
KERKGROET    (oplage geen)  6 juni 2021 

Voorganger  :  ds. Hans Tissing  

Koster :  

Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Stille armoede 

 

De bloemen van vanmorgen 
worden namens ons allemaal 
gebracht naar 
Mw. S- Brinksma – Kuiper 
Zo zijn we met elkaar verbonden. 
 

Kaarten zondag 30 mei  
Afgelopen zondag zijn er kaarten verstuurd vanuit de 
Oosterkerk als groet vanuit onze gemeente. De heer 
B. Tesink ontving een kaart voor zijn 93e verjaardag. 
Mevrouw D. Jonkers- Kroes kreeg een kaart om haar 
te feliciteren met haar 90e verjaardag. Mevrouw S. 
Brinksma- Kuiper ontving een kaart om haar een 
spoedig verder herstel te wensen. Mevrouw H. v. 
Werven- Stavorius kreeg een kaart ter 
bemoediging.   
 
Zondag 6 juni:  Stille armoede. 
Stille armoede wil zeggen dat mensen die het 
aangaan het stil willen houden en het zo onzichtbaar 
mogelijk willen laten zijn. Het is verborgen armoede, 
mensen schamen zich er voor. De vraag is of dit 
eigenlijk wel nodig is. Mensen die hiervan het 
slachtoffer zijn, kunnen vaak niet meedoen aan de 
samenleving, Zij hebben niet de middelen om aan de 
door de samenleving gestelde normen te kunnen 
voldoen. Zij worden door hun omgeving (on)bewust 
uitgesloten. De Diaconie streeft naar een inclusieve 
samenleving waarin ieder mens telt. Deze collecte 
maakt het mogelijk om als Diaconie op deze weg 
verder te gaan 
 
Weer welkom in de kerk 
Sinds Pinksteren ontvangen we weer kerkgangers. 
Bijna iedereen die zich had opgegeven konden we 
een plek geven. Dat komt ook omdat veel mensen 
nog bescheiden waren en anderen voorrang gaven. 
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. De 
nieuwe richtlijn van de PKN van afgelopen week 
geeft nog meer verruiming. Komende zondag 6 juni 
kunnen we 50 mensen verwelkomen, en dat is nu 
exclusief medewerkers. De zondag daarop, 13 juni, 
zullen het er 60 zijn, dan gaan we ook boven mensen 
plaatsen. 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. Onze 
excuses dat er vorige week per ongeluk in eerste 
instantie de link van de verkeerde zondag in de 

kerkgroet was gezet, dat gaf de nodige verwarring. 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. 
Dat geldt ook voor komende zondag 6 juni en 
daarna weer voor 20 juni. Op deze zondagen zal er 
ook oppasdienst zijn. We maken weer gebruik van 
een zanggroepje met vier zangers op voldoende 
afstand van elkaar en tot de kerkgangers. We 
wachten nog even met samen zingen, al wordt daar 
her en der al voorzichtig mee begonnen. Hopelijk is 
er over niet al te lange tijd als nog meer mensen 
gevaccineerd zijn nog weer meer mogelijk. We zullen 
u daar zo snel als mogelijk over informeren. 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 afwisselend in de Adventskerk en de 
Oosterkerk bij elkaar komen. 
 
Aanmelding kerkdienst 13 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 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 13 juni 
is: https://forms.gle/6D1ZMVVv4c6wvXBn9.  
Wilt u zich nog opgeven voor aanstaande zondag 6 
juni, dan kan dat tot vrijdagavond 19.00 uur via de 
link op de website. 
Zijn er vragen of wilt u toch nog afmelden dan kunt u 
dat melden 
via: aanmeldingkerkdiensten@oosterkerk.nl. 
 
In memoriam 
Op 27 mei is overleden CATHARINA DE WIT-VAN 
DIJK, Toos in de leeftijd van 98 jaar. Ze woonde de 
afgelopen 28 jaar in de Zalnéflat, van waaruit ze op 
het allerlaatst nog verhuisd is naar de Esdoorn. Ze 
laat vijf zonen en hun partners en een groot aantal 
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kinderen en kleinkinderen achter. Op de kaart stond 
een citaat te lezen uit de berijmde versie van Psalm 
61: Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen, 
waar G'uw vleugels om mij slaat.  Toos de Wit was 
een lieve, sociale, zorgzame en bescheiden vrouw 
die anderen niet tot last wilde zijn. Daardoor kon het 
gebeuren dat anderen haar domineerden. Maar ze 
was ook krachtig en koos uiteindelijk haar eigen 
weg. Ze genoot van contacten, vriendschappen en 
de hechte band met haar familie. Het geloof nam 
een wezenlijke plaats in in haar leven, was de bron 
van haar normen en waarden en ook van haar 
kracht. Ze deed mee aan de gespreksgroep in de 
Zalnéflat die geleid werd door Jaap Jonkmans. Ze 
hield veel van zingen. Tijdens de afscheidsdienst in 
uitvaartcentrum Kranenburg is er heel mooi 
gezongen door een van haar zoons samen met een 
kleindochter. Onder andere Psalm 61 klonk, die ook 
is gelezen. Een nichtje speelde op de vleugel en 
iemand uit de familiekring speelde prachtig op de 
cello. Er werden herinneringen gedeeld door 
kinderen en kleinkinderen. Daarna hebben we, 
terwijl de vogels zongen, haar begeleid naar haar 
laatste rustplaats op Bergklooster. Moge zij rusten in 
Gods vrede.    ds. Iemke Epema 
 
 
Kerkgroet blijven ontvangen? Schrijf u in! 
Wilt u de kerkgroet digitaal blijven ontvangen? Dat 
kan! Schrijf u dan in via deze webpagina: 
https://www.oosterkerk.nl/kerkgroet-ontvangen-
via-laposta/. U ontvangt de kerkgroet dan voortaan 
via Laposta, een nieuwsbrief-service. Op de 
zondagen 6, 13, 20 en 27 juni versturen we de 
kerkgroet dubbel: via ons huidige bestand met e-
mailadressen én via Laposta. Vanaf zondag 4 juli 
versturen we de kerkgroet uitsluitend nog via 
Laposta. Een overgangsfase dus. Het is van belang 
dat u zich tussen nu en uiterlijk 1 juli inschrijft via de 
aangegeven link, zodat u vanaf juli wekelijks de 
kerkgroet in uw mailbox blijft ontvangen. Vragen? 
Mail naar: redactie@oosterkerk.nl.  
Taakgroep Communicatie  
 
Oproep voor jongen van 10 jaar. 
Via het sociaal wijkteam is een verzoek bij het 
Diaconaal Platform gedaan voor de opvang van een 
tienjarige jongen in Stadshagen. 
De moeder van deze jongen heeft met onbekende 
bestemming het gezin verlaten. De jongen mist zijn 
moeder heel erg. Zijn vader heeft overdag zijn werk 
en kan daarom pas ’s avonds voor de jongen zorgen. 
Nu wordt er gezocht naar een gedeeltelijke opvang. 
Het gaat dan om de tijd als hij uit school komt. Er is 

dan iemand nodig die hem even opvangt, een kopje 
thee met hem drinkt, hem vraagt hoe zijn dag was 
en eventueel hem stimuleert zijn huiswerk te doen. 
Een enkele keer wordt gevraagd of hij kan blijven 
eten, omdat de vader dan tot acht uur ’s avonds 
moet werken. 
De jongen is geen probleemjongere. Hij heeft na 
schooltijd even wat gewone aandacht en 
belangstelling nodig. 
Waar we op zoek naar zijn, is niet per se een gezin, 
mag wel. Het mag ook een gezellige opa en/of oma 
zijn. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de diaconaal consulent, 
consulent@diaconiezwolle.nl of via 06 – 1018 6422. 
 
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. 
 
Stenen voor Ghana 
De kinderen van de Adventskerk en van de 
Oosterkerk hebben vanaf Paaszondag tot aan 
Pinksterzondag toe niet stilgezeten! Ze gingen aan 
de slag met een zakje weggerolde stenen dat ze van 
de leiding van de kindernevendienst in ontvangst 
kregen. Ze beschilderden de stenen en verkochten 
ze door aan vrienden en familie. Deze ludieke actie 
heeft bijna €230,-  opgebracht voor de straatmeisjes 
in Ghana. Dit geld is overgemaakt op Diaconie 
Adventskerk NL30RABO 0113 9026 38  ovv Ghana 
stenenactie. We zijn blij en 
trots op de kinderen van 
onze gemeente! Namens 
de ZWO: BEDANKT! 
 
 
Voor jongeren vanaf groep 5 tot… 
Het limonadeconcert hebben we vorig jaar moeten 
afzeggen en ook dit voorjaar zit het er niet in! Maar 
natuurlijk vergeten we jullie niet! Daarom willen we 
met iedereen die het leuk vindt, een dans 
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instuderen. Je hoeft absoluut niet op dansen te 
zitten: iedereen kan dansen en meedoen. 
Op zondag 13 juni oefenen we de dans tussen 11.15 
uur – 12.45 uur. Bij mooi weer kunnen we vast een 
try out geven op het kerkplein voor de ouders. Op 
zondag 20 juni zal de dans uitgevoerd worden in de 
kerkdienst, waarin de kinderen van groep 8 afscheid 
nemen van de kindernevendienst. 
Opgeven kan bij Geeske Koopman: koopman-
ridderbos@hetnet.nl 
 
Fietstocht verplaatst 
ZIN OM IETS LEUKS TE DOEN ??? 
Inspiritual Link organiseert : 
Fietstocht in het thema van :  De wind in de rug 
20 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?  Schrijf je in op : 
https://tinyurl.com/IL-wind-in-de-rug  
Dirk Jan 
 
Rondwandeling door, en over, het hart van Zwolle 
Op dinsdag 8 juni organiseert het Ontmoetingshuis 
Moderne Devotie een rondwandeling door het hart 
van de stad. De wandeling begint om 20.00 uur voor 
de Fundatie aan de Blijmarkt. Gids is Mink de Vries, 
hij heeft recentelijk een Traktaat geschreven, vanuit 
de Moderne Devotie, over het Sociaal Domein. 
Thema : Het hart van Zwolle in de Middeleeuwen en 
in 2021. 
Het blijkt dat de wortels van de identiteit van onze 
stad al in de Middeleeuwen aanwezig waren. 
Onderwijs, Zorg, Wonen, Handel, Bestuur en 
Geestelijkheid werkten toen samen, als in een 
hechte gemeenschap. Hoe zit dat nu? 
Tijdens de wandeling wordt de tijd van nu gespiegeld 
door de tijd van vroeger. 
Aanmelding en betaling (5 euro) via de website van 
het Ontmoetingshuis. 
( www.ontmoetingshuismodernedevotie.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. 

6 juni  Michaelsviering, vg. ds. Nelleke Eygenraam. 
Muzikale medewerking wordt verleend door enkele 
leden van de Michaëlscantorij en cantor Toon 
Hagen. 
  
Er zijn deze zondag 50 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 ook de laatste, actuele informatie. 
De vieringen worden 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. 
 
 

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? Vul dan uw gegevens in via 
https://www.oosterkerk.nl/kerkgroet-ontvangen-via-
laposta/ . 
Deze kerkgroet is samengesteld door Hans Gerritsen 
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