Kerkgroet 1e Kerstdag december 2021
Voorganger
Collecten

De bloemen
gaan op deze Kerstdag naar:
Hr. en Mw. v.d. Maden
Zondag 19 december zijn,
als groet van de Oosterkerkgemeente, kaarten
gestuurd naar:
• Mw. S.H. de Boer- Onderdijk, (Van harte gefeliciteerd met uw 94ste verjaardag)
• Mw. K. Hogeveen- Kootstra, (Van harte gefeliciteerd met uw 91ste verjaardag)
• Hr. A. Meester, (Van harte gefeliciteerd met
uw 92ste verjaardag)
• Mw. D. Bruins- Zuidema, (Ter bemoediging)
• Fam. D. v.d. Plas,( ter bemoediging)

Kerst
Vorige week werd u nog uitgenodigd om u op te
geven voor een van beide kerstvieringen. Daar
had al een mooi aantal mensen gebruik van gemaakt. Na de persconferentie van afgelopen zaterdag met de afkondiging van de harde lockdown
is de situatie veranderd. We zijn meteen de volgende ochtend overgeschakeld naar een on line
viering met alleen medewerkers. Maandagavond
heeft de kerkenraad in een on line vergadering
besloten dat alle diensten in de komende weken
uitsluitend on line gehouden zullen worden, ook
de beide Kerstvieringen. We willen er met elkaar
zo veel mogelijk ons best voor doen besmettingen
tegen te gaan en als kerk solidair zijn met andere
sectoren in de samenleving die op slot moeten.

De kinderkerstviering zal vrijdagmiddag 24
december om 16 uur opgenomen en meteen uitgezonden worden. Een kleine groep kinderen zal
dan de Kerstmusical Het plakboek van geluk uitvoeren. Dat gebeurt op een veilige manier. Ouders en anderen kunnen al meekijken op het moment dat hun kinderen in de kerk bezig zijn. U
kunt kijken op het moment dat u zelf kiest.
Voorganger in beide kerstvieringen is ds. Iemke
Epema.

Beste kinderen van de kinderkring,
Een vaste traditie in de Oosterkerk is dat jullie na

: Ds Iemke Epema
: 1. Diaconie 2. Kerk 3. Kinderen in de knel

de kinderkerstdienst een boekje mogen uitkiezen
in de ruimte van de Bagijnehof. Helaas kan het
dit jaar (weer) niet doorgaan. We vinden het
heel erg jammer dat we niet samen met jullie
kerst kunnen vieren in de kerk en jullie een cadeautje kunnen aanbieden. Om het niet verloren
te laten gaan willen we jullie deze gelegenheid
geven bij de eerstvolgende daarvoor geschikte
dienst die weer fysiek kan plaatsvinden.
De leiding van de kinderkring wenst jullie fijne
kerstdagen en hoopt jullie weer snel in de kerk,
bij de kinderkring te kunnen ontmoeten!

De viering op 25 december om 10:30 uur
wordt rechtstreeks uitgezonden. Aan deze dienst
wordt meegewerkt door een kleine groep zangers
van Koorbizniz die bijzondere kerstmuziek ten gehore zal brengen. Enkele jongeren zullen muziek
maken op strijkinstrumenten. Rode draad vormen
de verzamelde kerstwensen waarmee de kerstboom in de kerk is versierd en die in deze viering
zullen worden onthuld. We hopen dat we er ook
op deze manier feestelijke vieringen van kunnen
maken waarin we op afstand met elkaar verbonden zijn en dat u allemaal on line zult zijn. Op de
homepage van de website gaat kunt u klikken op
de viering die u graag wilt meemaken.

Op tweede kerstdag, zondag 26 december, is
er een gezamenlijke dienst die zal worden uitgezonden vanuit de Adventskerk. Let op, deze dienst
begint om 9:30 uur. Er zal worden gezongen door
een zanggroep die is samengesteld uit gemeenteleden van beide wijken en voorganger is ds. Nelleke Eygenraam. De liturgie kunt u hier inzien.

De doelcollecte is bestemd voor
Kinderen in de knel
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in
het leven zonder bescherming van volwassenen.
Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. Kerk in Actie stimuleert ook dat kinderen en
jongeren een rol krijgen in de kerk. Helpt u mee
om het leven van kinderen in de knel te verbeteren? Zie voor meer informatie: kerkinactie.nl.

Oud en nieuw
Oorspronkelijk waren er twee gezamenlijke vieringen van de Oosterkerk en de Adventskerk gepland, op Oudejaarsavond in de Oosterkerk en
Nieuwjaarsmorgen in de Adventskerk. Nu alle
diensten enkel on line te volgen zijn, hebben we
besloten om het ochtendgebed op nieuwjaarsmorgen te laten vervallen. De viering op 31 december wordt in plaats van 's avonds al in de middag opgenomen en komt dan ook meteen on line,
vanaf 14:30 uur. U kunt deze viering, die de vorm
heeft van een korte vesper, 's avonds op de gebruikelijke tijd bekijken of wanneer u maar wilt.
Voorganger is ds. Iemke Epema.

Zondag 2 januari
Zondag 2 januari zal in het teken staan van Drie
Koningen. Aan deze on line viering om 10.00 uur
wordt meegewerkt door een aantal koperblazers
en enkele zangers uit de Zwolse cantorij olv Rudie
Altelaar. Het belooft een bijzondere muzikale viering te worden. Voorganger is ds. Iemke Epema.

Denkend aan Janet Lindhout
Vrij plotseling was daar afgelopen donderdag, 16
december, haar overlijdensbericht. Van dus Adriana Hendrina Lindhout. In alle kwetsbaarheid is
zij 67 jaar geworden. Twee kinderen, Hannah en
Jaap, en kleinkinderen, Jahnay en Dominic blijven
achter.
Waar het hier ging om een medisch moeilijk, en
psychisch beschadigd leven, waren er gelukkig
ook andere krachten in haar leven. Waarbij haar
originaliteit, intelligentie en taalvaardigheid -- zowel in spreken als schrijven – haar vaak heel zinvol en met animo bezig lieten zijn. Bijvoorbeeld
ook in haar jarenlang werken in het (ooit) Gereformeerd Landelijk Centrum in Leusden. Een bezig zijn, waaraan ze met hart en ziel verknocht
was. In die ook kritische humor en verknochtheid aan dat ooit gereformeerde ... inclusief het ‘
oud Vertrouwen ’, konden we elkaar steeds weer
vinden. Midden in haar leven van gebrokenheid
en beperkingen. Met intussen al twaalf jaar een
nieuwe long, waar ze héél opgelucht en dankbaar voor was! Al meerdere maanden wist ze nu,
dat deze long afstierf; waarbij het weten, dat ze
dit niet zou overleven. Maar dan wel met de
Leeftocht/ Adem, die ze heel duidelijk ook van

huis uit had meegekregen. En wat in haar verankerd lag. Haar ook in vrede over de Drempel
hielp, in aanwezigheid van haar zus en kinderen.
Dit alles vanwege een God, die ze ‘ademloos verwachtte’, in haar verbonden zijn met ps. 42.
Rest mij nog – mede op verzoek van de familie -te melden dat de Afscheidsdienst, a.s. vrijdag zal
zijn, aanvang 11.00 uur, in Uitvaartcentrum Kranenburg. Via livestream te volgen op www.uitvaartcentrumkranenburg.nl –klik op livestream,
code: HH63M69M
Joke van der Zee

Oliebollenactie-to-go
De Stadsbakker wil ook dit jaar overheerlijke bolletjes voor ons bakken en we hopen dat u/jij ze
weer wil kopen! Waar: Oosterkerk Turfmarkt
Wanneer: donderdag 30 december Afhalen: van
10-12.00 uur. Kosten? 10 bollen voor €10,- Appelflap €2,50 per stuk. De opbrengst van deze actie gaat volledig naar Vogellanden, centrum voor
revalidatie en bijzondere tandheelkunde.
Bestel via dit formulier: https://tinyurl.com/OliebolOK2021 - per telefoon: 06-23889337 (Anniek
van Vilsteren) of per mail:
marlienpoll@kpnmail.nl (hulp is welkom!)
Hartelijke groet, het Oosterkerkoliebollenteam:
Marlien, Anniek, Leanne onder toeziend oog van
erelid Hans van Berkum .

Provider
Vanaf het nieuwe jaar moeten we helaas op zondag met één leiding minder doen. Met heel veel
dank nemen wij afscheid van Hans Gerritsen. Wij
willen Hans o.a. via deze weg bedanken voor zijn
inzet voor provider. Heel veel jaar is Hans het gezicht geweest van de provider op zondag. Zodra
het mogelijk is gaan we uitgebreid afscheid van
hem nemen.
Ramon Vliegenthart

Het kerkelijk bureau is met ingang van
1 januari 2022 op de vrijdagen gesloten.

Gaan niet door:
Tot nader bericht géén Michaelsvieringen in de Grote
Kerk. Zie www.michaelsvieringen.nl
Helaas gaat de Vredesviering van 2 januari in het Dominikanerklooster niet door vanwege de lockdown.
Deze kerkgroet is gemaakt door Tim Krooneman. Bijeenkomsten ná 2 jan. staan in kerkgroet van volgende week
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