
KERKGROET  (oplage 0)                                            21 maart 2021 

Voorganger    :  ds Nelleke Eygenraam   

Collecten :  1. Diaconie  2. Kerk  3. Onderhoud Kerkgebouwen 

 

 
 

Kaarten zondag 14 maart 
Afgelopen zondag zijn er vanuit de Oosterkerk 
kaarten verstuurd als groet vanuit onze 

gemeente:   
Mevrouw H. van Werven-Stavorius, mevrouw 
Kreeftmeijer-de Wit kregen beiden een kaart om 
hen te feliciteren met hun 93e verjaardag.  
Mevrouw Stoter-Peters, mevrouw Van Heeringen 
en mevrouw J.E. Wolters-van Milgen ontvingen 
een kaart ter bemoediging.  
De familie Koster-Groot Nibbelink wensen we veel 
sterkte in deze tijd van afscheid.  
De familie Kampen-Cnossen en de familie Bijzet-

de Haan wensen we sterkte en geduld bij het 
herstel.  
Marjolieke Barkman ontving een kaart om haar 
alle goeds te wensen voor haar verblijf op Texel. 
 

De doelcollecte voor zondag 21 maart 
Onderhoud kerkgebouwen 
Kerkgebouwen. Vergeleken met een aantal jaren 
geleden, heeft de Protestantse Gemeente Zwolle 
er steeds minder.  
Toch voelen we de noodzaak en het verlangen om 
de deuren van de kerken open te houden en velen 
welkom te heten. Vaak is de kerk letterlijk het 
middelpunt van de wijk: een huis van hout en 
steen dat ruimte biedt aan alles en allen.  
Dat willen we zo breed en lang mogelijk in stand 
houden. Ruimte voor God en voor alles wat ons 
met God verbindt, daar is de doelcollecte van 
vandaag voor bedoeld. 
 

Vesper op woensdag 24 maart 
Komende woensdag 24 maart, 19:30 uur, de vierde 
en laatste gezamenlijke 40-dagenvesper in een  

 
1 Coronaproof. Dieet? Laat het even weten 
2 Uiteraard kan je ook meedoen en eigen materiaal gebruiken 
of een leuke tekening maken misschien 

 
serie met als thema ‘Ik ben er voor jou’, gebaseerd 
op de werken van barmhartigheid (Mattheüs 
25:36).  
 
Op 24 maart belichten we ‘De naakten kleden’. 
Deze vesper wordt uitgezonden vanuit de Ooster-
kerk en is, via de websites van de Adventskerk en 
de Oosterkerk, ook later nog te bekijken.  
Liturg is Renske Bakker, stagiaire bij ds. Elly Urban. 
Het gezamenlijke collectedoel van de vespers is 
het ZWO-project ‘Straatmeisjes in Ghana’. 
 

Palmpasen 2021 
De kinderkring helpt je daarbij ! 

 
We kunnen dat helaas niet in een gezamenlijke 
activiteit organiseren. We willen het maken van de 
stok wél mogelijk maken voor de thuissituatie met 
jullie hulp.  
Vanuit de kinderkring zorgen wij voor de meeste 
materialen1 die benodigd zijn. Als jullie mee willen 
doen2 en gebruik willen maken van de materialen 
geef je dan uiterlijk voor a.s. zaterdag 20 maart! 
op via berberdejonge@gmail.com,  
De benodigdheden kunnen worden opgehaald3 bij 
de Oosterkerk (Bagijnehof) op dinsdag 23 maart 
tussen 13.15-14.15 en 19.00-20.00. 

Uiteraard willen we graag de gemaakte stokken 
aan elkaar en de gemeente laten zien in de Palm-
pasen dienst. Daarom vragen we jullie het resultaat 
middels een foto4 van jullie kind(eren) te mailen 
naar berberdejonge@gmail.com, vermeld daarbij 
ook de naam, graag voor zaterdag 27 maart 
13.00. 
 

 

3 Mocht zelf ophalen niet lukken laat dit dan even weten, we 
kunnen het evt bezorgen 
4 Liever geen foto in de dienst, alleen een foto van de Palm-
pasen stok kan ook 

De bloemen  

i.v.m. corana worden, tot 

nader aankondiging, geen 

boeketten naar gemeente-

leden gebracht 
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Komende zondag 21 maart: 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 aange-
ven via de mail of telefonisch tot uiterlijk zondag-
ochtend 8:15 uur: dseygenraam@adventskerk.nl of 
telefoon 4525223. 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot ont-
moeting met een nagesprek via Zoom. Tijd: 10:30 - 
ongeveer 11:00 uur.  
Via deze link kunt u meedoen: 
https://zoom.us/j/91397793603?pwd=cXg4d1MrM
jlzRGU5cHdSOWpDMmZlQT09 
Meeting ID: 913 9779 3603 
Passcode: 373749 
We kijken uit naar de ontmoeting online! 

 
De kerkenraad  
is blij u mee te kunnen delen dat er een nieuwe 
Ouderling Kerkrentmeester en een Jeugdouderling 
is gevonden.  
Als opvolger van Bina Schouwstra heeft  Sandra 
Prins aangegeven de taak van Ouderling-kerkrent-
meester op zich te willen nemen. 
Ramon Vliegenthart wil de taak Jeugdouderling op 
zich nemen. 
Indien er geen wettig bezwaren worden ingediend 
zullen beiden op 11 april,  in een online dienst van-
uit de Oosterkerk, bevestigd worden als ambtsdra-
ger. 
Bina Schouwstra blijft als ouderling deel uit maken 
van de kerkenraad. 
 

Paasbroden to-go actie Oosterkerk  
De diaconie, de werkgroep evangelisatie en pro-
vider hebben de handen ineengeslagen!   
We houden een paasbroden to-go actie! Bakker 
Bril zorgt voor heerlijke paasbroden en u kunt deze 
bestellen en op zaterdag 3 april ophalen in de 
Oosterkerk.   
Het is misschien ook leuk om een extra brood te 
bestellen om deze aan iemand cadeau te doen! 
Een mooie manier om elkaar toch te ontmoeten!   
Een paasbrood kost € 7,50 per stuk, waarvan  
€ 2,50 gaat naar het 40-dagentijddoel, de straat-
meisjes in Ghana.  

De gemeenteleden van 80 jaar en ouder hoeven 
geen brood te bestellen, zij krijgen namelijk een 
paasbrood thuisbezorgd!   
Wanneer ophalen: zaterdag 3 april tussen 10.00-
12.00 uur.   
Waar: We staan voor de Oosterkerk klaar met de 
door u bestelde paasbroden. Wilt u daarbij reke-
ning houden met 1.5 meter afstand van elkaar en 
graag met max 2 personen per huishouden.  
Kosten: € 7,50 per brood. (Pinbetaling!)  
Hoe kan ik bestellen – Uiterlijk 26 maart!   
Bij voorkeur willen we dat u/ jij bestelt via  het 
formulier op de website www.oosterkerk.nl   
óf  
per email via diaconie@oosterkerk.nl  (geeft u/jij 
dan aan: uw naam, telefoonnummer en aantal 
broden dat u/jij wilt bestellen.  
óf per telefoon via Petra Schep 0614566070  
We hopen vele bestellingen te mogen ontvangen 
en u/jou te zien op 3 april!   
Hartelijke groet, Petra, Marlien, Anniek, Renske.   

Helpers/bezorgers gevraagd! 
Wie wil er meehelpen om de paasbroden rond te 
brengen op zaterdagmorgen 3 april? Uw hulp 
wordt zeer gewaardeerd! 
Aanmelden kan via: r.bakker2@viaa.nl  of via 
0653566641 (Renske). Graag aangeven of u per 
fiets of per auto wilt bezorgen. 
Hartelijk dank! 
 

Financiële verantwoording: 

Afgelopen week ontving ik van iemand uit Arcadia 
een contante gift van € 50,00 voor de wijkkas van 
de Oosterkerk. Hartelijk dank daarvoor! Marga de 
Bruin. 
 
De wijkkas heeft dit jaar aan giften € 1037,50  
mogen ontvangen waarvan in februari € 190,- en in 
maart € 290,-. Hartelijk dank voor deze wijze van 
ondersteunen van onze wijkgemeente. (TK) 
 

Michaëlsvieringen. 
I.v.m. corona zijn er tijdelijk geen vieringen, ook 
niet online. 
Zie de website www.Michaelsvieringen.nl  
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Passion 2021 - Goede Vrijdag Oosterkerk 
19.30 uur online 
 Op de avond van Goede Vrijdag nodigen we u uit 

om stil te staan bij het verhaal van Jezus, zijn lijden 
en sterven. Een eeuwenoud verhaal dat tegelijker-
tijd verrassend actueel is, en aan ons eigen leven 
raakt. Dat ons kan inspireren, hoop en moed 
geven. 
Koorbizznizz maakt een mini-Passion, een verras-
sende en creatieve uitvoering met hedendaagse, 
Nederlandstalige muziek, beelden en teksten.  
Ds. Elly Urban werkt als predikant mee aan deze 
viering. 

Op de avond van Goede Vrijdag, 2 april, streamen 
we deze Passion vanuit de Oosterkerk, om 19.30. 
De link om de viering te volgen volgt binnenkort! 

Verlenging on line vieringen 
Een maand geleden gaf de PKN de overweging mee 
om het kerkelijk leven (met name de zondagse 
diensten) iets meer ruimte te geven binnen de 
bestaande basisregels. Die ruimte kon desgewenst 
bestaan uit het toelaten van kerkgangers en 
kerkzang tijdens de dienst. Kwetsbaren en 

risicogroepen wordt geadviseerd om de dienst 
online te blijven volgen. Echter, er werd 
nadrukkelijk geadviseerd om de mogelijkheden per 
gemeente te beoordelen en een besluit “op maat” 
te nemen onder verantwoordelijkheid van de eigen 
kerkenraad. Het moderamen van de Adventskerk 
en de Oosterkerk hebben het advies van de PKN 
overwogen en staan op het standpunt dat versoe-
peling van maatregelen nu nog te vroeg is. Het 
oplopende aantal besmettingen is voor ons een 
reden om in principe ook in april door te gaan met 
online vieringen met alleen medewerkers, die 
afwisselend vanuit beide kerken gehouden 
worden. Wel willen we zoals het nu lijkt weer 
ruimte bieden aan enkele zangers vanaf Pasen, 
waarbij we nog wat scherper zullen zijn op de 
veiligheidsmaatregelen.  Na de volgende perscon-
ferentie wordt de situatie opnieuw beoordeeld. 
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 

Veertigdagentijd 
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. Komende zondag wordt de dienst 
uitgezonden vanuit de Adventskerk en is ds. 
Nelleke Eygenraam de voorganger.  We blijven 
intenties verzamelen voor het digitale 
aandachtsboek. Die kunt u doorgeven via de mail 
aan dominel@hetnet.nl 
 

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 
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bezoeken in bijzondere gevallen en na goed over-
leg. Elkaar spreken tijdens een 
voorjaarswandeling  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 
in deze tijd 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. Let 
ook op de komende Paasbrodenactie van de 
werkgroep evangelisatie ism de diaconie en 
Provider. Wie weet kunt u iemand bedenken die u 
blij zou kunnen maken. 
 

Straatmeisje in Ghaha 
Graag vertellen we u wat meer over het werk voor 
straatmeisjes in Ghana, dat onze kerken op dit 
moment steunen via Kerk in Actie.  
 
Christy moest ’s nachts in een café werken 

Christy vertelt: “Als 3-
jarige ben ik door 
mijn ouders verkocht 
aan kennissen. Toen 
ik ouder werd moest 
ik in een café werken 
van ’s morgens vroeg 
tot 12 uur ’s nachts. Ik 
werd uitgeschol-den, 
geslagen, opge-
sloten. De politie 

vond me. Nu volg ik een opleiding tot kapster in 
het Lifeline centrum.” 
 
Grace werkt bij het opvangcentrum 
Grace: “Als de meisjes hier komen, hebben ze geen 
vaardigheden. Als ze hier na tien maanden weg-
gaan, zijn ze kapster, naaister, pedicure, kok of 
maken ze sieraden. Daarmee kunnen ze onafhan-
kelijk hun geld verdienen, zichzelf onderhouden en 
zelfs hun familie ondersteunen. Zo halen we hen 
uit de armoede.” Via Kerk in Actie kunt u meisjes 
als Christy de kans geven een vak te leren in dit 
opvangcentrum. Helpt u mee? 
● Voor 375 euro krijgt 1 meisje een jaar lang 
te eten in de opvang 
● Materiaal voor de vaktraining voor 1 meisje 
kost 55 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 
 

De weggerolde steen van Jezus’ graf wijst 
op nieuw leven!  

Wilma Letwory maakt bemoedigingsstenen die u 
door zou kunnen geven aan iemand die 
bemoediging nodig heeft. Deze ZWO actie loopt tot 
Pasen! De opbrengst 
is voor ‘de straatmeis-
jes in Ghana’.  Wilt u 
ook uw steentje bij-
dragen? Dan kunt u 
een bestelling doen 
bij Wilma Letwory 
Wijnen via 

wilma.letwory@gmail.com : 1 steentje kost €2,50 
of 5 stenen voor €10,- Wilma zal in overleg met u 
er voor zorgen dat de bestelling bij u terechtkomt.  
De ZWO is blij dat gemeenteleden zo betrokken 
kunnen zijn!  
 

Zadenactie voor straatmeisjes in Ghana 

We zijn bezig de zakjes 
met biologisch 
bloemenzaad te vullen. In 
totaal zijn er 119 zakjes 
besteld. Zo omstreeks 15 
maart brengen we de  
zakjes rond. En daarna ….. 
zaaien en vol verwachting 
uitkijken. De actie heeft € 
286.- opgebracht. Alle 

deelnemers hartelijk bedankt! Het blijft natuurlijk 
mogelijk een gift over te maken op Diaconie 
Adventskerk NL 30 RABO 0113 9026 38 ovv 
Straatmeisjes Ghana.  
 

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 Tim Krooneman 
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