
KERKGROET    (oplage geen) 19 september 2021

Voorganger :  ds Rein den Hertog, Zwolle 

Collecten :  1e: Diaconie   2e: Kerk   3e : Prot. Gem. Zwolle

Bloemengroet
De bloemen van vanmorgen worden namens ons allemaal gebracht naar  Mw. G. Hoving 
Zo zijn we met elkaar verbonden.

Kaarten zondag 12 september
Afgelopen zondag zijn er kaarten verstuurd

als groet van de Oosterkerk-gemeente:
 De heer J. Steenbergen voor zijn 91e verjaardag
 Mevrouw A. Varwijk-Odink  voor haar 91e verjaardag
 Mevrouw J.A.C. vd Hurk-Kroese voor haar 99e verjaardag
 De heer L. Pullen voor zijn 90e verjaardag
 Mw. M. Liberg- Dijkshoorn, voor sterkte in de tijd van afscheid nemen

19 september ochtenddienst gastpredikant
In de ochtenddienst gaat bij ons voor ds. Rein den Hertog. Hij is ongeveer een jaar geleden na zijn emeritaat 
samen met zijn vrouw vanuit Vianen naar Zwolle verhuisd. Ze zijn lid geworden van de Oosterkerk. Vorige week 
op startzondag deden ze mee aan de fietstocht. Het is fijn dat ds. den Hertog deze zondag voor het eerst in eigen 
gemeente voor kan gaan; welkom!

Aanmelden kerkdienst 19 september 

Als u de kerkdienst in de Oosterkerk aanstaande zondag wilt bijwonen moet u zich eerst even aanmelden via 
via https://forms.gle/V6s2tTakhzob2mM68. Dit kan tot vrijdag voorafgaand 19.00 uur. In de Oosterkerk kunnen 
130 personen op 1,5 meter afstand de dienst meevieren. Meldt u dus gerust aan. Ook medewerkers aan deze 
dienst moeten zich opgeven.

Aanmelden kerkdienst 26 september
Als u de kerkdienst in de Oosterkerk op zondag 26 september wilt bijwonen moet u zich eerst even aanmelden 
via https://forms.gle/V6s2tTakhzob2mM68 . Dit kan tot vrijdag voorafgaand 19.00 uur.
Mocht het niet lukken dan kunt u op woensdagavond voor deze zondag tussen 19.00 en 21.00
uur bellen met 06-33205179. In de Oosterkerk kunnen 130 personen op 1,5 meter afstand de dienst meevieren. 
Meldt u dus gerust aan. Ook medewerkers aan deze dienst moeten zich opgeven.

We mogen weer zingen!
Op startzondag zijn we ook gestart met weer alle liederen samen te zingen. Dat leek ons een mooi en feestelijk 
moment om daarmee te beginnen. Wat was het fijn om dit weer te kunnen doen! De komende zondagen gaan we
daarmee door. Alleen in de oecumenische Vredesviering op 19 september 's avonds in de Onze Lieve Vrouwen 
Basiliek wordt er niet gezongen door kerkgangers, maar door zangers van de Zwolse Cantorij. Dat is omdat daar 
het beleid inzake het zingen door gemeenteleden anders is dan bij ons.

Startzondag, een terugblik

Wat fijn dat er zoveel mensen, jongeren en kinderen waren afgelopen zondag, in de kerk, bij de koffie en bij de 
activiteiten na de viering. En wat hadden we geluk met het weer. Het was droog en zacht en zelfs de zon liet zich 
later nog zien. Er was een enthousiaste voorbereidingsgroep en alles liep gesmeerd. Dank aan de organisatoren, 
coördinatoren, koffieschenkers en iedereen die iets lekkers had gebakken. Op de website zijn er heel veel mooie 
foto's te vinden van deze prachtige dag.

Komende versoepelingen

Vanaf 25 september wordt de anderhalve meter afstand losgelaten in de samenleving. Wat dit betekent voor het 
kerkbezoek en de activiteiten door de week in de Bagijnehof weten we op dit moment nog niet. Komende 
maandag vergadert de kerkenraad over de koers die wij vanaf volgende week zullen volgen. In de volgende 
kerkgroet zult u daarover worden geïnformeerd. Voor de dienst van 26 september wordt u voor alsnog gevraagd
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 u van te voren op te geven, zoals we dat in de 
afgelopen weken gewend waren.

Koffiedrinken na de dienst

Op 19 september is er geen koffiedrinken na de 
dienst in of bij de kerk, maar wel bij mensen thuis, 
dat wordt georganiseerd door Koffie Kan. Zie het 
bericht verderop in deze kerkgroet! Geef u vooral 
op! 

Hoe we het daarna doen is ook afhankelijk van de 
nieuwe richtlijnen die bekend worden gemaakt op 
de komende persconferentie op 20 september. U 
hoort dat zo spoedig mogelijk.

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 
deVredesweek 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  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.

Giften

Via ds. Iemke Epema kwam een gift binnen van 400 
Euro voor de wijkkas, van iemand die als gast 
meeleeft met de Oosterkerk. Hartelijk dank 
daarvoor! Ook ontving zij van een gemeentelid een 
bedrag van 2.000 Euro voor de wijkdiaconie, 2.500 
Euro voor het onderhoud van de kerk en het orgel 
en 4.000 Euro voor de wijkkas. Gever of geefster, 
veel dank voor al deze giften!

Koffie-Kan 
Zondag 19 september kunt u weer
bij elkaar op de koffie. Heeft u zin
om bij elkaar koffie te drinken na
de dienst dan kunt u zich hiervoor
uiterlijk vrijdagavond 17 september 19.00 uur, 
opgeven: koffiekan@oosterkerk.nl o.v.v. naam, of u 
wilt ontvangen/bezoeken/geen voorkeur, en 
telefoonnummer. Het maakt niet uit of u de dienst 
thuis of in de kerk beleefd hebt.

Doopdienst
De eerstvolgende doopzondag is 31 oktober. Er is al 
een dopeling aangemeld. Ouders die hun kind dan 
graag willen laten dopen, kunnen contact opnemen 
met ds. Iemke Epema.

3e kollekte: Exploitatie Protestantse Gemeente 
Zwolle
Ook deze week wordt aan de kerkgangers in Zwolle 
gevraagd een (extra) financiële bijdrage te leveren 
aan de exploitatie van de Protestantse Gemeente 
Zwolle. Aan ò nze kerk, die volgens ons een 
belangrijke en waardevolle boodschap heeft voor 
onszelf en voor de samenleving. Die plek, waar 
mensen elkaar en God kunnen ontmoeten, willen we
in stand houden, ook in deze tijd, nu lang niet 
iedereen nog wekelijks een kerkgebouw kan 
bezoeken. Naast de Actie Kerkbalans zijn de 
collecten voor de exploitatie van de PGZ een 
belangrijke bron van inkomsten. Daarvan moeten 
predikanten, kerkelijk werkers en de gebouwen 
worden betaald. Wie meer wil weten, onder andere 
over het perspectief op langere termijn, kan terecht 
op de website pknzwolle.nl

Ontmoetingshuis over ”Wonen, onbeschermd 
en toch Veilig Thuis’’
De komende ontmoeting van het Ontmoetingshuis 
Moderne Devotie op dinsdagavond 28 september 
2021 gaat over wonen in Zwolle e.o. De avond 
begint om 18.30 uur met eten, om 19.30 uur zonder 
eten, en vindt plaats in het zalencentrum van de 
Oosterkerk (Bagijnesingel 17a). Het thema is: 
Wonen, onbeschermd en toch Veilig Thuis. 

De woningnood, het traditionele begeleid wonen, de
macht van grote bouwpartijen en 
projectontwikkelaars, ze vragen om verandering, 
nieuwe keuzes. Wat is de kracht van 

NL23 INGB 0001 1582 71 tnv Prot. Wijkgemeente Oosterkerk  |  NL50 RABO 0158 1661 91 tnv Diaconie Oosterkerk
Meer informatie op www.oosterkerk.nl

mailto:koffiekan@oosterkerk.nl
http://www.oosterkerk.nl


gemeenschappen, en van samen wonen? De 
Moderne Devoten hadden eeuwen geleden al een 
duidelijke visie op wonen en gemeenschappen. 
Plaatsen waar je elkaar als individuen, iedereen 
anders, kon ontmoeten, en van elkaar kon leren. 
Hoe kan die visie over wonen en gemeenschap, van 
Moderne Devoten, nog belangrijk zijn voor de 
vragen van vandaag en morgen? Mink de Vries geeft 
een presentatie over het Nieuwe Wonen en Nieuwe
Gemeenschappen. Daarna gaan we samen in 
gesprek over de presentatie, en de kans van slagen 
in onze huidige samenleving. 

Mink de Vries presenteerde eerder dit jaar een 
Traktaat over het Sociaal Domein van Thomas a 
Kempis. Dit onderwerp over Wonen en 
Gemeenschappen is het eerste werkdocument, met 
als basis dit Traktaat over het Sociaal Domein. Er 
volgen nog werkdocumenten over Jeugdhulp en 
Onderwijs, Veiligheid en Zorg. Aanmelden kan via  
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl en 
betaling van 7,50 euro (inclusief warme maaltijd) op 
bankrekening NL71INGB0007852541 t.n.v. 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie. Het belooft een 
inspirerende bijeenkomst te worden, waarbij u van 
harte welkom bent! Contactadres: 
info@ontmoetingshuis.nl.

ZWO:  Nieuwe kansen Straatmeisjes in Ghana
De giften vanuit de Adventskerk en Oosterkerk 
blijven voor bovengenoemd  project binnenkomen. 
De teller staat intussen al op ruim € 6700, waarvoor 
heel hartelijk dank!  Met uw gift krijgen vele meisjes 
een nieuwe kans. Zie  Nieuwe kansen voor 
straatmeisjes | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl)   
Uw gift blijft welkom op  Diaconie Adventskerk NL 
30 RABO 0113 9026 38 ovv Straatmeisjes Ghana 

Laatste mogelijkheid om te bestellen!

Het 140 blz. tellende boek Kerk in tijden van corona,
waarvan u hier een deel kunt inzien, kunt u t/m a.s. 
zondag 19 september bestellen door € 20,- over te 
maken op de bankrekening van de wijkkas: NL23 
INGB 0001 1582 71 ten name van Prot. 
Wijkgemeente Oosterkerk onder vermelding van: 
Blogboek, uw  adres en uw telefoonnummer.
Michaelsvieringen Grote Kerk  Zwolle, aanvang 
17.00 uur. Thema: de Psalmen. 19 september: 

Michaelsviering, voorganger ds. Margo Jonker. 
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.

Zwols leerhuis

Dit leerhuis is weer begonnen: samen zoeken naar 
theologische verdieping bij de zondagse lezingen.
De eerstvolgende bijeenkomst [in de Lutherse kerk] 
is op dinsdag 21 september. Dan lezen we Johannes 
7:40-52, de lezing op zondag 26 september.
Daarna is het leerhuis op dinsdag 5 en 12 oktober.
Iedere keer staat op zichzelf. Je kunt dus één keer 
komen, of vaker. Vanaf 19.45u kunt u binnen 
komen. We starten om 20.00u. Het leerhuis duurt 
tot 21.30u. Vanwege de coronacrisis mag de groep 
niet groter dan 15 personen zijn. Meer informatie én
vooraf aanmelden (moet!) op: leerhuis@elkz.nl
We zien u graag komen!

CMK Zwolle hervat de repetities

Het Christelijk Mannenkoor hervat, na anderhalf 
jaar, de repetities. Anderhalf jaar niet zingen is 
moeilijk voor een zangliefhebber. Het wordt tijd om 
weer enig geluid te produceren. Of dat gaat lukken 
na anderhalf jaar gedwongen pauze? Het koor gaat 
het proberen. Een mooi moment om in te stappen. 
Ook voor vaste zangers is de vraag of de stem weer 
gaat klinken als “vanouds’.  Kom eens  een poos 
sfeerproeven. Mannen uit Zwolle en omgeving van 
harte welkom. Wie weet is zingen ook wel wat voor 
jou. Uiteraard alles volgens de dan geldende 
coronaregels. Dinsdag 21 september, 19.45 uur 
Oosterkerk, Turfmarkt. ( voor info zie www.cmkz.nl 
of 06-23431066)

Vredesweek: 18 t/m 26 september 
Thema: Jij hoort erbij! (‘Inclusief samenleven’). 
Bekijk alle activiteiten in Zwolle van 18 t/m 26 
september. Open de online flyer. Belangrijke 
openingsactiviteit is de landelijke Walk of Peace 
op zaterdagmiddag 18 september in Diezerpoort. 
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Meer info op deze webpagina. 

Informatiemiddag Tent of Nations 25 sept. 
Een informatiemiddag van Tent of Nations vindt 
plaats op zaterdag 25 september in de Oosterkerk in 
Zwolle. Tent of Nations is het vredesinitiatief in 
Bethlehem van de Palestijns-christelijke familie 
Nasser. Deze familie zet zich in voor gerechtigheid 
en vrede, tegen de verdrukking in.
Ondanks moeilijke situaties zet de familie Nassar 
zich op een geweldloze en creatieve manier in onder
het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”. Hun 
levensmotto staat in meerdere talen op een grote 
steen bij de ingang. Daarnaast probeert de familie 
frustraties telkens om te zetten in positieve acties, in
daden van hoop.
De Nederlandse afdeling van Vrienden van Tent of 
Nations wil hen steunen en zich laten inspireren 
door hun levenshouding.

Op zaterdagmiddag 25 september is op 21 plekken 
in Nederland een informatiemiddag, zo ook in de 
Oosterkerk. Het programma is van 14.00 tot 16.30 
uur met online bijdragen van Daoud Nassar (Tent of 
Nations) en Carolien Roelants (Midden-Oosten 
expert en journalist), een korte film over de invloed 
van Corona in Bethlehem, ontmoeting in kleine 
groepjes, creativiteit en een solidariteitsactie. Meer 
informatie is hier te vinden. De informatiemiddag 
maakt deel uit van de Zwolse Vredesweek. 
Aanmelding verplicht: tentofnationsnl@gmail.com 
uiterlijk maandag 20 september. Van harte welkom

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? Ga
naar https://www.oosterkerk.nl/kerkgroet-ontvangen-
vialaposta/ en vul hier uw gegevens in! Deze kerkgroet is 
gemaakt door Jan Stellingwerff 
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