
                                                                                                 KERKGROET  zondag 25 april 2021  (opl. 0) 

Voorganger: ds. Hans Tissink in de Adventskerk,

aanvang 09.30 uur

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Diaconale noodhulp

Bij de dienst van zondag 25 april 2021

Op deze Goede Herderzondag horen we Jezus’ 
woorden ‘Ik ben de Goede Herder’. 
Komen deze woorden nog wel over in onze moderne 
tijd? Ons thema is daarom ’Schaap zoekt Herder’.
We maken in de dienst dankbaar gebruik van enkele 
afbeeldingen die gemeenteleden hebben 
aangeleverd. Ook horen we diverse ‘herder’-liederen
zoals psalm 23. 
Een kaarsje aansteken voor…
U kunt in de dienst een kaarsje laten branden voor 
iets of iemand.
Graag uw wens vooraf doorgeven aan ds. Hans 
Tissink via hanstissink@hetnet.nl   of Whatsapp 06-
44480023 (tot uiterlijk een uur voor aanvang van de 
dienst, dus 8.30 uur) 
Online koffiedrinken
Ook deze zondag is er gelegenheid om een half 
uurtje met elkaar digitaal koffie te drinken na afloop 
van de dienst. Om 10.30 uur beginnen we. Leuk om 
zo weer even andere mensen te zien en te spreken 
uit beide kerken. Van harte welkom. Klik voor 
deelname op  onderstaande link: 
https://zoom.us/j/7435153546?
pwd=MVUvVGUxU0pCbjVLRXhPMlUwZ09NZz09
Meeting ID: 743 515 3546 Passcode: 2Py6Ha

Derde collecte 25 april: Diaconale Noodhulp.

Een collecte die in deze coronacrisis geen enkele 
aanbeveling behoeft. De diaconie draagt o.a. bij aan 
de Voedselbank  Daardoor kunnen zij zorgdragen dat
ook de meest kwetsbare bevolkingsgroepen 
verzekerd zijn van hun dagelijks eten.

Verder is de Diaconie i.s.m. andere organisaties 
actief en creatief op zoek naar mensen die de hulp 
van de Diaconie nodig hebben. Juist kwetsbare 
mensen laten zich niet zien en horen in deze 
coronacrisis. 

Kaarten zondag 18 april

Afgelopen zondag zijn er kaarten verstuurd vanuit de
Oosterkerk als groet vanuit onze gemeente. 
Mevrouw J. Oud-Westerop kreeg een kaart om haar 
te feliciteren met haar 91e verjaardag. De volgende 
gemeenteleden ontvingen een kaart ter 
bemoediging: mevrouw A. Bosch, de heer J. Storm, 
mevrouw J.M. Bloem, Ike van Aller, mevrouw Lanting
en de familie Zandman.

Verlenging online vieringen

Wij zullen tot en met 16 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. Er worden steeds meer mensen 
gevaccineerd en we hopen dat er spoedig weer meer
mogelijk zal zijn. Op dit moment denken we 
Pinksterzondag te gaan starten met het weer 
ontvangen van een beperkt aantal mensen. Dat is 
afhankelijk van de ontwikkelingen. U hoort daar 
spoedig meer over. 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.

25 april 9:30 uur viering in de Adventskerk

Zowel vorige week op 18 april als komende zondag 
op 25 april wordt de gezamenlijke online viering 
uitgezonden vanuit de Adventskerk, aanvangstijd is 
dan half 10. Voorganger is ds. Hans Tissink.
Vanwege de vaccinaties in de Oosterkerk vorig 
weekend zijn we één zondag uitgeweken naar de 
Adventskerk. Op zondag 2 mei is er dan weer een 
viering in de Oosterkerk, waarin ds. Nelleke 
Eygenraam voor zal gaan. 

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. In het pastoraat gebeurt er nog veel 
telefonisch, maar er worden ook weer meer 
bezoekafspraken gemaakt. Als mensen inmiddels 
beide vaccinaties hebben gehad kan er weer goed 
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.

Hemelvaartsdag:  oecumenische viering en 
wandeling

Viering

Op Hemelvaartsdag, 13 mei, is er weer een 
oecumenische viering in de Dominicanenkerk, 
aanvang 10 uur. Pastor Frans van Oosten en ds. 
Iemke Epema zullen daarin samen voorgaan. Dit jaar 
is het opnieuw een online viering, rechtstreeks mee 
te beleven via de KerkTV-link 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/795/events/live 
Bovendien zijn er in de Dominicanenkerk ook 30 
mensen welkom in de kerk. Als u er graag bij wilt zijn 
kunt u zich hiervoor aanmelden via 
info@kloosterzwolle.nl. Op donderdag voorafgaand 
aan de zondag van uw keuze krijgt u een mail 
wanneer u welkom bent. Als u geen bericht ontvangt
betekent dit dat er helaas geen plek is. Zowel de 
kindernevendienst als de koffie na afloop wordt 
digitaal aangeboden, via zoom. Het thema van de 
viering is Uit zicht...

Wandeling
Na de viering trekken we er Coronaproof op uit, in 
tweetallen. Een wandeling is een uitstekend moment
voor een goed gesprek, een gesprek wat uitstijgt 

boven het alledaagse. Dat kan met een vreemde of 
juist met iemand die je al heel goed kent. De start is 
om 11: 15 uur en we verzamelen op de 
parkeerplaats achter het klooster. Samen loop je 
vanaf de buitentuin van de Dominicanenkerk een 
route van ruim een uur. Aarzel niet, er zijn 30 
plekken! Wel graag van te voren opgeven. Opgeven 
voor de wandeling kan tot 12 mei via 
Kloosterzwolle.nl/programma.

Collecte Buurten met Boodschappen

Graag deelt de diaconie mee dat de opbrengst van 
de 3e collecte van zondag 11 april jl. € 279,00 
bedraagt. Hier kan worden bijgeteld de giften die 
rechtstreeks naar de diaconie Oosterkerk zijn
overgemaakt (= € 515,00) Totaal is er dus € 794,00 
binnengekomen. Een mooi beginbedrag voor een 
nieuwe periode BmB. Alle gevers hartelijk dank!!

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

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 vindt u op de website van de 
Oosterkerk. U kunt  uw bijdrage ook via de bank over
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, onder 
vermelding van: Oosterkerk: D (diaconie) € .., 
K( kerk) € .., 3e (doelcollecte) € .... 

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)

NL23 INGB 0001 1582 71 tnv Prot. Wijkgemeente Oosterkerk  |  NL50 RABO 0158 1661 91 tnv Diaconie Oosterkerk

Meer informatie op www.oosterkerk.nl


