
KERKGROET    (oplage geen)   14 maart 2021 

Voorganger  :  ds.  Iemke Epema  

            Collecten :  1. Diaconie 2. Kerk 3. Wijkkas 
 
 

 

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 volgende 
persconferentie 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 Oosterkerk en is ds. 

Iemke Epema de voorganger.  Het is zondag 

Laetare, wat betekent: Verheugt u, alweer de 

vierde zondag voor Pasen. Door het paars van de 

veertigdagentijd heen schemert al het wit van het 

feest, wat tot uitdrukking zal komen in een roze 

accent. We blijven intenties verzamelen voor het 

digitale aandachtsboek. Die kunt u doorgeven via 

de mail aan dsiemkeepema@oosterkerk.nl of per 

sms of app via 06-15968569, het laatste uiterlijk 

om 10:15 uur zondagmorgen.  

Digitaal koffiedrinken 
Inmiddels hebben we al vier zondagen na de 
viering de mogelijkheid geboden om elkaar on line 

te ontmoeten. Daar is 
steeds meer 
belangstelling voor. 
Leuk om te zien! Als de 
groep te groot wordt 
om een gezamenlijk 
gesprek te kunnen 
voeren, splitsen we na 
de start op in kleinere 
groepen, zodat iedereen 

die dat wil aan bod kan komen. Komende zondag 
bent u welkom vanaf 11 uur tot ongeveer 11:40 
uur om mee te doen. U kunt inloggen via 
onderstaande link 
Join Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/71400187471?pwd=K2
FPbGJoN3BOdmdreHhZRXhzQndodz09 
 
Meeting ID: 714 0018 7471 
Passcode: C0ZL9K 
 
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! 
 
 
 
 

mailto:dsiemkeepema@oosterkerk.nl
https://us04web.zoom.us/j/71400187471?pwd=K2FPbGJoN3BOdmdreHhZRXhzQndodz09
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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 
tegelijkertijd verrassend 
actueel is, en aan ons 
eigen leven raakt. Dat ons 
kan inspireren, hoop en 
moed geven.  
Koorbizznizz maakt een 
mini-Passion, een 

verrassende 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! 
 

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 het digitaal 
collecteren via de Kerkgeldapp. Een duidelijke 
toelichting kunt u lezen (en zien) op de website 
van de Oosterkerk. Als u geen gebruik wilt of kunt 
maken van de Kerkgeldapp, 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) € ....  
 

Paasbroden to-go actie Oosterkerk 
De diaconie, de werkgroep evangelisatie en 
provider 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 
straatmeisjes 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 
rekening houden met 1.5 meter afstand van elkaar 
en graag met max 2 personen per huishouden. 
Kosten: € 7,50 per brood. (Contante betaling!) 
Hoe kan ik bestellen – Uiterlijk 26 maart!  
Bij voorkeur willen we dat u/jij bestelt via dit 
formulier  Bestelaanvraag - Paasbroden actie 
Of per e-mail via diaconie@oosterkerk.nl  (geeft 

u/jij dan aan: uw naam, telefoonnummer en 

aantal broden dat u/jij wilt bestellen. Of 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.  
 

Michaëlsvieringen. 

I.v.m. corona zijn er 

tijdelijk geen 

vieringen, ook niet 

online.Zie de website 

www.Michaelsvieringen.nl   

 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Tim%20Louis/Documents/Oosterkerk/Kerkgroet/www.oosterkerk.nl
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Doel 3e collecte Wijkkas. 
In deze maanden van het jaar draait het 
kerkenwerk in de wijken volop. Alle wijken geven 
daar op hun eigen manier invulling aan, maar de 
programma’s hebben wel de belangrijkste 
doelstellingen gemeen: ze willen de onderlinge 
verbondenheid van gemeenteleden vergroten en 
de wijkgemeenten een gezicht naar buiten geven. 
Veel van de activiteiten die daaraan bijdragen 
worden vanuit de wijkkas bekostigd. Vindt u de 
doelstellingen van het wijkwerk ook belangrijk? 
Dan kunt u daar op deze zondag een financiële 
bijdrage aan leveren. 
 
Kaarten zondag 7 maart   
Afgelopen zondag zijn er vanuit de Oosterkerk 
kaarten verstuurd als groet vanuit onze gemeente. 
De volgende gemeenteleden kregen een 
felicitatiekaart voor hun verjaardag: de heer Th.J. 
v.d. Dijk, de heer E. Bruintjes, mevrouw G.H. v.d. 
Wetering- Eilander en de heer C.J. Voordouw (die 
al eerder jarig was).  
Mevrouw Oud en mevrouw Huitsing ontvingen een 
kaart ter bemoediging. Mevrouw Brinksma-Kuiper 
wensen wij van harte beterschap na terugkeer uit 
het ziekenhuis.  
 
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.  

Vesper op woensdag 17 maart  
Komende woensdag 17 maart, 19:30-20:00 uur, 
de tweede gezamenlijke 40-dagenvesper in een 
serie van vier. Thema van de serie: ‘Ik ben er voor 
jou’, gebaseerd op de werken van barmhartigheid 
(Mattheüs 25:36). Op 17 maart belichten we ‘De 
vreemdelingen onderdak bieden’. Opnieuw zal een 
paneel van de Werken van Barmhartigheid door de 
Vlaamse schilder Pat de Vylder te zien zijn. Deze 
vesper wordt uitgezonden vanuit de Adventskerk, 
te zien door o.a. op de blauwe knop te klikken van 
www.adventskerk.nl en is ook later nog te 
bekijken. De daaropvolgende online vesper is op 
woensdag 24 maart, 19:30 uur, vanuit de 
Oosterkerk. Dan staat ‘De naakten kleden’ als 
werk van barmhartigheid centraal. Liturg is dan 
stagiaire Renske Bakker. Het gezamenlijke 
collectedoel van de vespers is het ZWO-project 
‘Straatmeisjes in Ghana’.  
 
Provider online (jongeren 12-17 jaar)  
De afgelopen weken hebben we met elkaar 
stilgestaan bij het thema van de 40 dagen tijd: 
‘barmhartigheid’, ik ben er voor jou. Wat het 
betekent in het leven van de ander en in het leven 
van ons zelf. Dit hebben we gedaan aan de hand 
van de werken van barmhartigheid. Deze werken 
zijn te linken aan instellingen in onze stad Zwolle, 
daarvan hebben de jongeren filmpjes gemaakt. 
We waren ook heel graag naar een instelling toe 
gegaan maar dat is op dit moment niet mogelijk 
door Corona. Zaterdag 3 april doen we daarom als 
provider ook mee aan de paasbroden to-go actie. 
We springen dan op de fiets om broden naar de 
ouderen van de Oosterkerk te brengen!  
 
Amnesty International. 
Ook in deze tijd kan iedereen vanuit huis in actie 

komen voor 
een 
rechtvaardige 
wereld waarin 
iedereen 
gelijke 
rechten heeft 

en in vrijheid kan leven. Ik attendeer jullie 
nogmaals op de site Amnesty.nl. Op die site staat 
informatie over mensen waarvoor je in actie kunt 
komen. Het is een kleine moeite om op die manier 
je stem te laten horen en het maakt wellicht een 
groot verschil. 
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Jong werken en trouwen 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.  
 
Werkende kinderen in Ghana en Accra 
Ghana heeft een jonge bevolking. Van de 24 
miljoen inwoners zijn 11 miljoen kinderen. De 
Ghanese overheid schat dat 1 miljoen kinderen 
werken. Daarvan werken 242.000 kinderen van 13 
tot 17 jaar in mijnen, steengroeven, horeca en 
visserij en 220.000 kinderen werken zelfs ’s 
nachts. In Accra werken meisjes vanaf 7 jaar. Ze 
werken als drager van allerlei goederen op hun 
hoofd (kayayee), ze werken in de huishouding, in 
restaurants (bijvoorbeeld als bordenwasser), als 
kinderoppas of worden gedwongen tot prostitutie.  
De gevaren van jong uithuwelijken 
In Ghana trouwt een kwart van de meisjes voor 
hun 18e jaar, vooral meisjes van het platteland. 
Meisjes die jong trouwen kunnen zich onvoldoende 
ontwikkelen. Ze moeten veel te vroeg rollen 
vervullen waar ze fysiek en psychisch nog niet aan 
toe zijn. De meeste van deze meisjes kunnen hun 
partner en huwelijksdatum zelf niet kiezen. Vaak 
stopt hun onderwijs, waardoor ze ook geen kans 
meer hebben op goed werk. Veel van deze meisjes 
komen uit arme families, maar juist door hen jong 
uit te huwelijken maken zij minder kans om uit de 
armoedespiraal te ontsnappen. Veel ouders zijn 
zich niet bewust van deze negatieve gevolgen. 
AG Care heeft diverse programma’s 
In 2002 is de organisatie AG Care gestart om 
meisjes die in Accra op één van de vele markten 
hun geld verdienen van de straat te halen en terug 
te brengen naar hun gemeenschap. AG Care is de 
organisatie voor diaconaal werk van de Assemblies 
of God in Ghana. Naast de hulp voor 
straatmeisjes houdt de organisatie zich ook bezig 
met medisch werk, plattelandsontwikkeling, 
hiv/aidsvoorlichting, (beroeps)onderwijs, 
microkredieten en andere programma’s voor 
kinderen. AG Care werkt ook in het noorden van 
Ghana in de stad Tamale. In het Lifeline-

opvangcentrum werken professionele 
jeugdwerkers, sociaal werkers, 
gezondheidswerkers en vakdocenten.  

● De aanschaf van nieuwe apparatuur voor 
trainingen kost 2200 euro (bv. naaimachines) 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 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 samengesteld door Jan Oosting 
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