
KERKGROET    (oplage geen)  18 april 2021 

Voorganger  :  ds. Epema (9:30 uur Adventskerk) 

Koster :  

Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : exploitatie PGZ 

 

Kaarten zondag 11 april  
Afgelopen zondag zijn er kaarten verstuurd vanuit de 
Oosterkerk als groet vanuit onze gemeente. 
Mevrouw A.J. Plooij-van Itterzon ontving een kaart 
voor haar 92ste verjaardag. Mevrouw A. Bolsenbroek-
de Vries ontving een kaart voor haar 
95ste verjaardag.   
Mevrouw J. van Deutekom-van der Werf kreeg een 
kaart ter bemoediging.   
  
 Digitaal koffiedrinken na de dienst 
Komende zondag 18 april is er na de dienst weer 
digitaal koffiedrinken. U/je bent van harte welkom 
om mee te doen. Om 10:30 uur kunt u inloggen: 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/94619365642?pwd=eUUrNnhxVH
NiQ3QwNGFHQ0JSemtqUT09 
Meeting ID: 946 1936 5642 
Passcode: r1bXfj 
 
Verzoek voor de kerkdienst van Goede Herder-
zondag 25 april 2021 
De onlinedienst op zondag 25 april lezen we Jezus’ 
woorden over de Goede Herder (Johannes 10: 11-
16). Het thema is ‘Schaap zoekt herder’. Ik wil u 
vragen om mij mee te helpen aan de voorbereiding 
van deze dienst. Wilt u/wil jij mij een paar woorden 
mailen, een foto of afbeelding van een kunstwerk, 
waarmee u laat zien waar in het leven de Goede 
Herder volgens u te vinden is? Door middel van een 
kleine collage wil ik uw inbreng verwerken in de 
dienst. 
Graag uw reactie mailen naar ds. Hans 
Tissink, hanstissink@hetnet.nl. Alvast bedankt. 
 
Verlenging on line vieringen 
Wij zullen tot en met in elk geval 9 mei doorgaan 
met de gezamenlijke vieringen met de Adventskerk, 
die afwisselend vanuit de Oosterkerk en in de 
Adventskerk worden uitgezonden. We wachten 
zolang ook met weer zingen door een klein 
zanggroepje.  Het aangepaste rooster vindt u op de 
website.  In het weekend van 17 en 18 april wordt de 
Oosterkerk gebruikt als vaccinatielocatie. Om die 
reden zijn we ook komende zondag in de 
Adventskerk. Het is heel fijn dat die mogelijkheid er 
is.  Wat vinden we het jammer om nog langer met 
een lege kerkzaal de dienst te moeten houden. We 
missen elkaar. Maar we moeten nog even langer 
volhouden.  Er worden steeds meer mensen 
gevaccineerd en we hopen dat er spoedig weer meer 
mogelijk zal zijn. We hebben besloten dat we, zolang 

we helaas fysiek geen kerkgangers kunnen 
ontvangen, iedere zondag na de viering de 
mogelijkheid blijven bieden voor digitaal 
koffiedrinken. Dat is een mooie manier om toch iets 
van ontmoeting mogelijk te maken en het levert 
geanimeerde gesprekken op. Ook komende zondag 
kunt u daar weer aan meedoen, u vindt de link 
elders in deze kerkgroet. 
 
3e Collecte: Exploitatie Protestantse Gemeente 
Zwolle. 
Je hoort wel eens: ‘Alles is niet meer zoals het 
vroeger was’. Dat is een waarheid die ook voor de 
Protestantse Gemeente Zwolle geldt. De 
ledenaantallen dalen en daarmee de inkomsten ook. 
Des te groter is de uitdaging om hierin geen 
neerwaartse spiraal te zien, maar een opdracht om 
samen op zoek te blijven naar waar het bij het kerk 
zijn om gaat. We zijn er immers niet alleen voor 
onszelf, maar om de Heer van de kerk te dienen, de 
lofzang gaande te houden en om medemensen tot 
steun te zijn. Dat is vandaag de dag best ingewikkeld, 
maar we gaan ervoor. Doet u mee? 
 
In memoriam 
Op Paasmaandag, 5 april, overleed Lummigje Tros – 
Padding, op de leeftijd van 92 jaar. Lummie Padding 
werd geboren in Drenthe, waar haar jeugdjaren 
werden getekend door de oorlog. Ze ontmoette daar 
ook Piet Tros, die in de oorlog vanuit Rotterdam haar 
buurjongen werd, en daarna de liefde van haar 
leven. Samen kregen ze twee dochters. Lummie en 
Piet Tros kwamen in Zwolle wonen, aan de 
Glanerbeek, en waren zeer actief betrokken bij de 
Hoeksteengemeente. Het overlijden van haar man 
Piet in 2009 was voor Lummie een groot verdriet. 
Tegelijkertijd behield ze haar levenslust en aandacht 
voor de mensen om haar heen. De laatste tijd gingen 
de jaren tellen en nam haar gezondheid af. In haar 
vertrouwde omgeving is ze gestorven, in het 
vertrouwen dat haar leven veilig was bij God. Dat 
vertrouwen is verwoord op de rouwkaart, met 
woorden uit Psalm 84: ‘Zelfs vindt de mus een huis, 
o Heer’. 
Op vrijdag 9 april is Lummie Tros-Padding in besloten 
kring begraven. In de dankdienst voor haar leven 
werden warme herinneringen gedeeld, en klonken 
woorden uit Psalm 84 en Prediker 3. We gedenken 
haar in liefde en bidden om troost voor haar 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die 
haar zullen missen. 
Ds. Elly Urban 
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18 april en 25 april vieringen in de Adventskerk 
Zowel op 18 april als 25 april wordt de gezamenlijke 
on line viering uitgezonden vanuit de Adventskerk, 
aanvangstijd is dan half 10. Vanwege de vaccinaties 
in de Oosterkerk wijken we één zondag uit naar de 
Adventskerk. Op 18 april zal ds. Iemke Epema daar 
voorgaan en op 25 april ds. Hans Tissink. Na Thomas 
op de zondag na Pasen staat komende zondag 
Petrus centraal. Stef Bos, die op uitnodiging van de 
NCRV liederen bij twaalf verschillende Bijbelse 
personages heeft gemaakt, schreef ook een lied over 
Petrus. We zullen er zondag samen on line naar 
luisteren. Mocht u/mocht jij voor deze zondag iets 
aan willen dragen voor het digitale aandachtsboek, 
dat kan per mail (dsiemkeepema@oosterkerk.nl) of 
door een berichtje te sturen naar 06-15968569. Dat 
laatste kan zondagmorgen nog tot 9:45 uur. 
 
 
Pastoraat 
Momenteel mogen we nog steeds maar één persoon 
thuis ontvangen, maar er is zicht op verruiming 
binnenkort. Vergaderingen en groepsbijeenkomsten 
vinden nog steeds on line plaats en het wijkcentrum 
is nog gesloten. We moeten nog even voorzichtig 
blijven, de besmettingscijfers en het aantal 
ziekenhuisopnames zijn nog te hoog.  In het 
pastoraat gebeurt er nog veel telefonisch, met of 
zonder beeld. Maar als mensen inmiddels beide 
vaccinaties hebben gehad kan er weer bezoek aan 
huis plaats vinden. Laat het ons weten als u daar 
graag een afspraak voor zou maken. Elkaar spreken 
tijdens een voorjaarswandeling  blijft een mooi 
alternatief voor een ontmoeting binnenshuis. Mocht 
u voor een wandeling voelen, geef een seintje aan 
ds. Iemke Epema. En blijf elkaar in het oog houden in 
deze nog steeds lastige tijd. 
 
Michaëlsvieringen. 
I.v.m. corona zijn er tijdelijk geen vieringen, ook niet 
online. 
Zie de website www.Michaelsvieringen.nl  
 

 Kopij (max. 100 woorden) per email aan 
kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12 uur, 
met als onderwerp de datum van plaatsing. 
Kopij graag in het emailbericht en niet als bijlage. 
Kerkgroet thuis lezen? , stuur dan een email aan: 
redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: “Kerkgroet”. 
Deze kerkgroet is samengesteld door Hans Gerritsen 
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