
KERKGROET    (oplage geen)   26 september 2021 

Voorganger  :  ds. Iemke Epema e.a. 

Collecten:  1. Diaconie 2. Kerk 3. Stille armoede 
 
 

 

Bloemengroet  
De bloemen voor a.s. zondag 26 
september gaan naar: Hr. en Mw. L. 
Bakker- Kampstra 
 

 
Afgelopen zondag 19 september zijn er kaarten 
verstuurd als groet van de Oosterkerk-gemeente: 
  

• Mw. A. Post-ter Haar, van harte gefeliciteerd 
met uw 90ste verjaardag 

• Mw. A. Kruyt, van harte gefeliciteerd met uw 
92ste verjaardag 

• De hr. en mevr. v.d. Horst-Molenaar, ter 
bemoediging 

 
3 okt afscheid Petra Schep 
In de dienst van 3 oktober neemt Petra Schep afscheid, 
na een ambtstermijn van vier jaar als diaken, waarvan 
een deel als voorzitter van de diaconie. We zijn Petra 
veel dank verschuldigd voor het vele en consciëntieuze 
werk dat ze heeft verzet. Ze blijft gelukkig actief in de 
werkgroep van de Groene Kerk. Een nieuwe voorzitter 
is nog niet gevonden. De diaconie is so wie so op zoek 
naar versterking. In de zomer namen we ook al 
afscheid van Cintha Haryati. Mocht u mensen weten 
die u geschikt lijken als diaken of zelf interesse hebben, 
laat het ons weten. 
 
9 en 10 oktober kanselruil met de Dominicanen 
In het weekend van 9 en 10 oktober is onze jaarlijkse 
kanselruil met de Dominicanen. Op zaterdagavond om 
19 uur (let op: dit tijdstip is veranderd, eerdere jaren 
was de aanvangstijd 18:30 uur! ) en op zondagmorgen 
om 10 uur is er een viering in de Dominicanenkerk, 
waar voormalig pastor Hans Schoorlemmer en ds. 
Iemke Epema samen in voor hopen te gaan. Op 
zondagmorgen 10 oktober om 10 uur gaat eveneens 
voormalig pastor Anneke Grunder voor, samen met ds. 
Elly Urban.  
 
Koffie-Kan                                      

 
Zondag 3 oktober kunt u weer 
bij elkaar op de koffie.   
Heeft u zin om bij elkaar koffie 
te drinken na de dienst dan 
kunt u zich hier uiterlijk 
vrijdagavond 1 oktober 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. 
Op zondag 26 september is er in de Grote Kerk om 
17.00 uur een  
 
Toegang tot De Bagijnehof 

Voor de toegang tot de kerkdiensten op zondag heeft 
de kerkenraad jl. maandag een besluit genomen m.b.t. 
de toegangsregels. Deze regels worden door de 
kerkenraad bekend gemaakt, zie elders in de 
Kerkgroet. Voor de toegang tot De Bagijnehof zijn de 
toegangsregels die door de overheid zijn vastgesteld 
niet voor tweeërlei uitleg vatbaar en deze luiden als 
volgt. Vanaf 25 september geldt voor De Bagijnehof 
dat iedereen in het bezit moet zijn van 

• een vaccinatiebewijs of Coronapas (op papier 
of met een QR-code) of 

• een bewijs van herstel van Covid of 
• een negatieve testuitslag 

De Bagijnehof is namelijk een voor ‘publiek 
toegankelijke accommodatie’, net zo als een theater, 
bioscoop en sportkantine.  
Deze regel geldt voor alle bijeenkomsten, of het nu 
interne (=kerkelijke) groepen of huurders zijn. 
De voorzitter of cursusleider van een bijeenkomst in De 
Bagijnehof moet er op toezien dat iedere deelnemer 
aan de bijeenkomst in het bezit is van zo’n bewijs.  
Steekproefsgewijs kan de gastvrouw of gastheer de 
deelnemers ook om zo’n bewijs vragen. 
Deze regel geldt ook voor alle bijeenkomsten door de 
week in de kerkzaal, bijvoorbeeld koren of cantorijen. 
Als we allemaal deze regels volgen is de veiligheid 
m.b.t. Corona voor alle bezoekers én de gastvrouwen 
en gastheren zo optimaal mogelijk. 
 
Reserveren ook voor interne groepen 
Nu De Bagijnehof weer open is en er ook veel externe 
groepen (huurders) zijn, is het van belang om ALLE 
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interne vergaderingen ook aan te melden via 
bagijnehof@oosterkerk.nl  
Het komt nogal eens voor dat interne groepen niet 
reserveren en dan zelfs hun ‘eigen’ vergaderzaal 
claimen terwijl er al een externe groep zit. 
Dit is heel vervelend voor zowel de externe groep als 
de gastvrouw of gastheer.  
Graag jullie medewerking! 
Henk Michel 
 
Op slot of open? 
Toen ik Jl. dinsdagavond vroeg op de avond in De 
Bagijnehof kwam, was een van de deuren van de kerk 
aan de ‘torenkant’ niet op slot en elke ‘vreemde’ had 
dus vrij toegang. 

Sinds wanneer 
deze deur niet 
op slot was is 
onbekend maar 
dit kan 
natuurlijk 
absoluut niet! 

Het is natuurlijk heel mooi dat heel veel vrijwilligers 
een sleutel hebben en zo toegang hebben tot De 
Bagijnehof en kerk, maar zorg er wel voor dat alles 
weer keurig afgesloten is als je het pand verlaat. 
Groet Henk Michel 
 
Het Verhaal Gaat weer starten 
Het kan weer! Op dinsdag 12 oktober starten we de 
gespreksgroep Het Verhaal Gaat weer op. Even een 
opfrisser: het is een oecumenische gespreksgroep die 
elke tweede dinsdag in de maand bijeenkomt om een 
hoofdstuk van het gelijknamige boek van Nico ter 
Linden te bespreken. Leerzaam en gezellig. 
Nieuwsgierig? Kom gewoon een keertje. En neem 
anders voor meer informatie contact op met ds. Iemke 
Epema. Tijd: 13:30-15:00u. Locatie: achterzijde 
Lutherse Kerk aan de Koestraat. Kosten: een kleine 
bijdrage voor de koffie/thee. Tot ziens! 
 
Michaëlsviering. 
Eindelijk werkt een voltallige cantorij weer eens mee 
aan een viering, samen met enkele instrumentalisten. 
Veel muziek dus rond een thema ontleend aan Psalm 
4. Leiding: Toon Hagen. Voorganger Jan Doelman. 
Aanvang 17.00 uur. 
 
Samenstellen kerkgroet 
Het team van gemeenteleden dat wekelijks de 
Kerkgroet samenstelt, is de laatste jaren wat kleiner 
geworden. Henk Zomer is na vele jaren deze maand 
gestopt. We zoeken nu één nieuw teamlid zodat we 
eens per 6 weken aan de beurt zijn om de ontvangen 
digitale-kopij in de Kerkgroet te plaatsen. De kopij 

wordt donderdags vóór 12.00 uur aangeleverd. Het 
versturen van de Kerkgroet naar één emailadres, in 
Word- en Adobe-formaat, moet voor vrijdags 9.00 uur 
gedaan worden. Het samenstellen vergt meestal 
minder dan een uur. Wie komt helpen? 
timkrooneman@home.nl 
  
1,5 meter 

De basisregel ‘verplicht 1,5 
meter afstand houden’ 
verandert vanaf zaterdag 25 
september in een dringend 
advies om afstand te houden. 
De kerkenraad heeft besloten 
om de 1,5 meter afstand aan 
te houden. Dit betekent dat er 
maximaal 130 mensen in de 
kerkzaal aanwezig mogen zijn. 

Voor het bijwonen van een kerkdienst is een 
coronatoegangsbewijs niet nodig.  
Voor de komende 2 zondagen (25 sept en 3 okt) wordt 
u ook nog gevraagd om van tevoren op te geven voor 
de dienst. Daarna willen we kijken of we zonder 
opgave kunnen werken maar we blijven wel max 130 
mensen aanhouden.  
  
Helaas zit het koffie drinken na de dienst er voorlopig 
nog niet in. Als we dit willen invoeren dan is een 
coronatoegangsbewijs verplicht en we moeten nog 
even bedenken hoe we dit gaan invoeren.  
Maar u kunt zich natuurlijk wel opgeven voor de 
KoffieKan. 
 
  
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 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 
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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 onze website 
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 . 
 
Aanmelden kerkdienst 3 oktober 
Als u de kerkdienst in de Oosterkerk wilt bijwonen 
moet u zich eerst even aanmelden 
via https://forms.gle/b75vpwPFumdepZ939 . 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 leven in een welvarend land met goede 
voorzieningen, maar helaas zijn er altijd mensen die 
buiten de boot vallen. Door allerlei oorzaken kunnen zij 
het hoofd niet boven water houden. Het gaat even niet 
meer en is er een reddingsboei nodig. De diaconie van 
onze kerk weet ervan en staat voor hen klaar. Dit 
gebeurt vaak in nauwe samenwerking met andere 
organisaties in Zwolle. Mensen in armoede schamen 
zich ervoor en praten er liever niet over. Vaak is het 
ook niet zichtbaar. Vandaar: stille armoede. De 
diaconie wil hen vooruithelpen met het oog op een 
nieuw perspectief. Daarbij is alle mogelijke 
ondersteuning nodig: in menskracht en in geld. Deze 
collecte draagt daaraan bij. Helpt u mee? Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met de diaconaal 
consulent: consulent@diaconiezwolle.nl  
tel. 06 – 1018 6422. 
 
 

  
 
 

Kopij (max. 100 woorden) per email aan 

kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12.00 uur, 

met als onderwerp de datum van plaatsing,  

Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? , stuur dan 

een email aan: redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: 

“Kerkgroet”. Deze kerkgroet is samengesteld door 

Jan Oosting 
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