
KERKGROET    (oplage geen)   14 Februari 2021 

Voorganger  : Dirk Jan Steenbergen 

                            Tienerdienst 

Collecten :  1. Diaconie 2. Kerk 

                       :  3. Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle 

 
Exploitatie 
Protestantse 
Gemeente Zwolle. 
Nog maar een paar 
weken geleden is de 
Actie Kerkbalans 
gehouden. Alle leden 
van de Protestantse 
Gemeente Zwolle is 
gevraagd wat zij het 
komende jaar over 

hebben voor hun kerk. Voor onze kerk, die volgens 
ons een belangrijke en waardevolle boodschap 
heeft voor onszelf en voor de samenleving. Die 
plek, waar mensen elkaar en God kunnen 
ontmoeten, willen we in stand houden, ook als het 
aantal leden afneemt. Naast de Actie Kerkbalans 
zijn de collecten voor de exploitatie van de PGZ een 
belangrijke bron van inkomsten. Daarvan moeten 
predikanten, kerkelijk werkers en de gebouwen 
worden betaald. Wie meer wil weten, onder andere 
over het perspectief op langere termijn, kan terecht 
op de website pknzwolle.nl      
 
Michaëlsvieringen. 
Voorlopig zijn er zeker tot en met 2 maart geen 
Michaëlsvieringen. Voor de tijd daarna, zie de 
kerkgroet en/of website www.michaelscantorij.nl  Wij 
houden u op de hoogte.  
 
Onze wijkkas 
Na een uitzonderlijk goed jaar aan inkomsten , is 
januari wat voorzichtig gestart. Vijftien giften werden 
ontvangen met een totaal bedrag van € 557,50. De 
kerkrentmeesters zijn blij met deze giften; hartelijk 
dank daarvoor! (TK) 
 
Kaarten zondag 7 februari  
Afgelopen zondag zijn er vanuit de Oosterkerk kaarten 
verstuurd als groet vanuit onze gemeente.  
De volgende gemeenteleden ontvingen een kaart ter 
bemoediging: mevrouw E.J. Nauta- Meulenkamp, de 
heer A. Nauta, de heer D.C.G. v.d. Plas, mevrouw 
J.C.M. v.d. Plas- Parlevliet, mevrouw C. Haryati en 
mevrouw H. Mol. Annemiek Hollebeek kreeg een kaart 
met een hartelijke groet vanuit de Oosterkerk. 
 
Vesper op Aswoensdag 
Woensdag 17 februari begint de veertigdagentijd. Er is 
dan ’s avonds om 19:30 uur een vesperdienst vanuit de  

 
Adventskerk waarin dominee Hans Tissink en diaken 
Michael Buijkx (RK parochie) zullen voorgaan. De 
viering wordt online uitgezonden. Er zal geen as 
worden opgelegd. Wel willen we ons bezinnen op wat 
God ons te zeggen heeft in deze bijzondere tijd waarin 
veel dingen opeens niet meer vanzelfsprekend zijn en 
we op een andere manier in gesprek kunnen komen 
met Hem, met onszelf en met elkaar. Alvast: een 
gezegende veertigdagentijd! 
 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie online 
 Vanwege de lockdown kunnen de bijeenkomsten van 
het Ontmoetingshuis Moderne Devotie helaas niet 
fysiek plaatsvinden. Daarom zijn we van start gegaan 
met maandelijkse online-ontmoetingen. Onze eerste 
digitale bijeenkomst verliep succesvol. Dat smaakt naar 
meer. Onze volgende sessie vindt plaats 
op dinsdagavond 16 februari 2021 van 20.00 uur tot 
21.30 uur. Het thema is dan: ‘Laat het los?!’ The 
Beatles zongen al ‘Let is be’. Het klinkt zo makkelijk, als 
je in de penarie zit: laat het gaan.  Corona, 
faillissement, ruzie, hoe laat je zoiets los? Hoe ga je 
daarmee om? En welke aanbevelingen heeft Thomas a 
Kempis voor ons? 
Ds. Hans Tissink zal een korte inleiding geven. We 
volgen zoveel mogelijk ons gebruikelijke programma 
(minus de maaltijd). Er zal ook ruimte zijn voor 
interactie. Aanmelden (tot uiterlijk maandagmiddag 15 
februari 17.00 uur) kan via onze 
website www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl en 
betaling van 5 euro op bankrekening 
NL71INGB0007852541 t.n.v. het Ontmoetingshuis. U 
krijgt daarna per mail een link waarmee u kunt 
meedoen. We hopen op een inspirerende 
onlinebijeenkomst. Tot ziens. 
Hartelijke groeten, Hans Tissink 
 
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 14 februari is er een bijzondere dienst voor 
tieners vanuit de Oosterkerk met als voorganger Dirk 
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Jan Steenbergen. Zondag 21 februari wordt de dienst 
uitgezonden vanuit de Adventskerk met als voorganger 
ds. Iemke Epema. 
 
Veertigdagentijd 
Komende woensdag is het al Aswoensdag en begint 
alweer de veertigdagentijd. Die avond is er ook een 
oecumenische online viering. In de vieringen op zondag 
volgen we het thema van Kind op Zondag Levensweg. 
De weg naar Pasen willen we graag zo veel mogelijk 
samen gaan. zullen de vieringen iedere keer beginnen 
met een moment voor de kinderen, net als we in de 
Adventstijd deden. U kunt net als andere jaren sparen 
voor een gezamenlijk project in Ghana, waarover later 
meer. Iedere zondag van deze veertigdagentijd willen 
we in de viering een gemeentelid in beeld brengen en 
aan het woord laten over het thema Levensweg. We 
blijven intenties verzamelen voor het digitale 
aandachtsboek. Fijn dat er vaak op deze oproep 
gereageerd wordt. 
 
Pastoraat 
Momenteel mogen we nog maar één persoon thuis 
ontvangen en de avondklok is verlengd. Vergaderingen 
en groepsbijeenkomsten vonden al langer alleen nog 
on line plaats en het wijkcentrum is al een tijd 
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 winterwandeling 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! 
 
Gift 
Van een gemeentelid is er een gift van 500 Euro 
gegeven voor de diaconie, waaraan de bijzondere 
bestemming van het Toradjaproject gegeven is. Gever 
of geefster hartelijk dank! 

 
Paasgroetenactie 

Ook dit jaar kunt u weer een Paasgroet sturen naar 

gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Wilt u 

meedoen? Geef u dan uiterlijk 19 februari op via 

i.buurma14@gmail.com. Graag het gewenste aantal 

kaarten vermelden en uw adres, de ZWO zal de 

kaart(en) bij u thuisbrengen. 

U ontvangt dubbele kaarten: één voor de gevangene 

waarop u een bemoedigende tekst en uw naam schrijft 

(let op: uw adres en/of woonplaats niet vermelden!), 

op de andere kaart plakt u alleen een postzegel zodat 

de gevangene deze kaart zelf door kan sturen.De 

kaarten kunnen tot en met 5 maart in een envelop 

worden verstuurd naar:Protestantse Kerk in Nederland 

t.a.v. Paasgroetenactie Postbus 503 RM  UtrechtDe 

ZWO-commissie 

De collectezak komt niet langs, maar er zijn manden bij 
de uitgang waar u geld of collectemunten in kunt doen. 
En u kunt digitaal geld direct overmaken op 
bankrekening NL23 INGB 0001 1582 71 t.n.v. Prot. 
Wijkgemeente Oosterkerk 

              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).  

er is geen mogelijkheid om bij te dragen via de 
collectezak. U kunt wel gebruik maken van het 
digitaal collecteren via de Kerkgeldapp.  
Als u geen gebruik wilt of kunt maken van de Kerk-
geldapp, 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 collec-
te wilt besteden: Oosterkerk: D (diaconie) € ..,  
K (wijkgemeente Oosterkerk) €  ,  
3e (doelcollecte) €  ,  

 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12 uur, 
met als onderwerp de datum van plaatsing,  
Kerkgroet thuis lezen? , stuur dan een email aan: 
redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: “Kerkgroet”. 
Deze kerkgroet is samengesteld door Evert Pierik 
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