
KERKGROET    (oplage geen)   Zondag 17 Oktober 2021 

 

Voorganger  : Ds. J.M. Rohaan 

 Collecten     :  1. Diaconie 2. Kerk 

                        :  3. Werelddiaconaat 

 

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

 
Werelddiaconaat. 

Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Daarom is 

er rond deze dag een collecte voor het 

Werelddiaconaat. Met het deze collecte 

ondersteunt Kerk in Actie wereldwijd projecten die 

de positie van kansarmen verbeteren. Een van de 

projecten is in het noorden van Kameroen. Daar 

kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien 

en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door 

klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar 

geworden: soms valt er te weinig, soms juist te 

veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in 

Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee de 

oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge 

perioden overleven. De kerk betrekt zowel 

christenen als moslims bij haar project. Zo 

stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame 

samenleving. Meer lezen: 

https://kerkinactie.nl/kameroen. 

 
Vrijwilligersavond 
De kerkenraad nodigt alle vrijwilligers van de 
Oosterkerk uit voor de jaarlijkse vrijwilligersavond. 
Deze zal worden gehouden op 30 oktober aanstaande. 
U wordt dan rond 17.30 uur in de Oosterkerk verwacht 
voor een hapje en een drankje en, uiteraard, een 
onderlinge ontmoeting. Aansluitend, rond 19.00 uur 
zal er een optreden zijn van Kees Posthumus die ons in 
een sneltreinvaart door de Bijbel zal leiden. De 
voorstelling zal ongeveer een uur duren. Opgave 
vooraf is noodzakelijk. U kunt zich opgeven door een 
mail te zenden aan scriba@oosterkerk.nl. Uw opgave 

dient uiterlijk 20 oktober a.s. ontvangen te zijn. 
Er zijn geen kosten verbonden aan deze gebeurtenis. 
 
 Michaelsvieringen in de Grote Kerk te Zwolle, 
aanvang 17.00 uur. Thema: de Psalmen. 
17 oktober 17.00 uur Michaelsviering, Taizeviering 

Muzikale medewerking wordt verleend door enkele 
zangers van de Michaëlscantorij.  
Toon Hagen heeft de muzikale leiding. 
  

 

 
Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 

De collecte van zondag 17 
okt. is bestemd voor de 
opvang en training  van 
straatmeisjes in Accra. 
Naast de vaktraining  is er 
aandacht voor het leren 

van sociale vaardigheden: hoe kun je overeind blijven 
in zo'n extreme situatie als een coronapandemie. De 
meisjes krijgen eerst een training in het kappersvak, 
sieraden maken en naailessen. Dan gaan ze praktisch 
aan de slag bij een leermeester. 
https://www.kerkinactie.nl/straatmeisjes 
Wij  bevelen deze collecte van harte bij U aan. Diaconie 
Adventskerk NL30RABO 0113 9026 38 ovv 
straatmeisjes Ghana.   

ZWO Oosterkerk & Adventskerk 

Schoonmaak kerkzaal. 
Nu we weer zonder aanmelden naar de kerk mogen 
komen, werd mij gevraagd of we binnenkort ook weer 
de  kerkzaal gaan schoonmaken. En dat gaan we zeker 
doen. Op woensdagmorgen 27 oktober beginnen we 
om 9.00 uur. Graag even een mailtje 
naar wim.deruiter@home.nl als je van plan bent om 
ook te komen. De beheercommissie. 
 
De Oosterkerk Cantorij 
Het kraakte hier en daar een heel klein beetje, maar 
we kunnen het best nog wel. De Oosterkerk Cantorij is 
weer begonnen. Nog op een veilige afstand, maar net 
zo enthousiast als anderhalf jaar geleden. Wil je een 
keer meezingen om te proeven of het iets voor je is? 
Dan ben je van harte welkom! We oefenen op 
donderdagavond om half acht in de Oosterkerk onder 
leiding van onze dirigente Jannet Loode. 
 
28 oktober 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 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. Donderdag 28 oktober wordt in het koor 
van de kerk de film Two popes (2019)  vertoond. De 
progressieve kardinaal Bergoglio verzoekt de 
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conservatieve paus Benedictus XVI om hem te laten 
aftreden. Wat volgt is het verhaal van het ontstaan van 
een onwaarschijnlijke vriendschap tussen deze twee 
tegenpolen.Wie van te voren tickets bestelt via de 
website van het Dominicanenklooster is verzekerd van 
een zitplaats in het koor van de kerk. Zorg ervoor 
voldoende warm gekleed te zijn 

Doopdienst 

Zondag 31 oktober is er een doopdienst. Gedoopt zal 
worden SIEM JONATHAN, geboren op 3 februari van dit 
jaar. Hij is de zoon van Lisanne van der Venis en 
Wouter Bronswijk en het broertje van Finn. We hopen 
op een feestelijke dienst! 

Di 26 oktober: Ethische dilemma's in de 
coronatijd                  
Op het moment dat we dit programma samenstellen 
(eind juli) lopen de besmettingen opnieuw op. Tijdens 
de pandemie zijn we met veel nieuwe dilemma’s 
geconfronteerd. Laat ik me wel of niet vaccineren? 
Bezoek ik kwetsbare mensen? Is een bezoekverbod te 
rechtvaardigen? Het zijn complexe vragen met vaak 
nog veel complexere antwoorden. In Isala worden 
regelmatig moreel beraden gehouden rond dit soort 
vragen. Annie Hasker, geestelijk verzorger en klinisch 
ethicus in Isala en gemeentelid Oosterkerk, is ook 
betrokken bij het opstellen van een nieuw landelijk 
protocol over de vraag wie er naar de IC mag als er te 
weinig bedden zijn. Tijdens de avond in het najaar zal 
zij een kijkje geven in de keuken van de ethiek. 
Waarom mag de geestelijk verzorger wel op bezoek, 
maar de eigen dominee nog niet? En als er te weinig 
beschermingsmiddelen zijn binnen Isala, hoe worden 
die dan verdeeld? De avond vindt plaats op di 26 
okt om 20.00u in de Oosterkerk. We zullen met een 
kleine groep zijn van max. 10 deelnemers. Dat geeft 
ons de kans om na de inleiding van Annie met elkaar in 
gesprek te gaan over de vragen die de pandemie bij 
ons oproept. Graag aanmelding vooraf bij Maartje van 
Loo: vanloomaartje@gmail.com 
 
Duurzame vrede in crisistijd 

De eerstvolgende bijeenkomst 
van het Ontmoetingshuis 
Moderne Devotie vindt plaats 
op dinsdagavond 26 oktober 
2021. Op deze avond lezen we 

als vanouds weer enkele wijze spreuken van de Zwolse 
monnik Thomas a Kempis (1380-1471) uit zijn 
beroemde boek De Navolging van Christus. Het thema 
is ‘Duurzame vrede in crisistijd’. Zoals altijd is het weer 
een mooie uitdaging om de levenslessen van Thomas 
te verbinden met de actualiteit en huidige 

vraagstukken in ons bestaan. Hans Tissink zal een korte 
inleiding houden en het (collatie-)gesprek 

begeleiden. Aanmelden kan via aanmelding via de 
website: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl  en 
het overmaken van €7,50 op rekeningnummer: NL71 
INGB 0007852541 voor zondagavond 24 oktober 21.00 
uur. De ontmoetingsavond begint om 18.30 uur met 
een maaltijd en wordt gehouden in het zalencentrum 
Bagijnehof van de Oosterkerk, Koewegje 2, 8021 AG 

Zwolle. 

 
UITNODIGING VOOR EEN FEESTELIJK (GRATIS) DINER 

OP ZATERDAG 13 NOVEMBER IN DE TERP! 

De Werkgroep Evangelisatie en de jongeren van 
Provider nodigen in het bijzonder ouderen uit die 
elkaar na de coronatijd weer (veilig) willen ontmoeten 
tijdens een lekker diner dat u gratis wordt 
aangeboden: Op 13 november in de Terp in de 
Radewijnstraat. Aanvang om 17.00 uur. 
Slecht ter been? U kunt worden gehaald en gebracht 
door onze taxidienst! Met een dieet houden we 
rekening. Laat het ons weten! We houden ons aan de 
maatregelen van de Overheid. Dit betekent dat u een 
QR code, of vaccinatiebewijs of negatieve test moet 
kunnen tonen. Ook anderen die willen komen eten 
zijn welkom! We hebben een minimum en een 
maximum aantal mensen. Na opgave krijgt u een 
bevestiging en meer info toegestuurd, Opgeven? Liefst 
via de onderstaande link.: 
https://tinyurl.com/dinerdeterpOK. Ook kunt u zich tot 
27 oktober opgeven bij Marlien Poll: 
marlienpoll@kpnmail.nl of telefonisch: 06 42229535. 
Begin november krijgt u de bevestiging en nadere 
informatie. WE HOPEN U TE ONTMOETEN EN WIJ 
HEBBEN ER ZIN IN!! 
 
Onze wijkkas 
In september ontving de wijkkas 9 giften waarvan één 
van € 1000,--! Heel hartelijk dank voor al deze giften. 
De stand van zaken m.b.t. de inkomsten in 2021 kunt 
u hier inzien. Daaruit blijkt dat we gemiddeld per 
maand € 947,- ontvangen en dat is voor het huidige 
niveau van uitgaven voldoende. Het gemiddelde aantal 
giften per maand daalde t.o.v. 2020 van 17 naar 10 
waardoor de inkomsten daalden met € 4.789. (TK) 
 
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 betekent 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 
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afgelopen periode bleef het bezoekersaantal ruim 
onder het maximum. Het vooraf aanmelden blijkt soms 
een drempel te zijn, daarom stoppen wij daar nu 
voorlopig mee. Als blijkt dat het aantal kerkgangers 
groeit tot boven de 130 personen kunnen wij weer 
genoodzaakt worden om het aanmeldingsformulier 
weer te gaan gebruiken. Om controle te kunnen 
houden op het aantal bezoekers blijven wij 
genoodzaakt om alleen de hoofdingang onder de toren 
te gebruiken. 
 
Kinderen in de kerk 
Ook de kinderen mogen weer bij hun ouders zitten in 
de kerkzaal. De ouders worden wel gevraagd om boven 
plaats te nemen, aan het uiteinde van de banken, 
zodat de kinderen niet voor andere mensen langs 
hoeven te lopen in de bank. 

Koffiedrinken  
Er kan ook weer koffie gedronken worden na de 
kerkdienst, want we vinden het heel belangrijk dat we 
elkaar als gemeente weer kunnen ontmoeten. Voor 
het koffiedrinken zal wel een ander beleid gelden. 
Aangezien de ontmoetingsruimte klein is en we niet 
voldoende afstand kunnen garanderen als mensen 
door elkaar gaan lopen, zien wij ons ook genoodzaakt 
voor de veiligheid wel te controleren op een 
coronatoegangsbewijs. Wij verzoeken 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 
buitenom naar het wijkcentrum lopen. Daar kunt u het 
testbewijs laten zien aan de coördinatoren en 
doorlopen naar de koffie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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