
KERKGROET       7 februari 2021 

Voorganger  :  ds Nelleke Eijgenraam   

Collecten :  1. Diaconie  2. Kerk  3. Werelddiaconaat 

 

 
 
 
Kaarten zondag 31 januari 
 
Afgelopen zondag zijn er vanuit de Oosterkerk kaarten 
verstuurd als groet vanuit onze gemeente: 
Mevrouw M. Hageman- Jansen ontving een kaart om 
haar te feliciteren met haar 92ste verjaardag. De heer 
en mevrouw A. Stel- v.d. Bend kregen een kaart om 
hen te feliciteren met hun 55-jarig huwelijk. 
De volgende gemeenteleden kregen een kaart ter 
bemoediging: familie L. Pullen, mevrouw W. Dragt- 
Hoogstede, mevrouw F. Braam en de heer R. van 
Hernen. 
 
Komende zondag 7 februari: lichtjes en nagesprek 
 
De gezamenlijke viering begint om 9:30 uur en wordt 
uitgezonden vanuit de Adventskerk. Ds. Nelleke 
Eygenraam gaat voor. Intenties voor aandachtslichtjes 
en/of voorbeden kunt u aangeven via de mail of 
telefonisch tot uiterlijk zondagochtend 8:15 uur: 
dseygenraam@adventskerk.nl of telefoon 4525223. 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot 
ontmoeting met een nagesprek via Zoom. Er wordt een 
hoop sneeuw verwacht, maar wie mee wil doen kan 
gewoon thuis blijven. Max. 15 personen om het 
overzichtelijk te houden. Ds. Henk Olde zal het 
onderlinge gesprek leiden. Tijd: 10:30 - ongeveer 11:00 
uur. Via deze link kunt u meedoen:  
https://zoom.us/j/99371068830?pwd=K3NKYVl5Tm9Ia
2NwbkJRZWVGdkVMQT09 
Meeting ID: 993 7106 8830, Passcode: 218486 
We stoppen met toelaten zodra er 15 mensen zijn. We 
kijken uit naar de ontmoeting online! 
 
Zondag 7 februari: Werelddiaconaat  
 
De eerste zondag van februari is de doelcollecte 
bestemd voor het Werelddiaconaat. Deze datum 
refereert aan de Watersnoodramp in de nacht van 
zaterdag 31 januari op zondag 1 februari in 1953. 
Nederland kreeg na die ramp uit de hele wereld hulp 
aangeboden. Er is toen ervaren dat dergelijke hulp 
belangrijk is. Uit ‘dankbaarheid’ wil de kerk hiervoor 
wat teruggeven aan de wereld. 

In Bangladesh is het water zowel vriend als vijand. Dat 
maakt het land zeer vruchtbaar, maar vormt ook een 
gevaar voor de inwoners. Door klimaatverandering 
nemen cyclonen in kracht en aantal toe.  
Via Kerk in Actie steunt u Bengaalse organisaties o.a. 
Partnerorganisatie CODEC traint de bewoners in 
klimaatbestendige landbouw. Bij een ramp verlenen zij 
direct noodhulp, vooral aan gezinnen van 
alleenstaande vrouwen. Zij krijgen dan bijvoorbeeld 
geld om voedsel te kopen, en daarnaast nieuw 
landbouwgereedschap en zaden van gewassen die 
tegen zout water kunnen om hun bestaan weer op te 
bouwen. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van 
Kerk in Actie in Bangladesh om kwetsbare mensen te 
helpen en weerbaar te maken. Van harte aanbevolen. 
 
40 dagen project, 2021 
 
Vanaf 21 februari, eerste zondag in de 40-dagen tijd,  
start ons nieuwe 40 dagenproject: straatmeisjes in 
Ghana. Een project dat wij samen met ZWO 
adventskerk vorm willen geven. Als voorproefje al vast 
een leuk aanbod namens beide ZWO’s: 
 
Wees erbij voor ons project in Ghana 
 
Koop nu biologische bloemzaden bij de ZWO-
commissie. 

1 zakje kost € 2,50, 3 zakjes €7,00. 
Per zakje 5m2 bloemenpracht. 
Bestellen met vermelding van adres 
+ tel nr. vóór 17 febr. bij Gebca 
Velema  gvelema@tiscali.nl 
(betaal info volgt na opgave) 

Begin maart vindt U de  zakjes in uw brievenbus. 
Doet u ook mee? Bestel nu, zodat we samen het 
verschil maken. Hier in Nederland èn in Ghana. 
ZWO- commissies Adventskerk en Oosterkerk 
 
14 Februari, Tienerdienst  ‘een warm hart’  
 
Op 14 februari , valentijnsdag, staat er een tienerdienst 
gepland. Dat is niet zo makkelijk nu we niet bij elkaar 
kunnen komen,  niets kunnen oefenen. Maar,  toch wil 
ik proberen de tieners en hun dingen centraal te 
stellen. Omdat het Valentijnsdag is heb ik als thema 
gekozen :  EEN WARM HART. 
 
De vraag aan de tieners is nu : maak iets waaruit blijkt 
dat je een warm hart hebt voor…….  Dat kan zijn : 
Een tekening 
Een mooi verhaal 
Idee voor een bijbeltekst 

U hoort in de dienst 

waar de bloemen naar 

toe gaan. 
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Een gedicht 
Een filmpje met jouw mening of idee  
Een beeld gemaakt van klei, lego 
Een popliedje 
Bedenk maar ……. 
 
Stuur of breng wat je hebt  VOOR WOENSDAG op naar  
Dirk Jan Steenbergen 
Ravelstraat 30 
8031 DD Zwolle 
Steenburger@kpnmail.nl 
Dan maak ik daar een tienerdienst van.  Voor jullie. 
 
 Dirk Jan 
 
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 7 februari is de dienst weer in de Adventskerk, 
met als voorganger ds. Nelleke Eygenraam. Zondag 14 
februari is er een bijzondere dienst voor tieners vanuit 
de Oosterkerk met als voorganger Dirk Jan 
Steenbergen. We proberen wat variatie in de vieringen 
te brengen en zinnen ook op meer mogelijkheden om 
u er thuis bij te betrekken. 
 
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 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! 
 

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 

 
Michaëlsvieringen 
 
Voorlopig – dat is in ieder geval t/m de tweede zondag 
in februari (14/02) –  zijn er geen 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 Ans Selhorst 
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