
KERKGROET       4 juli 2021 

Voorganger  :  ds. Iemke Epema   

Collecten :  1. Diaconie  2. Kerk  3. Jeugddiaconaat 

 

 
 
De bloemen van vandaag gaan  naar: 
Hr. en Mw.  J. Riemens- Brink. 
Zo zijn we met elkaar verbonden. 
 

 
Plaats voor 130 kerkgangers 
Sinds Pinksteren ontvangen we gelukkig weer 
kerkgangers. Na de laatste versoepelingen geldt alleen 
nog de anderhalve meter afstand en kunnen we in onze 
kerk 130 mensen kwijt, beneden en boven. Dat is 
inclusief medewerkers. We zijn er heel blij mee dat er 
weer zo veel meer mogelijk is en hopen dat er ook 
gebruik van gemaakt gaat worden! Het blijft belangrijk 
dat iedereen zich vooraf opgeeft, ook de medewerkers, 
via de link op de kerkgroet van vorige week of de 
website. In de kerk houden we 1,5 meter afstand en we 
blijven de aanwijzingen van de coördinatoren volgen 
voor verplaatsingen. Een mondkapje dragen bij het naar 
binnen en naar buiten gaan is niet langer verplicht, maar 
we zijn (hopelijk!) met veel mensen bij elkaar en er is 
best wat voor te zeggen om die mondkapjes in de kerk 
nog even vol te houden. Daarbij hebben we de 
beschikking over hele mooie eigengemaakte. Er is in 
principe weer iedere week oppasdienst en kinderkring, 
tenzij anders aangegeven. We blijven gebruik maken 
van een zanggroepje met vier zangers op 
voldoende afstand tot elkaar. In sommige gemeentes 
wordt alweer volledig door alle aanwezigen gezongen. 
Wij hebben besloten daar voorzichtigheidshalve in de 
zomervakantie nog even mee te wachten. Dan trekken 
we ook samen op met de Adventskerk en volgen we in 
de gezamenlijke zomerdiensten in juli en augustus 
dezelfde lijn. Met een uitzondering: bij ons in de 
Oosterkerk wordt u uitgenodigd het slotlied zachtjes 
mee te zingen. We zetten dan van te voren de 
kerkdeuren open voor maximale ventilatie. In de 
periode van de zomervakantie, vanaf 11 juli, zullen we 
zes weken lang afwisselend in de Adventskerk en de 
Oosterkerk bij elkaar komen.  Als het allemaal zo goed 
blijft gaan met de besmettingscijfers als het nu lijkt, dan 
zullen we vanaf 22 augustus niet meer met 
zanggroepjes werken, maar alle liederen weer met z'n 
allen zingen. 
  
4 juli Soheil Yafat uit Pakistan te gast in de dienst 
Volgende week zondag, 4 juli, hebben we een 
bijzondere gast in ons midden: mensenrechtenactivist 
en medechristen Soheil Yafat uit Lahore in Pakistan. Hij 
is in Zwolle te gast via het Shelter-City programma 
waaraan meegewerkt wordt door Hogeschool 
Windesheim. Soheil heeft onderdak gevonden bij ons 
gemeentelid Martin Vosjan, met wie hij laatst al eens  

 
een kerkdienst bijwoonde. Hij gaat 6 juli weer terug naar 
Pakistan. Op 4 juli willen we hem zelf graag aan het 
woord laten en iets horen over zijn bijzondere 
levensverhaal. We hopen dat veel mensen hierbij 
kunnen zijn.  
 
11 juli Afscheid van Cinta Dewi Yanti Pazie 

In de dienst van 11 juli nemen wij afscheid van Cintha 
als diaken. Ze is vorige zomer getrouwd en Han en 
Cinta verhuizen binnenkort samen naar Ommen. We 
zullen Cinta missen. Ze zal nog wel eens een keertje 
vanuit Ommen naar Zwolle komen en een kerkdienst 
meemaken. Het Torodjaproject van de diaconie blijft ze 
begeleiden. 11 juli is de eerste gezamenlijke 
zomerdienst met de Adventskerk. Het zal een 
feestelijke muzikale dienst worden. Na de dienst zullen 
we ter ere van Cinta buiten op het plein Coronaproof 
koffie drinken. We hopen dat er veel mensen zullen 
zijn om Cinta en Han uit te zwaaien. 
 
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 hebben we besloten 
hiermee te stoppen. Het laatste blog is verschenen op 
30 juni. Het was voor ons  bijzonder leuk om dit te 
schrijven en om van u reacties te krijgen! 
 
Derde collecte: Jeugddiaconaat  
Op zondagochtend zie je niet altijd veel jongeren in de 
kerk. Maar intussen zijn ze wel actief en betrokken. Zij 
beoefenen ‘het kerk zijn door de week’ en willen aan 
de kerk ‘handen en voeten’ geven op een manier die 
bij hen past en gaan aan de slag met allerlei projecten 
in binnen- en buitenland. In verschillende 
wijkgemeenten zijn jongeren actief in diaconale 
projecten, dichtbij en ver weg.  In Zwolle zijn hiervoor 
verschillende mogelijkheden en netwerken. Het doel is 
jongeren te verbinden met anderen jongeren die 
behoefte hebben aan contact of hulp. Het project ‘Hart 
voor Zwolle’ is hiervan een mooi voorbeeld.  Zij 
verbinden jongeren aan kwetsbare Zwollenaren zonder 
netwerk. In 2020 hebben 752 jongeren, 1324 
hulpontvangers, lees kwetsbare Zwollenaren, kunnen 
helpen. In totaal betrof het 3913 hulpaanvragen. De 
Diaconie wil graag blijven bijdragen aan het werk van 
Hart voor Zwolle en andere projecten in binnen- en 
buiteland uitgevoerd door Zwolse jongeren.   
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Koffie kan 
Zondag 11 juli  kunt u weer bij 
elkaar op de koffie.   
Hoewel er koffiedrinken na de 
dienst buiten de kerk is, willen 
we u ook de mogelijkheid 
geven om bij elkaar op de 
koffie te gaan. 
Heeft u zin om bij elkaar koffie te drinken na de dienst 
dan kunt u zich hier uiterlijk vrijdagavond 9 juli 19.00 
uur, opgeven: koffiekan@oosterkerk.nl  o.v.v. naam, of 
u wilt ontvangen/bezoeken/geen voorkeur, en evt 
telefoonnummer. Of per telefoon op vrijdag 18.00-
20.00 uur Het maakt niet uit of u de dienst thuis of in 
de kerk beleefd hebt. 
Klarieke Hop en Carline Meijster 
 
OPPASSERS GEZOCHT 

Voor de allerkleinsten in onze gemeente is er op 
zondag oppas, in een ruimte van de Bagijnehof. Hier 
kunnen de kinderen tot 4 jaar spelen onder toezicht 
van een volwassene, ondersteunt door minimaal één 
jongere, wanneer nodig twee. Zo kunnen pa en ma met 
een gerust hart de kerkdienst bijwonen, terwijl de 
kleintjes aan de gang gaan met de enorme hoeveelheid 
speelgoed die aanwezig is in de speelruimte! 
De club oppassers dunt echter wat uit. Dat is jammer, 
want dat maakt het maken van een goede planning 
steeds lastiger. Hierom doe ik graag op deze plek een 
oproep. Ben je tussen de (ongeveer) 12 en 112 jaar 
oud, krijg je energie van de omgang met jonge kindjes, 
vind je het leuk om samen met iemand anders uit de 
kerk af en toe een ochtend op te passen (eens in de 
vier tot zes weken)?, mag je je melden bij mij! 
Heidi Schröder, coördinatie oppas  
 
GEZOCHT: ONKRUID OPRUIMERS 
Beste mensen. We mogen gelukkig weer steeds meer. 
Daarom een oproep van de beheercommissie om 
volgende week te komen helpen om het onkruid 
rondom de kerk te helpen verwijderen. U kunt zich 
opgeven voor een drietal 
klusmomenten.  Maandagmiddag 5 juli vanaf 14.00 uur 
. Maandagavond 5 juli vanaf 18.30 uur. Graag even 
opgeven bij Wim de 
Ruiter.  Mailadres: wim.deruiter@home.nl Neem wel 
handschoenen mee.  
 
Aanmelding kerkdienst 11 juli 
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 zondag11 juli 
is: https://forms.gle/GeTQLa6ToqrL7xoaA. Wilt u zich 
nog opgeven voor aanstaande zondag 4 juli, dan kan 
dat tot vrijdagavond 19.00 uur via de link op de site 
van de Oosterkerk of die in 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! 
 
Picknick voor jonge gezinnen 
Wat is het lang geleden dat we samen iets leuks 
konden doen! Sommigen hebben elkaar al heel lang 
niet gesproken en gezien. Daar gaan we iets aan doen! 
Omdat we, binnen de corona regels, weer bij elkaar 
mogen komen, willen we elkaar op zondag 11 juli 
ontmoeten om samen te gaan picknicken, spelen en 
bijpraten. We drinken eerst koffie bij de Oosterkerk en 
vanaf half 12 verzamelen we in het Wezenlandenpark, 
bij de kinderboerderij en speeltuin (hoek Leo 
Majorlaan/Almelose Kanaal en wethouder 
Alferinkweg). Als we allemaal wat te eten en te drinken 
mee nemen om te delen, is er genoeg voor iedereen. 
Neem je favoriete buitenspel, of spelletje mee of speel 
lekker samen in de speeltuin. Een picknickkleed of 
extra stoel is ook handig, evenals eigen bord en bestek. 
Voor de ouders is er genoeg om bij te praten na deze 
corona tijd. Aanmelden is niet nodig (mag wel). Zo 
rond half 2 gaat ieder weer zijn eigen weg. Voor 
vragen, neem contact op met Natasja (0620638378) 
 
Nieuwe statushouders 
Op twee zaterdagen in mei werden in de Oosterkerk  
de nieuwe statushouders van Zwolle gastvrij 
ontvangen. Ze kregen les van mensen van Present en 
Windesheim om de regels en gewoonten van 
Nederland te leren en om hun participatiecertificaat te 
behalen. De wethouder kon allen het certificaat 
uitreiken. Nieuwe vriendschappen werden geboren, 
geluisterd werd naar waarden als tolerantie en respect, 
geoefend werd in de taal. Er was plek voor lol en ernst. 
Bij het monument van de vrede werden rozen gelegd, 
indrukwekkend voor mensen die op de vlucht waren 
en in gedachten zijn bij familieleden in een 
oorlogssituatie. Er is een filmpje gemaakt door een van 
de deelnemers, dat op de beamer getoond zal worden. 
De dank voor het ontvangen in de kerk en de lekkere 
lunch was groot! Vanuit de WG Evangelisatie geven we 
deze dank graag aan u door! 
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Inspiratiefestival Raad van Kerken op Terschelling. 
Vanaf vrijdag 22 okt. 14.00 uur tot en met 
zondagmiddag 24 okt. vindt weer het Oecumenische 
Inspiratiefestival Terschelling plaats, waarvoor men 
zich nog kan inschrijven. Drie dagen worden we 
geïnspireerd en inspireren we elkaar met meditatie, 
muziek en zang, creativiteit en kliederkerk, wandelen 
of fietsen en vieringen over het hele eiland. Vorig jaar 
ging het niet door, maar nu is er een boeiend 
programma opgesteld voor jong  en oud. Samen leven, 
samen kerk zijn. Er zijn heel veel keuzemogelijkheden. 
Al jaren zijn deze festivals een succes en deelnemers 
komen uit het hele land en met heel gevarieerde 
achtergronden. Natuurlijk is het ook een mooie 
vakantiebestemming in de herfstvakantie en kan men 
eventueel langer blijven. Voor de overtocht en 
overnachting dient men zelf te zorgen, er zijn 
voldoende pensions en hotels. Meer informatie is te 
vinden op de website van het Inspiratiefestival 
Terschelling. Ook kan men contact op nemen met Dik 
en Mineke Kremer tel. 0652811032, ook voor 
eventueel samen reizen. 
  
Michaelsvieringen,  
Welkom bij de zomervespers op 4 en 11 juli tijdelijk in 
de Oosterkerk, aanvang 19.00 uur. Daarna, vanaf 18 
juli komen we weer bijeen in de Grote Kerk, ook om 
19.00 uur. 
Thema van de zomervespers: Gelijkenissen. 
Hoewel de vieringen worden gestreamd mogen er 
ook 60 mensen de vieringen bezoeken na 
reservering. Om u aan te melden gaat u naar de 
website www.Michaelsvieringen.nl  Kijk ook op de 
website voor de actuele situatie en op de 
zondagsbrief/kerkgroet. 
4 juli Zomervesper, thema: ‘Over een lammetje’ vg. ds. 
Ad Geerling 
11 juli Zomervesper, thema: ‘Waar lijkt dat Koninkrijk 
van God op?’ vg. ds. Anneke van der Velde 
 
 

Kopij per email aan kerkgroet@oosterkerk.nl 
vóór donderdag 12.00 uur, met als onderwerp 
de datum van plaatsing. 
Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? 
Aanmelden via: 
https://www.oosterkerk.nl/kerkgroet-
ontvangen-via-laposta/ 
Deze kerkgroet is gemaakt door Ans Selhorst 
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