
 

                                                 Kerkgroet 10 oktober 2021 

Voorganger      :  ds Elly Urban   en pastor Anneke Grunder       
Collecten           :  1. Diaconie   2. Kerk 

              3. Exp;oitatie Protestantse Gemeente Zwolle 
                 

 

 
De bloemen  
Deze zondag gaan de bloe-
men naar:  
Mw. A. Lettinga- La Faille. 
 
 

Aanpassing regels kerkdiensten vanaf zondag 10 
oktober 
In de kerkenraad hebben wij nagedacht hoe wij 
het beste kunnen omgaan met de nieuwe coro-
naregels van de overheid die zaterdag 25 sep-
tember van kracht zijn gegaan. Op het verzoek 
van afgelopen zondag van Piet Kuiper om mee te 
denken daarover zijn ook verschillende sugges-
ties binnengekomen. Deze zijn ook meegewogen 
in het onderstaande besluit. 
 
Kerkdienst        
Om deel te nemen aan de kerkdienst zal niet om 
een coronatoegangsbewijs worden gevraagd. Dit 
heeft wel als consequentie dat wij de eerste tijd 
nog de  1,5 meter afstand gaan hanteren. Dit be-
tekent dat er voorlopig maximaal 130 personen 
in de kerk passen. De enige wijziging zal zijn dat 
mensen zich niet hoeven aan te melden via een 
aanmeldingsformulier. De afgelopen periode 
bleef het bezoekersaantal ruim onder het maxi-
mum. Het vooraf aanmelden blijkt soms een 
drempel te zijn, daarom stoppen wij daar voorlo-
pig mee. Als blijkt dat het aantal kerkgangers 
groeit tot boven de 130 personen kunnen wij 
weer genoodzaakt worden om het aanmeldings-
formulier weer te gaan gebruiken.  Om controle 
te kunnen houden op het aantal bezoekers blij-
ven wij genoodzaakt om alleen de hoofdingang 
onder de toren te gebruiken en om gedrang te 
voorkomen wordt u ook een plek aangewezen in 
de kerk. 
 
Koffiedrinken 
Daarnaast willen wij ook weer gaan koffiedrinken 
na de kerkdienst, want we vinden het heel be-
langrijk dat we elkaar als gemeente weer kunnen 
ontmoeten. Voor het koffiedrinken zal wel een 
ander beleid gelden. Het wijkcentrum moet zich 

nl houden aan dezelfde regels als buurtcentra, 
sportkantines etc, waarvoor een coronatoe-
gangsbewijs vereist is. Dat geldt ook voor activi-
teiten door de week. Aangezien de ontmoetings-
ruimte klein is en we niet voldoende afstand 
kunnen garanderen als mensen door elkaar gaan 
lopen, zien wij ons ook genoodzaakt voor de vei-
ligheid wel te controleren op een coronatoe-
gangsbewijs. Wij vinden dit ook een lastige regel, 
maar wij denken dat wij ons op dit punt gelijk 
moeten stellen aan de horeca die zijn bezoekers 
moet controleren bij binnenkomst. Wij ver-
zoeken u dan ook om of een QR-code, vaccinatie-
bewijs of geldig testbewijs mee te nemen als u 
wilt blijven koffiedrinken. U kunt dan de kerk 
verlaten via de ingang onder de toren en bui-
tenom naar het wijkcentrum lopen. Daar kunt u 
het testbewijs laten zien aan de coördinatoren 
en doorlopen naar de koffie. Komende zondag 
gaan we voor het eerst uitproberen hoe dat gaat. 
 
9 en 10 oktober kanselruil met de Dominicanen 
In het weekend van 9 en 10 oktober is onze jaar-
lijkse kanselruil met de Dominicanen. Op zater-
dagavond om 19 uur (let op: dit tijdstip is veran-
derd, 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. Op 7 november zal de dominicaan God-
frey Nzamuyo uit Benin te gast zijn in Nederland 
en in het Dominicanenklooster en in die week 
vinden er meerdere activiteiten plaats, waarvoor 
ook onze gemeente wordt uitgenodigd.  Godfrey 
Nzamuyo komt op voor het goed omgaan met de 
aarde en het ruimte geven aan de allerarmsten. 
Daarom heeft hij van de regering een vuilnisbelt 
van 2 hectare gekocht.  Die heeft hij samen met 
de mensen die daar wonen en met het uitzoe-
ken  van vuilnis de kost verdienden omgetoverd 
tot een  stuk grond waar biologische landbow op 
wordt bedreven. De mensen verdienen daar nu 
de kost mee. Hij zet nu ook in andere plaatsen 
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dit soort projecten op en trekt rond, om mensen 
hoop en perspectief te geven rond het beter om-
gaan met grond. Het thema grond zal meeklin-
ken in beide oecumenische vieringen, die een 
opmaat vormen voor zijn bezoek. In de vieringen 
zullen ook wij bepaald worden bij de vraag hoe 
we omgaan met de aarde en hoe je mensen 
weer grond onder de voeten kunt geven. 
  
Toegang tot De Bagijnehof 
  Vanaf 25 september geldt voor De Bagijnehof 
dat bezoekers in het bezit moeten 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 toe-
gankelijke accommodatie’, net zo als een thea-
ter, bioscoop en sportkantine. 
Deze regel geldt voor alle bijeenkomsten, of het 
nu interne (=kerkelijke) groepen of huurders zijn. 
De voorzitter of cursusleider van een bijeen-
komst in De Bagijnehof moet er op toezien dat 
iedere deelnemer aan de bijeenkomst in het be-
zit 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 veilig-
heid 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 ex-
terne groepen (huurders) zijn, is het van belang 
om ALLE interne vergaderingen ook aan te mel-
den via bagijnehof@oosterkerk.nl 
Het komt nogal eens voor dat interne groepen 
niet reserveren en dan zelfs hun ‘eigen’ verga-
derzaal 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 

 3e collecte: Exploitatie Protestantse Gemeente 
Zwolle 
De kerk als een bedrijf, bij menigeen zal dit beeld 
weerstand oproepen. De kerk is geen koekjesfa-
briek, we hoeven geen winst te maken. Onze 
winst zit immers niet in geld of materiële zaken. 
En als we in de kerk over de vergeving van schul-
den spreken, denken we ook niet aan euro’s. 
En toch is er wel geld nodig om de kerk in stand 
te houden. Euro’s om predikanten en andere 
medewerkers hun welverdiende salaris te geven, 
om gebouwen te onderhouden en onderhoud te 
plegen aan installaties. Winst hoeven we niet te 
maken, maar meer geld uitgeven dan er binnen-
komt is niet verstandig en een zekere reserve op-
bouwen kan – met het oog op de toekomst – 
geen kwaad. Vandaag wordt u gevraagd daar 
weer iets aan bij te dragen, in de collecte voor de 
exploitatie van de Protestantse Gemeente 
Zwolle. 
 
Diaconie 
Met het afscheid van Petra Schep vorige week en 
Cintha Haryati vlak voor de vakantie is de bezet-
ting van de diaconie teruggebracht tot 5 diake-
nen. Deze wijzigingen hebben geleid tot een an-
dere rolverdeling binnen de diaconie. 
Hans Hop zal tijdelijk het voorzitterschap op zich 
nemen en Carline Meijster zal de diaconie verte-
genwoordigen in het moderamen. Mocht u be-
langstelling hebben voor het diaconale werk of 
iemand kennen die dit heeft, neem contact op 
met één van de diakenen of stuur een berichtje 
naar diaconie@oosterkerk.nl  We vertellen graag 
waarom we dit werk zo belangrijk vinden. 
 
Het aandachtsboek 
Vanaf 10 oktober kan er weer in het aandachts-
boek worden geschreven. Bij de ingang onder de 
toren zal een statafel staan waar het boek zal lig-
gen. Mensen die er iets in willen schrijven, wordt 
gevraagd, als ze het nog niet hebben gedaan, de 
handen te ontsmetten voor het schrijven. 
 
18+ gesprekskring 
Beste jongelui, graag nodig ik jullie van harte uit 
voor de 18+kring. We draaien al een aantal jaren 
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met een gezellige groep jongeren. Maandelijks 
komen we bij elkaar op een zondagavond van 
19.30 tot 21.30 uur. Dan praten we over dingen 
die ons interesseren.  Met elkaar spreken we de 
onderwerpen af. Soms eten we ook met elkaar, 
zoals met Kerst en de afsluitende zomerse BBQ.  
Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen 
is zondagavond 10 oktober 2021 om 19.30 uur 
bij mij thuis (Dantzigstraat 4, 8017 KN Zwolle). 
Het thema is dan: Van U is de toekomst. Dat is 
het jaarthema van onze kerken. 
Misschien kun je een voorwerp of foto meene-
men dat voor jou met dit thema ‘Toekomst’ te 
maken heeft. Fijn als je wilt meedoen.  
Ds. Hans Tissink, (hanstissink@hetnet.nl, 038-
3374406 of 06-44480023) 
 
Vrijwilligers gezocht 
Vanuit het Verpleeghuis Wilhelmina van Sons-
beeck – bijna naast onze kerk – wordt gezocht 
naar vrijwilligers die ( zo nu en dan) op woens-
dagmiddag van 14.00 tot 15.45 uur met de be-
woners een rondje in de rolstoel willen wande-
len. Als dit iets voor u is (en u doet er mensen 
een groot plezier mee!) kunt u zich opgeven bij 
Astrid Maat, vrijwilligerscoördinator. 
 

 
  
Zondagmiddag inloophuis de Bres. 
 
Vanaf zondag 7 november a.s. hopen we weer te 
starten met de zondagmiddagopvang in het in-
loophuis de Bres.  
In de periode van november tot en met maart 
wordt op zondagmiddag mensen, die de lengte 
van de zondagmiddag als een niet doorkomen 
ervaren, de ruimte geboden om binnen te ko-
men. 
Op die middag is er in de Bres koffie/thee en 
menselijke warmte, ontmoeting van mens tot 
mens. De middagen duren van half twee tot half 
vijf.  
Voor deze middagen zoeken we nog gastvrou-
wen/gastheren die willen meehelpen. Het vereist 

geen specifieke kwaliteit of opleiding, gewoon 
een luisterend oor kunnen bieden. 
De huidige vrijwilligers ervaren deze middagen 
als boeiend en zinvol. Je ontmoet mensen die je 
normaal niet tegenkomt, maar die ieder 
zijn/haar eigen verhaal heeft. 
Wilt u meer weten, neem gerust contact op, con-
sulent@diaconiezwolle.nl.  
of 06 – 1018 64422. De vrijwilligers ontvangen 
voor de middagen een instructie.  
 
Michaelsvieringen in de Grote Kerk te Zwolle, 
aanvang 17.00 uur. 
Thema: de Psalmen. 
10 oktober17.00 uur Michaelsviering, vesper. 
Voorgangers ds. Harm Bousema en Robert Kan-
ning. 
Muzikale medewerking wordt verleend door en-
kele zangers van de Michaëlscantorij. Toon Ha-
gen heeft de muzikale leiding. 
Ontmoetingshuis met ds. Mariska van Beusi-
chem over Thérèse van Lisieux 
 

 
De komende bijeenkomst van het Ontmoetings-
huis Moderne Devotie vindt plaats op dinsdag-
avond 12 oktober 2021. Op deze avond zal onze 
voormalige stadpastor ds. Mariska van Beusi-
chem onze spreker zijn. Zij heeft zich jarenlang 
verdiept in de spiritualiteit van de mystica 
Thérèse van Lisieux (1873-1897). Thérèse las al 
op jonge leeftijd De Navolging van Christus van 
Thomas a Kempis. Dit beroemde werk uit de Mo-
derne Devotie was voor haar een belangrijke in-
spiratiebron. Hoe werkte de Moderne Devotie 
door in haar leven? Mariska van Beusi-
chem neemt ons mee in Thérèses’ leven, werk 
en betekenis voor vandaag. Aanmelden kan via 
aanmelding via de website: www.ontmoetings-
huismodernedevotie.nl  en het overmaken van 
€7,50 op rekeningnummer: NL71 INGB 
0007852541 voor zondagavond 10 oktober 21.00 
uur. De ontmoetingsavond begint om 18.30 uur 
met een maaltijd en wordt gehouden in het 
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zalencentrum Bagijnehof van de Ooster-
kerk, Koewegje 2, 8021 AG Zwolle. 
  
Kopij (max. 100 woorden) per email aan  
kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 12.00 uur, 
met als onderwerp de datum van plaatsing.  
deze kerkgroet is samengesteld door Ans Selhorst  
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