
   

KERKGROET                  21 februari 2021 

Voorganger:  ds. Iemke Epema 

Collecten     :  1e: Diaconie; 2e: Kerk; 3e 
Studentenpastoraat  

 
 

           Bloemen 
Er worden voorlopig geen 
bloemen naar 
gemeenteleden gebracht. 
Reden: corona. 
 

Veertigdagentijd 
Zondag 21 februari is de eerste zondag in de 40-
dagentijd. Deze dienst wordt uitgezonden 
vanuit de Adventskerk. Voorganger is ds. Iemke 
Epema. De week daarna op zondag 28 februari 
is er een viering in de Oosterkerk waarin ds. Elly 
Urban voorgaat. Ook dit jaar in de on line 
vieringen volgen we het thema van Kind op 
Zondag Levensweg. De weg naar Pasen willen 
we graag zo veel mogelijk samen gaan. We 
zullen de vieringen iedere keer beginnen met 
een moment voor de kinderen, net als we in de 
Adventstijd deden. Dus we hopen dat er veel 
ouders en kinderen gaan kijken!  Tijdens het 
kindermoment wordt er ook een link in beeld 
gebracht voor een eigen vervolg voor de 
kinderen, op hun eigen I-pad kunnen ze dan 
verder luisteren, terwijl hun ouders de on line 
dienst vanuit de kerk volgen. Iets nieuws is dat 
we in de 40-dagentijd iedere zondag ook een 
gemeentelid aan het woord laten aan het begin 
van de viering over het thema Levensweg. En 
iedere zondag is er na de dienst de mogelijkheid 
tot een ontmoeting via zoom, zeg maar digitaal 
koffiedrinken. In de consistorie van de 
Adventskerk zitten we klaar met twee laptops. 
Gert Jan van Driel verzorgt de techniek en ds. 
Iemke Epema leidt het gesprek. Als we met veel 
zijn kan misschien niet iedereen die inlogt 
meepraten, maar meeluisteren en de gezichten 
van de anderen zien kan in elk geval. In het 
berichtje hieronder vindt u de inloggegevens. 
We hopen dat het allemaal lukt! Net als andere 
jaren kunt u ook dit jaar meesparen voor een 
gezamenlijk project in Ghana, waarover een 
apart bericht is opgenomen. We blijven 
intenties verzamelen voor het digitale 
aandachtsboek. Die kunt u doorgeven via de 
mail aan dsiemkeepema@oosterkerk.nl of een 
sms-je of appje sturen naar 06-15968569. Dat  

 
laatste kan zelfs nog tijdens de dienst, maar dan 
wel graag uiterlijk om 9:45 uur. 

Digitaal koffiedrinken 
Het digitale koffiedrinken komende zondag na 
de dienst begint om 10:30 uur en duurt 
ongeveer een half uur. U kunt deelnemen door 
die ochtend in te loggen op: 
https://zoom.us/j/99613112931?pwd=RnNUL0
9YK29WRTM2RFlSNDh3QzlIZz09  
Meeting ID: 996 1311 2931 Passcode: vKuh40 

Vespers op de woensdagen in de 
Veertigdagentijd 
Voor het eerst in de geschiedenis van 
veertigdagenvespers zullen we in de komende 
Veertigdagentijd online gaan. In de Adventskerk 
was het al een goede gewoonte dat de vespers 
mee werden voorbereid en uitgevoerd door 
leden van de ZWO-groep en, op een eerste 
woensdag van de maand, ook door de 
gebedsgroep. Dat blijft zo.  
Er zijn ook verschillen: de vespers zullen met 
ingang van de komende Veertigdagentijd samen 
met de Oosterkerk gehouden worden. Daarom 
zullen ze om en om vanuit de Adventskerk en 
de Oosterkerk worden uitgezonden via 
kerkdienstgemist.nl (zie de websites), te 
beginnen op woensdag 3 maart. De 
aanvangstijd is 19:30 uur om zoveel mogelijk 
mensen de mogelijkheid te geven de live 
uitzending mee te beleven. Uiteraard blijven de 
vespers ook daarna op de websites van beide 
wijkgemeenten te volgen.  
Het thema dit jaar is ‘Ik ben er voor jou’, met 
telkens de nadruk op één van de werken van 
barmhartigheid (volgens Mattheüs 25). Alle 
keren is Kees Kuiper de organist en pianist. 
Voorgangers zijn ds. Nelleke Eygenraam en op 
24 maart ds. Elly Urban en stagiaire Renske. Het 
gezamenlijke collectedoel van de vespers is het 
ZWO-project ‘Straatmeisjes in Ghana’. 
 
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 
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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! 
 
Studentenpastoraat.   
Hoewel Zwolle geen universiteit heeft, is het 
wel een echte studentenstad. Een ruim aanbod 
aan hbo- en mbo-opleidingen trekt een groot 
aantal jongeren naar onze stad. Studenten die 
zich wel eens verloren en eenzaam kunnen 
voelen in een onbekende, hectische omgeving 
te midden van al die anderen. Ds. Martin Jans is 
als studentenpastor werkzaam op Hogeschool 
Windesheim. Hij organiseert activiteiten voor 
de studenten en biedt ook een luisterend oor 
als zij vragen hebben over geloof en zingeving. 
Of gewoon over ‘het leven’. Waar vinden zij 
troost en bronnen van inspiratie? De 
studentenpastor wordt deels betaald door de 
Protestantse Gemeente Zwolle, die met de 
collecte van deze zondag een bijdrage vraagt 
voor dit waardevolle en belangrijke werk. 

Paasgroetenactie 
Ook dit jaar kunt u weer een Paasgroet sturen 
naar gedetineerden in Nederlandse 
gevangenissen. Wilt u nog meedoen? Bestel de 
kaarten dan uiterlijk 26 februari 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 8504, 3503 RM  
Utrecht 
De ZWO-commissie 

Beroepsonderwijs voor straatmeisjes, project 
40 dagentijd Oosterkerk en Adventskerk 
In Ghana leven zo’n 100.000 
kinderen op straat, waarvan zeker 
35.000 in de hoofdstad Accra. De 
Ghanese organisatie AG Care vangt 
ieder jaar 100 straatmeisjes op en 
jonge kinderen van tienermoeders. 
Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de opvang 
van 40 meisjes in het opvangcentrum Lifeline in 
Accra. De meisjes leren een vak en worden 
gestimuleerd om daarna terug te keren naar 
hun geboortedorpen om een nieuw bestaan op 
te bouwen. 

 

• Een maand lang eten voor één meisje 
kost 40 euro 

● Materiaal voor een vaktraining kost 55 
euro 

● Een meisje een jaar lang begeleiden na 
terugkeer kost 70 euro 
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 

 
Protestants Zwolle nog beter op de kaart!  
We hebben als Protestantse Gemeente Zwolle 
(PGZ) veel moois te delen. Hoe zorgen we 
samen – als Adventskerk, Jeruzalemkerk, 
Oosterkerk, Open Kring, Sionskerk en Stinskerk 
– dat we beter zichtbaar zijn in Zwolle? Juist nu 
is communicatie belangrijk. Onlangs is de 
website van de PGZ verder vernieuwd met een 
prominentere plek voor nieuwsberichten. Zie 
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https://pknzwolle.nl/. Op Facebook, Twitter en 
Facebook zijn accounts geopend en is het aantal 
volgers groeiende. Volgt u ons al hier?  

• Facebook: 
https://www.facebook.com/Protestants
Zwolle.  

• Twitter: 
https://twitter.com/protestants038.  

• Instagram: 
https://www.instagram.com/protestant
szwolle/. 

Mocht u niet op deze sociale media actief zijn, 
dan hoeft u niets te missen door gewoon 
regelmatig www.pknzwolle.nl te raadplegen.  
Theo Brand en Karlijne Brouwer werken in 
opdracht van de algemene kerkenraad aan 
nieuwe vormen van communicatie. Zij staan 
open voor ideeën en suggesties vanuit de 
wijkgemeenten. Dit voorjaar gaan zij via een 
videovergadering in overleg met mensen uit de 
wijkgemeenten die zich met de communicatie 
bezig houden om kennis te maken en de 
samenwerking verder vorm te geven. Want 
samen staan we sterker. Vragen of meer 
weten? Mail naar: communicatie@pknzwolle.nl. 
 
Michaëlsvieringen. 
In ieder geval 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.  

 

 
Deze kerkgroet is samengesteld door Henk Zomer 
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