
                                                                                                 KERKGROET  zondag 17 januari 2021 (opl. 0)  

Voorganger:  ds. Elly Urban  

Uitzending vanuit de Adventskerk, om 09.30 uur 

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Pastoraat en 

catechese 

 

 
 

Week van gebed #blijfinmijnliefde,  
17 januari Adventskerk 9.30 uur 
In de jaarlijkse Week van gebed bidden christenen 
wereldwijd voor eenheid, in 2021 in de week van 17 
t/m 24 januari. De zusters van Grandchamp 
(Zwitserland), een oecumenische 
kloostergemeenschap gelieerd aan Taizé, hebben 
materiaal aangereikt voor gebed en viering, rond het 
thema #blijfinmijnliefde. 
Op de website van het Podium van Kerken in Zwolle 
zijn de activiteiten van geloofsgemeenschappen in 
Zwolle zichtbaar, zie hier.  Je kunt je ook aanmelden 
om dagelijks samen met andere gelovigen te bidden. 
Zie voor informatie en opgave: Week van Gebed – 
Léven in de kerk (levenindekerk.nl). 
Op zondagochtend 17 januari zenden we vanuit de 
Adventskerk een oecumenische viering uit. Dit is een 
samenwerking tussen de Oosterkerk, de Lutherse 
Kerk, de RK parochie Thomas a Kempis en de 
Adventskerk. Voorgangers zijn ds. Margo Jonker en 
ds. Elly Urban. Deze viering, om 9.30 uur, zal in het 
teken staan van #blijfinmijnliefde en de Week van 
Gebed. Gebedspunten kun je tot vlak voor de viering 
mailen aan dsEllyUrban@oosterkerk.nl, of via 
whatsapp sturen naar 06-26999594. 
 

Online gebedsavond Dieze donderdag 21 
januari 19.30 uur 
In de Week van Gebed organiseren de kerken in 
Dieze een online gebedsavond, die uitgezonden 
wordt vanuit het gebouw van het Leger des Heils. 
Ook de Oosterkerk werkt hieraan mee. Je kunt 
gebedspunten inleveren via e-mail, naar: 
GebedsweekDieze@gmail.com. De dienst wordt 
uitgezonden via 
www.legerdesheils.nl/korpszwolle/live. 
 

Aangepaste vieringen tijdens de verlengde 
lockdown 

Vanwege de aangescherpte maatregelen heeft de 
kerkenraad besloten om voorlopig alleen online 
diensten te houden, zonder kerkgangers en met 
alleen medewerkers. Net als in het voorjaar zullen 
deze diensten op zondagmorgen afwisselend 
opgenomen worden in de Adventskerk en de 
Oosterkerk via een livestream op de zondagochtend. 
Formeel zouden we nog steeds 30 kerkgangers 
mogen ontvangen. Maar het advies van de PKN is om 
diensten de komende weken te beperken tot online 
vieringen. Dat is het meest veilig. Ook hebben we 
een nieuw besluit genomen over het zingen door 
zanggroepjes. De PKN heeft net geadviseerd hier 
tijdelijk mee te stoppen. Als kerk willen we doen wat 
wij kunnen om de besmettingscijfers terug te 
dringen en de druk op de zorg af te laten nemen. Dus 
ook dat advies willen we volgen. Zondag 17 januari, 
wordt de dienst gehouden in de Adventskerk en gaat 
ds. Elly Urban voor. De viering op 17 januari valt in 
de week van het gebed voor de eenheid en ook de 
lutherse gemeente en de Thomas a Kempisparochie 
doen daaraan mee. Meer over deze week kunt u 
lezen op de website en elders in deze kerkgroet. 
Zondag 24 januari wordt de dienst uitgezonden 
vanuit de Oosterkerk. Ds. Iemke Epema zal dan 
voorgaan. Deze zondag stond er in de Adventskerk 
afscheid van ambtsdragers gepland en er zal bij wijze 
van uitzondering ook daar een viering worden 
gehouden.  
 

Pastoraat 
Vergaderingen en groepsbijeenkomsten vinden 
alleen nog on line plaats deze weken en het 
wijkcentrum is gesloten. Ook met het pastoraat 
moet het allemaal weer een beetje worden 
aangepast. 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 elkaar spreken tijdens een frisse 
wandeling kan altijd. Mocht u daarvoor voelen, geef 
een seintje aan ds. Iemke Epema. Veel mensen 
worden nu weer in hun bewegingsvrijheid beperkt 
en sterker op zichzelf teruggeworpen. Het kan dan 
zoveel betekenen als iemand spontaan even contact 
zoekt en vraagt hoe het gaat. Houd elkaar in het oog! 
 
Kaarten zondag 10 januari 
Afgelopen zondag zijn er vanuit de Oosterkerk 
kaarten verstuurd als groet vanuit onze gemeente. 
De volgende gemeenteleden ontvingen een 
felicitatiekaart voor hun verjaardag:
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• mevrouw G. Stegeman- Boer voor haar 95ste 
verjaardag. 

• mevrouw J.A. Deutekom- v.d. Werf voor haar 
93ste verjaardag 

• mevrouw K. Noorman- Jonkman voor haar 
95ste verjaardag 

• de heer G.J. Preuter voor zijn 92ste verjaardag 
De volgende gemeenteleden kregen een kaart ter 
bemoediging: mevrouw Bruins- Zuidema, de heer en 
mevrouw Van Prooijen- Boersma, de heer J. ten Hove 
en mevrouw Snijder- Stremmelaar. De heer A. v.d. 
Zwan ontving een kaart om hem sterkte te wensen in 
deze moeilijke tijd van afscheid nemen.  
 

In Memoriam 
Op 2 januari, net nog in het nieuwe jaar, is overleden 
REMINE VAN DER ZWAN-VEEN. Ze is 88 jaar 
geworden. De laatste tijd ging haar gezondheid sterk 
achteruit, kon ze steeds minder en had ze veel pijn. 
Daar heeft ze erg mee geworsteld. Op het laatst 
werd ze ook nog getroffen door het Coronavirus. 
Gelukkig kon ze in het appartement blijven aan het 
Blekerswegje, waar ze samen met Arie woonde. 
Samen met hem en met haar kinderen en 
kleinkinderen heeft ze naar het afscheid toegeleefd. 
Ze verlangde ernaar om naar God te gaan en is in 
vrede gestorven. Op de kaart staat Tot heerlijkheid 
bevorderd. Op donderdag 7 januari is ze begraven in 
besloten kring. Daarna heeft er een afscheidsdienst 
plaats gevonden in De Hoofdhof, die geleid werd 
door haar dochter Kezia en ook via een livestream te 
volgen was. Heel veel mensen hebben op deze 
manier de dienst meegemaakt. Remine had zelf alles 
al lang van te voren voorbereid. In de kerk hingen 
prachtige door Remine geweven kleden en zowel 
haar dochter als haar man Arie droegen kleding die 
door haar gemaakt was. Arie sprak zelf over zijn 
leven met Remine, zowel over het moeilijke laatste 
jaar als de bijzondere laatste twee weken, toen ze 
steeds verder weg zakte maar heel tevreden was en 
hem elke dag een stralende lach schonk. Remine was 
een levendige, actieve, zorgzame, eigenzinnige, 
creatieve en kleurrijke vrouw. Ze zag er graag mooi 
uit, tot op het laatst. Ze leefde zeer bewust, sober en 
gezond. Maaltijden bereidde ze zonder zakjes en 
pakjes en ze bakte jarenlang brood voor het hele 
gezin en later voor Arie en haar samen. Haar vier 
kinderen hebben in de dienst ieder bijzondere 
dingen over hun moeder gezegd, en ook van alle 
kleinkinderen was er inbreng verzameld, zelfs vanuit 
Georgië. Remine was een familiemens en zeer 
betrokken op de wereld en bewogen door mensen in 
nood. In de Hoofdhof te Berkum is ze lang ouderlinge 
geweest en was ze actief in de kindernevendienst. Ze 
mocht graag onderwijzen en uitdragen wat zij 
belangrijk vond. Daar kon ze ook heel stellig in zijn.  
Het geloof was voor hen beide een grote bron van 

kracht en richting en dat hebben ze op hun kinderen 
overgedragen. In de afscheidsdienst is Psalm 139 
gelezen, oa de woorden U was het die mijn nieren 
vormde, die mij weefde in de buik van mijn 
moeder. Het beeld van het weven sprak haar zeer 
aan. Samen met Arie beleefde ze het leven als een 
kostbaar geschenk waar je zuinig op diende te zijn. 
Remine laat een grote lege plaats achter in het leven 
van Arie en haar kinderen en kleinkinderen. We 
wensen hen en allen die haar moeten missen de 
troost toe van Gods nabijheid. 
Ds. Iemke Epema 
 

Derde collecte zondag 17 januari: Pastoraat en 
catechese 
 

Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in 
Jezus’ naam is sprake van pastoraat. Bij het licht van 
het evangelie zoeken zij samen een weg in geloofs- 
en levensvragen. Dat gebeurt ook in de catechese: 
vorming van kinderen en jongeren tot zelfstandig 
denkende en gelovende mensen én toerusting van 
volwassenen die willen blijven leren en lezen om zelf 
heel bewust in kerk en samenleving te staan en 
bovendien onze kinderen en jongeren willen 
begeleiden op hun weg. Helpt u mee dit ‘grondwerk’ 
van de kerk te ondersteunen? 
 

De collectezak komt niet langs, maar u kunt uw 
giften overmaken via de app of de bankrekening 
van de PGZ.  

Bijdragen aan collecten  

U kunt 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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Eerste onlinebijeenkomst van  het 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie 

Vanwege de lockdown konden de bijeenkomsten van 
het Ontmoetingshuis Moderne Devotie helaas niet 
fysiek plaatsvinden de afgelopen periode. Daarom 
gaan we het nieuwe jaar van start met een 
onlineprogramma. Onze eerste digitale ontmoeting 
zal plaatsvinden op dinsdagavond 19 januari 2021 
van 20.00 uur tot 21.30 uur. Het actuele thema is 
dan: ‘Wat helpt jou in tijden van nood?’ Niemand 
ontkomt aan tegenslag en verdriet. Pandemie, 
ziekte, overlijden, vroeg of laat worden we daarmee 
geconfronteerd. Hoe ga je daarmee om? Wat biedt 
jou dan nog troost en nieuw perspectief? En welke 
tips heeft Thomas a Kempis voor ons? 

Ds. Hans Tissink zal een korte inleiding geven. We 
volgen zoveel mogelijk ons gebruikelijke programma 
(minus de maaltijd dan). Er zal ook ruimte zijn voor 
gesprek en interactie. 

Aanmelden kan via onze website 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl 

en betaling van 5 euro op bankrekening 
NL71INGB0007852541. U krijgt daarna per mail een 
link waarmee u kunt meedoen. We hopen op een 
mooie onlinebijeenkomst. Tot ziens.  
Hartelijke groeten, 
Hans Tissink 
Dantzigstraat 4 
8017 KN Zwolle 
038-3374406 
06-44480023 
hanstissink@hetnet.nl 

 
Michaëlsvieringen 

Recent had de Beleidsgroep Vieringen al in principe 
afgesproken de vieringen te annuleren als het PKN-
advies om voorlopig niet te zingen en de overweging 
van de Oosterkerk om het zingen achterwege te 
laten in die richting zouden gaan.  

Nu dat helder is hebben wij besloten voorlopig – dat 
is in ieder geval t/m de tweede zondag in februari (= 
14/02) geen vieringen te houden. Jammer, maar het 
lijkt ons op dit moment het enige besluit dat passend 
is. 

Actie kerkbalans 2021 

De mensen die zich hebben opgegeven om mee te 
helpen bij de actie kerkbalans, kunnen zaterdag 16 
januari hun tas met enveloppen ophalen in de 
Oosterkerk. Dit kan tussen 10.00 en 11.00 uur. Graag  
zoveel mogelijk zelf de tas ophalen, dat scheelt de 
organisatie veel tijd! Bij voorbaat dank. 

Lammert Reijlink Tel.:(06-11272919) 

Open Kring zoekt dirigent 

Wegens vertrek van onze dirigent zoekt het Open 
Kring Koor (wijkgemeente Stadshagen) een 
enthousiaste dirigent(e), die na de coronatijd  weer 
met ons wil zingen, want dat missen we enorm!! 

Het Open Kring Koor bestaat uit zo’n 30 enthousiaste 
zangers (m/v), van alle leeftijden. Wij leveren 
gemiddeld een keer of zes per jaar een kleine of 
grotere bijdrage aan de kerkdienst. Het repertoire is 
heel gevarieerd: zo zingen we bekende en wat 
minder bekende liederen, bijvoorbeeld uit het 
Liedboek voor Kerken, klassieke Engelse hymnes of 
het prachtige Franse Notre Pere. 

Ervaring met koordirectie is gewenst, zelf kunnen  
begeleiden op piano/orgel ook. 

De repetitieavond is op woensdag. 

Belangstelling? Bel voor info naar de koorleden: Jan 
Noorlag, tel. 06-12771316 of Geertje Wijnja, tel. 06-
15271708, dan hoort u meer over ons! Of stuur uw 
reactie naar: scriba@openkring.nl 

 

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”. 
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