
                                                                                                 KERKGROET  zondag 07 maart 2021  (opl. 0) 

Voorganger: ds. Hans Tissink in de Adventskerk,

aanvang 09.30 uur

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. zending

Nog geen versoepeling kerkbezoek
Naar aanleiding van de persconferentie van 23 
februari geeft 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 kan 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 wordt 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 versoepeling van maatregelen 
nu nog te vroeg is. Het grote aantal besmettingen is 
voor ons een reden om in elk geval tot Pasen door te
gaan met online vieringen, die afwisselend vanuit 
beide kerken gehouden worden. Na de 
persconferentie van 8 maart 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. Hans Tissink de voorganger. We
blijven intenties verzamelen voor het digitale 
aandachtsboek. Die kunt u doorgeven via de mail 
aan jttissink@hetnet.nl   of een sms-je of appje sturen
naar 06-44480023, uiterlijk om 9 uur 
zondagochtend.

Onlinedienst op zondag 7 maart 2021
De gezamenlijke onlinedienst van zondag 7 maart 
wordt uitgezonden vanuit de Adventskerk (aanvang 

9.30 uur). We gaan verder met ons 
veertigdagenproject ‘Levensweg’. Naar welke 
afbeelding brengt de dobbelsteen ons deze keer? We
zullen luisteren naar het verhaal over Jezus die de 
tempel reinigt (Johannes 2: 13-22). Hij jaagt de 
handelaars en geldwisselaars weg van het 
tempelplein. Een heilig huis is wat anders dan een 
marktplaats. Ons thema is ‘Heilig huis en heilige 
woorden’. In deze dienst horen we twee jongeren 
van de 18+kring. Welk woord heeft voor jou een 
‘heilige’ betekenis? Gebedspunten voor deze dienst 
kunt u doorgeven aan ds. Hans Tissink. Per email, 
jttissink@hetnet.nl tot uiterlijk zaterdagavond, via 
whatsapp en SMS tot uiterlijk zondagochtend 9.00 
uur, 06-44480023. 

Digitaal koffiedrinken na de dienst 

U bent van harte welkom om digitaal koffie te 
drinken na de dienst. We blijven dit doen, alle 
zondagen in de veertigdagentijd. Opgeven is niet 
nodig. Als de groep te groot wordt, maken we 
kleinere groepjes (breakout-rooms). Meepraten, 
meeluisteren, het kan allemaal. Het koffiedrinken 
begint om 10.30 uur en duurt ongeveer een half uur. 
Gespreksleiders zijn ds. Hans Tissink en Bert Jan van 
der Steeg. Meedoen kan door in te loggen op: 
Adventskerk - Digitaal koffiedrinken 7 Maart – 10:25 
uur https://tinyurl.com/AK-DigitaleKoffie
Meeting ID: 765 4180 4056  Passcode: AK

Derde collecte zondag 7 maart: Zending 
Op elke eerste zondag in maart collecteren we in de 
Protestantse Gemeente Zwolle voor het 
zendingswerk van onze kerk. We weten ons 
geroepen om te delen in gebed, in solidariteit en 
gaven. Samen zijn we Kerk in Actie. Geïnspireerd 
door Jezus Christus, willen we delen wat ons 
gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen 
hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. De 
collecten geven hier een uiting aan.

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 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!

Financiële verantwoording
De diaconie van de Oosterkerk kreeg vorige maand 
via ds. Iemke Epema een contante gift van € 15,00.
Hartelijk dank daarvoor.

In memoriam
Op 23 februari overleed Jansje Visscher – Meijerink, 
op de leeftijd van 95 jaar. Mw. Visscher woonde 
jaren aan de Abel Tasmanstraat, en het laatste jaar in
Berkumstede. Met haar man Klaas kreeg ze vier 
kinderen. Tot haar grote verdriet overleed al in 1984 
haar man, en ook haar oudste dochter is gestorven.
Hun trouwtekst was psalm 119 : 105 ‘Uw Woord is 
een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’. Ze
vond daar veel troost in, evenals in het zingen 
daarover. Jarenlang was ze vroeger lid van het koor 
Loof de Heer. Ze kende de Herder, met wie ze lief en 
leed deelde in haar leven.
Op maandag 1 maart vond de dankdienst voor haar 
leven plaats, vanuit de Oosterkerk, en daarna is 
Jansje Visscher - Meijerink begraven op Bergklooster.
Op de kaart staat psalm 23, de Heer is mijn herder. 
We bidden dat die woorden tot troost mogen zijn 
voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, in 
deze dagen van afscheid en verdriet.
Ds. Elly Urban

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

Kaarten

Iedere week laten we in de kerkgroet zien welke 
gemeenteleden een kaart hebben gekregen vanuit 
de Oosterkerk, soms een felicitatie, soms een 
bemoediging. We kwamen er nu achter dat we in de 
afgelopen weken met een verouderde lijst hebben 
gewerkt. Met de verjaardagen liepen we een jaar 
achter….sommigen hebben een kaart gehad met een
verkeerde leeftijd. En enkelen hebben helemaal geen

kaart gehad, terwijl ze wel hun 90e verjaardag 
vierden! Dat zetten we nu snel recht. Er gaan alsnog 
kaarten naar dhr. Th. J. van Dijk en dhr. C.J. 

Voordouw, met een hartelijke groet en welgemeende

felicitaties voor uw 90e verjaardagen. Gods zegen 
gewenst in dit nieuwe levensjaar!

Kaarten zondag 28 februari
Afgelopen zondag zijn er vanuit de Oosterkerk 
kaarten verstuurd als groet vanuit onze gemeente: 
De heer D. Somsen kreeg een kaart om hem te 

feliciteren met zijn 91ste verjaardag. Mevrouw J.E. 
Westerhof-Hartman en de familie R. Lammertsen 
ontvingen een kaart ter bemoediging. Mevrouw G.O.
Dijkstra-Tuijten ontving een kaart met een hartelijke 
groet vanuit de Oosterkerk. 

De collectezak komt niet langs, maar u 
kunt uw giften wel overmaken!

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).

U kunt ook gebruik maken van  de app. Een 
duidelijke toelichting kunt u lezen (en zien) op de 
website van de Oosterkerk. Als u geen gebruik wilt of
kunt maken van de app, 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 collecte wilt besteden: Oosterkerk: 

D(diaconie)€ .., 

K(kerk) € .., 

3e(doelcollecte) € .... 

Hulp voor straatmeisjes in Ghana
Graag vertellen we u wat meer over het werk voor 
straatmeisjes in Ghana, dat onze kerken op dit 
moment steunen via Kerk in Actie.

De meisjes leren eerst welke vakopleidingen ze in het
Lifeline centrum kunnen volgen en wat de regels zijn.
Ze leren wat goede voeding is en krijgen informatie 
over veiligheid. Daarna beslissen de meisjes 
definitief of ze in het opvangcentrum willen blijven. 
Als ze blijven krijgen ze een basispakket bestaande 
uit kleding, toiletspullen en dergelijke. Zolang ze de 
opleiding volgen wonen en leven ze in het Lifeline 
centrum. Behalve de specifieke vakkennis leren de 
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meisjes ook rekenen, schrijven, ondernemerschap en
algemene vaardigheden. Ze leren goed om te gaan 
met hun lijf, grenzen te stellen en hoe ze goede 
sociale contacten kunnen leggen.

De meisjes die de opleiding hebben afgemaakt, 
krijgen een startpakket om aan het werk te kunnen. 
Ze worden gekoppeld aan een vakvrouw. Zo kunnen 
ze onder leiding van een ervaren persoon zich verder
ontwikkelen.

●Medische screening van een meisje kost 20 euro

●Kleding, schoenen en toiletartikelen voor 1 meisje 
kosten 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

Gambia
Zoals de meesten van jullie wel weten zijn wij 
betrokken bij hulp in Gambia. Nu zijn wij op zoek 
naar een paar kinderfietsjes voor kinderen van 4 en 
6 jaar. Ook zoeken we een nog goed werkende 
telefoons. We hopen,  dat iemand ons kan helpen.
Henk en Ans Selhorst tel. 0651061166 

Collecte Jantje Beton
Al jaren collecteren we met de jeugd van de 
Adventskerk voor Jantje Beton. De helft van dat geld 
gaat naar Jantje Beton, de andere helft naar ons 
eigen jeugdwerk.
Het is nu niet de tijd om met een collectbus langs de 
deuren te gaan maar ……..   we kunnen wel digitaal 
collecteren. 
De komende week kunt u of kun jij via een apje dat 
je krijgt,  of een mail berichtje, of via een berichtje 
op de website geld geven aan Jantje Beton wat dus 

ook deels ten goede komt aan ons eigen jeugdwerk. 
Doe dat !!! Als je wilt, natuurlijk.
Bij onderstaande link is al te zien hoe dat werkt.
Dirk Jan Steenbergen
Hoi, op 8 maart start onze mobiele collecte. 
Fijn als je helpt met collecteren. 50% van de 
opbrengst is voor onze clubkas. Klik hier 
https://mii.io/c/jantje-beton-collecte-1?
p=43143420 en bekijk alvast het filmpje hoe 
eenvoudig mobiel collecteren werkt.

Ontmoetingshuis Moderne Devotie 

Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie biedt een 
onlineprogramma. Twee digitale ontmoetingen zijn 
achter de rug en smaken naar meer. De 
eerstvolgende ontmoeting vindt plaats op 
dinsdagavond 16 maart 2021 van 20.00 uur tot 
21.30 uur. Het thema is dan: ‘Ik wel of ik niet?’ We 
leven in een tijd waarin zelfontplooiing en 
autonomie centraal staan. Soms kunnen we daarmee
doorslaan richting zelfzucht, egoïsme en ikkigheid. 
De Moderne Devoten sloegen een heel andere toon 
aan: Verloochen jezelf, geef je eigen ik op. Dat roept 
vandaag vragen op. Wat is de ideale balans tussen 
ons gezonde zelfbeeld enerzijds en zelfloosheid 
anderzijds. We luisteren weer naar enkele spreuken 
van onze Zwolse mysticus. En welke tips heeft 
Thomas a Kempis voor ons in petto? Ds. Hans Tissink 
zal een korte inleiding geven. We volgen zoveel 
mogelijk ons gebruikelijke programma (minus de 
maaltijd). Er zal ook ruimte zijn voor gesprek en 
interactie. 

Aanmelden: 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl en 
betaling van 5 euro op bankrekening 
NL71INGB0007852541 t.n.v. Ontmoetingshuis. U 
krijgt daarna per mail een link waarmee u kunt 
meedoen. We hopen op een inspirerende 
onlinebijeenkomst. Tot ziens. 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 12.00 uur, 
met de datum van plaatsing.

Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? Stuur dan 
een email aan: redactie@oosterkerk.nl; onderwerp: 
“kerkgroet”.
(Deze kerkgroet is samengesteld door Jan Stellingwerff)
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