
KERKGROET    (oplage geen)  22 augustus 2021 

Voorganger  :  ds Elly Urban  

Koster :  

Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Extra Diaconie 

 

 
Bloemengroet 
De bloemen van vanmorgen 
worden namens ons allemaal 
gebracht naar 
Mw. Nel v.d. Maden 
Zo zijn we met elkaar verbonden. 

 
 
3e collecte: Extra Diaconie. 
Zo maar een extraatje voor de diaconie. Zo kun je 
het lezen. Er zijn situaties die niet zijn te voorzien. 
Iets wat de coronacrisis ons heeft geleerd en waar 
de recente overstromingen in Limburg een 
voorbeeld van zijn. Zo ineens staat je leven op de 
kop door aandienende situaties waar je geen 
rekening mee hebt gehouden. Ineens ziet het leven 
er anders uit.  Vooral kwetsbare mensen die toch al 
niet veel hebben te besteden, worden vaak het 
meest getroffen. De Diaconie wil graag present 
blijven voor deze mensen. Een extraatje is dan soms 
nodig. 
 
Aanmelden kerkdienst 22 augustus 
Aanmelden voor deze dienst kan nog tot vrijdag 20/8 
19.00 uur via 
https://forms.gle/gQTe4mvfjiBWm1nP6 
 
Aanmelden kerkdienst 29 augustus 
Om de kerkdienst bij te kunnen wonen moet zowel 
vrijwilligers als bezoekers zich aanmelden via het 
formulier op https://forms.gle/VHKDhc94jp21R6Yp9  
Controleer op het formulier of u zich voor de juiste 
datum opgeeft. 
Opgeven kan tot vrijdag voorafgaand, 19.00 uur. 
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.  
 
Zingen in de kerk 
Enkele weken geleden lieten we u weten dat we 
binnenkort mogelijk weer gaan beginnen met de 
gemeentezang, afhankelijk van de situatie. Volgens 
de laatste richtlijnen van de PKN, die gebaseerd zijn 
op het protocol van de overheid, kan er weer 
gezongen worden door gemeenteleden. Wij hebben 
daar nog even mee gewacht omdat de situatie in de 
afgelopen tijd nog niet erg stabiel was. We hielden 
het bij het gezamenlijk zingen van het slotlied met 
de kerkdeuren open. Dat was al heel fijn om te 
doen! We gaan daar de komende drie weken mee 
door, maar als alles goed gaat willen we op 

startzondag, 12 september, ook gaan starten met 
weer alle liederen samen zingen. Dat lijkt ons een 
mooi en feestelijke moment om daarmee te 
beginnen. We kunnen dan de komende weken ook 
nog even kijken hoe de situatie zich ontwikkelt. De 
meeste Nederlanders zijn dan terug van vakantie en 
ook steeds meer jongere mensen hebben dan hun 
tweede vaccinatie gehad. De anderhalve meter 
afstand blijft voorlopig wel gehandhaafd, daarin 
volgen we de landelijke voorschriften. 
 
Koffiedrinken na de dienst 
Het was zo fijn om in de zomer weer samen buiten 
koffie te kunnen drinken en we hadden dat graag na 
elke dienst gedaan. De verscherpte maatregelen 
voor de horeca, die bepalen dat je alleen op een 
vaste zitplaats iets mag nuttigen, maakten dat we 
daar eerst weer mee gestopt zijn. We wachten nog 
even met koffiedrinken na de dienst. Op 
startzondag, 12 september willen we dat wel graag 
doen, binnen in de Bagijnehof met zitplaatsen en 
een uitbreiding naar de kerkzaal, afhankelijk van het 
aantal mensen dat zich opgeeft. Daarna kijken we 
weer verder. Het project Koffie Kan gaat zolang 
door, maak er gebruik van en geef u op! 
 
Doopdienst 
Op 29 augustus is er een doopdienst. Op deze 
zondag zal worden gedoopt THERA MARIA, dochter 
van André van der Wijk en Heidi Schröder, en zusje 
van Martha. Thera is geboren op 26 maart 2020, 
middenin de eerste Coronagolf. Daarom heeft haar 
doop een tijdje op zich laten wachten. We hopen op 
een feestelijke viering, ondanks de beperkingen 
waar we nog steeds mee te maken hebben. Zo 
kunnen we helaas niet na de dienst samen 
koffiedrinken.  Wel zullen we graag na afloop de 
doopouders en hun gasten een kopje koffie 
aanbieden in de Bagijnehof. De eerstvolgende 
doopzondag is 31 oktober. Ouders die hun kind dan 
graag willen laten dopen, kunnen contact opnemen 
met ds. Iemke Epema. 
 
Oecumenische Vredesviering 19 september 19 uur 
in de OLV basiliek 
Het is al een lange en goede traditie om aan het 
begin van de Vredesweek een oecumenische viering 
te houden. Betrokken kerken zijn de Thomas a 
Kempisparochie, de lutherse gemeente, de 
basisgemeente de Werkplaats, de doopsgezinde en 
de remonstrantse gemeente, en de Oosterkerk. Net 
als vorig jaar, toen we ook te maken hadden met 
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een beperkt aantal kerkgangers vanwege de 
Coronamaatregelen, houden we in plaats van een 
ochtendviering een extra avondviering om 19 uur in 
de Onze Lieve Vrouwenbasiliek. Het thema van de 
Vredesweek dit jaar luidt:  Wat doe jij in vredesnaam 
– inclusief samenleven. De viering is voorbereid door 
mensen uit de verschillende gemeenschappen. 
Leden van de Zwolse cantorij olv Rudie Altelaar 
zullen eraan meewerken. Na afloop is er 
koffiedrinken buiten op het plein van de kerk.   Vanaf 
maandag 13 september 2021 om 08.00 uur kunt u 
reserveren via de website meevieren.nl. Ga daar 
naar ‘Kies een kerk om te reserveren’ en klik dan op 
‘Zwolle - Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming 
basiliek’. 
Vul daarna het onderdeel ‘Reserveren’ in en 
verstuur. U ontvangt daarna een e-mail als 
bevestiging. Mocht u nadien onverhoopt toch 
verhinderd zijn (bijvoorbeeld bij ziekte o.i.d.), dan 
kunt u via de bevestigingsmail alsnog annuleren. De 
basiliek is bij de viering een half uur van te voren 
open. 
 
 Startzondag 12 september 
Zoals u al eerder in de kerkgroet heeft kunnen lezen, 
is er op 12 september startzondag. Na de viering 
drinken we eerst samen koffie. Daarna volgt er een 
ontspannend programma, dat plaats gaat vinden op 
het water, op de fiets of binnen in de Oosterkerk, 
waar de mogelijkheid is om film te bekijken. Voor 
een aantal activiteiten is opgave verplicht. Daarover 
geven we u binnenkort meer informatie. We hopen 
op een gezellige en zonnige dag samen! Namens de 
commissie startzondag, Natasja Brand  
 
 
Michaelsvieringen in de Grote Kerk te Zwolle, 
aanvang 19.00 uur (m.i.v. 5 september beginnen de 
vieringen om 17.00 uur). 
Welkom bij de Zomervespers. Thema: Gelijkenissen. 
22 augustus 19.00 uur zomervesper, voorganger is 
Susanna Bloem. 
Muzikale medewerking wordt verleend door enkele 
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 (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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