
   

KERKGROET                  11 april 2021 

Voorganger:  ds. Elly Urban 

Collecten     :  1e: Diaconie; 2e: Kerk; 3e Buurten  

 
 Bloemen 

Vanaf Pasen zijn er weer 
bloemen! 
Deze keer zijn ze bestemd voor 
de familie Pullen. 
 
 

Doelcollecte Buurten met Boodschappen 
Eind 2019 begon het project ‘Buurten met 
Boodschappen’ van de diaconie. In 
samenwerking met stichting Present, zouden 
groepjes gemeenteleden één jaar lang 
maandelijks een boodschappenpakket 
langsbrengen bij mensen die dat goed konden 
gebruiken. Zowel de vrijwilligers als de 
benodigde financiën hadden we in no-time bij 
elkaar. Vijf groepen zijn op pad geweest met 
boodschappen het afgelopen jaar.  
Nu de trajecten afliepen was de vraag: gaan we 
verder? Jazeker!! De boodschappen kwamen 
erg goed terecht en de vrijwilligers vonden het 
mooi om te doen. Daarom gaan we door: nog 
een jaar boodschappen langsbrengen bij Zwolse 
huishoudens die het financieel zwaar hebben. 
Om ook dit volgende jaar weer te bekostigen, 
vragen we om uw bijdrage, zodat we dit project 
met de gehele gemeente kunnen steunen! 
Meer info: Hans Hop, h.hop@home.nl  of 
Carline Meijster, c.meijster@hotmail.com. 
Financiële bijdragen zijn ook welkom op de 
rekening van de wijkdiaconie: NL50 RABO 
01581 66 191, o.v.v. Buurten met 
Boodschappen.  
 
Kaarten zondag 28 maart en 4 april 
De afgelopen zondagen zijn er kaarten 
verstuurd vanuit de Oosterkerk als groet vanuit 
onze gemeente: 
Zondag 28 maart: mevr. A.L. Nieuwenhuisen-
Kalsbeek kreeg een kaart om haar te feliciteren 
met haar 97e verjaardag. De heer en mevrouw 
Vierhuis ontvingen een kaart om hen te 
feliciteren met hun 50-jarig huwelijk. De 
volgende gemeenteleden kregen een kaart ter 
bemoediging: mevrouw D.J. Snijder-
Stremmelaar, mevrouw H. Mol en mevrouw L. 
Westendorp. De heer H. Klatter ontving een 
kaart om hem een goed verder herstel te 
wensen.  

Zondag 4 april: de heer en mevrouw Baartman 
ontvingen een kaart om hen te feliciteren met 
hun 50-jarige huwelijksdag. De volgende 
gemeenteleden ontvingen een kaart voor hun 
verjaardag: mevrouw G. van Harten-Van Neure 
werd 91 jaar, mevrouw G. IJmker-Waning werd 
96 jaar en de heer P. van Heeringen werd 92 
jaar.    

Verlenging on line vieringen 
Wij zullen t/m 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. De enige uitzondering waren de 
twee vieringen op Paasochtend vanuit de 
Oosterkerk. In die vieringen was er wel live zang 
te horen, om Pasen er muzikaal een beetje uit 
te laten springen. Op zondag 11 april zullen er 
twee vieringen zijn, zowel in de Adventskerk als 
in de Oosterkerk. De reden daarvoor is dat we 
die zondag tot onze vreugde twee ambtsdragers 
mogen bevestigen bij ons in de Oosterkerk.  
Vanaf 18 april vieren we dan weer samen met 
de Adventskerk. 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 die 
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 na 9 mei 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. 

11 april bevestiging ambtsdragers 
Komende zondag zullen er in een aparte on line 
viering in de Oosterkerk twee nieuwe 
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ambtsdragers bevestigd worden. Sandra Prins 
volgt Bina Schouwstra op als ouderling-
kerkrentmeester. Bina blijft gelukkig nog wel 
ouderling en kerkenraadslid, maar ze legt haar 
kerkrentmeesterlijke taken neer, na ruim 8 jaar 
deze functie te hebben gevuld en heel veel 
werk te hebben verricht. Ramon Vliegenthart 
wordt de nieuwe jeugdouderling. De vacature 
die ontstond na het afscheid van Jeroen van 
Vilsteren wordt nu weer vervuld. Het is een 
beetje vreemd om ambtsdragers te bevestigen 
zonder dat de gemeente daarbij aanwezig is. 
Daarom hebben we een paar mensen 
uitgenodigd van iedere leeftijdgroep om erbij te 
zijn zondag. De jeugd van Provider, die Ramon 
inmiddels allemaal goed kennen, is ook 
betrokken bij deze bevestiging. Hoe, dat zult u 
wel zien. Ook voor deze dienst kunt u dingen 
doorgeven voor het digitale aandachtsboek. U 
kunt die mailen aan ds. Elly Urban of tot kort 
voor de dienst doorgeven via het nummer: 06-
26999594. En zoals gezegd: na de dienst kunt u 
aanschuiven bij de digitale koffie. 
 
Digitaal koffiedrinken 11 april 
Zondag, na de online-viering vanuit de 
Oosterkerk, nodigen we jullie allen weer uit 
voor het digitaal koffiedrinken. We starten om 
11.00 uur, voor een half uurtje ontmoeting en 
gesprek. Vooraf aanmelden is niet nodig. We 
loggen in via Zoom. 
Inloggegevens (de link komt ook op de website): 
https://zoom.us/j/97617549971?pwd=ZTYwZ3F
EUTB5UlFnelgxbWFaYmZQUT09 
Meeting ID: 976 1754 9971 
Passcode: v6FK3m 

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. 

Terugblik Stille Week 
Het was opnieuw een hele stille Stille Week dit 
jaar, met alleen on line vieringen. Maar veel 
mensen waren bij die vieringen betrokken. De 
Passion on line, die nog steeds terug te zien is 
via de website, heeft veel reacties opgeroepen. 

Veel mensen lieten weten dat ze erdoor geraakt 
waren. Waar ook veel reacties op kwamen, per 
mail, app en post, was de Paasbrodenactie. Zo 
veel gemeenteleden hebben ons laten weten 
dat ze dit een mooi gebaar vonden en vroegen 
ons hun dank over te brengen aan de 
organisatoren en in het bijzonder aan de 
jongeren van Provider. Bij dezen!  Daarbij werd 
ook vaak vermeld dat het brood bijzonder goed 
smaakte. Heel fijn dat het zo is ontvangen en 
mensen ook de moeite namen om ons dit te 
laten weten. 

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. 

 Opbrengst paasbrodenactie Oosterkerk  
Afgelopen zaterdag werd de paasbrodenactie 
gehouden, waarbij broden werden bezorgd bij 
onze gemeenteleden van 80 jaar en ouder en 
waarbij broden werden verkocht in de 
Oosterkerk. De actie heeft in totaal 480 euro 
opgebracht voor het 40-dagentijdproject 
straatmeisjes in Ghana. Een geweldig resultaat! 
Naast de opbrengst van de verkoop van de 
paasbroden zijn er ook veel giften 
binnengekomen. Allen hartelijk dank daarvoor!  
We kijken terug op een mooie actie waarin we 
elkaar na lange tijd weer even konden 
ontmoeten.  
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Adreswijziging: 
Mevrouw Olthoff is op 22 maart verhuisd naar 
Woonzorgcentrum Maria Donner 
Afd. Vechtoever 2.81 
Vondelstraat 1 
3601 EX  Maarssen 
Zij woont nu dicht bij haar dochter, dat is fijn 
maar ze moet erg wennen, ze mist haar 
vertrouwde plekje aan de Wismarstraat.  
 
Michaëlsvieringen 
I.v.m. corona zijn er tijdelijk geen vieringen, ook 
niet online. 
Zie de website www.Michaelsvieringen.nl 
 
 

                             

Thomas a Kempis over Sociaal Domein 
In de week van 12 t/m. 16 april staat in de 
gemeente Zwolle het Sociale Domein op de 
agenda. Het gaat dan om het projectplan “ 
Integrale handhaving Sociaal Domein “. Op 15 
april kunnen verschillende organisaties advies 
geven over dit plan.  
Op 13 april geeft Thomas a Kempis, vanuit zijn 
wereldwijd bekende boek “ De Navolging van 
Christus “ zijn visie over dit projectplan Sociaal 
Domein. Als ervaren hervormer en Modern 
Devoot laat Thomas zijn licht schijnen over 
sociaal gedrag. Hij deelt zijn visie met de 
toehoorders online op die avond van de 13e 
april. Onderwerpen die in ieder geval aan de 
orde komen zijn : Betaalde zorg, afhankelijke 
zorg, onafhankelijke zorg, jeugdzorg, gedeelde 
zorg en mantelzorg. 
De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 
21.30 uur. Organisatie is in handen van het 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie. Hertaler 
van Thomas a Kempis naar de tijd van nu is 
Mink de Vries. Thema  : Sociaal en Domein, dat 
gaat echt niet samen ! Er is meer dan 
voldoende ruimte voor interactie. 
Aanmelden kan tot maandagmiddag 12 april via 
de website 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl , van 
de deelnemers wordt een betaling van 5 euro 
gevraagd op bankrekening : 
NL71INGB0007852541 t.n.v. het 

Ontmoetingshuis. Alle deelnemers ontvangen 
na deze bijeenkomst het hertaalde advies van 
Thomas a Kempis over het Sociaal Domein. 
Donderdag 15 april hoopt Thomas a Kempis het 
adviesrapport aan de nieuwe Wethouder Dorrit 
de Jong te kunnen overhandigen. 
We hopen 13 april op een grote opkomst. Of u 
nu wel of niet iets hebt met Thomas a Kempis, 
het Sociaal Domein gaat ons allemaal aan. 
Contactpersonen 
Hans Tissink  en Mink de Vries ( 06-28987955) 
 038-3374406 
hanstissink@hetnet.nl 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

 

Kopij (max. 100 woorden) 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 samengesteld door Henk Zomer 
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