
KERKGROET    (oplage geen)   20 juni 2021 

Voorganger  :  Dirk-Jan Steenbergen  

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

 

 

Bloemengroet  
Als groet van onze gemeente gaan 
de bloemen naar Hr. P. Both.  Langs 
deze weg willen we onze 
verbondenheid laten blijken.  

 

Plaats voor zestig kerkgangers 
Sinds Pinksteren ontvangen we weer kerkgangers. 
Sinds 5 juni mogen 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. Mogelijk gaat dit 
aantal van 60 in de komende tijd nog omhoog. 
Vorige week waren niet alle beschikbare plaatsen 
bezet en dat is eigenlijk jammer. Meld u zich 
gewoon aan als u graag zou willen 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. 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. Komende zondag, 20 juni, zal dat weer 
het geval zijn. We nemen dan afscheid van de 
oudste kinderen die volgend jaar naar de 
middelbare school zullen gaan. Voorganger is 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. Bij het slotlied mag er nu 
door de gemeente zachtjes mee worden 
gezongen. We zetten dan van te voren de 
kerkdeuren open voor maximale ventilatie. 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 daarom volgende 
week 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 opgeven via www.adventskerk.nl, de groene 
knop op de homepagina. Let op, aanmelden 
kan tot vrijdagavond 19 uur! De dienst meevieren 
kan via www.adventskerk.nl via de blauwe knop of 
via deze link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/426-
Adventskerk-Zwolle 
 
Einde aan de blogs 
Als voorgangers en kerkelijk werker schreven we 
in Coronatijd steeds een blog, om contact met u te 
onderhouden. Tijdens de eerste lockdown 
gebeurde dat eerst iedere dag. Vorig zomer werd 
het een wekelijkse blog op de woensdag. Nu we 
gelukkig steeds meer terugkeren naar het normale 
leven gaan we hier weer mee stoppen. Deze 
maand is de laatste maand waarin de blogs 
verschijnen. Er komen er nog twee, op 23 en 30 
juni en dan zetten we er een punt achter. Het was 
voor ons bijzonder leuk om te doen en om van u 
reacties te krijgen! 
 
Kerkgroet blijven ontvangen na 1 juli  
Inmiddels hebben 232 mensen zich ingeschreven 
om de kerkgroet na 1 juli digitaal te blijven 
ontvangen. Dat deden zij via deze webpagina: 
https://www.oosterkerk.nl/kerkgroet-ontvangen-
via-laposta/. U ook? Vanaf begin juli versturen we 
de kerkgroet uitsluitend nog op de nieuwe manier 
en is de kerkgroet in een e-mail via linkjes te 
openen zowel in Word- als PDF-formaat. Waarom 
deze wijziging? Het voordeel is dat het inschrijven 
en uitschrijven geautomatiseerd is. Onder elke 
verzonden e-mail zit een linkje waarmee mensen 
zich kunnen uitschrijven. En via de website (onder  
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het kopje Kerkgroet) kunnen mensen zich altijd 
inschrijven. Dat scheelt administratie en voldoet 
bovendien aan de privacywetgeving. Vragen? Mail 
naar: redactie@oosterkerk.nl.  
Taakgroep Communicatie 
 
Kaarten zondag 13 juni  
Afgelopen zondag zijn er kaarten verstuurd vanuit 
de Oosterkerk als groet vanuit onze gemeente. 
Mevrouw J.J.A. Peterson-Steen kreeg een kaart 
voor haar 93ste verjaardag. De heer en mevrouw 
G. Lindeboom-Hoekman ontvingen een kaart om 
hen te feliciteren met hun 60-jarig huwelijk.  De 
heer en mevrouw J. Verheule-Jansen kregen een 

kaart voor hun 50-jarig huwelijk.  
De heer P. v. Heeringen en de heer P. Both 
ontvingen een kaart ter bemoediging.  
 
Michaelsvieringen 19.00 uur  
Iedere zondag wordt er een Michaëlsviering 
gehouden van ong. een half uur, tijdelijk in de 
gastvrije Oosterkerk. Thema: Passages uit Paulus’ 
brief aan Filippi. 
20 juni 19.00 uur, Taizéviering 
Muzikale medewerking wordt verleend door 
enkele leden van de Michaëlscantorij en cantor 
Toon Hagen. 
 
Er zijn 60 bezoekers welkom bij de vieringen. 
Aanmelden 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  
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. 
 
Doelcollecte Diaconale noodhulp. 
Je hoopt op het moment dat deze collecte niet 
meer nodig zal zijn. Dat er een tijd aanbreekt en 
komt dat niemand meer dakloos is, geen honger 
lijdt of tussen de ratten op een Grieks eiland moet 
leven. Er breekt een nieuwe tijd aan. Samen 
kunnen we alvast tekenen van hoop oprichten. De 
Diaconie doet dit al namens u, maar kan niet 
zonder u. 
 

Koffie-Kan   

De kerkdiensten mogen weer bijgewoond worden, 
maar gezamenlijk daarna 
aan de koffie dat kan nog 
niet, daarom hebben wij 
de Koffie-Kan opgezet. 
Het idee is om bij elkaar 
koffie te drinken na de 
dienst en 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 organise-
ren dit elke 2e en 4e zondag van de maand. 

De eerst volgende keer is zondag 27 juni. Heeft u 
zin om bij elkaar koffie te drinken na de dienst dan 
kunt u zich hier uiterlijk vrijdagavond 25 juni 20.00 
uur opgeven:  koffiekan@oosterkerk.nl (of 038-
4531674 op woensdagavond 18.00-20.00 uur) ovv 
naam, adres en of u wilt ntvangen/bezoeken/geen 
voorkeur, en evt telefoonnummer. Het maakt niet 
uit of u de dienst thuis of in de kerk beleefd hebt. 

 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 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 Jan 

Oosting 
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