus te volgen, een quiz over de discipe-
len en uitleg over het hoe- en waarom van de 
Ichtus-vis. 
We hebben afgesloten met een opdracht, spreek 
in een 2 tal halverwege jullie huizen af, en maak 
een foto van een vis, of voorwerpen die bij elkaar 
horen! zie hieronder het resultaat! 
 

 
 
Over 2 weken zijn we weer on-line!! 
 
groet, namens het Vier- de- Zondag team, 
Marieke, Liesbeth en Anniek 
 

Michaëlsvieringen. 
In navolging van het PKN-advies zijn er voorlopig – 
dat is in ieder geval t/m 14 februari - géén 
Michaëlsvieringen 
 
 

Kopij per email aan kerkgroet@oosterkerk.nl vóór 

donderdag 12.00 uur, met als onderwerp de datum 
van plaatsing. 
Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? Stuur 

dan een email aan: redactie@oosterkerk.nl; 
onderwerp: “kerkgroet”. 
Deze kerkgroet is gemaakt door Tim Krooneman 
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