
   

KERKGROET                  23 mei 2021 

Voorganger:  ds. Nelleke Eygenraam 

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

 
  
Bloemen 

 
Deze zondag zijn ze bestemd 
voor:  Hr. en Mw. K. Smit- 
Holwerda 
 
 

 
Digitale aandachtsboek Pinksterzondag 
U kunt voor komende weer iets doorgeven voor 
het digitale aandachtsboek. Dat kan per mail 
aan ds. Iemke Epema of via de mobiele 
telefoon, 06-15968569. Het laatste is mogelijk 
tot 10:15 uur zondagochtend. 
 
Weer welkom in de kerk 
Vanaf komende zondag, Pinksteren, beginnen 
we weer met het ontvangen van een beperkt 
aantal kerkgangers. De nieuwe richtlijn is dat 
we 10% van de zitplaatsen die de kerkzaal telt 
mogen bezetten. Wij kunnen beneden en boven 
in totaal 450 mensen herbergen, dus mogen we 
komende zondag 45 kerkgangers verwelkomen. 
Dat is inclusief medewerkers.  We maken geen 
onderscheid tussen gevaccineerd en 
ongevaccineerd en voeren geen controles uit bij 
de kerkdeur. Iedereen die graag wil komen kan 
zich opgeven via de link in deze kerkgroet, die 
ook op de website is te vinden. Let op, ook de 
link voor volgende week zondag, 30 mei, staat 
al vermeld! Geef u op voor de dienst waar u 
graag naar toe zou willen. U krijgt de zaterdag 
voorafgaand aan de betreffende zondag bericht 
of u aan de beurt bent of nog even moet 
wachten. Eens in de 14 dagen is er oppasdienst, 
kinderkring en een bijeenkomst van de jongeren 
van Provider. Ouders van kinderen die zich 
daarvoor opgeven hebben die zondagen 
voorrang. Met Pinksteren is dat ook het geval. 
In juni zijn de zondagen waarop kinderen en 
jeugd worden uitgenodigd 6 en 20 juni. Hopelijk 
is er over niet al te lange tijd als nog meer 
mensen gevaccineerd zijn en het aantal 
ziekenhuisopnames verder af gaat nemen 
verruiming van het aantal kerkgangers mogelijk. 
We zullen u daar zo snel als mogelijk over 
informeren. De meeste mensen zullen op  
 

 
Pinksterzondag nog steeds thuis online de 
dienst volgen, maar hopelijk bent u snel aan de  
beurt om ook de gang naar de Oosterkerk te 
maken. Toen we uitsluitend online diensten 
hielden wisselden we af tussen de Adventskerk 
en de Oosterkerk. Vanaf Pinksteren zal er weer 
iedere zondag een viering zijn in de Oosterkerk. 
 
Zondag 23 mei Pinksterochtend 
Op Pinksterochtend hopen we een feestelijke 
viering te beleven, met zang en dans. Voor het 
eerst is er weer een zanggroepje met vier 
zangers op voldoende afstand van elkaar en tot 
de kerkgangers. Daarmee volgen we de 
richtlijnen van de PKN. Er is die ochtend zowel 
kinderkring als Provider. De oppasdienst start 
pas in juni.  U krijgt dus persoonlijk bericht of u 
bij de 45 mensen hoort die meteen met 
Pinksteren kunnen komen, of dat u nog even 
wat langer moet wachten. In het laatste geval 
hopen we op uw begrip. Het digitale 
koffiedrinken na de dienst heeft vorige week 
voor het laatst plaats gevonden.  Aanmelden 
voor de kerkdienst op 23 mei kan via deze link: 
 
Collectedoel van pinksterzondag 
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. 
Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen 
nauwelijks. De bijbelcompetitie van het 
Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert 
kinderen én ouders om dit juist wel te doen. 
Samen lezen ze een Bijbelboek en de kinderen 
maken een opdracht. Tijdens een groot 
bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt. 
Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek 
en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun 
eerste eigen boek. Zo kan de hele familie 
Bijbellezen 

Aanmelden kerkdienst  
Hieronder de link voor het aanmelden van 
zondag 30 mei. 
https://forms.gle/R5HCtMLvXSgpCnQ29 
L:et op: de link is hoofdlettergevoelig 
Mensen kunnen zich opgeven tot vrijdagavond 
19.00 uur. Ze krijgen zaterdag in de loop van de 
dag bericht. 
 
 

https://forms.gle/R5HCtMLvXSgpCnQ29
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Kaarten zondag 16 mei:  
Afgelopen zondag zijn er kaarten verstuurd 
vanuit de Oosterkerk als groet vanuit onze 
gemeente. De heer P.A. Molenaar ontving een 
kaart om hem te feliciteren met zijn 95ste 
verjaardag. Mevrouw D. Dost-Hollvoet kreeg 
een kaart voor haar 90ste verjaardag.  
De heer en mevrouw J. Blom- de Nooij 
ontvingen een kaart om hen te feliciteren met 
hun 55-jarig huwelijk. De heer K. Smit ontving 
een kaart ter bemoediging.  
  

Gedachtenis 
Met liefde en eerbied gedenken wij Hendrikje 
Brinkman-Geerts, Hennie. Op 15 mei is zij 
overleden in de leeftijd van 88 jaar. Sinds 23 
mei 2018 was zij weduwe van Willem Brinkman, 
Wim. Als gezin woonden zij vele jaren in de 
Pierik, aan het Meidoornplein. De kinderen 
groeiden er op, Wim had er zijn tuin en 
voorraadschuur. De taak van Hennie omvatte 
het huishouden. Ze leidde alles in goede banen: 
een zich steeds herhalend proces van de zorg 
voor de kinderen, het huis, het eten, de was en 
daarbij - in bepaalde tijden van het jaar - het 
verwerken van de oogst uit de tuin. Ze was 
eigenlijk altijd druk, maar niet op een 
belastende manier. De kinderen herinneren hun 
moeder als rustig, lief, zorgzaam, gemakkelijk. 
Ze hield niet van narigheid. Hennie verstond de 
kunst een harmonie te creëren, al was het maar 
voor haar eigen gevoel. Tot voor kort was ze bij 
de tijd en bleef ze op haar manier actief. Eind 
vorig jaar veranderde dat. In de afgelopen paar 
weken ging haar gezondheid opeens heel hard 
achteruit. Van lieverlee heeft ze het heft uit 
handen gegeven en alles losgelaten. De dank 
om haar leven werd in crematorium Kranenburg 
uitgedrukt in kaarsjes en muziek, in de 
trouwtekst en andere woorden, door allen die 
rond haar verzameld waren. Dat zij door hen en 
anderen herinnerd mag blijven in liefde. 
Ds. Nelleke Eygenraam 

 
Zomerpakketactie van Present Zwolle  
DEEL DE ZOMER! De Diaconieën van de 
Oosterkerk en de Adventskerk vragen aandacht 
voor de zomerpakkettenactie van Stichting 
Present. De zomer is meestal een heerlijke tijd 
met vakanties, leuke uitjes naar de dierentuin 

of het pretpark (als het weer mag), ijsjes eten 
en ga zo maar door. Maar wat doe je als gezin 
als er geen geld is om deze dingen te doen? 
Stichting Present Zwolle organiseert deze actie 
voor de achtste keer op rij om de zomer voor 
een aantal van deze gezinnen een beetje 
zonniger te maken.   
Het pakket wordt samengesteld door mensen 
uit diverse kerken in/rond Zwolle en door 
mensen die zich aanmelden. De inhoud? Denk 
dan aan bonnen voor ijsjes, zomerspeelgoed, 
leuke tijdschriften, een bioscoopbon etc. Per 
pakket wordt gekeken naar wat wenselijk en 
mogelijk is voor de samenstellers en 
ontvangers: alles gaat in goede afstemming 
zodat het ook echt een pakket op maat wordt. 
Aanmelden kan tot en met 25 mei via de 
website van Present Zwolle. Er is tot 11 juli de 
tijd om het pakket langs te brengen.  
Info & 
aanmelden: www.presentzwolle.nl/zomerpakke
tten  
 
Sirkelslag voor tieners  28 Mei vanaf 19.15  !!!! 
Natuurlijk doen we weer mee met sirkelslag.  
Het spel wat we spelen tegen andere 
jeugdgroepen in Nederland.  En dit keer willen 
we winnen dus we hebben een ‘makkelijke’ jury 
uitgezocht. Maar het belangrijkste zijn 
natuurlijk de gezelligheid en jullie prestatie. 
Geef je op via de mail of de app van provider.  
Zit je daar niet in mail dan naar 
steenburger@kpnmail.nl 
Dirk Jan 
 
Inspiritual Link organiseert : 
Fietstocht in het thema van :  De wind in de rug 
6 Juni,  vertrek tussen 12.30 en 14.00 bij de 
adventskerk 
Coronaproof fietsen en praten over alles wat de 
geest ons ingeeft of de vragen die je meekrijgt.  
Een fraaie fietstocht rondom Zwolle met een 
paar posten om wat te eten, te drinken, en bij 
te praten.  Mogelijk zelfs van fietspartners te 
wisselen zodat je ook eens met een ander fietst 
en praat. 
Voor iedereen die een beetje kan fietsen.  
Wil je meedoen?  Volgende week komt de link 
waar je je kunt opgeven op de website. 
Dirk Jan 
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Michaelsvieringen 
Vanaf Pinksterzondag  (23 mei) wordt weer 
iedere zondag een Michaëlsviering gehouden 
van ong. een half uur. Nog niet in de Grote Kerk, 
wel in de gastvrije Oosterkerk. 
Op Pinksterzondag is de aanvangstijd 17.00 uur, 
de zondagen daarna, ingaande 30 mei: 19:00 
uur. Dan komen passages uit de Brief aan de 
Filippenzen aan bod. 
 Er zijn 30 bezoekers welkom bij de vieringen. U 
dient zich van tevoren aan te melden via de 
website van de Michaëlscantorij:  
www.michaelscantorij.nl/vieringen 
Ook worden de vieringen gestreamd, te volgen 
via www.oosterkerk.nl kies op deze site voor 
‘uitzendingen van (komende) kerkdiensten’. 
 Muzikale medewerking wordt verleend door 
een paar zangers van de Michaëlscantorij, 
algehele muzikale leiding door organist Toon 
Hagen. 
 De zomervespers in juli en augustus beginnen 
steeds om 19:00 uur en worden weer gehouden 
in de Grote Kerk. Tijdens deze vespers staat 
steeds een van de gelijkenissen centraal. 
  
Gift 
Via ds. Iemke Epema is een gift van 100 Euro 
binnengekomen van een trouw gemeentelid, 
bestemd voor de wijkkas. Gever of geefster, 
hartelijk dank! Ook is er van een ander 
gemeentelid opnieuw een grote gift ontvangen 
die verdeeld is over wijkkas en wijkdiaconie. We 
zijn daar heel blij mee. 
 

 

 

            
 

 

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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