
KERKGROET    (oplage geen)   24 januari 2021 

Voorganger  :  ds.  Iemke Epema  

            Collecten :  1. Diaconie 2. Kerk 3. Vakantieweken  
                                                                          Gehandicapten 

 

Als groet van onze gemeente 
gaan de bloemen naar: naam 
nog niet bekend bij het 
opmaken van de kerkgroet 
Langs deze weg laten we onze 
verbondenheid blijken. 
  

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 

afgeraden 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 24 

januari wordt er een dienst gehouden in de 

Oosterkerk en gaat ds. Iemke Epema voor. In 

deze viering zal Psalm 8 centraal staan.  Op deze 

zondag stond er in de Adventskerk afscheid van 

ambtsdragers gepland, dat al eerder uitgesteld 

was. Bij wijze van uitzondering zal er zondag ook 

daar een viering worden gehouden om daar 

aandacht aan te kunnen geven. 

Geen zang maar dans 

Met Kerst zeiden we tegen elkaar: 'Samen zingen 

kan helaas niet, maar dansen kan wel'. Tijdens het 

lied Go tell it on the mountains voerden twee 

kinderen een vrolijke dans uit en kregen de 

kerkgangers die er die ochtend waren ook in 

beweging. Daar kwamen naderhand veel 

enthousiaste reacties op. Komende zondag zal één 

van deze twee danseressen, vergezeld door een 

nichtje, weer gaan dansen tijdens het meditatief. 

In de hoop dat ze u thuis ook in beweging krijgen! 

We hebben allemaal behoefte aan een beetje 

vrolijkheid en schwung. U kunt weer dingen 

doorgeven voor het digitale aandachtsboek door 

van te voren een mailtje te sturen 

naar dsiemkeepema@oosterkerk.nl of een appje 

naar 06-15968569. Een appje of sms-je sturen kan 

ook nog op de zondagmorgen tijdens de dienst, 

graag uiterlijk 10:15 uur. 

Pastoraat 

Zoals het nu lijkt mogen we nog maar één 

persoon thuis ontvangen en wordt er 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 moet het anders 

worden 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 

wandeling 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! 
 
Remine van der Zwan 
 
Hartelijk dank voor alle meeleven tijdens haar 
ziekte en na haar overlijden op 2 januari. Zo 
hebben we gemerkt dat onze kerk een familie is 
met broers en zussen. 
Arie van der Zwan en kinderen 
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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) € ....  

 
Doel 3e collecte Vakantieweken 
Gehandicapten 
 
Sommigen hebben misschien toch al hun 
zomervakantie geboekt. Anderen wachten de 
coronacrisis af. Er zijn ook mensen die wel graag 
met vakantie willen, maar het niet zomaar kunnen 
omdat ze niet weten wie hen dan kan helpen en of 
er de nodige aanpassingen zijn. Daarom worden 
er voor hen vakantieweken georganiseerd  waarin 
alle benodigde voorzieningen, zorg en begeleiding 
aanwezig zijn. Jaarlijks zetten vele vrijwilligers 
zetten zich hiervoor in. Helpt u ook mee?   
 
 
Kaarten zondag 17 januari 
 
Afgelopen zondag zijn er vanuit de Oosterkerk 
kaarten verstuurd als groet vanuit onze gemeente. 
De volgende gemeenteleden kregen een 
felicitatiekaart voor hun verjaardag: 
mevrouw B. de Vries voor haar 93ste verjaardag, 
mevrouw J.M. Beumer- Wielink voor haar 96ste 

verjaardag en mevrouw H.E. Gunst- Wijers voor 
haar 91ste verjaardag. 
De volgende gemeenteleden ontvingen een kaart 
ter bemoediging: mevrouw H. Mol,  de heer W. 
Leusink en mevrouw R. Eikenaar. De familie J.H. 
Zijlstra- Scheepstra ontving een kaart om hen 
beterschap te wensen. De heer en mevrouw 
Slofstra kregen een kaart om hen te bemoedigen 
en Gods nabijheid te wensen op de nieuwe 
woonplek. 
 
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. 
 

Van het Kerkelijk Bureau aftrekbaarheid van 
contant betaalde giften. 

 

M.i.v. 2021 zijn deze namelijk niet meer 

aftrekbaar. Ook niet als je een kwitantie krijgt. 

Het leek ons goed om deze informatie te delen, 

ook al wordt er niet veel contant betaald. 

En in deze coronatijd is het ook weer anders, maar 

toch. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 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 samengesteld door Jan Oosting 
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