
KERKGROET    (oplage geen)   Zondag 29 Augustus 2021 

 

Voorganger  : Iemke Epema 

 Collecten     :  1. Diaconie 2. Kerk 

                        :  3. Onderhoud kerkgebouwen 

 

 
Bloemengroet 
De bloemen van deze dienst gaan 
naar Mw. Evelien Gootjes 
Op deze manier laten we onze 
verbondenheid blijken. 
                        

 
Zondag 29 augustus: Onderhoud kerkgebouwen. 
Misschien heeft u in de afgelopen weken ook wel 
ergens een openluchtdienst meegemaakt, zeker in 
deze tijd zijn ze een mooi alternatief voor anderhalve 
meter van elkaar in de kerkbanken zitten. Gezeten op 
een gammel klapstoeltje, of gewoon in het gras, ervaar 
je hoe bomen pilaren vormen en groene bladeren 
boven je hoofd het gewelf zijn. Met daartussen het 
uitzicht op lucht en wolken: een open verbinding met 
de hemel. Helaas is het niet altijd zomer in ons land en 
moeten we ons als kerk ook tegen regen, wind en kou 
kunnen beschermen. Met huizen van hout en steen, 
gebouwen die aan de tand des tijds onderhevig zijn en 
die we desondanks als ‘heilige’ huizen ervaren. Die 
huizen vragen onderhoud en daar wordt vandaag uw 
bijdrage voor gevraagd. 

Financiële verantwoording. 
Van een bewoner uit Arcadia € 50,00 ontvangen  
voor de wijkkas, als dank voor de kerkgroet. 
Marga de Bruin. 
 
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. 
29 augustus 19.00 uur zomervesper,  
voorganger is ds. Hans Tissink. 
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. 
 

Gezocht :KOFFIEZETTERS 
Beste mensen. Na anderhalf jaar willen we na de dienst 
op  de startzondag ( 12 september) ook weer beginnen 
met koffieschenken onder de condities die op dit 
moment gelden. Helaas hebben we de afgelopen 
periode afscheid moeten nemen van een aantal 
koffiezetters. Daarom mijn verzoek om zich aan te  
 
 

 
melden voor het koffie gebeuren na de kerkdienst. 
Graag zie ik je mailtje tegemoet. 
Groet, Wim de Ruiter. Mail: wim.deruiter@home.nl 

Kaarten zondag 15 en 22 augustus 
Afgelopen zondag zijn er kaarten verstuurd vanuit de 
Oosterkerk als groet vanuit onze gemeente: 

• De heer D. Geertsma, voor zijn 93ste verjaardag 

• Mevrouw G. de Vries-de Jong, voor haar 101ste 
verjaardag 

• Mevrouw A.J. Weijer-de Groot, voor haar 92ste 
verjaardag 

• Mevrouw M.G.O. Dijkstra-Tuijten, voor haar 93ste 
verjaardag 

• De heer en mevrouw H. van Prooijen-Boersma, 
voor hun 60-jarig huwelijk 

• Mevrouw R. Rozendal-Dekker, voor sterkte bij haar 
herstel. 

 
Nieuw seizoen Ontmoetingshuis 
Komende maand hopen we als Ontmoetingshuis weer 
fysiek bijeen te kunnen komen in een zaal van de 
Bagijnehof. Op dinsdagavond 14 september willen we 
om 18.30 uur weer van start gaan met een maaltijd en 
ontmoeting rondom ingezonden foto’s bij ons nieuwe 
jaarthema ‘Moderne Devotie vandaag’. 
Op dinsdagavond 12 oktober zal onze voormalige 
stadspastor ds. Mariska van Beusichem ons iets 
vertellen over het thema ‘Thérèse van Lisieux en 
Moderne Devotie’. Het volledige najaar programma zal 
binnenkort op de vernieuwde website worden 
geplaatst. 
 
Fotowedstrijd            
Het Ontmoetingshuis organiseert een fotowedstrijd. 
Doe je mee? De opdracht is als volgt: Maak een foto bij 
ons jaarthema ‘Moderne Devotie vandaag’. Moderne 
Devotie klinkt misschien wat ouderwets, maar het gaat 
eigenlijk over actuele spiritualiteit in onze huidige 
moderne tijd en wereld. Waaraan denk jij bij ons 
jaarthema? Een kerkgebouw, een brandende kaars, 
een opgaande zon, een lachend kind, een mooie bloem 
of...? Maak eens enkele speciale foto’s bij dit thema. 
Stuur ons je mooiste exemplaren (maximaal 3) per mail 
toe naar info@ontmoetingshuismodernedevotie.nl 
toe. Schrijf er in het kort bij waarom je juist deze foto 
instuurt en wat het beeld met Moderne Devotie te 
maken heeft. De deadline is 1 september. 
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Het kernteam van het Ontmoetingshuis zal de mooiste 
foto’s uitkiezen en waarderen met een (bescheiden) 
prijs. Op onze startbijeenkomst van dinsdagavond 14 
september 2021 worden de winnaars bekend gemaakt 
en prijzen uitgereikt. We houden dan een presentatie 
en kleine expositie rondom de ingezonden foto’s. 
Hans Tissink 
 
Afsluiting blogs in tijden van Corona 

 

Is het u opgevallen dat het bovenstaande beeld niet 
meer op de voorpagina van onze website staat? De 
blogs zijn verdrongen door actuele berichten. We 
hopen immers dat we binnenkort de coronaperiode 
achter ons kunnen laten. 

Sinds de voorgangers van Ooster- en Adventskerk op 
16 maart 2020 begonnen met het schrijven van blogs, 
zijn er 120 op de website geplaatst. Om ze niet 
verloren te laten gaan zijn ze alle in een boek 
opgenomen dat eind september beschikbaar zal zijn. 
Het complete boek, uitgevoerd met een spiraalband, 
kost €20,-. Binnen enkele dagen zal op de website een 
bestelformulier geplaatst worden waarmee u tot 20 
september één of meerdere boeken kunt bestellen. 

Een ingekorte versie van het boek kunt u hier inzien.  

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 
Komende zondag, 29 augustus,  is er een doopdienst. 
Dze 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. 

5 september dienst van Schrift en Tafel 

Volgende week zondag willen we voor het eerst sinds 
lange tijd weer samen Avondmaal vieren, op een 
veilige manier. Ds. Hans Tissink is voorganger in deze 
dienst. Van harte welkom! 

9 september Kloosterbioscoop 
Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er 
samen over na te praten is een activiteit die we als 
Oosterkerk en Adventskerk opnieuw -Coronaproof- 
organiseren, samen met de Dominicanenkerk en de 
Thomas a Kempisparochie. De ontvangst met koffie of 
thee is telkens vanaf 19.15u in het 
Dominicanenklooster, waarna om 19.30u de vertoning 
van de film begint. De entree bedraagt € 7,50, inclusief 
de consumptie. Er is geen pauze. Na iedere film is er 
voor wie wil een nagesprek. De eerste filmvertoning 
The Dictator (Charlie Chaplin, 1940) vindt plaats op do 
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9 sep, bij mooi weer in de kloostertuin. Deze komische 
film uit 1940 over de fictieve dictator Adenoid Hynkel, 
zou volgens de maker (Charlie Chaplin) nooit vertoond 
zijn als hij wist welke gruwelijkheden de Hitler en de 
tweede wereldoorlog zou brengen. En toch, misschien 
is deze film nog steeds profetisch. Kijk en oordeel zelf. 
Wie van te voren tickets bestelt via de website van het 
Dominicanenklooster is verzekerd van een zitplaats. 

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 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.  

Welkom op de startzondag op 12 september.  
Zoals u eerder kon lezen, is op zondag 12 september de 
startzondag. We hebben een ontspannen programma 
samengesteld. Hieronder kunt u lezen wat het 
programma inhoudt en bij wie u zich kunt aanmelden. 
Voor alle aanmeldingen, zowel voor activiteiten als 
vrijwillige taken is de uiterste aanmelddatum dinsdag 7 
september. 
 
10.00 uur Kerkdienst, waarin ds. Iemke Epema 
voorgaat. Aanmelden moet via de website. 
11.00 uur Gezamenlijk koffie drinken. We zouden het 
leuk vinden als een aantal mensen wat lekkers bakt 
voor bij de koffie of thee. U kunt zich aanmelden bij 

Natasja Brand, door een mail te sturen naar: 
natasjabrand71@gmail.com 
Er wordt ook voor voorverpakte koek gezorgd, als u dat 
prettiger vindt in verband met het coronavirus. 
 
Vanaf 12.00/12.15 uur is er een sportief en ontspannen 
programma voor elk wat wils: 
 
Varen 
Om ongeveer 12.00 vertrekken we met wie dat wil 
vanuit de Oosterkerk naar een opstappunt waarvan we 
rond 12.30 uur in fluisterboten de grachten van Zwolle 
gaan verkennen. Het varen is voor zowel volwassenen, 
jongeren, als kinderen. U kunt varen met uw eigen 
gezin, maar het is ook mogelijk met een gemengd 
gezelschap te varen, of bijvoorbeeld met een aantal 
kinderen of jongeren in een boot (o.l.v. een 
volwassene). Wilt u meevaren, meldt u zich dan aan bij 
Ramon Vliegenthart door een mail te sturen naar: 
ramon.vliegenthart@ziggo.nl 
Voor het varen in de bootjes moet u 18 jaar of ouder 
zijn. We zoeken daarom ook een aantal kapiteins, 
zeker in die bootjes waarin voornamelijk jongeren 
en/of kinderen varen. Vindt u het leuk om een bootje 
te besturen, meldt u dan ook aan bij Ramon. De 
vaartocht duurt 1-1,5 uur. Na afloop gaan we weer 
terug naar de Oosterkerk. 
 
Fietsen 
Vanuit de Oosterkerk start om 12.15 een fietstocht van 
19,5 km rondom Zwolle. Halverwege is een pauzeplek, 
waarin wat gegeten en gedronken kan worden. Als u 
elektrisch fietst vragen wij u niet harder te fietsen dan 
15 km/u, zodat iedereen het tempo kan bijhouden. De 
tocht duurt, inclusief pauze, ongeveer 1,5 uur en 
eindigt bij de Oosterkerk. Als u mee wilt fietsen, kunt u 
zich aanmelden bij Ineke den Braber door een mail te 
sturen naar: inekedenbraber@telfort.nl 
 
Film 
Heeft u zin om een film te bekijken, dan kunt u blijven 
in de Oosterkerk. Een van de zalen wordt ingericht als 
filmzaal. De film start rond half 1 en duurt uiterlijk 1,5 
uur. Er is na afloop gelegenheid om na te praten. 
Welke film gedraaid wordt is momenteel nog niet 
bekend. We hopen u hierover volgende week te 
kunnen informeren. 
Wilt u film kijken, dan kunt u zich aanmelden bij Henk 
Bosma, door een mail te sturen naar: finish@ziggo.nl 
 
Lunch 
Wij vragen u zelf uw lunch en drinken voor onderweg 
mee te nemen. In de boot en op de pauzeplek tijdens 
de fietstocht is er gelegenheid om te lunchen. In de 
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filmzaal wordt er voor het starten van de film 
gelunched. Voor degene die film kijken zal er ook een 
kopje koffie of thee zijn. 
 
Fotografen gezocht 
Vindt u het leuk om fotos te maken van deze dag? We 
zoeken een aantal vrijwilligers die foto's maken tijdens 
het koffiedrinken, het varen, het fietsen en de film. 
Meldt u zich aan bij Natasja Brand door een mail te 
sturen naar: natasjabrand71@gmail.com 
 
Corona 
Voor het organiseren van de activiteiten houden we de 
regels van het RIVM in acht. Dat betekent dat we 1,5 
meter afstand van elkaar houden, ook tijdens het 
koffiedrinken en in de filmzaal. De fietstocht is door 
zijn actieve karakter en de buitenlucht corona proof. 
Voor het varen in de bootjes geldt dat we minder 
mensen in de bootjes toelaten, dan dat er eigenlijk in 
kunnen. Kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeven geen 
1,5 meter afstand te houden. 
Hoewel veel volwassenen inmiddels volledig zijn 
gevaccineerd, is besmetting met het coronavirus bij 
dergelijke activiteiten niet geheel uit te sluiten. U kunt 
het risico anderen te besmetten verkleinen door van te 
voren thuis een zelftest af te nemen. Dit stellen wij niet 
verplicht. Bij een positieve zelftest of als u corona 
gerelateerde klachten heeft, vragen wij u thuis te 
blijven en u door de GGD te laten testen. Het is prettig 
als u zich in dat geval ook afmeldt bij de persoon bij 
wie u zich opgegeven heeft voor een activiteit. 
 
Tot slot 
Rond 14.15 uur verzamelen we weer bij de Oosterkerk 
en is er nog een traktatie voor iedereen. 
Als de weersvoorspellingen voor zondag 12 september 
zo slecht zijn dat we het buitenprogramma moeten 
annuleren, berichten we u hierover uiterlijk zaterdag 
11 september. We zullen in dat geval proberen een 
alternatief programma te organiseren. 
Deelname aan de startzondag is kosteloos, maar een 
vrijwillige bijdrage voor de wijkkas is altijd welkom. U 
kunt uw bijdrage overmaken naar NL23 INGB 0001 
1582 71 t.n.v. Prot.Wijkgemeente Oosterkerk. Bij de 
uitgang van de kerk zal ook een mandje staan om uw 
bijdrage in te doen. 
Mocht u zich willen aanmelden voor een activiteit, 
maar niet kunnen mailen, dan mag u ook bellen naar 
Natasja Brand telefoon 06-20638378. 
 
We kijken uit naar een gezellige en zonnige 
startzondag! 
Namens de commissie startzondag, Natasja Brand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Evert Pierik 
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