
   

KERKGROET                  18 juli 2021 

Kerkdienst in  de Adventskerk                                 
aanvang 9.30 uur!!! 

Voorganger:  ds. Nelleke Eygenraam 

Collecten     :  1e: Diaconie; 2e: Kerk; 3e: ZWO - 
straatmeisjes Ghana 

 
Zondag 18 juli 
De gezamenlijke dienst in de Adventskerk 
begint om 9:30 uur. Het is een 
Avondmaalsviering, waarin ds. Nelleke 
Eygenraam voorgaat. In de Adventskerk is al 
twee keer ‘coronaproof’ Avondmaal gevierd. 
Heel fijn dat we het nu in een gezamenlijke 
viering kunnen doen. Brood (in de vorm van 
hosties) en wijn (in de vorm van een klein 
bekertje druivensap) worden aan het eind van 
de dienst, bij het weer op weg gaan, uitgereikt 
als ‘leeftocht voor onderweg’. 
Er is nog geen gemeentezang mogelijk. Naast de 
organist verleent een kleine zanggroep muzikale 
medewerking. 
In de Adventskerk zijn 90 mensen 
welkom. Aanmelding vooraf is nodig! Dit kan 
digitaal via de groene knop rechtsboven op de 
website www.adventskerk.nl . Dit kan tot 
vrijdagavond 19:00 uur. Telefonisch aanmelden 
is mogelijk op 06-27231173 op de voorgaande 
donderdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur. 
Na afloop van de dienst is er buiten op het plein 
gelegenheid tot bijpraten en samen 
koffiedrinken. Mocht het geen goed weer zijn, 
dan gebeurt het binnen. Er wordt gebruik 
gemaakt van wegwerpbekertjes, maar u kunt 
natuurlijk ook uw eigen mok meenemen of er 
die zondag een aanschaffen, in een speciaal 
tasje gemaakt door Gery Woltinge, allemaal 
herbruikbaar en voor het goede doel! 

Avondmaal collecte 18 juli 
De avondmaal collecte van 18 juli is bestemd 
voor het project Straatmeisjes in Ghana. De 
straatmeisjes worden opgevangen door een 
deskundige organisatie (Life-line) met een 
breed netwerk die hen voorzien van onderdak, 
eten, zorg en een opleiding. Daarmee krijgen 
deze kansloze meiden een mogelijkheid om 
toch iets moois van hun leven te maken. Wij 
bevelen dit project van harte bij u aan.  U kunt 
uw bijdrage ook overmaken op: Diaconie 
Adventskerk NL30RABO 0113 9026 38 ovv 
Straatmeisjes Ghana. Met vriendelijke groeten, 
ZWO Oosterkerk & ZWO Adventskerk. 

In memoriam 
Op 8 juli is overleden in zijn huis aan de 
Wipstrikkerallee PEL CORNELIS  WILHELMUS 
BOTH in de leeftijd van 72 jaar. Hij laat zijn 
vrouw Karin, drie zonen en hun partners en vier 
kleinkinderen achter. De laatste ruim tien jaar 
van zijn leven had hij te kampen met de ziekte 
van Parkinson en bijkomende kwalen. Pel leefde 
intens, ook in de jaren van ziekte. Op de kaart 
wordt hij omschreven als enthousiast en 
humorvol. Hij was origineel en bleef trouw aan 
zichzelf, ook als dat wel eens moeilijk was.  De 
laatste jaren van zijn werkzame leven was hij 
docent aan Hogeschool Windesheim. Het 
overdragen van kennis en in contact staan met 
jonge mensen deed hij met hart en ziel. Daarna 
heeft hij allerlei vrijwilligerswerk gedaan en als 
hobby bijna 30 jaar lang geroeid. Dat zijn 
roeimaatjes hem tot het einde trouw bleven 
betekende veel voor hem. In de afscheidsdienst 
die op 15 juli in de Oosterkerk heeft plaats 
gevonden, een dag nadat hij 73 jaar zou zijn 
geworden, klonk ook het lied van de rivier de 
IJssel van Liselore Gerritsen. Heel veel 
verschillende herinneringen aan Pel werden 
gedeeld, er kwamen mooie beelden voorbij en 
er klonk prachtige muziek. We lazen het verhaal 
uit Johannes 21 over de ontmoeting tussen 
Petrus en Jezus, waar Jezus aan Petrus tot drie 
maal toe de vraag stelt: Heb je mij lief? Pel werd 
sterk aangesproken door de figuur van Petrus, 
ook een enthousiast mens, die zich helemaal 
gaf. Geen perfect iemand, maar wel een echt 
mens, die wist waar het in het leven uiteindelijk 
om gaat en daaraan trouw bleef. Na de dienst in 
de Oosterkerk hebben we Pel Both begeleid 
naar zijn laatste rustplaats op Kranenburg. Hij 
zal intens gemist worden. Wij bidden Karin en 
zijn zonen en wie bij hen horen Gods kracht toe 
in dit grote verdriet. Zijn nagedachtenis zij hen 
tot zegen. 
 
Plaats voor 130 kerkgangers 
 Sinds Pinksteren ontvangen we gelukkig weer 
kerkgangers. Na de laatste versoepelingen geldt 
alleen nog de anderhalve meter afstand en 
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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 nog niet iedereen is 
volledig gevaccineerd. Er is best wat voor te 
zeggen om de mondkapjes bij het naar binnen 
en naar buiten gaan in de kerk nog even vol te 
houden. Daarbij hebben we de beschikking over 
hele mooie eigengemaakte mondkapjes. 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 komende 
zondag, zullen we zes weken lang afwisselend in 
de Adventskerk en de Oosterkerk bij elkaar 
komen. Let op, de dienst in de Adventskerk 
begint om 9:30 uur!  Op 11 juli, 25 juli en 8 
augustus in de Oosterkerk en op 18 juli en 1 en 
15 augustus in de Adventskerk.  Het plan is om 
vanaf 22 augustus niet meer met zanggroepje te 
werken, maar alle liederen weer met z'n allen 
zingen. Of dat plan ook uitgevoerd gaat worden 
hangt af van de besmettingscijfers op dat 
moment. 

29 augustus doopdienst 
Op zondag 29 augustus is er voor het eerst sinds 
lange tijd weer een doopdienst. Er is al één 
dopelinge aangemeld. Ouders die hun kind ook 

graag willen laten dopen kunnen contact 
opnemen met ds. Iemke Epema. 
 
Vermindering werktijd 
Met ingang van 1 juli ben ik, Nelleke 
Eygenraam, op eigen verzoek minder gaan 
werken. Mijn dienstverband was 100% en is nu 
70% geworden. Ik blijf in deeltijd in beide 
wijkgemeenten van het cluster Adventskerk-
Oosterkerk werkzaam, behalve op dinsdag en 
vrijdag; dat zijn voortaan mijn vrije dagen. 
 
Koffie-Kan                                      
Zondag 25 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 23 
juli 19.00 uur, opgeven: 
koffiekan@oosterkerk.nl  o.v.v. 

naam, of u wilt ontvangen/bezoeken/geen 
voorkeur, en evt. telefoonnummer. Het maakt 
niet uit of u de dienst thuis of in de kerk beleefd 
hebt. 
Klarieke Hop en Carline Meijster 
 
Kaarten zondag 11 juli 
Afgelopen zondag zijn er kaarten verstuurd 
vanuit de Oosterkerk als groet vanuit onze 
gemeente: 
De volgende gemeenteleden kregen een 
felicitatiekaart: 

• mevrouw D. Eerkes- van Dieren voor 
haar 90ste verjaardag; 

• mevrouw Wesselink- Schuurman voor 
haar 91ste verjaardag; 

• mevrouw N. Bootsma- Kreuger voor 
haar 91ste verjaardag; 

• mevrouw F. Michel-Wildvank voor haar 
93ste verjaardag; 

• de heer en mevrouw H. Arendshorst- 
Timmer vanwege hun 65-jarig huwelijk; 

• de heer en mevrouw A. Dijk- 
Logtenberg vanwege hun 40-jarig 
huwelijk. 

Verder ontving de heer H. v.d. Zee een kaart ter 
bemoediging. Mevrouw Kuiters- Smit kreeg een 
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kaart om haar Gods zegen te wensen op haar 
nieuwe woonplek. 
 
Wie wordt er blij van kinderen? 
Wie wil leren van kinderen? 
Wie wil zich verwonderen over hun kijk op 
geloven, God, de kerk, Bijbelverhalen en nog 
veel meer…? 
Wie vindt het leuk om verhalen te vertellen aan 
kinderen? 
Wie geniet ervan om samen met kinderen te 
spelen, opdrachtjes uit te voeren, te knutselen?  
Wie wil zich graag inzetten om kinderen het 
gevoel te geven dat ze welkom zijn in de kerk? 
We hebben nieuwe mensen nodig voor de 
leiding van de kinderkring (alle groepen in de 
basisschoolleeftijd).  
Iedereen kan meedoen. Wie kinderen in deze 
leeftijd heeft, maar ook wie die niet (meer) 
heeft; grootouders (lees het stuk van Ineke den 
Braber!) en ook jongeren. Ook als u/jij alleen de 
jongste groep wilt draaien of juist de oudste, 
welkom! 
 Een paar keer per jaar komen we met de 
leiding van de kinderkring bijeen om samen na 
te denken over de invulling van bijzondere 
diensten, projecten en feestdagen. 
We gebruiken een leuke en gebruiksvriendelijke 
methode (Kind op Zondag), waarin verhalen en 
ideeën voor de verwerking staan. Je bent 
gemiddeld 1x per maand aan de beurt om met 
een van de groepen aan de slag te gaan tijdens 
de kerkdienst. 
Lijkt het u/je leuk en wil u/je graag meer 
informatie of een keertje meelopen, spreek dan 
gerust iemand van de kinderkring aan of neem 
contact op met Berber de Jonge  
(berberdejonge@gmail.com 
 
Een oma in de kinderkring 
Hoe is dat zo gekomen? Nu, zoals dat vaker 
gaat: ik ben er ingerold. Een jaar of vier geleden 
zocht Iemke iemand die met Kerst tijdens de 
tweede dienst de kinderkring wilde verzorgen. 
Het zou niet veel voorbereiding vergen, een 
verhaal voorlezen was voldoende. Omdat ik het 
vroeger heel leuk vond om voor onze eigen 
kinderen voor te lezen en dat ook vaak en 
jarenlang heb gedaan besloot ik om e aan te 
melden. Het was inderdaad leuk om te doen: 
een niet te lang kerstverhaal en daarna wat 

kleuren, alles bij elkaar misschien een half 
uurtje. Tsja, en dan krijg je de vraag of ik ervoor 
voelde om “voor vast” bij de leiding van de 
kinderkring te komen, en wat doe je dan? Er 
vloog van alles door mijn hoofd: moet ik dat wel 
doen, zo’n oud mens als ik (ik was toen 62!), ik 
heb al zoveel jaar van alles voor de kerk gedaan: 
bezoekwerk, jeugdclubs geleid, jeugdsoos 
tijdens mijn studietijd, vier jaar ouderling 
geweest, enz. enz. (vast nog wel wat vergeten). 
Velen van u zullen zo’n opsomming kunnen 
maken. Maar…..een kerk is een 
vrijwilligersorganisatie en de kerk dat zijn we 
samen nietwaar? Al die jonge ouders hebben 
het al zo druk en in de kerk zijn ze maar met zo 
weinig, en het is toch ook leuk om te doen? Ik 
zei dus “ja”. Dat is dus nu alweer enkele jaren 
geleden en ik heb er geen spijt van. Ik geniet 
van het contact met de kinderen, de vragen die 
ze stellen, de verhalen waar ze mee komen, van 
het enthousiasme van de groep ouders in de 
leiding en ik vind het leuk om op zoek te gaan 
naar creatieve werkvormen waarmee het 
Bijbelverhaal tot leven komt en verwerkt kan 
worden. Het is echt jammer dat er niet meer 
oma’s en opa’s zijn die deze taak op zich willen 
nemen, ik kan het aanraden: het houdt je jong. 
Ineke den Braber 
 
Michaelsvieringen 
 in de Grote Kerk te Zwolle, aanvang 19.00 uur 
Welkom bij de zomervesper op 18 juli. We zijn 
blij dat de vieringen weer in de Grote Kerk 
kunnen plaatsvinden. 
Thema van de zomervespers: Gelijkenissen. 
18 juli 19.00 uur Zomervesper. In tegenstelling 
tot eerdere berichten is de voorganger ds. Harm 
Bousema. 
Muzikale medewerking wordt verleend door 
een paar zangers van de Michaëlscantorij. Toon 
Hagen heeft de muzikale leiding. Vooraf 
aanmelden is niet nodig, wel zijn er 
inschrijfformulieren waarop u uw naam en 
adres dient achter te laten. 
  
 
 
 
 
 

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 samengesteld door Henk Zomer 
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