
KERKGROET    (oplage geen)  28 februari 2021 

Voorganger  :  ds. Elly Urban 

Koster :  

Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Stille hulp 

 

3e collecte; Stille Hulp. 
Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, 
meestal zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, 
in grote financiële problemen zijn terechtgekomen. 
Het is een verborgen probleem en mensen die het 
overkomt schamen zich hiervoor. Zij kunnen het 
hoofd niet meer boven water houden. Minder met 
minder gaat niet meer, de rek is er uit. Allerlei 
beleidswijzigingen van de overheid en in de 
hulpverlening zijn niet altijd helpend. Het stapelt zich 
al maar op. Daardoor kunnen veel mensen helaas 
niet langer zelf in hun basisbehoeften voorzien, zoals 
eten en drinken, kleding, of de huur van een woning. 
Met het oog op hen verleent de Diaconie stille hulp. 
Het is hulp die niet opvalt, die mensen geen etiket 
opplakt, maar wel hard nodig blijft. 
 
Veertigdagentijd – op weg naar Pasen 
In de veertigdagentijd, op weg naar Pasen, volgen 
we in onze online vieringen het thema Levensweg. 
We volgen Jezus op zijn weg, een weg van leven, van 
lijden en van nieuw begin. Levensweg gaat ook over 
ons eigen leven. Hoe kruist jouw weg met die van 
Jezus? Iedere week komt in de viering een 
gemeentelid aan het woord, om daarover iets te 
vertellen. 
We beginnen elke zondag met een moment met en 
voor kinderen. Dit sluit aan bij het gezinsboekje 
Levensweg dat de gezinnen in de Oosterkerk en 
Adventskerk thuis hebben gekregen. Iedere zondag 
staat op de website een link naar een podcast, een 
verhaal dat kinderen kunnen luisteren. 
 
Zondag 28 februari – Barmhartigheid 
De veertigdagentijd is een tijd van bezinning, van 
vasten, van inkeer. Vanouds is er in deze tijd ook 
aandacht voor de ander die je op je levensweg 
tegenkomt. Zondag 28 februari is het thema van de 
dienst Barmhartigheid. De dienst waarin ds. Elly 
Urban voorgaat wordt om 10.00 uur vanuit de 
Oosterkerk uitgezonden en is voorbereid met de 
ZWO commissies van Oosterkerk en Adventskerk. 
We lezen uit Matteüs 25, over de ‘werken van 
barmhartigheid’. Jongeren van Provider komen aan 
het woord en er is aandacht voor het 
veertigdagenproject Nieuwe Kansen voor 
straatmeisjes in Ghana.  
 
Gebedspunten kunt u doorgeven aan ds. Elly Urban. 
Per email, dsEllyUrban@oosterkerk.nl tot uiterlijk 
zaterdagavond, via whatsapp en SMS tot uiterlijk 
zondagochtend 10.15 uur, 06-26999594. 

Digitaal koffiedrinken na de dienst 
U bent van harte welkom om digitaal koffie te 
drinken na de dienst. Afgelopen zondag logde een 
tiental mensen in en er volgde een geanimeerd 
gesprek. We blijven dit doen, alle zondagen in de 
veertigdagentijd. Opgeven is niet nodig, en het 
aantal mensen is onbeperkt. Meepraten, 
meeluisteren, het kan allemaal. Het koffiedrinken 
begint om 11.00 uur en duurt ongeveer een half uur. 
Gespreksleider zondag is ds. Elly Urban. Meedoen 
kan door in te loggen op Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/84121587796?pwd=aEx
zeEdaSDlRMzM1Z3JEUzNvNmJFUT09 
Meeting ID: 841 2158 7796, Passcode: KpK3k0 
 
Pastoraat 
Momenteel mogen we nog maar één persoon thuis 
ontvangen en de avondklok geldt nog steeds. 
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! 
 
Kaarten zondag 21 februari 
Afgelopen zondag zijn er vanuit de Oosterkerk 
kaarten verstuurd als groet vanuit onze gemeente.  
Mevrouw T. de Jong-Kranenborg en mevrouw L. 
Tros- Padding kregen beiden een kaart om hen te 
feliciteren met hun 91ste verjaardag. De heer en 
mevrouw W.B. Vledder-Seen kregen een kaart om 
hen te feliciteren met hun 40-jarig huwelijk.  
De volgende gemeenteleden ontvingen een kaart ter 
bemoediging: de heer G. Hoogendoor, mevrouw H. 
Grimmius, fam. H. Mosterd en de heer H.J. Klatter. 
 
Vesper op woensdag 3 maart 
Komende woensdag 3 maart, 19:30-20:00 uur de 
eerste gezamenlijke 40-dagenvesper in een serie van 
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vier. Thema van de serie: ‘Ik ben er voor jou’, 
gebaseerd op de werken van barmhartigheid 
(Mattheüs 25:36). Op 3 maart ‘De zieken bezoeken’.  
Deze vesper wordt uitgezonden vanuit de 
Adventskerk (www.adventskerk.nl) en is later nog te 
zien via kerkdienstgemist.nl  
De volgende online vesper is op woensdag 10 maart, 
19:30 uur, vanuit de Oosterkerk. Dan staan ‘De 
hongerigen te eten en de dorstigen te drinken 
geven’ als werken van barmhartigheid centraal.  
Het gezamenlijke collectedoel van de vespers is het 
ZWO-project ‘Straatmeisjes in Ghana’. 
 
Project 40 dagentijd Oosterkerk en Adventskerk 
 
Waarom belanden meisjes op 
straat in Accra? 
Graag vertellen we u wat meer 
over het werk voor 
straatmeisjes in Ghana, dat 
onze kerken op dit moment 
steunen via Kerk in Actie.  
Veel straatkinderen komen uit het arme noorden 
Veel straatkinderen in Accra komen van het 
platteland in het noorden. Zij ontvluchten de 
armoede, de droogte, de werkloosheid, de honger 
door slechte oogsten, het gebrek aan 
landbouwgrond en onderwijs, kinderarbeid, huiselijk 
geweld of een gedwongen huwelijk. Sommigen zijn 
door hun familie gestuurd, anderen besloten zelf om 
naar de stad te trekken. Ouders kunnen hun 
kinderen soms niet meer onderhouden of denken 
dat hun kinderen in de stad meer kansen hebben 
dan op het platteland. Ook weten ze weinig over de 
rechten van kinderen.  
 
Kansloos en uitgebuit in de grote stad 
Veel meisjes werken als drager of oppas, in de 
horeca of huishouding of moeten stenen hakken. 
Vaak worden ze uitgebuit. Als ze te weinig 
verdienen, moeten ze op straat slapen. De kinderen 
hebben vaak geen opleiding gevolgd, kunnen niet 
lezen en schrijven, spreken een lokale taal en geen 
Engels. Ze kunnen daardoor nauwelijks werk 
vinden in de stad, waardoor velen op straat 
belanden in de sloppenwijk Agbogbloshie. Ook wel 
‘Sodom en Gomorra’  genoemd.   

 
Kijk voor meer informatie op 
www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana. Uw bijdrage 
voor dit werk is welkom via de collecte -app 
Appostel  of maak uw gift over op Diaconie 
Adventskerk NL 30 RABO 0113 9026 38 ovv 
Straatmeisjes Ghana 
ZWO commissie 
 

HEEFT U UW TOEZEGFORMULIER VOOR 
KERKBALANS AL INGELEVERD? 
 
We weten allemaal dat het dit jaar vanwege de 
corona allemaal wat anders loopt. Dat zien wij ook 
terug in de voorlopige cijfers van de aktie 
kerkbalans. Want uit deze cijfers blijkt dat er Zwolle 
breed nog enkele honderden toezeggingen missen 
van gemeenteleden die voorgaande jaren wel 
hebben toegezegd.  
Ook als wij naar het aantal toezeggingen  van de 
Oosterkerk kijken zien wij een groot verschil met 
vorig jaar..  
 
Daarom deze oproep!  
Mocht uw vergeten zijn uw toezegformulier in te 
vullen of  ligt deze  ingevult nog bij uw thuis, dan 
vragen wij u deze in te (laten)  leveren bij het 
kerkelijk bureau. Het adres is Molenweg 241. 

 
Kerkenraad vergaderde via Microsoft Teams 
De kerkenraad van de Oosterkerk vergaderde 
maandag 15 februari voor de eerste keer via een 
videoverbinding (in Microsoft Teams). Het 
moderamen had al meerdere keren op deze wijze 
vergaderd. Voor de andere kerkenraadsleden was 
het een primeur. Piet Kuiper opende als voorzitter 
de vergadering en ds. Iemke Eperma las voor uit 
Johannes 14, de eerste verzen: 'Wees niet ongerust 
maar vertrouw op God en mij. In het huis van mijn 
Vader zijn veel kamers." Eerst werd een rondje 
persoonlijk gedaan. Vervolgens werd gesproken over 
onder meer het organisatorisch samengaan van 
Oosterkerk en Adventskerk in één wijkgemeente, 
voorlopig nog op de twee vertrouwde locaties. 
Renske Bakker vertelde met plezier over haar 
werkzaamheden binnen haar stage, zowel met en 
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voor oudere gemeenteleden als de jeugd. En 
kerkenraadsleden praatten elkaar bij over wat er 
vanuit de diverse taakgroepen op dit moment 
gebeurt. Bijgaande foto geeft een indruk. Het beeld 
doet door de belichting en kleurstelling wat artistiek 
aan. Video-vergaderen blijft dan ook een kunst, 
waarin de kerkenraad zich verder zal bekwamen. 
Tegelijk hopen de kerkenraadsleden ook weer op 
een meer klassieke manier met elkaar te kunnen 
overleggen. 

 
 
 
 
Michaëlsvieringen. 
I.v.m. corona zijn er tijdelijk geen Michaelsvieringen, 
ook niet online. 
Zie de (nieuwe) website www.Michaelsvieringen.nl   
 
Kerkgroet kopij 

Bij het maken van de kerkgroet gaat 
het meeste tijd zitten in het 
downloaden van de bijlagen en het 
verwijderen van de opmaak. Wilt u 
kopij aanleveren, doe dit dan bij 

voorkeur gewoon in het emailbericht. Eventuele 
afbeeldingen kunnen wel als bijlage meegestuurd 
worden.  

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12 uur, 
met als onderwerp de datum van plaatsing. 
Kopij graag in het emailbericht en niet als bijlage. 
Kerkgroet thuis lezen? , stuur dan een email aan: 
redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: “Kerkgroet”. 
Deze kerkgroet is samengesteld door Hans Gerritsen 
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