
De tongen los 

Gaandeweg
april / mei / juni 2016



Geniet dit voorjaar met een goed boek!

Westerhof Boeken, dé boekhandel van Zwolle!
www.westerhofboeken.nl

Zwolle-Centrum: Jufferenwal 2
038 - 4216171

contact@boekhandelwesterhof.nl
Zwolle-Stadshagen: Wade 106

038 - 4222440
wade@boekhandelwesterhof.nl

           

Gezocht!
Voor het uitzoeken en in kaart brengen van kerkelijke
bescheiden zoekt het kerkelijk bureau 2 vrijwilligers die
voor een langere periode 4 tot 8 uur per week beschik-
baar zijn. Het betreft het inventariseren van kerkelijk
archief bij het Historisch Centrum Overijssel (HCO) en
archief in onze eigen archiefruimte op het kerkelijk
bureau. 

Wat houden de werkzaamheden grofweg in?
- Het samenstellen van plaatsingslijsten 
(in Excel/Word)

- Het beschrijven en ordenen van de archiefbescheiden
- Het verpakken en etiketteren van de te bewaren
archiefbescheiden

- Het fysiek overdragen van de te bewaren archieven   
aan het HCO

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar teamworkers die:

- Een HBO werk- en denkniveau hebben
- Affiniteit hebben met (kerk)geschiedenis
- Accuraat en nauwkeurig zijn
- Ervaring hebben met het werken in Word en Excell
- Over een rijbewijs beschikken

Omdat het een langdurige klus betreft, zal een vrijwilligers-
overeenkomst opgesteld worden. Hiervoor dient een
VOG-verklaring overlegd te worden.

Geïnteresseerd? Uw reactie kunt u mailen naar: 
Kerkelijk Bureau, mailadres: administratie@pknzwolle.nl
Voor meer informatie tel: 4217596
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Als deze tweede uitgave van in 2016 bij u op de mat valt, wordt het om ons heen al wat rustiger wat
betreft de kerkelijke activiteiten. Toch gaan we een periode in met nog twee belangrijke kerkelijke
hoogtepunten: Hemelvaartsdag (5 mei) en Pinksteren (15 mei). We hebben gekozen voor een echt
Pinksterthema: ‘De tongen los’ en dan met name gericht op taal. Coby Zandbergen schrijft over de
taal van de jongeren, Ad Geerling over verschillende Bijbelvertalingen en verder komt ook de taal van
dichters aan de orde. Daarnaast besteden we aandacht aan de Franse taal in de Waalse Kerk en aan de
veelkleurige Zangmanifestatie in de Grote Kerk, waarbij de tongen ook losgaan. Kortom: de PKN te
Zwolle in vele talen ...

De derde editie van dit jaar verschijnt als het bijna zomervakantie is, het thema is dan: ‘Van ophouden
weten’. Het gaat onder meer over de diaconale vakantieweken zoals die georganiseerd worden door
Het Vakantiebureau, maar ook over ‘ascese anno nu’. Zie het colofon voor de inlever- en verschijningsdata.

Het nummer daarna verschijnt op 20 september en heeft als thema: ‘Wat ons samenbindt’. Suggesties
van lezers voor onderwerpen kunnen tot eind juli per e-mail of post door worden gegeven (zie colofon
voor de gegevens). 

Redactie Gaandeweg

Pinksterbloemen. Foto: Tineke Vlaming



Het was een zonnige dag op de grens van winter en voorjaar. De deur van mijn kamer op Hogeschool Windesheim
stond half open terwijl ik aan het werk was. Flarden van een conferentie over online marketing waaiden af en toe
naar binnen. Opeens een stem: ‘Past het even?’

We praten wel vaker. Hij studeert en wil leraar worden, vooral jongens laten zien hoe je iets van je leven kunt maken.
Hij is moslim en bidt regelmatig in het stiltecentrum. Het is mooi om hem te ontmoeten. Ergens herkennen we iets in
elkaar, zo vermoed ik. Misschien de toewijding aan ons geloof. Hij als moslim, ik als christen. We ontdekten eerder
al eens dat we vergelijkbare valkuilen tegenkwamen bij het bidden. 

“Wat vind jij een inspirerende tekst in de Koran?” vraag ik hem. Hij denkt even na en reciteert in het Arabisch, een
zangerige toon. Een ritme, zo anders dan het Nederlands of het Fries waar mijn oren vertrouwd aan zijn geraakt. 
Hij glimlacht en vertelt: “Joesoef in de put, dat vind ik mooi. Dat zijn leven heel anders loopt dan hij had verwacht.
Dat God andere plannen met hem heeft. Trouwens, Joesoef, die hebben jullie ook, toch?”

Hij haalt uit zijn tas een kleine Koran. Er zitten gekleurde papiertjes bij teksten die voor hem belangrijk zijn. Hij leest
voor en vertelt over de jonge Jozef, zijn broers en hoe hij later in Egypte komt. Het is mooi om zijn enthousiasme te
zien. Opeens valt mij iets op. “Dat gaat in de Bijbel net anders geloof ik”. We leggen mijn Bijbel naast zijn Koran.
Hij vertelt wat het voor hem betekent en ik luister, ik vertel en hij luistert. 

Als hij weg is denk ik terug aan een zin die ik hoorde toen ik begon als predikant: “Je hoeft God nergens te brengen,
Hij is er al.” God komt niet omdat iemand een kaars aansteekt of ergens een Bijbel neerlegt, want: God is er al. 
De uitdaging: waarnemen en vertellen waar en hoe.

In de Bijbel lees ik dat God werken kan in ontmoetingen: daar waar onze oren voor elkaar opengaan, waar onze
tongen losraken. Ik geloof dat God er was op die middag op mijn kamer toen de student en ik elkaar gingen verstaan.
Onverwacht, zomaar op de grens van winter en voorjaar, werd het een prille Pinksterdag.

Ds. Martin Jans (studentenpredikant in Zwolle)
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Een prille Pinksterdag



Op het Pinksterfeest in Jeruzalem voltrekt zich een
talenwonder: eenvoudige  burgers spreken in voor hen
onbekende talen, alle mensen horen het evangelie in
hun eigen taal! 
Nog steeds is dit de ultieme uitdaging voor iedere
gemeente. Missionair gemeente-zijn betekent de taal
spreken van de ander. En dat zit ons als christenen
niet in het bloed.
We hebben een eigen taaljargon waardoor we nauwe-
lijks beseffen dat bepaalde uitdrukkingen buiten de
kerk een totaal andere lading hebben. Ooit was ik met
een groep buitenkerkelijke tieners in een kerkdienst.
We hadden aan de predikant uitgelegd met wie we zou-
den komen. 
Hij beloofde welgemeend en oprecht te rekenen met de

eigenheid van onze groep. Op de betreffende zondag kondigde de predikant als thema van de dienst aan:
“gemeenschap hebben met elkaar”. Hilariteit onder de tieners … En de predikant …? Die realiseerde zich
blijkbaar totaal niet dat deze uitdrukking voor de groep tieners een heel andere betekenis had.  
Maar de taal spreken van de ander is meer dan een kwestie van woorden alleen. Als 80% van alle com-
municatie non-verbaal is, heeft “de taal van de ander spreken” met meer dan woorden te maken. Het gaat 
erom hoe je binnengaat in de werkelijkheid van de ander en het evangelie opklinkt binnen die werkelijkheid en
aansluit bij die werkelijkheid.
Daarover schrijft Paulus in 1 Korinthe 9. Als rondtrekkend prediker ontmoette hij in deze havenstad mensen
vanuit verschillende achtergronden. Steeds was de vraag: hoe spreek ik de taal van die ander, hoe krijgt het
evangelie woorden in de werkelijkheid van die ander?  En dat is nog steeds de kernvraag bij het nadenken
over missionair kerk-zijn! 
Paulus schetst een glasheldere lijn: denken vanuit die ander zonder je eigenheid te verliezen! Dat is de
kern van 1 Korinthe 9, vers 19 tot en met 23. Voor Joden worden als een Jood, maar zelf niet onder de Joodse
wet vallen, voor mensen zonder de wet worden als zonder de wet, maar zelf gebonden blijven aan de wet van
Christus. “Voor allen ben ik alles geworden”, schrijft Paulus (vers 22).  Om die uitdaging gaat het: denken
vanuit de werkelijkheid van die ander. Daar is moed voor nodig. Immers, die andere werkelijkheid stelt (voor
ons tot nu toe) nieuwe vragen die voor het eerst doordacht en beantwoord moeten worden. Die andere werke-
lijkheid vraagt ook om nieuwe communicatievormen. Durven we te zoeken naar nieuwe ‘(ant)woorden’?
Daarbij verliezen we onze eigenheid niet: “Ik heb niets geweten dan Jezus Christus en die gekruisigd”,
schrijft Paulus in hoofdstuk 2. Vanuit dat (hechte) fundament gaat de missionaire gemeente onderweg! 
Die houding is volgens Paulus (vers 23) ook tot zegen voor de gemeente. Immers, de vragen van anderen
bepalen ons vaak bij de kern van ons geloof! En de sleutel voor ons omgaan met elkaar als gemeente is pre-
cies wat Paulus hier schrijft: denken vanuit de ander, zonder je eigenheid te verliezen. Zo ontstaat ruimte
voor de ander en voor jezelf. 
Zo groeit de eenheid. En waar eenheid is, ontdekken anderen wie Jezus is. 
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Henk van Dam is voorganger van de Vrije
Evangelische Gemeente te Zwolle (deze gemeente
heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg;
wie meer over de gemeente wil weten, kan kijken op
www.vegzwolle.nl). 
Op verzoek van Gaandeweg schreef Henk van Dam
een tekst bij het thema ‘De tongen los’.   

De taal van de ander 

Handen op het raam in Hospice Lotus (bij Zandhove, Zwolle-Zuid);
Foto: Tineke Vlaming
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Wie dan wel?

Een wand die door Cibap-studenten is gevuld met allerlei gedachten
en ideeën. Deze wand wordt vaak gebruikt bij actuele gebeurtenissen,
zoals bijvoorbeeld bij de aanslagen in Parijs.

De redactie van Gaandeweg vroeg aan Coby Zandbergen, voorzitter College van Bestuur van het Zwolse Cibap (vak-
school voor verbeelding; MBO) een artikel te schrijven over de vraag wat de kerk jongeren nog te vertellen heeft en
welke taal dat vergt. Zij schreef een pleidooi om “daar te zijn waar zij elkaar ontmoeten”.  

Een meisje van vier, vrolijk en eigenwijs, wijst naar de hoge
toren en ramen van een prachtige kerk in het centrum van
onze stad en vraagt “Wat is dat voor een winkel?” 
“Dat is geen winkel, dat is een kerk, daar komen mensen om
te bidden, daar woont God” 
“Wat is een kerk? Wat is bidden? Wie is God?”

Creatieve studenten krijgen de opdracht voor een kerk een
nieuwe inrichting te ontwerpen. 
In alle ontwerpen komt steeds hetzelfde terug: het moet minder
koud, minder donker. En … ze snappen niet wat er in dat
gebouw gebeurt.

Twee invalshoeken, met dezelfde basis: er is een generatie
jonge mensen die opgroeit met ouders die de kerk en het
geloof de rug hebben toegekeerd. Woorden als ‘preken’, 
‘bidden’, ‘psalmen’ roepen geen doorleefde ervaring op. Het
zijn woorden van ‘horen zeggen’. Geloof en godsdienst roepen
associaties op met het geweld in de wereld en niet met gods-
vertrouwen. 
Betekent dit dat jongeren van nu niet nadenken over spiritua-
liteit en zingeving? Niets is minder waar! Juist bij hen is er
het besef dat ‘er meer is’. Zij spreken graag over wat er leeft
in hun hart, de plaats van denken, voelen, willen. En hoe
belangrijk is dat: het vormt de persoonlijkheid van jonge
mensen, zorgt dat ze opgroeien tot zelfredzame burgers. 

Niet de kerk
Dat gesprek is er op plaatsen waar zij elkaar ontmoeten.
Nadenken over de taal die hen aanspreekt, betekent dus ook
nadenken waar dat gesprek kan plaatsvinden, en dat is meestal
niet de kerk. Beseffen we wel dat die plek van ontmoeting
vooral het onderwijs is? Instellingen voor beroepsonderwijs
bijvoorbeeld, waar ik dagelijks werk, die hun wortels hebben
in de christelijke traditie, werken vanuit die droom voor een
betere wereld en samenleving. Zij willen dat studenten met hun

beroepsopleiding daaraan een beroepsmatige en persoonlijke
bijdrage gaan leveren. 
In het Kwaliteitskompas van de Federatie Christelijke MBO,
waarvan het Cibap deel uitmaakt, hebben we dat proberen te
formuleren. We willen bijvoorbeeld:

• onderwijs dat om leert gaan met ervaringen van succes 
en falen, van tegoed en tekort, van geluk en pech, 
van vreugde en verdriet, van zin en betekenisloosheid
in beroep, maatschappij en persoonlijk leven;

• onderwijs dat ontmoeting voorstaat tussen alle mensen, 
hoe verschillend hun herkomst en identiteit ook is 
op cultureel, maatschappelijk, persoonlijk, politiek 
en religieus gebied;

• onderwijs dat open oriënteert op een christelijke 
mens- en levensvisie. 

Is dit ook niet de thematiek die in de kerken aan de orde moet
komen? En moeten wij dat gesprek dan niet inzetten, stimuleren
en op een wijze voeren die jongeren aanspreekt? Durven we
hen te inspireren om te dromen en te werken aan een wereld
waar mensen leven met respect, aandacht, inzet  en verant-
woordelijkheid voor elkaar en de aarde?

Dat kan alleen in hun taal. De taal van muziek in vele stijlen,
van beeld en kleur, van verwondering en verrassing, van
verhalen en spanning, van beweging en scenes, van korte
momenten.

Dromen dromen
We willen jongeren stimuleren om grote dromen te dromen.
Een droom en een hoop op een goede toekomst voor de
wereld: hun wereld. 
Wij als volwassenen hebben de taak jonge mensen te stimuleren
en te vragen hun bijdrage te leveren aan die droom voor de
toekomst. Dus daar te zijn waar zij elkaar ontmoeten. 
En daarom ons te verdiepen in hun leefwereld, in hun taal,
hun communicatie, hun middelen om elkaar te spreken, ook
Facebook, WhatsApp, Instagram.
Paul van Vliet verwoordde dat in zijn lied ‘Wie dan wel’:

Als wij niet meer geloven dat het kan
Wie dan wel?
Als wij er niet voor zorgen
Dat de toekomst is geborgen
Voor de kinderen van morgen
Wie dan wel?
Als wij onszelf niet dwingen
Een gat in de lucht te zingen
Waar zij in kunnen springen
Wie dan wel?

Laat dat mijn pleidooi zijn. De verantwoordelijkheid ligt bij ons:
hierom. Het wat en het hoe volgt vanzelf als we opmerkzaam
willen zijn.
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  Woord dat ruimte schept ...
(of hoe de Geest in teksten werkt )  

In de kerk, in de Bijbel, in de liturgie, in de liederen komt dichterlijke
taal ruimschoots aan de orde. Dichters reiken ons taal aan waarmee onze
tongen los raken. Maar hoe werkt dat, hoe komen ze er op? Twee dichtende
Zwollenaren werd gevraagd hier al dan niet mijmerend iets over te schrijven.
Anna Hoogendoorn: “Een mijmerende bijdrage loopt bij mij uit op een
gedicht. Daar kon ik op wachten.” 
Siebren van der Zee schreef de tekst hieronder.

Ooit gaf een vriend mij gedichten van Geert Boogaard (hij
schreef er vele). Het waren makkelijk te lezen regels, vrij-
wel altijd over geloven en leven. Wáren het wel echt
gedichten?
Hoe dan ook, ik bleef ze lezen en wel vanwege hun pure
eenvoud. Een voorbeeld, over wat heet ‘geloven’: “ik kon
het niet en deed wat ik niet kon / omdat het was begonnen
voordat ik begon.” 
Ik vond deze regels niet alleen mooi, ze raakten me ook,
omdat ze een eerlijke waarheid voor ogen hielden. Ik deed
inderdaad wat ik niet zomaar kon, namelijk geloven! Voor
mij dus woorden die ruimte schiepen ... en scheppen.

Een woord wordt Woord
De Geest doet mogelijk graag iets via zingen, klanken.
Want een woord in een lied kan zomaar een Woord worden
dat in mij werkt. Voorbeeld: bij de cantorij in de Oosterkerk
zongen we onlangs lied 330, van Huub Oosterhuis: 

Woord dat ruimte schept, toekomst, wijd licht land, 
waar gerechtigheid als rivieren stroomt, 
waar een wijnstok bloeit, tegen klippen op; 
even is het waar en dan is het weg. 
Toon mij niet vergeefs wat mijn ziel verlangt, 
geef dat ik volhard in uw vergezicht.

Hoe scheppen zulke woorden nu ruimte voor het Woord?
Dat lukt eerst niet zo, want ik ben nog met noten bezig en
combinaties. Maar al doende, ik bedoel: al herhalend, gaat
de inhoud leven: ik zing niet alleen de tekst, maar de tekst
zingt in mij! Dat moet toch wel de Geest zijn, die mij van
binnen raakt. Die mij via dat Woord steeds meer mens
maakt, mij onrustig maakt (Luther), zich aanpast aan mijn
werkelijkheid (Calvijn), mij toekomst belooft, enzovoort.

Woorden proeven
Maar zoals de liefde niet vanzelf gaat, omdat het dagwerk
is, ben ik niet alleen lezer (lector) of zanger (koorlid), hoor-
der (kerklid) of voorganger, maar een mens die er helemaal
in betrokken is. Je proeft woorden. Staat erbij stil. Laat je
meenemen, aanspreken. 
Nee, niet altijd gaat het zo mooi of zo bewust. Ook daarin
is dit lied heel reëel: “even is het waar en dan is het weg”.
Maar lees dan ook de slotregel: het blijkt een kwestie van
“volharden” te zijn, mijn geloven. Het komt dus boven het
passieve uit. Zo schept de Geest ruimte. Met het Woord “in
de hand”. Al is het wel steeds: proberen, aftasten. 
Dat merk je ook bij een heel ander lied, bijvoorbeeld uit
Taizé: vaak eenvoudig, bijna op het simpele af, zoals het
volgende (lied 598): 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, dat nooit meer dooft, 
als alles duister is, ontsteek dan ...

De Geest schept hier op een andere manier ruimte. Al her-
halend ‘doet’ het lied iets met ons, en vooral als we dit
sámen doen. Een meditatief gebeuren, dat in ons wérkt …

Pinksterliederen
En over pinksterliederen gesproken: het valt me op dat veel
van deze liederen in de vorm van gebeden zijn gegoten.
Veni Creator Spiritus (kom, Schepper Geest) is een van de
oudste kerkliederen. Al deze pinksterliederen bedoelen het-
zelfde. In de woorden van Gerrit Achterberg:

Mijn Geest wordt uitgestort op alle vlees,
seint een Geheime Zender wit en hees ...

Wonderlijk

Als ik tegen jou zeg ‘brand maar los’
steek jij dan een vuur aan?

Zeg jij ‘ik ervaar God in de natuur’
kom je Hem dan tegen
op zondagmiddag in het bos?

Vraag je een dichter naar zijn taal,
hij is een zwijgende wachter.

Wachtend op een woord dat neerdaalt in de geest
om het te hechten aan meer aardse beelden.

De dichter is een zwijgende wachter
die een woord in zachte werveling ontvangt
boven onbeschreven vellen 
waarna gloei de regels laat ontbranden. 

Anna Hoogendoorn

Foto: Joop van Putten
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l’Eglise Wallonne de Zwolle
De Waalse kerken in Nederland – waar protestantse kerk-
diensten in de Franse taal worden gehouden – zijn een
onderdeel van de PKN. Voor deze Gaandeweg, met het
thema ‘de tongen los’, vroeg de redactie aan de kerkenraad
van de Zwolse Waalse Gemeente om een tekst te schrijven.  

Aan het einde van de 16e eeuw waren in Frankrijk en in de
Zuidelijke Nederlanden steeds meer protestanten. Door de
tachtigjarige oorlog en de inname van Antwerpen door Alva,
vluchtten deze protestanten naar De Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden en kwamen samen in “Waalse” ker-
ken, waar zij hun geloof vierden in de Franse taal. De eerste
Waalse kerk ontstond in Middelburg, later volgden ook
Maastricht, Den Bosch en Breda. De Waalse kerken waren al
vroeg, sinds de Dordtse Synode in 1618, onderdeel van de
Hervormde Kerk van de Nederlanden, tegenwoordig van de
Protestantse Kerk in Nederland, de PKN. 
Een tweede golf vluchtelingen uit Frankrijk kwam ongeveer
een eeuw later nadat Lodewijk XIV het edict van Nantes,
waaronder katholieken en protestanten bijna een eeuw hadden
samengeleefd, opzegde. In 1685 vluchtten daardoor ruim
400.000 Hugenoten (zo werden deze Franse protestanten
genoemd), waarvan velen naar de Nederlanden. In die tijd
groeide het aantal Waalse gemeenten tot ongeveer 70. 

Waalse Gemeente Zwolle
De Waalse Gemeente Zwolle werd opgericht in 1686 en
vond onderdak in de kapel van het vroegere St. Geertruide-
klooster, gebouwd in 1504. Sinds die tijd worden er in dit
kerkgebouw, aan de Schoutenstraat 4, protestantse kerkdien-
sten in de Franse taal gehouden. Het aantal Waalse kerken in
Nederland is geleidelijk afgenomen tot 12, mede door 
verminderde belangstelling voor de Franse taal. De Waalse
Gemeente Zwolle is niet groot, maar groeit wel en is zeer
levendig. Onze predikant, ds. Henk Spoelstra, delen wij
onder andere met de Waalse Gemeenten van Groningen en
Arnhem, waarmee ook een steeds intensievere band bestaat.
Met het kerkgebouw kunt u ook kennismaken tijdens één van
de lunch-, gitaar-, of jazzconcerten. Tijdens een kerkdienst
(om de 14 dagen) bent u van harte welkom.

De liturgie
Van oorsprong is de liturgie van de Waalse Gemeenten sterk
calvinistisch gekleurd. Dat betekende een grote nadruk op de 

persoonlijke schuldbelijdenis, de verkondiging van Gods
genade en de lezing van de Tien Geboden om opnieuw
bepaald te worden bij Gods bedoeling. Daarnaast kennen veel
gemeenten al heel lang de zogenaamde ‘spontanés’, de
gezongen antwoorden, ‘responsies’ op de verschillende, door
de voorganger gesproken onderdelen van de liturgie. In
Zwolle begonnen we al weer jaren geleden om van tijd tot
tijd ook terug te grijpen op de katholieke liturgie zoals die in
Nederland sinds de liturgische vernieuwing van de jaren zes-
tig van de vorige eeuw in veel protestantse gemeenten
gemeengoed werd. In een gemeentevergadering enkele jaren
geleden kwam naar voren dat in Zwolle beide vormen van
liturgie waardevol worden geacht en als aansprekend worden
ervaren. Zo klinkt nu bijvoorbeeld ook met regelmaat een
gezongen Kyrie uit de oecumenische kloostergemeenschap
van Taizé, in een ’gebed om ontferming’ waarin niet alleen de
persoonlijke schuld maar veel meer de ‘nood van de wereld’
aan God wordt opgedragen. Ook wordt de schriftlezing vaak
verzorgd door lectoren. 
Muziek neemt al heel lang een voorname plaats in en dat
geldt voor eigenlijk alle gemeenten. Dat mag geen wonder
heten, daar de Waalse gemeenten doorgaans beschikken over
monumentale kerkgebouwen en al even monumentale orgels.
Het Timpe-orgel in Zwolle werd onlangs gerestaureerd en
klinkt weer stralend! De taal van de liturgie is tot op vandaag
het Frans in alle Waalse gemeenten, ook al klinkt er met
regelmaat Nederlands en zijn de grenzen soms vloeiend.
Want bij de ‘café fraternel’ die steevast volgt op de dienst is
de voertaal veelal het Nederlands. Die ‘café’ overtreft in tijds-
duur nog wel eens de dienst.

Zie ook: www.waalsekerkzwolle.nl

‘Ieder in zijn eigen taal’, over het vertalen van de Bijbel
Voor de verbreiding van het geloof is het Woord, de Bijbel
dus, van essentieel belang. In deze bijdrage schetst Ad
Geerling hoe dat Woord in een lange geschiedenis naar ons
toegekomen is en uiteindelijk resulteerde in: De Bijbel in
Gewone Taal, de laatste uitgave van de Bijbel in ons taalgebied. 

“Wie gelooft, dat de Schrift Gods Woord is en dat zij door
ieder moet worden onderzocht, is vanzelf overtuigd, dat zij
moet worden vertaald. De eis kan en behoeft niet gesteld,
dat ieder de Bijbel in het oorspronkelijk leest. Nu is nagenoeg

bij de meeste gekerstende volken de Bijbel vertaald, zonder
dat men zich rekenschap had gegeven, aan welke eisen een
vertaling behoort te voldoen. Weinig was het ook, wat de
Dordtse Synode aan de Statenvertalers voorschreef. Evenwel
doet dit juist zien, dat de voorschriften doorgaans komen,
wanneer de bestaande vertaling niet meer voldoet en gearbeid
wordt aan een nieuwe. Eerste eis is altijd weer getrouwheid,
waaronder echter de duidelijkheid niet mag lijden. Er is geen
moeilijker ding dan om hier de juiste verhouding te vinden.



“Wij leven van de Windesheim”, stond op mijn scherm. Nu
at ik weliswaar van Windesheim, dat was zo. Maar om te
zeggen dat mijn leven van Windesheim afhing, ging wat ver.
Ik was bezig een regel te typen uit het Pinksterlied van Jaap
Zijlstra “Wij leven van de wind”. Maar je hebt tegenwoor-
dig van die toetsenborden die al na een paar letters denken
te snappen wat jij wilt gaan typen. Dus had ik de “W” en
de “I” nog niet ingetypt of de computer maakte er al
“Windesheim” van. “Wij leven van de Windesheim!” 
De techniek deed het, maar de Geest niet, zeg maar. Het
gebeurt steeds vaker. Alles in en om ons heen digitaliseert.
Wij typen, toetsen, klikken aan en vinken af. Wij brengen het
leven terug tot nulletjes en eentjes. Maar laat de digitale
wereld ook ruimte voor de Geest? Je kunt robots kunstjes
leren, maar kun je ze ook leren aanvoelen uit welke hoek de
wind waait en waar je adem kunt halen? Met andere woor-
den: kun je ze ook leren leven? 
Het zijn beelden, ik weet het. Maar wat we ermee bedoelen,
moeten we zien niet kwijt te raken in onze afvinkcultuur. Nu
zorgt de Geest daar zelf wel voor, maar het is niet verkeerd
een handje te helpen. 
De Geest, wat is dat eigenlijk? Je kunt de Geest niet beet-
pakken, wel ruimte geven. Je kunt hem niet zien, maar wel
zien wat hij doet. Wat voor een kracht het is, lijkt nog het
meest op de zeggingskracht van woorden. De Geest houdt
je bij de woorden en verhalen over God en Jezus. Maar het
is heel wonderlijk. Je moet hem niet in de letter daarvan
zoeken maar tussen de regels. Je moet tussen de regels kun-
nen lezen en luisteren want dáár staat het. Maar als je
vraagt: wat staat daar dan? Niks. Open ruimte. Ruimte om
af te wegen en te overwegen, binnen te laten komen en in te
voelen. Te verstaan. Waar we even stoppen met alleen maar
klikken, afvinken en invullen, krijgt de Geest ruimte. Je
komt op adem. Op Gods adem. Het is zoals Jaap Zijlstra
zei: “Wij leven van de wind”.  

Bert Koetsier, emeritus studentenpredikant

Wij leven van de wind
Column
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Om die te kunnen vinden, moet de vertaler de grondtalen
der Schrift volkomen machtig zijn, maar ook ingedrongen
zijn in de geest der Schrift, de taal waarin hij overbrengt
geheel beheersen en op de hoogte van karakter, ontwikke-
ling enz. van hen, voor wie hij vertaalt.” (prof. dr. F.W.
Grosheide, lemma: Bijbelvertalen uit: Christelijke
Encyclopedie 1, Kampen 1956).

In de oude Christelijke Encyclopedie is het vanzelfsprekend
dat de Bijbel vertaald moet worden, want ieder moet de
Schrift onderzoeken, een gereformeerde vanzelfsprekend-
heid. Kijk je naar de geschiedenis van het vertalen van de
Bijbel dan kan die vanzelfsprekendheid pas na de Reformatie
opkomen. Voor de Reformatie was er in de kerk in West-
Europa een Bijbelvertaling in het Latijn, met dank aan de
kerkvader Hiëronymus. En voor de ongeletterden was er
de Bijbelvertaling in beelden, schilderijen en gebrand-
schilderde ramen, een plaatjes-Bijbel

Onder Bijbelvertaling verstaan we het weergeven van de
inhoud van de Bijbel in een andere taal. Meestal is de
grondtekst de brontaal (Hebreeuws, Aramees of Koinè),
maar er kan ook een vertaling van een vertaling gemaakt
zijn. De kans op onnauwkeurigheden wordt dan wel groter.
Er zijn vertalingen van de volledige Bijbel in meer dan
450 talen. Delen van de Bijbel zijn vertaald in meer dan
2.000 talen. (Wikipedia). 

Idiolect of dynamisch equivalent
Het moeilijke van vertalen is in het algemeen de spanning
tussen de brontaal en de doeltaal. Het is de spanning tussen
‘getrouwheid’ en ‘duidelijkheid’. Bij het vertalen van de
Bijbel is het de spanning tussen Hebreeuws, Koinè-Grieks
en Aramees enerzijds en het Nederlands anderzijds. Wil je
als vertaler trouw zijn aan het bijzondere karakter van de
Bijbeltalen, dan noemen we dat idiolect. Een actueel voor-
beeld daarvan is de Naardense Bijbel van Pieter Oussoren,
waarin een taal gebezigd wordt die men plagerig wel Neder-
Hebreeuws noemt. De doeltaal wordt naar het voorbeeld
van de brontaal vormgegeven. De vertaling van Luther
gaf zo vorm aan het Hoogduits als eenheidstaal en de
Statenvertaling ijkte en verrijkte het Nederduits tot het
Nederlands. 
Wil je als  vertaler vooral de duidelijkheid dienen, dan
vertaal je dynamisch equivalent: je vertaalt niet woord
voor woord maar gedachte-eenheden. Van dergelijke
Bijbelvertalingen zijn de GrootNieuwsBijbel uit 1983, De
Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 enigszins en de Bijbel in
Gewone Taal uit 2014 zeker een voorbeeld. Van de ver-
taalde vertalingen is Het Boek (uit het Engels) een goed
voorbeeld.

Monnikenwerk
Als je de geschiedenis van de Bijbel beziet, dan is het een
wonder dat wij een dergelijk boek uiteindelijk in handen
hebben gekregen. De Bijbelverhalen zijn echt als verhalen,
van mond tot mond doorgegeven. Op zekere momenten
zijn er mensen begonnen dingen op te schrijven, in de tijd
van de Koningen van Israël en Juda bijvoorbeeld.
Geschreven werd er later op geitenvellen en op bewerkte
stengels van de papyrusplant. Veel van die handschriften
zijn verloren gegaan, andere zijn sterk beschadigd terug-
gevonden. Daaruit is uiteindelijk de Bijbel zoals wij die nu
kennen samengesteld. Die werd in de loop van de eeuwen
overgeschreven en weer overgeschreven. Een monnikenwerk,
letterlijk en figuurlijk. Maar monniken zijn net gewone 

mensen, die maken ook wel eens fouten. Die fouten werden dan
later ook gewoon overgeschreven. De Bijbelwetenschappen
zijn inmiddels eeuwen bezig om zo dicht mogelijk bij de
originele tekst van de Bijbelboeken te komen. Gevonden
tekstfragmenten met elkaar vergelijken, beschadigde hand-
schriften bij elkaar puzzelen. Over monnikenwerk gesproken. 
Maar ‘Wie gelooft, dat de Schrift Gods Woord is’ en God
ook nu nog door de Schrift tot ons spreekt, is er alles aan
gelegen om die Schrift zo zuiver mogelijk onder ogen te
krijgen. 

Veel interessante informatie over het vertalen van de Bijbel
staat op de site van het Nederlands Bijbelgenootschap:
www.bijbelgenootschap.nl, en ook op debijbel.nl, samen-
leesbijbel.nl. Op BijbelsDigitaal.nl kan in oude bijbels
gebladerd worden. Een prachtig overzicht staat op
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbelvertaling. 



Op Tweede Pinksterdag (16 mei) gaan in de Zwolse Grote Kerk
letterlijk ‘de tongen los’. Van 13.00 tot 16.00 uur wordt er een
zangmanifestatie gehouden, waar Nederlandse christenen en
christenen die uit andere landen naar Nederland zijn gekomen
elkaar ontmoeten en naar elkaar kunnen luisteren.
Het evenement wordt georganiseerd door SKIN, de vereniging
van internationale en migrantenkerken in Nederland, die het sti-
muleren van de ontmoeting tussen christenen uit verschillende
culturen als een van haar belangrijkste doelstellingen ziet.
“Zeker met Pinksteren ervaren wij dat we in Christus één zijn”,
aldus de organisatoren van de zangmanifestatie.
Naast de Zwolse christelijke oratoriumvereniging Euphonia
onder leiding van Wolfried Kaper, werken koren van migranten-
kerken uit Noord- en Oost-Nederland aan de manifestatie mee.
Zo heeft onder meer het koor van de Syrisch-orthodoxe Kerk in
Glane zijn medewerking toegezegd en zullen ook koren uit
Armenië en Iran te beluisteren zijn. Met andere koren zijn de
organisatoren nog in overleg.
Alle koren zullen liederen laten horen uit hun eigen kerkelijke
cultuur. Elke cultuur heeft zijn eigen manier om het geloof in
Christus te beleven en te uiten, te verwoorden of te verklanken.
In de muziek ontmoeten mensen elkaar en worden verschillen
overbrugd. 
Behalve muziek zullen er woorden klinken in de Grote Kerk.
Zo houdt de aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe Kerk in
Nederland, mgr. Polycarpus Augin Aydin een korte Pinkster-
overdenking. De in Nederland werkende Indonesische predikante
ds. Marla Winckler-Huliselan en de coördinator van SKIN, ir.
Anmar Hayali, zullen zich eveneens laten horen. Ook als zij

niet dezelfde taal spreken, herkennen christenen elkaar, wat zal
blijken uit het gezamenlijk uitspreken van de Apostolische
Geloofsbelijdenis, door een ieder in zijn of haar eigen taal.
Na afloop van de zangmanifestatie is er in de kerk ruimschoots
gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Er zijn boeken aan-
wezig en er zijn lekkernijen te koop uit diverse landen.
Meer informatie over het programma van de zangmanifestatie
wordt via de kerkelijke en andere media gegeven. SKIN (Samen
Kerk in Nederland) is te vinden op Facebook, daar wordt het
laatste nieuws over de manifestatie gedeeld. Belangstellenden
kunnen ook terecht bij de organisatoren ds. Jaap van Slageren, 
tel. 06 22964101, e-mail jvanslageren@hetnet.nl 
en Cinta Haryati tel. 06 42289130. 
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Wat hebben vluchtelingen ons te vertellen?
Wie vluchtelingen spreekt die hebben
verbleven in de noodopvang in de Zwolse
IJsselhallen, hoort vrijwel alleen prijzen-
de reacties. Wanneer ze in een AZC
wonen, krijg je als antwoord op de vraag
“waar kom je vandaan?” vol trots te horen
“uit Zwolle!”. Dat is Zwolle.
Zo is er het verhaal van Sam. Hij is in
1999 gevlucht en woont sinds die tijd in
Nederland. In het begin vond hij de
Nederlandse taal lastig. Wat hem wel
goed beviel was de individuele vrijheid die
er is. Opvallend vond hij dat Nederlanders
weinig aandacht hebben voor ouderen en
familieleden. In Nederland is er veel rijk-
dom. Daarom hebben mensen God niet
nodig en stromen de kerken leeg, denkt
Sam. 
Een ander verhaal is van een gezin met
twee kinderen dat uit Syrië is gevlucht.
Na acht maanden te hebben verbleven in
een AZC wonen zij nu zo’n anderhalf jaar
in een eengezinswoning in een gewone
Zwolse wijk. De kinderen hebben inmid-
dels hun draai gevonden, gaan naar
school en spreken vloeiend Nederlands.
Nederlanders zijn goede mensen, vinden

ze, en er zijn goede regels in Nederland.
Voor alle mensen gelden dezelfde regels of
je nu een bekende Nederlander bent of
niet, iedereen moet zich aan dezelfde
wetten houden. In Syrië zijn er ook wetten
en regels, maar die worden niet nageleefd.
Tegen betaling kunnen ze worden omzeild.
Vooral christenen hebben daar, als minder-
heid, veel last van en er zijn nauwelijks
mogelijkheden een eerlijk bestaan op te
bouwen. Alle christenen willen daarom
ook weg uit Syrië. 
Het enige dat men verlangt is veiligheid
en vrijheid. 
In Nederland is iedereen hetzelfde. De
verhoudingen zijn horizontaler. Men is
gewend om te gaan met minderheden.
Daarom merk je dat er onderling 
respect en begrip is. Christenen helpen
mensen die geen christen zijn en anders-
om. Ook niet-christenen hebben een goed
hart en helpen medemensen. In Syrië hel-
pen mensen van verschillende religies
elkaar niet. Men gaat oppervlakkig met
elkaar om en schudt bijvoorbeeld elkaar
niet de hand.  
Nederlanders zijn direct. Ze gaan recht-

streeks op hun doel af. Aan de andere
kant zijn ze wel meer afgemeten.
Contacten in de buurt beperken zich tot
‘hallo’ en ‘goedemorgen’. Dit merk je op
verjaardagen, maar ook in de kerk.
Christelijke feesten worden in Syrische
kerken intensiever en met meer gevoel en
emotie gevierd. Met Palmpasen gaat men
in witte kleren en lopend met kaarsen
naar de kerk. Op Goede Vrijdag krijgt
iedere kerkganger een bekertje azijn uit-
gereikt als symbool voor het lijden van
Jezus. Men is met elkaar dan ook echt
verdrietig. Op de Paasdag is het groot
feest. Mensen zijn blij, doen nieuwe kle-
ren aan en gaan vooraf naar de kapper.
Het is een echt feest, er wordt samen
gedanst en worden alleen dingen gedaan
waar je blij van wordt. In Nederland gaat
iedereen na de dienst naar huis. Verder
zijn Nederlandse diensten moeilijk te
verstaan en te begrijpen.
Tot slot, in de eerste maand dat men in
Zwolle woonde, werd de beste fiets
gestolen ... Ook dat is Zwolle.  

Wim van Ree, diaconaal consulent PGZ

De tongen los 

Zangmanifestatie in Grote Kerk op Tweede Pinksterdag 

Christenen uit verschillende culturen ontmoeten elkaar

Eén van de deelnemers aan de Zangmanifestatie op Tweede
Pinksterdag: het koor ‘Communauté Chrétienne’  



Aandacht voor 

De Stinskerk heeft deels invulling gevonden in de vacature voor
een interim-predikant. Per 1 april is ds. W.L. (Wim) Andel
uit Oudega SWF (Súdwest Fryslân) voor 20 uur per week
verbonden aan de Stinskerk, voor de duur van twee jaar. 
Hij zal voorgaan in de eredienst naar het percentage van zijn
inzet, dat is gemiddeld één keer in de drie weken. Zijn opdracht
is ondersteuning van de wijkkerkenraad, met name in het
begeleiden van het proces van samenwerking met de Open
Kring. Daarnaast verricht hij de diverse taken van een predi-
kant in de Stinskerk, behalve het pastoraat. Wel is er voldoende
ruimte in zijn werktijd om gemeenteleden te spreken of te
bezoeken aangaande het samenwerkingsproces. De kerkenraad
van de Stinskerk is nog op zoek naar een kerkelijk werker voor
het (crisis)pastoraat, begrafenissen en mogelijk ook onder-
steuning in het jeugdwerk.
Op dit moment werkt ds. Andel voor de andere helft van de
werkweek in de Protestantse Gemeente in wording te
Harlingen. Wim Andel is opgegroeid in Katwijk (hij heeft
als kind ds. W.A.B. Hagen nog gekend, voordat deze naar
Zwolle vertrok), is getrouwd en vader van drie zonen. 
Hij is geen onbekende in Zwolle. Van april 2010 tot juli

2011 was hij interim-predikant in de Emmaüskerkgemeente.
Ds. Wim Andel gaat op 17 april voor het eerst voor in de
ochtenddienst in de Stinskerk.

Ds. Wim Andel interim-predikant in Stinskerk

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11

Snuffelmarkt in Stinskerk
Op zaterdag 23 april (9.00-12.00 uur) organiseert de ZWO-commissie van de Stinskerk weer een Snuffelmarkt op
de parkeerplaats bij de kerk: verkoop van bloemstukjes, boeken, kaarten, allerlei klein huisraad, presentjes en nog
veel meer! Er is ook een hoekje met koffie en thee. 
De opbrengst van de Snuffelmarkt is voor het Theologisch Instituut van de Torajakerk op Sulawesi. Bij predikanten
daar is er vaak gebrek aan kennis en vaardigheden om gemeenten te leiden in de snel veranderende Indonesische
maatschappij. Om hier iets aan te doen is de Torajakerk in 2006 het Theologische Instituut gestart. Dit instituut ver-
zorgt trainingen voor kandidaten, predikanten en andere leidinggevenden binnen de kerk. 

Ds. Wim Andel

Uitnodiging van de Waalse Kerk
Welke protestantse (wijk)gemeente wil ingaan op het voorstel van de Waalse Gemeente Zwolle om een keer gezamenlijk
een Frans/Nederlandse dienst te houden? Verder overleg over de uitwerking hiervan graag met Henk Spoelstra, predikant
(06 28354657, hspoelstra@hetnet.nl) of met Joop van Schaik, voorzitter kerkenraad (038 3336542, schai132@planet.nl)

Open-Huis-Concert Open Kring
Op 13 april is er in de Open Kring te Stadshagen opnieuw –
na het onverwachte succes van het Voorjaarsconcert in 2015
– een concert. Het Open Kring Koor en een aantal solisten
brengen (licht)klassieke liederen onder het motto ‘Leven,

Lieven en Geloven’. De inloop (met koffie en thee) is vanaf
19.30 uur, het concert begint om 20.00 uur en duurt ongeveer
drie kwartier; daarna zijn er drankjes en hapjes. 
Aan het einde is er een collecte. 

Al jarenlang is het gebruikelijk dat een groep mensen uit de
Lutherse Gemeente gaat dauwtrappen op Hemelvaartsdag.
Dit jaar wordt gewandeld in het Engelse Werk met bioloog
Eddy Weeda als gids. Om 7.00 uur wordt verzameld bij het
theehuis in het Engelse Werk. Na de wandeling staat er om 

8.30 uur een ontbijtbuffet klaar in het gemeentecentrum van
de Lutherse Kerk;  om 9.30 uur volgen de metten. 
Wie mee wil, kan zich opgeven via info@elkz.nl of middels
de intekenlijst in de kerk.

Luthers dauwtrappen en ontbijt 



Aandacht voor
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Jeugdmuziekdagen 5-7 mei 2016
In verschillende wijkgemeentes zijn de Jeugdmuziekdagen al aangekondigd: de Stichting Lutherse Werkgroep
voor de Kerkmuziek organiseert in het Hemelvaartsweekend opnieuw een kamp voor kinderen tussen zeven en
vijftien jaar, die van zingen houden. Dit jaar in Nunspeet, in het Koetshuis. Mocht u één of meerdere kinderen op
willen geven, mailt u dan naar Pieta van Twist: pietavantwist@hotmail.com. 
Voor meer informatie: www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl. 

Ook dit jaar wordt er vanuit de Stinskerkgemeente op
Hemelvaartsdag weer gedauwtrapt op de fiets. Om 8.00
uur worden de deelnemers verwacht bij de Stinskerk,
Westenholterweg 19. De route is van tevoren uitgestip-
peld, het einddoel is dit keer in Spoolde bij gebouw Eben
Haëzer, Nilantsweg 109. Koffie en thee met wat lekkers
staan dan klaar. Om 9.30 uur begint een korte dienst, die
wordt geleid door Thysia Lips. Iedereen is van harte wel-
kom om mee te fietsen.

Terugblik op de week van Gebed
Van 17 tot 24 januari werd wereldwijd en in Nederland en
ook in Zwolle weer de Week van Gebed gehouden; dit
gebeurt al vanaf 1846! Een moment waarop lokaal chris-
tenen over hun kerkmuren heen elkaar willen ontmoeten
en samen gaan bidden. Verheugend is het dat in Zwolle-
Noord er een duidelijke groei te zien is ten opzichte van
vorige jaren. Meer kerken deden mee, meer avonden dus
en ook meer locaties. De centrale start was op maandag-
avond in de Jeruzalemkerk en we waren met zo’n 80 per-
sonen uit vele kerken. In Zwolle-Noord was op dinsdag
de Vergadering van Gelovigen gastheer, woensdag het
Leger des Heils, donderdag  was er overdag de gebeds-
lunch in de Sionskerk en ’s avonds de bidstond in de
Opstandingskerk van de Geref. Vrijgemaakten. Vrijdag
werden we door een enthousiaste groep van Youth for

Christ ontvangen in hun thuishonk. Alle avonden was het
een uurtje om samen te zingen en te bidden, maar Youth
for Christ trekt er iedere maand een nacht voor uit. Van
20.00 uur tot 4.00 uur. Ze bidden dan voor de wijk
Holtenbroek en voor de vele contacten die ze inmiddels
door hun jongerenwerk hebben gekregen. Goed om te
weten en hen te steunen met gebed en geld. Het was een
grote bemoediging om dit allemaal mee te kunnen
maken. Volgend jaar staat er weer een Week van Gebed
op de agenda, hopelijk op nog meer locaties en met nog
meer deelnemers. Het Gebed en ook het samen bidden is
van groot belang in het Koninkrijk van God.

Willem Ferguson

Dauwtrappen vanuit de Stinskerk 

Dauwtrappen vanuit de Stinskerk, 
tijdens iets minder mooi weer, in 2014.     

Lezen voor een ander?
De CBB in Ermelo, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en
Slechtzienden, produceert onder andere boeken, bijbels en 
tijdschriften in passende leesvormen: braille, grootletter en
gesproken vorm. Verschillende uitgaven van de PKN worden
ook omgezet naar braille en gesproken vorm, zoals de
Veertigdagentijdkalender, de Kerstkrant, Kerkinformatie en
Kerk en Israël Onderweg.
Om dit werk te kunnen blijven doen, is het CBB op zoek naar
nieuwe vrijwilligers om boeken en tijdschriften in te lezen!
Houdt u van lezen en van voorlezen, heeft u een goede stem 
en een brede algemene ontwikkeling, bent u bereid een 
stemtest af te leggen? Ga dan naar www.cbb.nl; onder de tab
‘Vrijwilligerswerk CBB’ vindt u meer informatie Hier kunt u
ook het aanmeldingsformulier downloaden. Het CBB biedt 
ook training en reiskostenvergoeding aan en vrijwilligers 
mogen het ingelezen boek houden.

Opnamestudio van het CBB



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       13

Voorjaarsconventie CWN 4-8 mei in Delden
Rond Hemelvaartsdag organiseert de Charismatische
Werkgemeenschap (CWN) een vijfdaagse conferentie,
beter bekend als ‘de Conventie’. Christenen – van alle
leeftijden en uit verschillende kerken – komen bijeen om
elkaar in hun geloof te steunen en te enthousiasmeren. 
De Conventie wordt gekenmerkt door inhoudelijke diepgang,
ruimte voor het werk van de Heilige Geest, eenheid en
diversiteit in geloof, humor en een goede sfeer.
De Nederlandse samenleving is de laatste vijf jaar in rap
tempo verder geseculariseerd. Het is voor veel christenen
moeilijk wennen aan de nieuwe, onbeduidender rol die ze
hebben. Wat blijft over? Waar ben je als christen nog relevant?
Hoe kan Gods Geest gelovigen inspireren en leiden naar
een vernieuwd zinvol en vruchtbaar leven? 
Dit zijn voorbeelden van kernvragen die aan de orde
komen tijdens vieringen en workshops. 
De volgende sprekers zijn aanwezig: 

* Hilde Kieboom, in België beter bekend als de Moeder
Thérésa van Antwerpen; zij leidt de bekende leken-
gemeenschap Sant’Egidio, die zich richt op gebed en zorg
voor de armen.
* Topbankier Dirk Duijzer is één van de hervormers van
de Rabobank na de bankencrisis; hij staat midden in het
zakenleven. 
* Arjan Plaisier, scriba van de PKN; ondanks de witte
vlekken die we volgens hem straks op de kaart van kerkelijk
Nederland moeten accepteren, ziet hij volop mogelijkheden
voor gelovigen om van betekenis te zijn.
* Rikkert Zuiderveld geeft tijdens de Conventie zijn eigen
artistieke beelden bij wie wij als christenen mogen zijn in
deze wereld.
Bezoekers kunnen één, vier of vijf dagen deelnemen.
Kijk voor meer informatie op www.cwn-cwj.nl.

Poëzie en Muziek aan de IJssel
Op zondagmiddag 22 mei 2016 wordt – vanuit de Adventskerk – aan de Jan van Arkelweg 7 (te Zwolle) ‘Poëzie en
Muziek aan de IJssel’ georganiseerd, met als motto ‘Vergezichten’. Onder de blote hemel, in de tuin, in de boom-
gaard en onderaan de IJsseldijk valt er veel te genieten van allerlei moois, inclusief een hapje en een drankje. Ook
als het regent gaat de middag door, in dat geval onder dak.  Tijd: vanaf 14:00 uur (inloop) tot 16:30 uur. Kosten: 
€ 6,50 in de voorverkoop, € 7,50 op de middag zelf (voorverkoop via Hadewieg Louissen,  tel. 038 4656104 of
via e-mail:  hadewieg@home.nl). 

Op woensdag 4 mei worden ook dit jaar de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog en het oorlogsgeweld sinds-
dien herdacht. Ook wordt erbij stilgestaan dat sinds 1945
de wereld nog geen dag vrij is geweest van oorlog. 
Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een
thema. Dit jaar is gekozen voor ‘De Vrijheid omarmd’.
Als de vrijheid op de proef wordt gesteld moeten we haar
steviger omarmen. Dat is niet altijd even makkelijk. Zo
schreef de Duits-Nederlandse schrijver en psychiater
Hans Keilson (1909-2011), die zijn beide ouders in
Auschwitz verloor over de verleiding de haat van de
ander klakkeloos te beantwoorden. Voordat je het weet,
aldus Keilson, ben je aan één kant van een gevecht
gedrukt. “Verruw je zoals je juist nooit wilde verruwen.
Laat ook jij je haat de vrije teugel dan wordt je tenslotte
gelijk aan wie eerst je agressor was. Sluipenderwijs ruil
je humaniteit, pluralisme en eendracht in voor wraaklust,
polarisatie en geweld. Omdat een ander een onderscheid

maakte tussen rassen en groepen en jou als vijand aanwees.”
Deze gedachte van Keilson heeft nooit aan kracht ingeboet.
Een open en democratische samenleving moet bij
confrontatie met het kwaad haar principes, waarden en
morele oriëntaties nooit opgeven. 
In de Oosterkerk aan de Bagijnesingel wordt zoals ieder
jaar stilgestaan bij vijf jaar bezetting. Vast onderdeel is
het Kaddisj voor de zes miljoen Joodse slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog. Ook dit jaar is onder de Zwolse
scholieren een gedichtenwedstrijd uitgeschreven. 
De winnaars krijgen in de gedachtenisviering de gelegen-
heid hun gedicht voor te dragen. Tevens wordt medewer-
king verleend door het koor Multiple Voice. 
De gedachtenisviering begint precies om 18.30 uur. 
U kunt, als u dat wilt, vanuit de kerk aansluiten bij de
Stille Tocht die vanaf ongeveer 19.15 uur vertrekt vanaf
de Spinhuisbredehoek (de voormalige Gevangenis). 
De Stille Tocht komt langs de Oosterkerk.

De vrijheid omarmd

‘Vredesduif’ in parkeergarage te Brugge. Foto: Tineke Vlaming



Aandacht voor

Openstelling Grote Kerk en de Boekenmarkt
Voor het eerst was er in de Grote Kerk een winteropenstelling. Naast de vrijdagen en zaterdagen was die ook in 
de vakanties en dat leverde veel bezoekers op. Op een zaterdag in de Kerstvakantie kwamen er 1600 bezoekers!
Vanaf 3 mei is de Grote Kerk en de Boekenmarkt weer elke dag open, met uitzondering van de maandag en de 
zondag. De dagen daarvoor kunt u de boekenmarkt ook al bezoeken. De boekverkopers Harry Frijling en Harm
Bousema: “Op Koningsdag is de kerk ’s middags open, van 13.30 tot 16.30 uur. Op donderdagmorgen 28 april 
richten wij de ‘Grote Boekenmarkt’ in. ’s Middags zijn we open van 13.30 uur tot 16.30 uur. Op vrijdag 29 april 
is de kerk geopend van 10.30 tot 16.30 uur. Zaterdag 30 april is de kerk, geopend van 10.00 tot 16.30 uur, die dag
zijn er een heleboel kraampjes in de kerk te vinden. U bent van harte welkom om de kerk te bekijken – er is 
intussen wat veranderd – en heel goede boeken te kopen ten behoeve van de Stichting Grote Kerk.” 

Enthousiaste start van ‘Pasen is voor mij ...’ 
‘Pasen is voor mij ...’ blijkt een goede zet te zijn geweest
van de missionaire werkgroep van de Sionskerk, die
inmiddels onder de naam ‘Kerk-in-de-buurt’ door het
leven gaat. De opening van de expositie op vrijdagmiddag
11 maart deed qua belangstelling niet onder voor de start
van de Chagall-expositie in 2015. Initiatiefnemer Bert
Dijkink, ooit zelf leidinggevend binnen de Schilderclub
Aa-landen, ging bij de opening met humor in op beide ten-
toonstellingen toen hij zei: “In 2015
brachten we Chagall. Dit jaar wilden we
een stap vooruit zetten en dan kun je
niet om deze schilderclub heen ...”
Hoewel de reputatie van beiden een
wereld van verschil is, biedt ‘Pasen is
voor mij ...’ een verrassend en boeiend
palet aan kunst. 
Dominee Hélène Evers schetste de posi-
tie van de Sionskerk als gastheer. “De
opdracht en het thema richting de schil-
derclub was helder. Onduidelijk was
waar het toe zou leiden. Mooi is dat er
dan gesprekken op gang komen over het
thema Pasen. En dat groeit. Uiteindelijk
hebben 40 exposanten 60 schilderijen
geleverd. En in de resterende paasdien-
sten in de kerk zullen we ook letterlijk
schilderijen uit deze expositie voor het
voetlicht halen.”
Ook Dijkink beklemtoonde dat het
thema binnen de club hobbykunstenaars
in wijkcentrum De Bolder enthousiast is opgepikt, mede
dankzij hun cursusleider Tonny Eenkhoorn-Klijnstra. Dat
niet iedereen het thema ‘strikt religieus’ heeft benaderd, is
volgens Dijkink nimmer een discussiepunt geweest: “Die
vrijheid is er.”
Voor Jan Wellinghoff, voorzitter van de stichting
Wijkgemeenschap Aa-landen, was het verrichten van de

officiële opening een van zijn laatste optredens als voor-
zitter. Ruim twee decennia heeft hij de wijk Aa-landen
naar buiten en naar binnen toe mogen aansturen. “Ik ben
de Sionskerk dankbaar dat mij en de schilders hier ruimte
wordt geboden. Al zo lang ik voorzitter ben is er binnen
het wijkcentrum volop activiteit om te schilderen, te boet-
seren en keramische kunst te maken. Dit gezamenlijke ini-
tiatief juich ik zeer toe. Het geeft ook concreet invulling

aan het begrip participatiemaatschappij.”
Oorstrelend waren de muzikale bijdragen tussen de toe-
spraken door van Gert Hendriks aan orgel en piano en
Jeroen Knol op viool. De twee oogstten terecht veel
applaus.

Wout Sleijster

Windesheimconcert op Hemelvaartsdag 
Ook dit jaar wordt er op Hemelvaartsdag weer een concert in de NH kerk van Windesheim georganiseerd door de
Stichting Windesheimconcerten. Het concert wordt gegeven door Jaap Zwart (orgel) en Heiko ter Schegget (blokfluit).
Omdat het concert op 5 mei plaatsvindt, heeft het als thema: ‘Bevrijding en Hemelvaart’. Er worden werken gespeeld
van onder andere Samuel de Mareschal jr., Jacob van Eyck en Georg Phillip Telemann. Ook de Valeriusliederen komen
aan bod. Het concert begint om 20.00 uur en duurt, inclusief korte pauze tot ongeveer 22.00 uur. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Manny Frederiks: hfrederiks@kpnplanet.nl.

Foto’s: Ank Pot
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Ds. Erwin de Fouw verlaat de Lutherse Gemeente 

“Afscheid indrukwekkend,
ontroerend en mooi”

Het was een heel bijzonder moment in de afscheidsdienst van ds. Erwin de Fouw op zondag 21 februari. De zegen die een

vertrekkende predikant bij een afscheid meekrijgt, werd nu eens niet gegeven door een collega of kerkenraadslid, maar door de

kinderen van de Zwolse Evangelisch-Lutherse Gemeente. Terwijl een groepje kinderen de zegen uitsprak, vormden de anderen

een hechte kring rond hun dominee. Erwin – geknield – kreeg tientallen kleine en iets grotere handen opgelegd, op en over

elkaar heen. “De kinderen hielden ook elkaar vast”, vertelt hij in dit interview met Gery Bruins. 

“Het was indrukwekkend, ontroerend en mooi, net als de afscheidsdienst als geheel. Ik heb er erg tegenop gezien om
afscheid te moeten nemen, maar dit voelde echt als een duwtje in de rug. Zo van: ga maar, het is goed.” 

Dat het de kinderen waren die de zegen mochten geven, was voor Erwin “een volkomen verrassing. Het toont aan hoe creatief
er wordt gedacht in deze gemeente”, zegt hij. Volgens hem is creativiteit, zeker ook op muzikaal gebied, een van de kenmerken
van de Zwolse Lutherse gemeente. De bijna vijfhonderd leden wonen verspreid over een uitgestrekt gebied, maar hebben een
hechte onderlinge verbondenheid. Hun neiging tot vrijheid, het zelf iets willen bedenken buiten de geijkte kaders, zit diep in
de lutherse traditie. Erwin: “Het Woord kan ook op niet-verbale manieren vorm krijgen, het Evangelie bereikt ons ook in de
sacramenten en de muziek.”
Opgegroeid in een hervormd nest in Zeeland kent Erwin ook de calvinistische manier van geloven. “Het verschil zit hem
vooral in de manier waarop met de Bijbel wordt omgegaan. Op basis van het sola scriptura van Luther hebben de lutheranen
al heel vroeg de kern van het evangelie centraal gesteld: de liefde van God in Christus. Dat geeft ruimte om vrijer met de
Bijbel om te gaan, niet wettisch. In de klassieke calvinistische leer is minder ruimte voor verschillen in interpretatie; de
uitleg is in de belijdenisgeschriften vastgelegd. In de Lutherse Kerk in Nederland gelden wel de geloofsbelijdenissen van
Nicea en het Apostolicum en natuurlijk hecht men ook aan de Augsburgse Confessie. En er zijn katholieke sporen te vinden,
met name in de grote waarde die aan de liturgie wordt gehecht.”

Protestantse wijkgemeente
Na vijf jaar was Erwin nog lang niet uitgekeken op zijn Lutherse
Gemeente in Zwolle, zijn overgang naar Vlaardingen-Holy, een van de
vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente van Vlaardingen, heeft
alles met zijn privésituatie te maken. Vijf jaar geleden hoopte hij dat ook
zijn partner, die studieadviseur is aan de TU in Delft, werk zou vinden in
Zwolle of omgeving, maar dat is niet gelukt. Nu betrekken Ton en hij
binnenkort een nieuw huis in Vlaardingen en kunnen ze weer dagelijks
samen zijn. 
Wordt zijn werk in een protestantse wijkgemeente anders dan in de lutherse
gemeente? “Ja en nee”, verwacht Erwin. “Ze weten in Vlaardingen dat ze
een lutheraan hebben beroepen en ik zal wel blijven voorgaan vanuit een
vertrouwde orde van dienst. Die structuur geeft houvast, vind ik.
Tegelijkertijd heb ik er veel zin in om met de gemeente op zoek te gaan
naar experiment en vernieuwing, ik heb begrepen dat daar behoefte aan
is. Wel anders is de omvang van de gemeente: op papier telt die 2700
leden.”

foto: Harry Konings 

foto: Harry Konings 

Samenwerking
De overgang van Oost- naar West-Nederland zal geen verrassingen opleveren, Erwin werkte acht jaar in Den Haag voor hij
naar Zwolle kwam. Wat heeft hij hier bijzonder gevonden? “De samenwerking met partners buiten de kerk. Het is niet moei-
lijk om samen iets voor elkaar te krijgen en dat wordt dan ook door een brede groep gedragen. 
De opvang van vluchtelingen bijvoorbeeld, maar ook culturele gebeurtenissen als onze museumdiensten in de Fundatie.
Het is hier geen taboe meer om iets samen te doen met religieuze mensen. Wat ik ook meeneem uit Zwolle zijn de interreli-
gieuze contacten, waaruit onder meer de jaarlijkse gebedsdienst voor de vrede voortkomt. Ik vind het belangrijk dat mensen
van verschillende religies elkaar kennen en spreken en dat je daarbij ook oog hebt voor eventuele problemen. 
Zo mag je bijvoorbeeld benoemen dat homoseksuele mannen en vrouwen het heel moeilijk hebben tussen de asielzoekers.
Die vluchtelingen hebben me eigenlijk al die vijf jaar dat ik in Zwolle werkte, beziggehouden. De oorlog in Syrië is in 2011
begonnen en gaandeweg zag je de vluchtelingen steeds dichterbij komen. Nu zijn ze over onze drempel gestapt en is met
deze crisis de wereld de kerk binnengekomen.”

Ds. Erwin de Fouw ontvangt de reiszegen van de kinderen  
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Actie Kerkbalans 
2016: 
Dankbaarheid 
overheerst
Jan Westerhof (van de Commissie Geldwerving PGZ),
Ad Geerling (hoofdredacteur Gaandeweg) en Dick
Scholten (kerkrentmeester PGZ) schrijven vanuit ver-
schillende invalshoeken over de Actie Kerkbalans
2016. De eerste tekst is van Jan Westerhof, daarna
volgt een gedetailleerd artikel van Dick Scholten over
de financiële ontwikkelingen, de financiële planning
tot 2020 en de begroting 2016. Ad Geerling schreef de
tekst in het kader. De foto’s zijn door Joop van Putten
gemaakt tijdens de Start van de Actie Kerkbalans op
16 januari. 

Lang is er door velen aan gewerkt om de Actie
Kerkbalans 2016 vorm te geven en uit te voeren. Dat
begon al in april 2015 en eindigde op 17 februari 2016
met de voorlopige uitslag. Tussen die twee data waren
er vele vergaderingen, tekstproductie door de wijken,
vormgeving, communicatie door de wijken aan de
leden, enzovoorts. Daarnaast ook contact met de rooms-
katholieke parochie, wat leidde tot een bijzonder hoog-
tepunt op 16 januari 2016. Samen met zo’n 15 andere
steden in Nederland luidden we de klok als start voor
Actie Kerkbalans. Ad Geerling was daar aanwezig als
speciaal verslaggever. Zie hiernaast zijn verslag.
In alle wijkkerken van de PGZ is ook in de kerkdienst
aandacht gegeven aan de start van de Actie Kerkbalans
en op maandag 18 januari werd door honderden men-
sen de uitnodiging om financieel mee te doen aan ruim
8000 adressen uitgereikt. Bijna 70% daarvan is ingele-
verd, met een toezegging. Veel, heel veel werk is ver-
richt om de uitslag zo snel mogelijk door te geven. En
dat is gelukt! Op 17 februari is de voorlopige en op 9
maart de officiële uitslag bekend gemaakt door de
commissie Geldwerving. De uitslag viel niet tegen,
maar we zijn toch weer in de trend naar beneden
geraakt.  
Begroot was € 1.306.000 en toegezegd is € 1.259.658.
Dat is ruim 4% tekort op de begroting. 
Teleurstelling? Ja, maar de dankbaarheid heeft de over-
hand. Kijk eens naar al die gemeenteleden die al jaren-
lang een deel van hun inkomen aan de kerk toezeggen
(en ook betalen). Fantastisch dat we als Protestantse
Gemeente Zwolle weer door kunnen. En die 4%
tekort? We kunnen weer aan de bak. Na 17 februari
wisten we wat voor uitdaging er lag te wachten.
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Op zaterdag 16 januari werd de actie Kerkbalans landelijk
ingeluid. In Zwolle was dat een gezamenlijke actie van de
Thomas a Kempisparochie en de Protestantse Gemeente
Zwolle. 

In de Onze Lieve Vrouwe Basiliek werd een bont gezelschap
vertegenwoordigers van diverse geledingen van de kerken met
koffie ontvangen en in de basiliek toegesproken door vicaris
R. Cornelissen uit Deventer. Dit vormde de opmaat naar het
feitelijke inluiden onder de Peperbustoren. 
Voor deze symbolische actie was Wim Waanders uitgenodigd.
Na een gezamenlijk gebeden Onze Vader wandelde het gezelschap
richting de Grote of St. Michaëlskerk waar het gezelschap in
de consistorie, op de plek waar eens de hoogste toren van
Nederland stond, werd verwelkomd door Coby Zandbergen. 

Zij vertelde een en ander over de
toekomst van de Grote Kerk als
stadskerk en academiegebouw, een
plek van ontmoeting rond geloof
en zingeving. En zij nodigde Arie
Slob, voormalig voorzitter van de
Tweede Kamerfractie van de
ChristenUnie en pas enkele weken
werkzaam als directeur van
Historisch Centrum Overijssel, uit
zijn licht als historicus te laten
schijnen over de plek van de kerken
in de samenleving van Zwolle. Hij

deed dat met verve en wenste de kerken in verbondenheid
een veelbetekenende presentie in de goede stad Zwolle toe. 

Actie Kerkbalans ingeluid

Beleid en bestuur
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Financiële ontwikkelingen Protestantse
Gemeente Zwolle 
In 2015 heeft het College van Kerkrentmeesters (CvK) uit-
gebreid stilgestaan bij de financiële ontwikkelingen van de
PGZ. Zoals bekend zien we zowel op landelijk niveau, in
PKN-verband, als op PGZ-niveau een afname van het aan-
tal gemeenteleden. De procentuele terugloop in ledental op
PKN-niveau bedroeg in 2011 2,6%, oplopend tot 3,1% in
2014. Over de periode 2011-2014 was er een gemiddelde
terugloop in ledental van 2,9%. De verwachting is dat het
ledental in de periode tot en met 2020 zal teruglopen met
3,3% per jaar (in cijfers: een terugloop van 1.965.000
leden in 2015 naar 1.660.000 leden in 2020).

Zoals hiervoor aangegeven neemt ook het aantal gemeen-
teleden binnen de PGZ gestaag af. De procentuele terug-
loop van het aantal gemeenteleden, waarvan de PGZ een
kerkelijke bijdrage ontving, bedroeg in 2011 1,1% (tot
6.700). 
In de daarop volgende jaren was dit verloop grillig. Zo
bedroeg de terugloop van het aantal gemeenteleden in
2013 3,3% en in 2014 5,7% om te eindigen in 2015 met
circa 3,7% (tot 5.600). In de periode  2011-2015 is dit een
gemiddelde terugloop van het aantal ‘betalende’ gemeente-
leden van 3,8%. 

In deze periode zagen we wel dat het gemiddelde bedrag
van de kerkelijke bijdrage jaarlijks toenam met gemiddeld
1,5%. Kortom het dalende aantal ‘betalende’ gemeenteleden
was wel bereid dieper in de buidel te tasten. Dit is een ver-
heugende ontwikkeling. Een keerzijde is dat hierdoor onze
zorgen over de financiële ontwikkeling van de PGZ ook
toenemen. Het voortbestaan van de PGZ en de wijkge-
meenten wordt hierdoor meer en meer afhankelijk van een
dalend aantal gemeenteleden op leeftijd. Ondanks de posi-
tieve berichten over de ‘de gezonde Nederlander op hoge
leeftijd’ is dit geen garantie voor behoud van de huidige PGZ
op de langere termijn.
Het voorgaande vertaalt zich in de volgende harde valuta.
De opbrengsten van de PGZ, waaronder Actie Kerkbalans,
baten uit verhuur en buffetexploitatie, collecten en rentop-
brengsten zijn in de periode 2011 tot en met 2014 terugge-
lopen van € 2.004.000 tot € 1.776.000, oftewel een afname
van € 228.000. Dit komt neer op een gemiddelde afname
van de opbrengsten van 3,9% per jaar. De lasten van de PGZ
namen in deze periode af met € 396.000 tot € 1.821.000 in
2014. Met name in 2014 zien we dat de in de voorgaande
jaren genomen maatregelen om de totale lasten van de PGZ
ingrijpend te verminderen, onder andere door de verkoop
van onroerend goed en het verminderen van het aantal
betaalde arbeidsplaatsen, effect hadden. In 2014 namen de
lasten af met € 194.000.    

Financiële planning 2015-2020
Op basis van de financiële ontwikkelingen in de jaren
2010 tot en met 2014 en de verwachtingen op kerkelijk
gebied is in het voorjaar 2015 de financiële planning 2015-
2020 opgesteld. Bij de verwachtingen op kerkelijk gebied

is rekening gehouden met:

-  De procentuele terugloop van het aantal ‘betalende’  
gemeenteleden met 3,8% per jaar. 

-  De verwachte procentuele toename van de 
gemiddelde kerkelijke bijdrage met 1,0% per jaar.

-  Het samengaan van de wijkgemeente Sionskerk 
en Emmaüskerk in 2015.

-  Het afstoten van onroerend goed waaronder Het Refter,
de Emmaüskerk en pastorie in 2015 c.q. 2016. 

-  Beperkte lastenstijging van 1,0% per jaar.

Rekeninghoudend met de procentuele terugloop van het
aantal ‘betalende’ gemeenteleden met 3,8% per jaar en de
verwachte procentuele toename van de gemiddelde kerkelijke
bijdrage met 1,0% per jaar zal de opbrengst Actie Kerkbalans
in 2020 uitkomen op € 1.171.000. De geprognosticeerde
opbrengst Actie Kerkbalans in 2015 bedroeg € 1.343.000,
oftewel een totale verwachte daling van € 172.300 (oftewel
2,7% per jaar). Daarnaast is rekening gehouden met een
terugloop van de baten uit verhuur en buffetexploitatie,
collecten en renteopbrengsten. Bij de huidige ontwikkeling
van de rentevoet zullen laatstgenoemde opbrengsten eerder
dalen dan stijgen. De verwachting is dat de totale opbrengsten
in 2020 zullen uitkomen op € 1.430.000 (exclusief opbrengsten
doorzendcollecten, dit zijn de collectes die zijn bestemd voor
de wijkkassen, Geref. Zendingsbond, zending, plaatselijke
commissies, landelijke fondsen, exploitatie Grote Kerk,
Kerk & Israël en Zwolse synagoge).
Hier tegenover staat dat we verwachten dat in de komende
jaren de lasten (exclusief doorzendcollecten) nog zullen
afnemen met € 140.000 tot € 1.430.000. In deze jaren wordt
er naar gestreefd de totale lasten in evenwicht te houden
met de ontwikkeling van de totale baten. Dit streven zal er
toe leiden dat wij er niet aan ontkomen de financiële ruimte
voor pastoraat mee te laten ‘veren’ met de ontwikkeling van
de totale baten. Dit leidt er toe dat de pastorale formatie in de
komende jaren geleidelijk zal afnemen van 8,1 predikants-
plaats tot 6,6 fte predikantsplaats.  

Wijkgemeentes
De financiële planning 2015-2020 op PGZ-niveau is ook
vertaald naar het niveau van de wijkgemeente. Hierdoor
heeft elke wijkgemeente inzicht in de verwachte ontwikkeling
van de wijkspecifieke baten en de wijkspecifieke lasten
(inclusief doorbelast aandeel van de wijkgemeente in de
algemene lasten PGZ). Een en ander resulteert in de financiële
ruimte voor pastoraat (wijkspecifieke baten minus wijkspe-
cifieke lasten). Rekeninghoudend met de lasten pastoraat op
basis van 1,0 fte predikantsplaats kan de invulling van het
pastoraat in fte predikantsplaats(en) worden berekend.  

De financiële planning 2015-2020 vormt de komende jaren
het kompas waarop de PGZ wil varen. De financiële uit-
komsten van de jaarrekening PGZ en de jaarlijkse uitkom-
sten van de Actie Kerkbalans zullen in de financiële plan-
ning worden verwerkt. Op basis van de Jaarrekening 2015
en de uitkomsten Actie Kerkbalans 2016 zal de financiële
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planning 2016-2021 worden opgesteld. Hierdoor krijgt de
financiële planning een dynamisch karakter. 
De verwachting is dat hierdoor de koers van de PGZ tijdig
kan worden vastgesteld en waar nodig herijkt.   

Begroting 2016 
In de Begroting 2016 zijn de uitkomsten van de Financiële
Planning 2015-2020 verwerkt. Het principe om de totale
lasten in evenwicht te houden met de ontwikkeling van de
totale baten is voor het eerst toegepast in de Begroting 2016.
De Begroting 2016 kent dan ook geen geprognosticeerd
nadelig exploitatieresultaat, hetgeen in voorgaande jaren
wel zo was. 
De totale baten zijn in de Begroting 2016 geprognosticeerd
op € 1.581.600. Hierbij is uitgegaan van een geschatte
opbrengst Actie kerkbalans 2016 van € 1.306.700. De ove-
rige baten bestaande uit verhuur en buffetexploitatie, col-
lecten en renteopbrengsten zijn ingeschat op € 274.900
(begroting 2015:  € 299.600). De verwachte afname van de
baten is met name een gevolg van de verminderde inkom-
sten uit verhuur en buffetexploitatie door de sluiting van de
Emmaüskerk in 2015. De totale lasten aan onderhoud
gebouwen, pastoraat en overige personeelslasten, admini-
stratie en beheer en afdracht landelijke organen zijn voor
2016 geprognosticeerd op € 1.581.600 (begroting 2015: €
1.683.000). De verwachting is dat door het afstoten van
gebouwen de lasten van onderhoud en overige kosten waar-
onder de kosten van energie en schoonmaak zullen afne-
men.
Door de wijzigingen in het personeelstand in 2015 zullen
ook de personele lasten lager uitvallen. In de Begroting
2016 liggen de lasten van het pastoraat een fractie onder
het lastenniveau opgenomen in de Begroting 2015.

Rek is eruit …
Zoals elk jaar blijkt, is de opbrengst van de Actie
Kerkbalans 2016 een cruciale factor voor het ‘draaiende
houden’ van de PGZ en de wijkgemeenten. In de afgelopen
jaren kon, door het (drastisch) verminderen van de lasten,
ingespeeld worden op de verminderde opbrengsten, waar-
onder Actie Kerkbalans. Zoals uit de Begroting 2016 blijkt,
is ‘de rek’ er uit. De beheersing van de lasten van pastoraat
en personeel (betaalde krachten) zullen tot 2020 weerke-
rende items zijn in de toetsing van de beleidsvorming van
de PGZ en wijkgemeenten door het CvK.      

Protestantse Gemeente Zwolle

Kerkelijk Bureau: Molenweg 241, 8012 WG Zwolle

Centraal adres voor Algemene Kerkenraad, kerkrentmeesters 

en diakenen 

Geopend: maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.00 uur

Tel.: (038) 421 75 96

E-mail: administratie@pknzwolle.nl

Website: www.pknzwolle.nl

Website Diaconie: www.diaconiezwolle.nl

Gaandeweg e-mail: kerkbladgaandeweg@gmail.com

Bankrekeningen:
College van Kerkrentmeesters: NL49FVLB 0699641705

College van Diakenen: NL02FVLB 0699543320

Gaandeweg: NL38FVLB 0699769167

Collectepenningen

Er zijn penningen verkrijgbaar van: €0,20, €0,50, €1,-, €2,-, €5,- en

€10,-. Verkoopadres Kerkelijk Bureau. Hier kan contant, per pin of

door middel van een eenmalige machtiging worden betaald.

Overige verkoopadressen:

Adventskerk: 1e maandag van de maand 19.00 - 20.00 uur

Stinskerk: 1e maandag van de maand 16.30 - 17.30 uur

Sionskerk: 1e donderdag van de maand 18.00 - 19.00 uur

Open Kring: 1e maandag van de maand van 18.30 - 19.45 uur

In Zwolle-Noord: E. van Buiten, Welle 58, K. Smit, Meppelerdiep 92

In Zwolle-Zuid: W.A. Stomp-de Koning, Rendierveld 41. 

In Berkum (Emmaüskerkgemeente): J. Beumer, Zernikelaan 13 

(tel. 453 73 96 - op telefonische afspraak)

Op deze adressen kan contant of door middel van een eenmalige 

machtiging betaald worden.

Meer weten…
Voor besluiten en beleidsstukken van de Algemene Kerkenraad

en het College van Kerkrentmeesters, zie www.pknzwolle.nl

en klik op de Berichten van deze colleges.

Kerkelijk Bureau
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Morgengebed en wandeling Adventskerk
Elk jaar op Hemelvaartsdag wordt er in de Adventskerk een morgengebed gehouden om 9.30 uur. Iedereen is van harte wel-
kom. Dat geldt ook voor de wandeling in de vroege ochtend. Rond zonsopkomst (6.00 uur) is de start op een nog nader te
bepalen plaats. Nelleke Eygenraam: “Het is een wandeling waarbij we onze mond zoveel mogelijk gesloten houden en onze
ogen en oren, onze neus en ons hart open zetten voor wat er van boven en van buiten naar ons toekomt. Soms van heel dicht-
bij, soms van ver.”
Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij ds. Nelleke Eygenraam (tel. 038 4525223, e-mail: dominel@hetnet.nl). Na de wan-
deling wordt er in wijkcentrum SIO ontbeten met wat ieder te eten en te drinken heeft meegebracht. 

Op 17 april om 9.30 uur wordt er in
de Open Kring weer een kindervie-
ring georganiseerd. Een commissie
uit de kinderkring is bezig geweest
om de viering een goede invulling te
geven. Het gaat over een kleine man
die zich verstopte in een grote boom.
Jezus zag hem en dat veranderde zijn
leven! Vragen die aan de orde

komen: Wat betekent tol betalen?
Waar kun je je goed verstoppen in de
Open Kring? Hoe voel je je als nie-
mand je echt ziet staan? Kun je ver-
anderen? Wat betekent ‘zuiver’?
Na afloop van de dienst is er koffie
en limonade. Bij de ingang en de uit-
gang is er een verrassing.

Kinderviering in de Open Kring

Jezus en Zacheus 
(Kijkbijbel, tekeningen: Kees de Kort)

Freedom in Opendeurdienst Adventskerk 

Zondagmiddagvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk
Alle vieringen in de Grote Kerk hebben als hoofdaanduiding Michaëlsviering, maar de opzet kan per zondag verschillen:
de meer ‘reguliere’ opzet naast een vesper of een viering met een sterk Taizékarakter. Alle vieringen beginnen om 16.30
uur.
Het hoofdthema van de vieringen van 17 april tot en met 15 mei is: Paasbeste mensen. Op 12 juni is er een cantateviering,
liturg is ds. Hans Slotman, predikant De Fontein (GKV), Stadshagen. In deze viering wordt onder leiding van Toon Hagen
door solisten, het Michaëlscantatekoor en het orkest Musica Michaelis de cantate BWV 30 Freue dich, erloste Schar van
J.S. Bach uitgevoerd. De solisten zijn: Sara Klein Horstman (alt), Falco van Loon (tenor) en Bert van de Wetering (bas). 
De gegevens van de overige vieringen staan in het dienstenoverzicht op pagina 20 in deze Gaandeweg. Zie voor verdere
informatie ook de website: www.grotekerkzwolle.nl onder agenda of stadskerk/vieringen.

Op zondag 17 april 2016 gaat ds. Irma Smits uit Zwolle voor
tijdens de Opendeurdienst in de Adventskerk. 
Zij zal spreken over de tegenstellingen met betrekking tot het
geloof en de kerk. De dienst begint om 19.00 uur. 
Het koor Freedom uit Raalte verleent muzikale medewerking.
Deze interkerkelijke zang- en gospelgroep ontstond in 1977

uit een enthousiaste belijdenisgroep. Momenteel heeft
Freedom 25 leden en wordt begeleidt door Rolinde Zieverink.
Het koor treedt op in kerken, verzorgingshuizen en gevangenis-
sen en zingt eigentijdse en traditionele gospels en af en toe pop-
muziek. De liederen dragen een boodschap met zich mee:
God én de wereld. 

Slotdienst Sionskerk met ‘Happen & Trappen’
Op 5 juni is in de Sionskerk de Slotdienst. Hiermee wordt het
seizoen gemarkeerd: het eerste kerkelijke seizoen samen met
twee gemeenten (Sionskerkgemeente en Emmaüskerkgemeente).
Na de dienst is er koffie, maar ook een leuke, samenbindende
activiteit: ‘Happen & Trappen’. 
Wat is dit? U fietst met een groep van 12 à 14 mensen een

route (er zijn langere en kortere routes). Onderweg stopt u
drie keer bij diverse gemeenteleden thuis. Hier wordt u ont-
vangen op een soepje bij de eerste stop, een lekkere maaltijd
bij de tweede stop en een toetje bij de derde stop. U kunt zich
als fietsdeelnemer opgeven, maar ook als gastheer of -vrouw. 



9.30 uur 
ds. N.A. Eygenraam 

19.00 uur
Open Deur-dienst

16.30 uur
Taizéviering

10.00 uur
ds. I.P. Epema
Doopdienst

9.30 uur 

ds. J.T. Tissink

Wind in de zeilen-dienst 

16.30 uur 
dhr. J. Doelman
Michaëlsviering

9.30 uur

ds. N.A. Eygenraam

16.30 uur
mw. E. Rademaker-Vos en 
mw. C. van Stappen 
Michaëlsvesper

9.30 uur
ds. M.D. Geuze, Nunspeet

19.00 uur

10.00 uur
ds. I.P. Epema

m.m.v. Oosterkerkcantorij

9.30 uur

ds. N.A. Eygenraam

Morgengebed

9.30 uur

ds. J. Mulderij

9.30 uur 

ds. N.A. Eygenraam 

Schrift & Tafel

16.30 uur

ds. N.A. Eygenraam

Michaëlsviering

9.30 uur kand. J.H. van Wijk
Missionaire dienst

19.00 uur
ds. J. Mulderij

10.00 uur ds. H. Bousema
Heilig Avondmaal

14.00 uur
PERKI-dienst 

19.00 uur

ds. J.T. Tissink 

16.30 uur
mw. E. Rademaker-Vos 
en dhr. H. Steenbergen

Michaëlsvesper 

9.30 uur
ds. J. Mulderij
19.00 uur

ds. J.K.M. Gerling, Wapeneveld

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

16.30 uur

dhr. J. Doelman

Michaëlsviering  

9.30 uur
ds. J. Mulderij
19.00 uur

ds. C. Hoek, Heerde

10.00 uur 
mw. E. Urban
14.00 uur

PERKI-dienst

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

Wind in de zeilen-dienst

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

16.30 uur  
Taizéviering

16.30 uur 

ds. M.E. Jonker

Michaëlsviering 

9.30 uur
ds. H.J. van Wijnen, Nieuwegein 

19.00 uur
kand. J.H. van Wijk, Zwolle
Themadienst jongeren

9.30 uur
ds. T.E. van Spanje, Epe

19.00 uur
ds. J. Mulderij

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur

ds. J.T. Tissink
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Adventskerk
Talmaplein 2
Zwolle - Zuid
038-4651360

mw. ds. N.A. Eygenraam
ds. J.T. Tissink 

dhr. D.J. Steenbergen
tel. scriba: 038-4658028
www.adventskerk.nl

Grote Kerk
Grote Markt 18
Zwolle - Centrum
038-4212512

Jeruzalemkerk
Windesheimstraat 1
Zwolle - Assendorp

038-4212443
06-19440859

Grote Kerkgemeente
ds. J. Mulderij

tel. scriba: 038-4223241
www.grotekerkgemeente.nl

Oosterkerk
Bagijnesingel 17
Zwolle - Centrum
038-4535064
06-33205179

mw. ds. I.P. Epema
tel. scriba: 038-4227480
www.oosterkerk.nl

9.30 uur ds. J. Mulderij
Doopdienst
19.00 uur 

ds. L.J. Geluk, Rotterdam

10.00 uur
ds. J. Woltinge
14.00 uur

PERKI-dienst

10.00 uur 
ds. I.P. Epema 

Dienst samen met 
Dominicanen

www.michaelsvieringen.nl

10.00 uur 
ds. A. Jonker, Putten

19.00 uur
ds. J. Mulderij 

9.30 uur 

ds. J.T. Tissink

9.30 uur ds. J. Mulderij
Doopdienst
19.00 uur

ds. B. Jongeneel, Apeldoorn 

10.00 uur
ds. M. Dijk
14.00 uur

PERKI-dienst 

9.30 uur

ds. M.E. Jonker

16.30 uur
ds. H. Bousema 
en dhr. R. Kanning
Michaëlsvesper

9.30 uur ds. J. Mulderij
Voorbereiding Heilig Avondmaal

19.00 uur
ds. H. Veldhuizen, Wapenveld

10.00 uur
mw. E. Urban

16.30 uur
ds. H. Slotman
Cantateviering 

20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

9.30 uur

ds. J.T. Tissink 

Wind in de zeilen-dienst

16.30 uur

dhr. J.J. Stegeman

Michaëlsviering

9.30 uur ds. J. Mulderij 
Heilig Avondmaal

19.00 uur ds. J. Mulderij
dankzegging Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. W. Hortensius

14.00 uur
PERKI-dienst

zondag 
26 juni

zondag
17 april

zondag
24 april

zondag
1 mei

donderdag
5 mei

Hemelvaartsdag

zondag
8 mei

zondag
15 mei

1e Pinksterdag

zondag
22 mei

zondag 
29 mei

zondag 
5 juni

zondag
12 juni

zondag 
19 juni

Op maandag 16 mei, Tweede Pinksterdag, is er om  9.30 uur een kerkdienst in de Jeruzalemkerk; voorganger is ds. J. Mulderij.



9.30 uur ds. N. Beimers

Kinderviering
10.00 uur 

dhr. G. van Vulpen

9.30 uur 
ds. W. Andel, Oudega

19.00 uur
JeugdContaKtdienst

10.30 uur 

ds. M.E. Jonker

dienst met Zonnehuis

10.00 uur
ds. R. van Putten

Doopdienst m.m.v. Sjema

9.30 uur 
ds. J.H van Osch, Vaassen

19.00 uur 
Avondontmoetingsdienst

Westenhage

10.30 uur

pasteur R. Roukema

9.30 uur

ds. M.E. Dijk

10.00 uur

ds. M.J. Hukubun

9.30 uur dhr. G. van Vulpen
19.00 uur

Avondontmoetingsdienst
Westenhage

10.00 uur

ds. P.J. Vlasblom, Nunspeet

9.30 uur
mw. T. Lips

dienst in Eben Haëzer, Spoolde

10.00 uur
dhr. G. van Vulpen

10.00 uur
ds. H. Evers 

10.00 uur 
ds. R. van Putten

9.30 uur ds. W. Andel, Oudega
Doopdienst
19.00 uur

Avondontmoetingsdienst
Westenhage

10.30 uur
pasteur D. Ribs 

10.00 uur 
ds. H. Evers

10.00 uur
ds. H. Evers en 
dhr. G. van Vulpen

Slotdienst

9.30 uur
ds. W.H.D. Pastoor, Steenwijk

19.00 uur
Avondontmoetingsdienst

Westenhage

10.30 uur
mw. M. Eekels

9.30 uur
ds. N. Beimers

9.30 uur
StinsContaKtdienst

19.00 uur
Avondontmoetingsdienst

Westenhage 

10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

9.30 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

9.30 uur ds. G.J. van Asselt,
Nijverdal, Heilig Avondmaal

19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage (H.A.)

9.30 uur
mw. T. Lips

Philadelphiadienst
19.00 uur

JeugdContaKtdienst

10.30 uur
pasteur D. Ribs

9.30 uur

mw. L. van Es

9.30 uur
ds. M.E. Jonker

Open Kring
Hofstedestraat 1

Zwolle - Stadshagen
038-4204558

mw. ds. N. Beimers
mw. ds. M.E. Jonker

tel. scriba: 038-4201876
www.openkring.nl

Sionskerk
Glanerbeek 10

Zwolle - Noord/Berkum 
038-4537075
06-19786041

mw. mr. dr. H. Evers
ds. ir. R. van Putten
dhr. G. van Vulpen 

tel. scriba: 038-4546104
www.sionskerkzwolle.nl

Stinskerk
Westenholterweg 19
Zwolle - Westenholte

038-4212614
06-45135706
ds. W.L. Andel

tel. scriba: 038-4215164
www.stinskerk.nl

Eglise Wallonne
Waalse Kerk

Schoutenstraat 4
8011 NX Zwolle 
tel. contactpersoon:

038-3336542

9.30 uur 

ds. M.E. Jonker

9.30 uur
ds. J.A.L. Duyster, Zwartsluis

19.00 uur
Avondontmoetingsdienst

Westenhage

9.30 uur

ds. N. Beimers 

Doopdienst

10.00 uur 
ds. H. Evers

Heilig Avondmaal

9.30 uur 
ds. W. Andel, Oudega

19.00 StinsContaKtdienst
Tentdienst in Spoolde

10.30 uur
ds. I.P. Epema

10.00 uur
dhr. G. van Vulpen 
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9.30 uur

ds. M.E. Jonker 

10.00 uur

ds. R. van Putten

9.30 uur
dienst

19.00 uur
Avondontmoetingsdienst

Westenhage

zondag 
26 juni

zondag
17 april

zondag
24 april

zondag
1 mei

donderdag
5 mei

Hemelvaartsdag

zondag
8 mei

zondag
15 mei

1e Pinksterdag

zondag
22 mei

zondag 
29 mei

zondag 
5 juni

zondag
12 juni

zondag 
19 juni



De Hoofdhof
Kerkweg 26

Zwolle - Berkum
mw. ds. L.A. Burggraaff
tel. scriba: 038-4547233

www.hoofdhof.nl

Lutherse Kerk
Koestraat 4
Zwolle

tel. scriba: 06-40715958
www.elkz.nl

9.30 uur 

ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur 

ds. T.K. van Dam 

Doopdienst

9.30 uur

ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur ds. M.B. Nieuwkoop

Heilig Avondmaal

m.m.v. cantorij

9.30 uur 

ds. J. Bos, Oldenzaal

19.00 uur

vesper

10.00 uur

prof. M. Matthias

9.30 uur

Metten

9.30 uur

ds. L.A. Burggraaff

9.30 uur

ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur

ds. M.B. Nieuwkoop

10.00 uur

ds. I.P. Epema

Heilig Avondmaal

9.30 uur

ds. L.A. Burggraaff

9.30 uur

ds. A. Zweers, Zwolle
10.00 uur

prof. L. v.d. Brom

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff 

9.30 uur
dhr. L.A. Burggraaff 
Heilig Avondmaal

10.00 uur

ds. H. Günther

ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH 9.30 uur ds. A. van Veluw, Kampen
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. J. Gerretzen-Veldhuis

ISALA 10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff
REHOBOTH 9.30 uur mw. A. Westerduin, ’s-Heerenbroek
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. J. Vonk
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur dhr. Th. Sloot
MOLENHOF 10.00 uur dhr. K. Fredriks
REHOBOTH 9.30 uur dhr. J. Smit, Dedemsvaart
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. J. van der Zee

ZONNEHUIS 16.00 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur ds. M.E.  Dijk
REHOBOTH 9.30 uur drs. E. Akkerman, Klazienaveen
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. J. Vonk
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. L.A. Burggraaff

ISALA 10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff
REHOBOTH 9.30 uur ds. J.H. van Osch, Vaassen
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. J. Vonk
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. B. van de Loosdrecht

ISALA 10.00 uur dhr. Th. Sloot
REHOBOTH 9.30 uur ds. H. de Jong, Windesheim
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

BERKUMSTEDE     15.00 uur        dhr. G. van Vulpen, Heilig Avondmaal
ISALA       10.00 uur                    dhr. E.L.J. de Haar 
MOLENHOF 10.00 uur ds. J. Jonkmans
REHOBOTH 9.30 uur ds. Schutte, ’s-Heerenbroek
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. J. Vonk
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. J. Gerretzen-Veldhuis

Collectedoelen
In de PGZ-gemeenten zijn de eerste en tweede collecte altijd bestemd
voor diaconie en kerk. De opbrengst van de derde collecte gaat naar
de volgende doelen.
zondag 17 april : Onderhoud orgels
zondag 24 april: Onderhoud kerkgebouwen
zondag 1 mei: Instandhouding synagoge
donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag): Studentenpastoraat
zondag 8 mei: Wijkkas
zondag 15 mei (1e Pinksterdag) en maandag 16 mei (2e Pinksterdag): 
Zending/GZB
zondag 22 mei: Jeugd- en jongerenwerk / HGJB
zondag 29 mei: Stille armoede
zondag 5 juni: Onderhoud kerkgebouwen
zondag 12 juni: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle
zondag 19 juni: Diaconale noodhulp
zondag 26 juni: WijkkasKe
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9.30 uur

ds. D. van Keulen, Zwolle

9.30 uur

ds. G. Wessels, Stiens

10.00 uur

ds. T.K. van Dam

Heilig Avondmaal

10.00 uur

ds. S. Gradl
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ISALA 10.00 uur ds. A.J. Hasker 
REHOBOTH 9.30 uur dhr. A. Palland, Mastenbroek
ZONNEHUIS 11.30 uur dhr. M.J.R. Westerduin

ISALA 10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff
REHOBOTH 9.30 uur ds. R. van Putten, ’t Harde 
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. J. Vonk
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.J. Slotman Timmerman

De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover
bekend op 21 maart 2016

10.00 uur

ds. S. Freytag

m.m.v. cantorij

zondag 
26 juni

zondag
17 april

zondag
24 april

zondag
1 mei

donderdag
5 mei

Hemelvaartsdag

zondag
8 mei

zondag
15 mei

1e Pinksterdag

zondag
22 mei

zondag 
29 mei

zondag 
5 juni

zondag
12 juni

zondag 
19 juni

9.30 uur

ds. E.R. Veen, Zwolle

10.00 uur

dhr. G. Schutte

ISALA 10.00 uur dhr. E.L.J. de Haar 
MOLENHOF 10.00 uur ds. H. Olde
REHOBOTH 9.30 uur dienst
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. J. Vonk
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH 9.30 uur ds. E. van ’t Slot, Zwolle
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. M.E. Jonker
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Meerwaarde voor uw voeten!

MM
Meer weten? 

Neem gerust contact op 
of loop eens binnen. 

U bent van harte welkom.

”HOE MENSEN AFSCHEID NEMEN, 
  IS ALTIJD EEN PERSOONLIJKE KEUZE”

www.meander-uitvaartbegeleiding.nl  -   Katerdijk 1  -  Zwolle  -  Melden overlijden:  038 453 63 20   ( 24 uur per dag )

www.kuiper-zwolle.nl

Telefoon 038-4535121

info@kuiper-zwolle.nl

Popovstraat 10 Zwolle

Erkend Installateur

Kuiper Loodgietersbedrijf

Onderdeel van Nooter bv technische installaties

� Sanitair

� Centrale Verwarming

� Ventilatie

� Diamantboren

� Dakgoten

� Dakbedekking

� Gas en water

� Riolering


