
KERKGROET    zondag 13 juni 2021 (geen oplage)

Voorganger :  ds. Iemke Epema 

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

De bloemen van vanmorgen worden namens ons allemaal gebracht naar
de familie H. v.d. Waeter.
Zo zijn we met elkaar verbonden.

Kaarten zondag 6 juni
Afgelopen zondag zijn er kaarten verstuurd vanuit de Oosterkerk als groet vanuit onze 

gemeente. De heer H.B. Gunnink ontving een kaart voor zijn 90ste verjaardag. Mevrouw E.M. v.d. 
Hammen kreeg een kaart voor haar 97ste verjaardag.
De volgende gemeenteleden ontvingen een kaart ter bemoediging: de heer J. Riemers, mevrouw J.E. 
Wolters-van Milgen, de heer en mevrouw D.J. Somsen-Lenselink en mevrouw IJ. Mijnheer-Krol.

Derde collecte zondag 13 juni: Exploitatie PGZ.
“De kerk vraagt deze zondag alweer om extra geld. Wat doen ze toch allemaal met onze centen?” Wie 
zich dat afvraagt, zou eens op www.pknzwolle.nl kunnen kijken, de mooie en interessante website van de 
PGZ. Als je de begroting bekijkt, valt direct op dat er veel geld naar de kerkgebouwen gaat, maar dat 
verreweg de meeste euro’s bestemd zijn voor de predikanten en kerkelijk werkers. Zonder hen zouden 
onze wijkgemeenten niet kunnen voortbestaan. Met ‘onze centen’, ook met de extra bijdrage van 
vandaag, houden we dus samen de kerk in stand. En die kerk, dat zijn wij!

Aanmelding kerkdienst 20 juni
Nu we weer naar de kerk mogen is ook het aanmelden weer in volle gang. Om dit in goede banen de 
leiden zijn een paar dingen van belang:

Controleer op het formulier of u zich voor de juiste datum opgeeft. Iedereen die naar de kerk gaat moet 
zich opgeven, ook de mensen met een taak!

Bij voorkeur meldt u zich aan via het formulier, lukt het opgeven met de link om welke reden dan ook 
niet dan kunt u woensdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur bellen met 06-33205179.

De link voor zondag 20 juni is: https://forms.gle/k1DDZtz5Rmm3Fzmo9 Wilt u zich nog opgeven voor 
aanstaande zondag 13 juni, dan kan dat tot vrijdagavond 19.00 uur via de link op de website of die op de
kerkgroet van vorige week. Zijn er vragen of wilt u toch nog afmelden dan kunt u dat melden via: 
aanmeldingkerkdiensten@oosterkerk.nl. Dit adres niet gebruiken om aan te melden!

Overstapdienst kinderen groep 8 op zondag 20 juni

Op zondag 20 juni a.s.zullen de kinderen uit groep 8 van de kinderkring overstappen naar Provider. Het 
overstapmoment is een mooi ritueel in de Oosterkerkgemeente en dat willen we ook dit jaar weer op 
ludieke manier vormgeven. We willen graag zeker weten dat we alle kinderen uit groep 8 die gaan 
overstappen in beeld hebben. Daarom hebben we alle jonge gezinnen die bij ons bekend zijn gemaild 
met de vraag of hun kind in groep 8 zit en dit jaar gaat overstappen. Heb je geen mail gehad over de 
overstapdienst en zit je kind wel in groep 8? Laat dat dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 13 juni 
weten door te mailen naar natasjabrand71@gmail.com

Weer welkom in de kerk

Sinds Pinksteren ontvangen we weer kerkgangers. Vanaf komende zondag kunnen we 60 mensen in de 
kerkzaal plaatsen, zowel boven als beneden. Dat is exclusief medewerkers. Het is wel belangrijk dat 
iedereen zich vooraf opgeeft , ook de medewerkers, via de link op de kerkgroet van vorige week of de 
website. 
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Meld u zich gerust aan als u graag wilt komen, 
ook als u al eerder geweest bent, wij proberen 
het dan zo eerlijk mogelijk te verdelen over de 
zondagen. We maken geen onderscheid tussen 
gevaccineerd en ongevaccineerd en voeren 
geen controles uit bij de kerkdeur. Iedereen die 
graag wil komen kan zich opgeven. 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. Deze week is 
dat niet het geval, maar het geldt wel weer voor
20 juni. Op die zondag nemen we afscheid van 
de oudste kinderen die volgend jaar naar de 
middelbare school zullen gaan. Voorganger is 
dan Dirk-Jan Steenbergen.  Op de zondagen dat 
er kinderkring en Provider is zal er ook 
oppasdienst zijn. We maken weer gebruik van 
een zanggroepje met vier zangers op voldoende
afstand van elkaar en tot de kerkgangers. Toen 
we uitsluitend online diensten hielden wisselden
we af tussen de Adventskerk en de Oosterkerk. 
Vanaf Pinksteren is er weer iedere zondag een 
viering in de Oosterkerk. In de periode van de 
zomervakantie, vanaf 11 juli, zullen we zes 
weken lang afwisselend in de Adventskerk en de
Oosterkerk bij elkaar komen.

27 juni geen dienst in de Oosterkerk
In het weekend van 26 en 27 juni wordt de 
Oosterkerk overdag opnieuw gebruikt als 
vaccinatielocatie. Wij wijken deze zondag uit 
naar de Adventskerk, waar we een gezamenlijke
viering zullen houden. Voorganger is dan ds. 
Hans Tissink. Er zal aan deze dienst worden 
meegewerkt door een gemengd zanggroepje 
van zowel Oosterkerkers als Adventskerkers. 
Een mooie kans om eens een viering in de 
Adventskerk mee te maken! U kunt zich tzt 
opgeven via de link van de Adventskerk, die ook 
op onze kerkgroet en website zullen worden 
gezet.

Wilt u  de Kerkgroet blijven ontvangen?

Wie vanaf juli de kerkgroet digitaal wil blijven 
ontvangen, schrijft zich in via deze webpagina: 
https://www.oosterkerk.nl/kerkgroet-
ontvangen-via-laposta/. Inmiddels 147 mensen 
hebben dit gedaan. U ook? U ontvangt de 

kerkgroet dan voortaan via Laposta, een digitale
nieuwsbrief-service. Vanaf begin juli versturen 
we de kerkgroet uitsluitend nog via Laposta 
(afzender: Oosterkerk Zwolle). De gewone e-
mail met bijlagen vervalt dan. In de nieuwe 
vorm is de kerkgroet via linkjes te openen en te 
downloaden, zowel in Word- als PDF-formaat. 
Het is van belang dat u zich tussen nu en 
uiterlijk 1 juli inschrijft via de aangegeven link. 
We zien dat de digitale nieuwsbrief (e-mail) 
door velen geopend wordt. Bij sommigen kan hij
echter in een spambox of reclamebox 
binnenkomen. Goed om daar alert op te zijn en 
te zorgen dat het bericht in uw gewone inbox 
terecht komt. Vragen? Mail naar: 
redactie@oosterkerk.nl. 

Taakgroep Communicatie 
 
KOFFIE-KAN

Nu er weer kerkdiensten bijgewoond mogen 
worden, zou het ook mooi zijn om bij elkaar te 
kunnen koffiedrinken na de dienst. Daarom

 willen we de Koffie-kan opzetten. Het idee is 
dat mensen die hieraan mee willen doen zich 
opgeven en daarbij vermelden of zij gasten 
willen ontvangen of juist bij iemand willen 
koffiedrinken. Het kan ook dat u aangeeft dat 
het u niet uitmaakt. Wij zorgen er dan voor dat 
iedereen gekoppeld wordt. We gaan uit van max
4 bezoekers per adres. We willen komende 
zondag, 13 juni starten met de Koffie-kan, en dit
elke 2e en 4e zondag van de maand organiseren.
Heeft u zin om bij elkaar koffie te drinken na de 
dienst dan kunt u zich hier uiterlijk vrijdagavond 
19.00 uur  opgeven: koffiekan@oosterkerk.nl  
ovv naam, of u wilt ontvangen/bezoeken/geen 
voorkeur, en eventueel telefoonnummer. Het 
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maakt niet uit of u de dienst thuis of in de kerk 
beleefd hebt.

Klarieke Hop en Carline Meijster

Gift

Van een gemeentelid ontving ik een gift van € 
50,-- voor de kerk. Hartelijk dank hiervoor!
Ds. Elly Urban

Vrijwilligers in de kerk

Er zijn gelukkig veel mensen in onze kerk die een
vrijwillige taak uitvoeren. Dit kan bijv zijn 
bloemschikken, rooster maken voor autorijden, 
lid van een taak/werkgroep, lector, 
wereldmaaltijden organiseren etc. Het 
ontbreekt de kerkenraad aan een goed 
overzicht van alle vrijwilligers en daarom willen 
we vragen of iedereen die iets doet dit wil 
doorgeven aan de scriba. Graag naam, 
mailadres en/of telefoonnummer, 
vrijwilligersfunctie/taak doorgeven via 
Sciba@oosterkerk.nl Zo kunnen we makkelijk de
juiste mensen benaderen bij vragen of acties.

De collectezak komt niet langs, maar u 
kunt uw giften deponeren in de mandjes
bij de uitgang. U kunt natuurlijk ook via 
de app bijdragen of een bedrag 
overmaken. Hoe u dat doet leest u op de
website van de Oosterkerk, 
www.oosterkerk.nl

Michaelsvieringen 19.00 uur
Iedere zondag wordt er een Michaëlsviering 
gehouden van ong. een half uur, tijdelijk in de 
gastvrije Oosterkerk, aanvangstijd 19:00 uur. 
Thema: Passages uit Paulus’ brief aan Filippi. 
13 juni: Taizéviering.
Muzikale medewerking wordt verleend door 
enkele leden van de Michaëlscantorij en cantor 
Toon Hagen.
Er zijn 60 bezoekers welkom bij de vieringen. U 
dient zich van tevoren aan te melden via de 
website van de Michaëlscantorij: 
www.michaelscantorij.nl/vieringen 
Hier vindt u de laatste, actuele informatie.

De vieringen worden ook gestreamd, te volgen 
via www.oosterkerk.nl kies op deze site voor 
‘uitzendingen van (komende) kerkdiensten’.
De zomervespers in juli en augustus beginnen 
om 19:00 uur en worden weer gehouden in de 
Grote Kerk. Tijdens deze vespers staat steeds 
een van de gelijkenissen centraal.

Dank!
Het tijdelijk symbolische pinksterboeket 
mochten wij ontvangen, een grote verrassing!!

Met zorg samengesteld. Op een hoogte van ca 
30 cm boven de vaas stonden 2 oranje gerbera's
(doorsnee ca 10 cm) met fijne bloemblaadjes. 
Iets lagere 6 felrode rozen, buitenkant hagelwit, 
4 cm hoog. Tussendoor 3 felrode gerbera's , 
doorsnede 8 cm. Vier verticaal opstaand op 
meidoorn lijkende takken (zonder stekels) met 
witte bloempjes. Boven de rand van de vaas op 
skimmia's lijkende takjes met kleine bloempjes. 
Beeldig! We hebben er lang van kunnen 
genieten. Hartelijk dank hiervoor.

Klaas en Trijnie Smit

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? Vul dan uw 
gegevens in via https://www.oosterkerk.nl/kerkgroet-
ontvangen-via-laposta/

(Deze kerkgroet is samengesteld door Jan Stellingwerff)
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