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Licht van Christus!

Deze editie van Gaandeweg verschijnt op 7 februari, aan de vooravond van de veertigdagentijd. 
Terwijl we ons bij het uitkomen van het vorige nummer nog opmaakten voor de geboorte van 
Christus, zijn we nu al onderweg naar Pasen! We laten ons verlichten door het ‘nieuwe’ Licht 
van Christus – de Paaskaars. In deze uitgave is onder meer aandacht voor de gebruiken rondom 
de Paaskaars, glaskunst in ‘het licht van de morgen’, theologische aspecten van ikonen en de 
‘liturgie van de woonboulevard’ op Tweede Paasdag ...      

Halverwege april verschijnt het tweede nummer van Gaandeweg in 2017, met als thema ‘Op 
vleugels van de wind’. Het wordt een Pinksternummer, waarin we stilstaan bij de verschillende 
manieren waarop mensen geïnspireerd worden. We gaan op zoek naar de inspiratie voor schrij-
vers, dichters, dominees, musici en zendelingen. En we kijken ook naar de drijfveer van mensen 
die de jaarlijkse pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen bezoeken. In het colofon hier-
onder staan de inlever- en verschijningsdata. 

Het zomernummer van Gaandeweg komt uit op 4 juli en heeft als thema: ‘Zomaar te gaan’. 
Suggesties van lezers voor onderwerpen die bij dit thema aansluiten zijn tot en met begin april 
per e-mail of post welkom. 

 Redactie Gaandeweg

Zonnestralen door de kerkramen in de kathedraal van Chartres foto: Tineke Vlaming



Voor wij het Paasfeest vieren gaat er in de kerk heel wat aan vooraf. Veertigdagen-lang volgen wij Jezus op zijn 
weg die eindigt in Jeruzalem, waar hem onuitsprekelijk leed te wachten staat. In de laatste week voor Pasen staan 
wij hier aandachtig bij stil, net als bij de dood die op dit lijden volgt … Maar met Pasen barsten wij uit in gejuich 
want het graf waarin Jezus is gelegd, blijkt leeg en zijn vrienden bezweren ons dat zij hem levend hebben gezien. 
Dit bevestigt ons vertrouwen dat het leven sterker is dan de dood!
Onze vreugde is zo groot, dat wij met één dag nog niet zijn uitgevierd. Na de feestelijke dienst op de Eerste 
Paasdag in de kerk verplaatsen wij ons op Tweede Paasdag naar de meubelboulevard. De viering daar is nog 
populairder dan die in de kerk. Wij reizen in zo groten getale naar de woonwinkels af dat er in sommige steden 
verkeersregelaars moeten worden ingezet. Nu taal en rituelen van de kerk voor lang niet iedereen meer te begrij-
pen zijn, is het logisch dat de woonboulevard-liturgie zo’n aantrekkingskracht heeft. Niets daar behoeft nog uitleg. 
Alles is er uit het leven gegrepen. 
Allereerst haasten we ons naar een tapijtzaak om uit te drukken hoezeer wij verlangen naar grond onder de voeten. 
Wij beseffen dat wij onszelf niet staande kunnen houden. Maar wie dan wel? In de kerk hebben wij het antwoord 
waarschijnlijk al gehoord: “Onze hulp is in de Naam van de Heer”. 
Vervolgens ploffen wij neer op diverse bankstellen: romantische of strakke modellen, loungebanken, hoekbanken, 
love-seats. Wij verlangen naar ontspanning, een plek om op adem te komen na een dag vol drukke bezigheden. In de 
kerk laten wij dat zien door op zondag zomaar een uur te niksen. Er komt niets uit onze handen. Dat hoeft ook niet. 
Wij zitten onder de blik van Gods onvoorwaardelijke liefde. We mogen komen zoals we zijn. Met onze successen en 
onze mislukkingen. We hoeven niets goed te maken. Het is al goed. 
Na dit ritueel tot in de puntjes te hebben doorlopen, begeven wij ons naar de afdeling ‘eethoeken’. Wij bekijken 
ronde, vierkante, ovale en rechthoekige tafels. We proberen uitschuifbare tafels uit. Zo laten wij zien hoeveel belang 
wij hechten aan de maaltijd. Daar vieren wij ons samen-zijn met familie of vrienden. Aan tafel ervaren wij dat alles 
ons gegeven is: het eten op ons bord, de mensen om ons heen. En soms flitst zelfs even de gedachte door ons hoofd 
dat wij ook aan onszelf gegeven zijn. Wij hebben onszelf immers niet gemaakt. We ontvangen alles uit de hand van 
de liefde die ons het leven gunt. In de kerk vieren wij dat door brood en wijn te delen, beeld van Jezus, Gods gren-
zeloze liefde in hoogsteigen persoon. 
Hierna is het tijd om naar de gordijnafdeling te gaan. Daar duizelt het ons van de stoffen en dessins. We willen 
weten of de gordijnen licht doorlaten of juist verduisterend zijn. Het geeft aan hoe wij hechten aan intimiteit. We 
willen de prikkels van de wereld om ons heen soms even buiten kunnen sluiten om ons te concentreren op onze 
binnenwereld. In de kerk noemen we dat bidden. We sluiten onze ogen en vouwen onze handen om in te keren tot 
onszelf in de hoop te midden van het rumoer van de wereld het fluisteren van Gods liefde te horen. 
Ten slotte bereikt onze meubelliturgie haar hoogtepunt: we gaan naar de afdeling met bedden! We prikken onze 
vinger in matrassen van traagschuim dat je lichaam op elke plek met zachtheid ondersteunt. Die vergelijken wij 
dan met matrassen van honderden veertjes per vierkante meter, alsof je de hele nacht gedragen wordt op engelen-
vleugels. We weten best dat elk bed de potentie heeft een sterfbed te worden. Maar daar komen wij niet voor op 
Tweede Paasdag. Wij komen omdat een bed de plek is om vol vertrouwen te rusten in de liefde van God, ook als 
het donker is om je heen. Maar vooral komen wij omdat een bed de plaats is waar het licht van de morgen ons 
wakker kust. Het leven roept ons. Voor ons ligt een nieuwe dag. Wij kunnen zonder angst op weg gaan want wat 
die dag ook brengen mag: “Onze hulp is in de Naam van de Heer!”

Mariska van Beusichem (Stadspastor Zwolle)

De liturgie van de woonboulevard
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De opstanding van Jezus uit de dood is een groot wonder. 
En de centrale vraag is: Geloof je in dit grootste wonder 
ooit? Er zijn veel mensen vandaag de dag die niet zeker 
weten of ze het nu geloven of niet. En er waren veel 
mensen op de eerste Paasdag die er niet zeker van waren. 
Leerlingen van Jezus als Petrus, Jakobus, Johannes, 
Mattheüs, Bartholomeus, Simon en een man die we hebben 
leren kennen als de ‘ongelovige Thomas’. Het is jammer 
dat deze Thomas alleen zo – als ongelovige – wordt herin-
nerd. Er is veel meer aan deze man dan twijfel.

Thomas luistert rustig en aandachtig naar Jezus als deze 
hem vertelt over zijn opdracht. Al dit gepraat van komen en 
gaan is te veel voor hem. In een moment van grote eerlijk-
heid barst hij uit: “We weten niet eens waar u naartoe 
gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen 
weten?” (Joh. 14) Dat zijn de woorden van een volledig 
eerlijke man. De andere discipelen waren misschien wel 
net zo verbijsterd, maar alleen Thomas uit zich. We kennen 
allemaal dit soort mensen, als ze het niet begrijpen, blijven 
ze doorvragen. Dat is Thomas. Een onafhankelijk denker, 
een bedachtzame man. Niet zo maar iets geloven en belij-
den maar pas dan als hij er helemaal achter staat. Thomas’ 
geloof was een geloof dat vorm had gekregen door het gaan 
van de lijdensweg van een persoonlijke strijd. 

Thomas was niet aanwezig op die zondagavond toen Jezus 
plotseling te midden van zijn vrienden verscheen. Alles 
wat hij had, had hij gegeven aan Jezus en Jezus was dood. 
Hij houdt nog steeds van Hem, nog steeds wil hij geloven, 
maar zijn hart is gebroken. Diep van binnen wil hij geloven. 
Maar dit wonder was te groot om te geloven op het woord 
van een ander. Hij moest het zien om het te geloven. En wie 
zou hem dat kwalijk nemen? Voordat Thomas zou geloven 
had hij Jezus persoonlijk gezien. Hij wilde er zeker van 
zijn dat het Jezus was, niet een droom of visioen. Hij wilde 
er zeker van zijn dat het dezelfde Jezus was die hij zag 
sterven. Daarom kon hij dit keer niet gewoon geloven op 
het woord van de discipelen. Niet bij zoiets als dit. Hij was 
bereid te geloven, maar daartoe niet in staat.

We zijn inmiddels bijna 2000 jaar verder in de geschie-
denis en Thomas heeft een slechte reputatie gekregen. 
‘Ongelovige Thomas’ noemen we hem. We hebben de 
neiging om neer te kijken op deze man. Maar Jezus niet: 
acht dagen later verscheen Jezus een tweede keer aan de 
discipelen. Dit keer was Thomas er wel bij. Jezus spreekt 
tot hem als tot iemand wiens geloof zwak is, niet als iemand 
met een boos hart. “Leg je vingers hier en kijk naar mijn 
handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer onge-

lovig, maar geloof” (Joh. 20). Jezus keek niet op Thomas 
neer. Hij zei: “Ga je gang” en hij zegt dat tegen iedereen 
die zich afvraagt of het waar is. Onderzoek het voor jezelf. 
Twijfelaars zijn van harte welkom bij het lege graf. 
Geloof jij in het wonder dat we vieren met Pasen? Als je 
antwoordt: “Nee” of “Ik ben niet zeker”, voel je welkom 
bij Jezus. Het is oké om een oprechte twijfelaar te zijn. 
Alles wat God vraagt is dat mensen in overeenstemming 
zijn met zichzelf. Hij vraagt dat je dit verhaal een zelfde 
behandeling geeft als een ander verhaal. Overdenk alles 
voor jezelf en kom tot een conclusie. Het is geoorloofd om 
te twijfelen, maar laat je door je twijfels niet afleiden. Kom 
dicht bij het lege graf en zie het voor jezelf. Toen Thomas 
Jezus zag, viel hij aan zijn voeten en riep uit: “Mijn Heer 
en mijn God.” Dat is de climax van het evangelie en het 
komt van de man die in eerste instantie de sterkste twijfels 
had! Je kunt twijfelen aan het lege graf, maar je hebt een 
keuze te maken! Of je gelooft of niet, het paasfeest is een 
geweldige kans om te stoppen met twijfelen en te beginnen 
met geloven. Je weet dat Jezus stierf. Je weet dat hij stierf 
voor jou. Je weet dat hij uit de dood opstond. De vraag die 
God je stelt is: “Wat heb je gedaan met mijn Zoon, heb je 
het wonder van mijn geschenk aan jou aanvaard?” 

Rens Roos 
majoor, korpsofficier Leger des Heils Zwolle 

Ongelovige 
Thomas?

Pantheon (Rome): kruis met doek op altaar foto: Jacco Dankers

“Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je 
hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.” 
(Johannes 20:27)
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Ruim tien jaar geleden besloot het echtpaar om hun passie 
voor ikonen vorm te geven in een eigen galerie: Heutink 
Ikonen. “Wij stellen onze collectie met grote zorg samen en 
willen geen concessies doen aan kwaliteit, authenticiteit en 
herkomst van onze ikonen,” vertelt Joost. Naast het werk in 
hun galerie is hij universitair docent klinische neuropsycho-
logie in Groningen. 
Liesbeth treedt af en toe op als harpiste en is vanuit haar 
belangstelling voor vroegchristelijke kunst theologie gaan 
studeren in Groningen. “Kunstgeschiedenis is een mooi 
vak, maar juist de theologie biedt veel meer kennis om 
ikonen ook echt te kunnen begrijpen,” zo licht ze haar 
studiekeuze toe. 

Foute beschrijvingen
Joost komt van oorsprong uit een reformatorisch milieu. 
Zijn ouders hadden thuis enkele ikonen hangen. “Mijn 
vader verzamelde spullen. Eerst antiek en klokken en later 
ook ikonen. Vanwege die interesse in kunst kwam ik bij 
veilinghuizen. Daar zag ik dat beschrijvingen van christe-
lijke kunstvoorwerpen vaak niet klopten.” 
Joost attendeerde de veilingmeester op de foute beschrijvin-
gen waarop deze hem vroeg te helpen de christelijke kunst 
te beschrijven. Zo specialiseerde hij zich op jonge leeftijd 
op het gebied van ikonen. Zijn vader Helmich is nu stich-
tingsvoorzitter van het Ikonenmuseum in Kampen, waar 
Joost als deeltijd-conservator werkzaam is. 

Gebruikssporen
Hun eigen collectie in Zwolle – die los staat van het 
museum – stellen Joost en Liesbeth met grote zorg samen. 
“Omdat ikonen vaak eeuwenlang gebruikt zijn als religieus 
gebruiksvoorwerp, is het onoverkomelijk dat de sporen 
van dit gebruik zichtbaar zijn. Denk aan de gevolgen van 
aanraking, olielampen en klimatologische omstandigheden. 
Restauraties zijn – zeker bij zeer oude ikonen – dus niet 
uitzonderlijk.”

Christus zelf
Wat maakt ikonen nu zo bijzonder? “Ikonen laten de essen-
tie van het Bijbelverhaal zien,” vertelt Liesbeth. “Eigenlijk 
gaat het om een vermenging van theologie en kunst. We 
kijken niet alleen kunsthistorisch naar wat er geschilderd is, 
maar ook vanuit een geloofsachtergrond,” zo vult Joost aan.
Gods geest is aanwezig als iemand eerbiedig de Bijbel 
leest, zo geloven veel protestanten in Nederland. Voor 
orthodoxe christenen uit bijvoorbeeld Griekenland of 
Rusland geldt iets vergelijkbaars als iemand naar een ikoon 
kijkt: de heilgeschiedenis wordt door het kijken herhaald, 
het wonder gebeurt opnieuw. De ikoon is dan geen afbeel-
ding van Christus, maar het is Christus zelf. God of het 
goddelijke is aanwezig in de beweging vanuit de ikoon naar 
de mensen. En beslist niet andersom.”

Ikonen die het Paasverhaal vertellen laten zelden een 
Man van Smarten zien, zoals we in de westers-christelijke 
schilderkunst gewend zijn. Joost: “Wel laten de ikonen 
zien dat Christus neerdaalt in het rijk van de dood en daar 
onaangedaan is en triomfeert. Dat is een groot verschil. 
Waar in de westerse kerk persoonlijke schuld en de 
vereffening door het lijden centraal staan, gaat het in de 
Oosters-orthodoxe kerken meer om de imperfectie en de 
verlossing van de dood.”

Eerst twee uur bidden
Liesbeth vertelt dat ze van de Orthodoxie geleerd heeft dat 
je het geloof niet alleen moet willen bevatten of beredene-
ren, maar ook moet laten gebeuren. “Laat de beelden die je 
ziet maar bij je binnen komen en ervaar vervolgens wat er 
met je gebeurt.”
Joost: “De ikonenschilder maakt dus geen statement en 
geeft zijn eigen interpretatie of mening niet. Hij onderte-
kent niet met zijn naam. Het gaat om het ruimte maken 
voor het goddelijke. Als restaurateurs aan de slag gaan, 
gaan ze vaak eerst twee uur bidden voordat ze de eerste 
druppel verf aanbrengen. Hun werk is heel dienstbaar en zo 
ervaren ze dat ook.”

Liesbeth van Es en Joost Heutink foto: Theo Brand

In 2016 verscheen het boek: Et resurrexit. Passie en 
opstanding op ikonen met tekstbijdragen van Joost 
Heutink en Liesbeth van Es. Het boek gaat over het 
lijden en de opstanding van Christus in de beeldtaal van 
Griekse en Russische ikonen.

Uitgeverij Kok in samenwerking met Ikonenmuseum 
Kampen. ISBN 978 90 435 2665 4.

Joost Heutink en Liesbeth van Es gefascineerd door ikonen

‘Ikonen laten de essentie zien’
De veertigers Joost Heutink en Liesbeth van Es uit Zwolle verzamelen, exposeren en verkopen ikonen. In een groot deel 
van hun vrijstaande huis in Stadshagen staan of hangen de meest uiteenlopende ikonen. “Een ikoon is niet geschilderd om 
een verhaaltje te vertellen maar om een essentie over te brengen.” Theo Brand sprak met hen.



Glaskunst in ‘het licht 
van de morgen’ 
Wat doet licht als het door vensters met gekleurd glas schijnt? 
Die vraag beantwoordt Marijke Deinema. Marijke is glaskun-
stenaar en lid van de Open Kring waarvoor ze meerdere glas-
werken maakte. In haar bijdrage vertelt ze eerst over de techni-
sche kant van glaskunst en daarna over het effect van licht dat 
(kerk)ruimtes kleurt en er een eigen sfeer creëert.     

Mijn eerste gedachte over het thema ging over het ontstaan 
van het licht. God schiep het licht op de eerste dag. 
Zonder licht is er geen leven mogelijk voor mens, dier of 
plant. En ook kunstuitingen hebben licht nodig, en zeker 
glas-in-loodramen. Terwijl ik dit schrijf is het adventstijd 
en denk ik ook aan het lied: “Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal.”

Na het ontstaan van het licht, is ook het glas ontstaan in 
haar natuurlijke vorm, namelijk het lavaglas (obsidiaan), 
ook wel IJslands agaat genoemd. Maar het door mensen 
vervaardigd glas is bij toeval ontdekt (ver voor Christus) 
door verhitting van zand en nitraat (soda). Hierdoor 
ontstond er een glasachtige substantie. In de Romeinse 
tijd werd deze substantie verhit tot wel 1200oC en tussen 
stenen geperst tot er een plaatje glas ontstond. Deze plaat-
jes werden in lood gezet en zo ontstonden er glas-in-lood 
ramen. Later werden er metaaloxides aan glas toegevoegd 
en verhit tot 600oC en zo kreeg men gekleurd glas.
Tegenwoordig gebeurt het kleuren meestal met pigmen-
ten en wordt het glas machinaal tot platen gerold. Om 
een voorstelling op een glas-in-loodraam aan te brengen, 
worden eerst contourlijnen van de voorstelling aangebracht 
– grisaille – en daarna ingekleurd met pigmenten vermengd 
met gom en azijn. Daarna worden de stukken glas in een 
oven tot 600oC ingebrand. Gebrandschilderd dus. Dit is een 
techniek die ik niet toepas.
Voor de glas-in-lood ramen in De Bron in IJsselmuiden (zie 
foto, red.), heb ik gebruik gemaakt van kathedraal water-
glas in blauwtinten, in de kunst de kleur van geloof.

Het geheim van het licht van de morgen op glas-in-loodra-
men is dat, als het licht wordt en de zon gaat schijnen, de 
eerst sombere en bijna kleurloze voorstelling gaat schitte-
ren en oplichten. Met als effect dat de voorstelling op de 
ramen gaat ‘léven’. De sfeer van de kerk verandert. Het 
pakt je, beïnvloedt je, verwondert je, tilt je op en licht je op. 
’t Blijft op je lenzen of zoals Lied 463 zingt: het blijft als 
“Licht in onze ogen”.
Het effect werkt ook andersom: als in de kerk de lichten 
branden en de uitstraling naar buiten gaat. Als u de glas-in-
loodramen in hemelsblauwe tinten van Marc Chagall in één 
van de kathedralen van Metz of Reims heeft gezien, vergeet 
u dat nooit meer. 

Laat ik de Nederlandse glazeniers niet vergeten te 
noemen, zoals:
• Marc Mulders – Erasmusraam St. Jan in Gouda, Een tuin 
 van glas: gedenkraam in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
• Annemiek Punt – o.a. Grote Kerk in Delft en een raam 
 voor de Hoeksteen (dit raam is nu in de Oosterkerk in 
 Zwolle)
• Michel van Overbeeke – o.a. St. Bavo in Haarlem
• Fa. Nicolas – o.a. St Pancratius Basiliek in Tubbergen
• R. Algera – St. Clemenskerkje op Ameland 
 (in 2013 afgebrand, nu gerestaureerd)

Wellicht gaat u na deze uitleg met andere ogen kijken naar 
glas-in-loodramen. Neemt u de tijd om het effect en de 
sfeer op u in te laten werken zodat het Licht u aanstoot in 
de morgen. Als u dit leest zijn we op weg naar Pasen en 
komt het Licht van Pasen en het Licht van de Opstanding 
dichterbij.

7

Glas-in-loodramen in De Bron te IJsselmuiden
foto: Claudia van de Leur

Licht van de opstanding, Paasraam
foto: Claudia van de LeurWebsite van Marijke Deinema: www.marijkedeinema.nl
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De Paaskaars in vier gemeentes

Lutherse Gemeente
Kaarsen en kaarslicht hebben in de sacrale en seculie-
re omgeving altijd een bijzondere betekenis gehad. Nog 
steeds. We branden ze op momenten van gedenken, van 
herdenken, bij vreugde en bij droefheid. Het heeft allemaal 
te maken met de gloed van de vlam, het licht. Wanneer je 
Gods aanwezigheid in de liturgie wilt symboliseren is het 
licht en de warmte van een kaars een prachtige ervaring. 
God is onzichtbaar, maar in de brandende vlam kunnen we 
iets zichtbaar maken van de verbinding met Hem. 
Met Pasen wordt de symboliek van de kaars mooi uitge-
beeld in de Lutherse gemeente. Op Goede Vrijdag worden 
de kaarsen gedoofd, op één klein kaarsje na, dat blijft bran-
den. Ook al is al het andere licht gedoofd, dat ene kaarsje 
geeft aan dat God aanwezig blijft.
De dag na Goede Vrijdag wordt er ’s avonds na zonsonder-
gang midden op het kerkplein een vuurkorf aangestoken. 
De gemeente schaart zich er rondom en warmt zich er ook 
aan. Het licht en de warmte van een vuur in de donkere 
koude nacht vóór Pasen. De voorganger leest enkele tek-
sten die verwijzen naar Pasen. De gemeente geeft daarop 
zijn responsie. De nieuw aangeschafte Paaskaars wordt dan 
aangestoken aan het vuur van de korf. Het brandende vuur 
geeft zijn licht door aan de Paaskaars en via dit grote licht 
worden de kaarsen het gehele liturgische jaar weer ontsto-
ken. Het is altijd een indrukwekkend gebeuren wanneer de 
zojuist op het plein aangestoken kaars de kerk wordt binnen 
gedragen: De voorganger en de ‘aansteker’ voorop, lopen 
vanaf het plein zingend richting kerk. Meestal verbaasd 
nagekeken door voorbijgangers. Onder de uitroep “Licht 
van Christus” wordt de Paaskaars de kerk binnengedragen. 
Naast de altaartafel staat de uitbundig met bloemen versier-
de kandelaar waar de nieuwe kaars op wordt gezet.
De kerk wordt weer feestelijk aangekleed en het licht is 
ruimschoots aanwezig. Christus heeft de dood overwonnen. 

De Adventskerk
Ieder jaar in de Paasnacht wordt de brandende Paaskaars de 
Adventskerk binnen gedragen. Het licht van de opstanding 
doorbreekt het donker van nood en dood, de duisternis van 
de wereldnacht. De kaars wordt op een standaard gezet. 
Daarna verspreidt het licht van Pasen zich letterlijk als 
een lopend vuurtje door de hele kerk. Vanaf de Paasnacht 
brandt de Paaskaars in alle diensten waarin mensen in 
Christus’ naam bijeen zijn: elke zondag en ook door de 
week in vespers en vieringen, wanneer er afscheid wordt 
genomen van een geliefde of wanneer het feest van de 
trouw wordt gevierd. 
De Paaskaars brandt al voordat de eerste kerkgangers bin-
nenkomen. Als licht van Christus, licht van de opstanding, 
is de Paaskaars de bron waaraan alle andere kaarsen in de 

kerk hun licht ontlenen. 
Een heel jaar door. Op 
Goede Vrijdag, nadat het 
Evangelie over het lijden 
en sterven van Christus 
gelezen is, wordt in stilte 
de brandende Paaskaars 
naar buiten gedragen. Het 
licht is dan voor even uit 
het zicht, tot het in het 
donker van de Paasnacht 
opnieuw verschijnt wanneer de nieuwe Paaskaars naar 
binnen wordt gedragen. De kinderen in de kerk kiezen elk 
jaar uit welke Paaskaars de nieuwe mag worden. De oude 
Paaskaars is dan niet uitgediend, maar wordt als licht van 
de opstanding naar mensen toegebracht die in een donkere 
of verdrietige tijd van leven verkeren. 

De Hoofdhof 
Op gewone zondagen is het in De Hoofdhof na bemoe-
diging en groet een bijzonder moment: iemand uit de 
gemeente komt naar voren om de Paaskaars aan te steken. 
De reden dat precies dit gemeentelid deze zondag de 
Paaskaars mag aansteken, verschilt. Doorgaans is die reden 
wel persoonlijk: er is een bijzondere verjaardag of een jubi-
leum, een lintje of een medaille, men is voor het eerst weer 
in de kerk of de kaarsaansteker is een speciale gast. Soms 
gebeurt het ook zomaar door de jongste of iemand die erom 
gevraagd heeft. Want het is iets bijzonders, iets gewijds 
om te mogen doen en dat wordt ervaren. De reden wordt er 
gewoonlijk bij genoemd en dat ontlokt geregeld een harte-
lijke reactie van de kant van de gemeente. 
Hoog-liturgisch zal het wel niet zijn, maar in De Hoofdhof 
wordt het als warm en feestelijk ervaren en voegt het toe 
aan het kostbare dat ook deze zondag de Paaskaars mag 
branden omdat de Heer verrezen is en leeft. 
In de Stille week wordt de oecumenische traditie gevolgd: 
op Witte Donderdag wordt na de viering van brood en 
wijn het liturgisch centrum in stilte leeggehaald, op Goede 
Vrijdag is het leeg, in de Paasnacht wordt de nieuwe 
Paaskaars brandend binnengebracht.
 
Oosterkerk
Het hele jaar door, bij elke dienst brandt de Paaskaars in de 
Oosterkerk. De Paaskaars brandt en aan dit licht worden alle 
andere lichten ontstoken. Bijvoorbeeld bij de afkondiging 
van geboorte of overlijden wordt het licht van de Paaskaars 
overgebracht naar een klein licht op de tafel; het Licht dat 
er altijd is, in dagen van vreugde, in tijden van rouw. 
Bij de afscheidsdienst na overlijden brandt de Paaskaars, 
dicht bij de kist is het Licht. Soms ontsteken kleinkinderen 

De redactie van Gaandeweg vroeg mensen uit de Adventskerk (Nelleke Eygenraam), de 
Oosterkerk (Christa van Stappen), de Lutherse Kerk (Jan Grisnich) en de Hoofdhof (Lily 
Burggraaff) om iets te vertellen over de Paaskaars: gebruiken in hun eigen gemeente of 
persoonlijke ervaringen en eigen invalshoeken. De teksten hieronder zijn geschreven door 
genoemde personen. 
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Verkiezingen
Midden in de veertigdagentijd worden dit jaar in ons 
land de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-
Generaal gehouden, op woensdag 15 maart. En de 
vraag is in welke politieke werkelijkheid wij zullen ont-
waken, de morgen erop.
Zal het een morgen vol licht en hoop zijn? Zal het een 
duistere ochtendstond zijn die het ergste doet vrezen?
Of wordt het gewoon Hollands grijs, het vermoeden dat 
het kan vriezen of dooien, en dat uiteindelijk alles wel 
weer op zijn pootjes terecht komt?

Op het moment dat ik dit schrijf, begin januari, weten 
we het natuurlijk nog niet. Wat we wel weten is dat de 
PVV in alle peilingen gigantisch op winst staat en dat 
er nog nooit zo veel partijen zijn aangemeld voor de 
verkiezingen als dit jaar. De achtergronden van deze 
vooruitzichten stemmen mij niet vrolijk, omdat ze alle-
maal te maken hebben met negativisme en weerstand: 
tegen groepen mensen, tegen de politiek en de rechts-
staat … Terwijl er zo veel behoefte is aan verbinding 
en hoop, aan mensen die het leven beamen, aan idealen 
waarvoor je warm kunt worden.

Het doet me denken aan een strofe uit het lied van Huub 
Oosterhuis dat ongetwijfeld bij velen in gedachten komt 
als ze het thema van dit nummer van Gaandeweg over-
denken:

Alles zal zwichten en verwaaien wat op het 
licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien en van ons 
doen geen daad beklijft.

Het gesprek over politiek is ook een zaak voor de kerk, 
juist in de veertigdagentijd. Het gaat er dan immers 
om dat wij de geesten beproeven en onderscheiden wat 
goed en wat kwaad is? Ik hoop op een wonder in de 
nacht van 15 op 16 maart en op een lichte morgen vol 
hoop voor ons land, die donderdag.

Jan Doelman

Column

een licht aan de Paaskaars en brengen dit bij de kist van 
hun oma of opa. Een klein licht dat leven en Leven met 
elkaar verbindt, over de grenzen van de dood heen. 
Op Eeuwigheidszondag staat de Paaskaars middenvoor 
in de kerkzaal om een licht voor een bij name genoemde 
geliefde te ontsteken aan de Paaskaars, bijzonder en ont-
roerend om te ervaren wat het met je doet. En het is dan 
ook niet zomaar dat de kleine Paaskaarsen op de lichtta-
fels aan de Paaskaars worden ontstoken en zo hun plek 
vinden in de kerkzaal.
De Paaskaars is een onmisbaar symbool voor mij (Christa 
van Stappen, red.) geworden. Dat betekent ook dat ik het 
moeilijk vind wanneer, zoals gebruikelijk in de Oosterkerk, 
op Goede Vrijdag de Paaskaars wordt gedoofd. 
De dichter Martinus Nijhoff zegt het zo:

Hong’rend naar eeuwigheid
brak hij zijn leven als brood,
proefde in dit voedsel de dood,
deed afstand, en houdt zich bereid.

Luisterend, zwijgend, en in 
vroomheid bereid: voorwaar,
dit is geen einde nog, maar
een voorgoed begonnen begin.   

‘Een voorgoed begonnen begin’ nodigt mij uit te leven in 
geloof en vertrouwen, omdat het er zijn zal, altijd. Waarom 
dan het teken van Licht gedoofd …

Paasmorgen, de nieuwe Paaskaars wordt de kerk 
binnengebracht ‘Licht van Christus – Heer wij danken U’ 

Paaskaarsen in de Lutherse kerk
foto boven: Harry Konings
foto onder: Cor Noorda
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Licht van de morgen

Licht van de morgen
Dominee Marjanne Dijk is geestelijk verzorger in 
het Isala ziekenhuis. Op verzoek van de redactie van 
Gaandeweg schreef ze een korte tekst bij het thema 
‘Licht van de morgen’.

Mijn grootmoeder is een paar jaar geleden overleden, vlak 
na haar honderdste verjaardag. In het stralende mei-licht 
vierden we haar feest en toen was het klaar voor haar. Het 
leven liet haar gaan. Twee weken later, in datzelfde mei-
licht, begroeven we haar. Ze was schrijfster en predikants-
vrouw. Veel van haar uitspraken hebben de status ‘onsterfe-
lijk’ verworven. ‘Een dag met een gouden randje’ hoort daar 
zeker bij. Net als ‘schoorsteenvegertje’ (bijnaam voor pun-
kerig vriendje), ‘molensteen’ (een hypotheek) en ‘geniet van 
je jeugd’ (tegen haar kinderen van ver in de zeventig …).
Een dag met een gouden randje: de kleinste uitstapjes 
noemde ze al zo. Een vrouw die kon genieten van niks. 
“Zet mij maar op een tuinstoel op Amsterdam Centraal en 
ik heb een dag met een gouden randje”. 
Op de een of andere manier denk ik met Pasen altijd aan 
mijn oma en aan haar woorden. Of dieper: die woorden 
geven voor mij de essentie van Pasen weer. Licht van de 
morgen. De dag bij uitstek met een gouden randje. 

In het ziekenhuis ontmoet ik mensen die op allemaal ver-
schillende manieren in het leven staan. Ontroerd raak ik 
steeds door mensen die de kleine randjes licht ontdekken 
en waarderen. En het raakt me als mensen mij als geestelijk 
verzorger voor even toelaten in hun diepe kuil van ellende 
en rotzooi. 

Licht van de morgen: ik zie weer die jonge vrouw voor me 
die mij toelaat in de afgesloten ruimte waar ze verblijft. 
Depressie, psychose, wens om te sterven. “Mijn kind is 
beter af zonder mij.” En dan wekenlang om de dag met 
elkaar praten, zien hoe ze het licht in haar ogen terugkrijgt 

door de behandelingen en de rust. Haar licht in de morgen 
is en blijft licht met een donker randje, want wie weet komt 
er weer zo’n periode van disbalans. Maar voor nu is een 
dag naar huis een dag met een gouden randje. 

Licht van de morgen: dat licht is in het ziekenhuis vaak ook 
onbarmhartig en onthullend. Je ligt maanden op de intensi-
ve-care, op het randje, en dan blijf je in leven. Het licht van 
de morgen onthult dan dat je niet meer thuis zult kunnen 
wonen en afhankelijk bent van anderen. Maar je bent er! 
Voor patiënten en hun families op de ic is het het uithouden 
tussen smachten naar dagen met gouden randjes en ze heel 
soms even beleven, als de dokter goed nieuws heeft of je 
lieve vrouw haar ogen even opslaat. 

In het ziekenhuis zijn de nachten het zwaarst. Steeds maar 
wachten tot het weer een beetje licht wordt. Niet in je eigen 
bed, rare geluiden, pijnen die je niet kunt duiden, benauwd-
heid die toeneemt. Dat kleine straaltje licht door de gor-
dijnen is dan letterlijk bevrijdend licht. De morgen begint. 
Weer een dag!

Het is mijn grootmoeder allemaal bespaard gebleven. 
Behalve een heupoperatie rond haar negentigste (“ach 
kind, ’t is haast de moeite niet meer”) was ze kernge-
zond. Verdriet om verlies ging met haar mee, maar trok 
haar niet naar beneden. Er was altijd wel weer ergens een 
gouden randje te bespeuren. Een van haar favoriete zin-
nen uit het nieuwe Liedboek (lied 978:4) was: “dan is het 
aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.” Licht 
van de morgen …

Geloven doe je in de kerk  De Protestantse Kerk in Nederland is een publiekscampagne gestart: ‘Geloven doe je in de kerk?’. 
 In Zwolle doet de Stinskerk ook mee met posters op de ramen.  foto: Saskia Dankers
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Armoede: meer dan ‘geen centen’ alleen
Een bekende uitdrukking is ‘laat je linkerhand niet weten wat je 
rechterhand doet’. Voor de hulp van de diaconie geldt dit ook. 
Deze hulp gebeurt in stilte en onvoorwaardelijk.
Soms is het echter ook goed om zichtbaar te maken wat je doet. 
Eind 2016 verscheen het rapport ‘Armoede in Nederland 2016’. 
Dit is een onderzoek naar hulpverlening door kerkelijke organisa-
ties in Nederland. Vanaf 2002 verschijnt er periodiek een dergelijk 
rapport, het huidige is de zevende in een reeks.
Het is niet de bedoeling om dit artikel te vullen met cijfers. Toch 
enkele om een indruk te geven. Het rapport constateert: Er is 
armoede in Nederland en de situatie is verslechterd sinds het 
begin van de economische crisis in 2008. Meer dan 3% van de 
Nederlandse bevolking verkeert in langdurige armoede. Ruim 
12% van de kinderen groeit op in armoede en heeft daardoor al 
direct een achterstand in kansen voor onderwijs en deelname aan 
de samenleving. 
Verder is het aantal daklozen in zes jaar tijd met driekwart toe-
genomen en stijgt het aantal problematische schulden explosief.  
Lokaal in Zwolle zijn deze ontwikkelingen herkenbaar. In de eer-
ste acht maanden van 2016 is er door de diaconie aan individuele 
hulpverlening twee keer zoveel uitgegeven als in heel 2015. De 
verwachting voor 2017 is dat dit zich zal doorzetten. In de Zwolse 
praktijk merken we dat bij mensen die langdurig moeten rondko-
men van een laag inkomen, de rek er gewoon uit is. De reserves 
zijn al jaren op en zuiniger dan zuinig kan niet meer, een mens 
moet ook leven. Voor veel van deze mensen is het iedere week 
weer een overlevingstocht.
Nu is een laag inkomen of jarenlang in armoede leven niet alleen 
een kwestie van centen. Vaak worden mensen bewust of onbewust 
geconfronteerd met uitsluiting, ze kunnen niet meedoen aan de 
samenleving of hun kinderen worden gepest op het schoolplein 
omdat ze geen merkkleding dragen of niet kunnen vertellen van 
een (verre) vakantie. Hierin valt een wereld te winnen.
Als de voorzieningen al toereikend zijn, is er nog een punt van de 
schaamte. Mensen hebben vaak eerder dan ze denken of weten 

recht op een pakket van de Voedselbank of een andere voorzie-
ning, maar doen daar uit schaamte geen beroep op. De diaconie 
van de PGZ is met de Voedselbank in gesprek hoe we deze barriè-
res kunnen beslechten of de drempels verlagen.
Iedereen kan er aan meedoen om dit stigma te doorbreken en kan 
zich inzetten voor een samenleving waar iedereen een menswaar-
dig bestaan heeft. 

Tot slot, we zijn op weg naar Pasen. Ik wil eindigen met de 
geschiedenis van de opwekking van de jongeling van Naïn. In 
Lucas 7 wordt dit beschreven. In dit gedeelte staat een zin die 
vaak onopgemerkt blijft. Na de opwekking staat er “en Jezus gaf 
hem terug aan zijn moeder”. Deze daad had een enorme impact. 
Doordat de moeder haar zoon weer terug kreeg, was er weer per-
spectief voor haar bestaanszekerheid en kon ze weer voorzien in 
haar dagelijkse levensbehoeften. Zo mogen we als leden van de 
kerk, in navolging van Hem mensen weer perspectief beiden. Zo 
kunnen we de levende en opgestane Heer met onze gaven dienen 
en deze verbinden met het leven van iedere dag. Goede en geze-
gende paasdagen gewenst.

Wim van Ree, diaconaal consulent Protestantse Gemeente Zwolle

NB Het in dit artikel vermelde armoedeonderzoek staat op de 
website van de diaconie: www.diaconiezwolle.nl 

Ouderenmiddagen in de Jeruzalemkerk 
Op maandagmiddag (van 14.30 tot 16.30 uur) komen eens in de twee weken ouderen bij elkaar in de zaal van de Jeruzalemkerk. 
Het zijn niet alleen gezellige ontmoetingen, maar er is ook een gevarieerd programma dat altijd begint met een korte meditatie.

Dit is de invulling voor de komende periode: 
• 6 februari: dhr. R. Heij uit Wezep neemt de aanwezigen mee op een boeiende tocht door Groot-Brittanië: langs Canterbury, 
 Londen, Stonehenge, het eiland Isle of Wight, Land’s End, de berg Snowdon, alles met beelden via een overvloeiprojector.
• 20 februari: meditatie door dhr. Wim Eikelboom; na de pauze bingo. 
• 6 maart: Corrie Meijer houdt een boeiende en leerzame presentatie over De Tabernakel.
• 20 maart: Creatieve middag geleid door de dames van de Oost Europa-commissie met verkooptafel van zelfgemaakte kaarten, 
 honing, jam en dergelijke.
• 10 april: Paasviering van 15.30 tot 18.30 uur, met als afsluiting een broodmaaltijd.
• 24 april: Feestelijke slotmiddag van 15.00 tot 18.30 uur. Mevrouw Janny van Rijn uit Bodegraven houdt een bijzondere 
 presentatie over Corrie ten Boom. Aansluitend is er een broodjesmaaltijd.

Voor de laatste twee middagen is het belangrijk dat u zich opgeeft, dat kan tot de woensdag eraan voorafgaand bij Niesje Bredewout 
(tel. 038 4650600). De commissie heet u hartelijk welkom: Janny Kragt (tel. 038-4223171), Rijka Klaassen (038-4654213), Niesje 
Bredewout, Janny Mouthaan en Truus de Ruiter.

Aandacht voor
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Aandacht voor

De Adventskerk, de Oosterkerk en de 
Open Kring hebben samen weer een 
dagboek voor de veertigdagentijd uitge-
bracht dat geheel bestaat uit bijdrages van 
gemeenteleden. Het thema is dit naar: ‘Op 
reis’. Verhalen en teksten uit de Bijbel 
waarin mensen opbreken en op weg gaan, 
vrijwillig of onvrijwillig, vormen hierin 
de rode draad. Het gaat zowel om het 
letterlijk op weg zijn als de innerlijke reis 
die wordt afgelegd. Daarbij wordt ook 

een reis door de Bijbel heen gemaakt. 
Het boekje begint met de oerverhalen 
uit Genesis om in de Stille Week uit te 
komen bij de weg van Jezus, de intocht 
van Jeruzalem en de Via Dolorosa die 
daarop volgt. Het dagboek is voor € 4,50 
te koop op het kerkelijk bureau en in de 
deelnemende kerken op zondag na de 
dienst (in de tweede helft van februari).
De meeropbrengst is bestemd voor 
Jambo Kenya, een diaconale jongeren-

vakantie die komende zomer die vanuit 
de Adventskerk georganiseerd wordt en 
waarbij ook de Oosterkerk betrokken is.

Zijn wij een product van ‘de joods-chris-
telijke cultuur’? Is daar alles mee gezegd? 
Onze joods-christelijke cultuur is immers 
voorafgegaan door het geloof van onze 
Germaanse/Saksische voorouders. Dat 
roept boeiende vragen op: Wat geloofden 
zij? Wat vind je in onze omgeving en in 
ons geloven en alledaagse leven nog van 
die oude invloeden terug? En: Mag je dat 
zonder meer afdoen als achterhaald? 
“Waarom leerde ik op school over de 
Griekse mythologie en niets over de 
mythen uit de ‘Germaanse wereld’?!” 
Vanuit die vraag schreef dr. Vreekamp 
het boek Zwijgen bij volle maan. Veluwse 
verkenning van Edda, Evangelie en Thora. 
Vreekamp, die zichzelf een heiden-chris-
telijke theoloog noemde, wil in gesprek 
komen met zijn heidense wortels. En in 
dat gesprek gaat het ook over jodendom 
en christendom. De Edda, een goden- en 
heldenboek, geeft hij veel aandacht. Ook 
laat hij zien dat het christendom heidense 
gebruiken heeft overgenomen.
Er wordt een groep (niet groter dan 10 
mensen) gestart, waarin dit thema verkend 
wordt. Van de deelnemers wordt gevraagd, 

dat zij met respect kunnen luisteren naar 
wat andere mensen uit de kring beweegt. 
De kring wordt geleid door ds. Bas 
Zitman, die dr. Vreekamp goed kende. Hij 
was predikant van de Grote Kerk van Epe 
– de kerk die in de boeken van Vreekamp 
een grote rol speelt. Samen met Vreekamp 
voerde hij vele gesprekken over de verhou-
ding tussen Edda en Thora. 
We komen de eerste keer bij elkaar bij 
Marie-José van Voorst, Oosterstraat 13, 
tel. 06 53427500. Van de deelnemers 
aan deze kring wordt verwacht, dat zij 
het boek Zwijgen bij volle maan van H. 
Vreekamp in hun bezit hebben (uitg. 
Boekencentrum; € 25,00). 
Het Platform Religies en Levensbeschouw-
ingen Zwolle en de werkgroep Samen 
Leven Anders Geloven in Zwolle onder-
steunen het initiatief tot deze kring. 
De bijeenkomsten vinden plaats op 23 
februari, 9 maart, 23 maart en 6 april, van 
20.00 tot 22.00 uur. 
Locatie: Oosterstraat 13, Zwolle. 
Aanmelden: per e-mail of post bij ds. 
Bas Zitman, Cleyndertstraat 65, 8044PN, 
Zwolle, zitman1@zonnet.nl. 

Gezamenlijk dagboek voor de veertigdagentijd

Gesprekskring ‘Zwijgen bij volle maan’ in Zwolle

Gedichten lezen in de Oosterkerk
Op de dinsdagavonden 14 februari en 7 maart 2017 worden in een kleine groep 
gedichten gelezen en daarover van gedachten gewisseld. Plaats: Oosterkerk, 
Bagijnehof; tijd: 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom, je hoeft geen ‘verstand te 
hebben van poëzie’, het gaat om het leesplezier. Het samen intensief lezen van een 
gedicht kan een verrijkende ervaring zijn. Het gedicht kan meer voor je gaan leven 
dan bij een vluchtiger lezing mogelijk is. Gespreksleiders zijn Lodewijk Kruithof en 
Sytze de Boer. Aanmelden kan door te mailen met Sytze de Boer, s.de.boer1@home.
nl, maar bellen kan ook: tel. tel. 038-4546229.

Licht van de morgen foto: Tineke Vlaming



13

Sinds 2007 komen deelnemers uit de 
Adventskerk en parochianen van de 
Thomas a Kempisparochie samen om 
kennis te maken met elkaars tradities, vie-
ringen en gebruiken. Dit jaar doet ook de 
Oosterkerk mee. 
Op twee dinsdagavonden in het voorjaar 
verdiepen we ons in de betekenis van 
beelden voor de geloofsbeleving. En dan 

bedoelen we niet alleen beelden in de zin 
van symbolen en beeldspraak, maar ook 
echte beelden, die in de kerk te vinden 
zijn. Of juist niet meer, doordat ze gedu-
rende de beeldenstorm in de tijd van de 
Reformatie weggehaald of vernietigd zijn. 
Waartoe dien(d)en beelden in de kerk? 
Waarom de beeldenstorm? Wat is de ach-
tergrond van het beeldverbod? 

Data: dinsdag 14 maart, deze avond zal 
waarschijnlijk gehouden worden in de 
Dominicanenkerk en dinsdag 21 maart, 
20.00 uur in De Bagijn bij de Oosterkerk; 
inleiders zijn pastor Hans Schoorlemmer 
en ds. Nelleke Eygenraam; deelnamekos-
ten: € 2,00 per avond; opgave voor 1 maart 
bij Nelleke Eygenraam, tel 038-4525223, 
dominel@hetnet.nl.

Van 1963 tot 1974 was ds. Jaap van 
Slageren werkzaam als missionair predi-
kant in Kameroen. Dat is al lang geleden, 
maar de gebeurtenissen en ervaringen van 
die tijd echoën nog na in zijn bewustzijn 
en houden hem nog steeds zo sterk bezig 
dat hij ze op schrift heeft gesteld. Dat is 

intussen een persoonlijk document gewor-
den, bestemd voor zijn kinderen, familie en 
zendingsvrienden. De mensen die aan deze 
kring willen mee doen, krijgen allemaal 
een exemplaar. Een uniek document dat je 
meeneemt in het missionaire verleden. Het 
wordt beslist een avontuurlijke en inspi-

rerende verkenningstocht op de woens-
dagochtenden 8 en 22 maart, van 9.30 tot 
11.00 uur in wijkcentrum SIO/Adventskerk 
(Troelstralaan 2). Meer informatie bij ds. 
Henk Ottevanger, tel. 038-4600659, h.otte-
vanger@hetnet.nl; opgave via raad.vent@
adventskerk.nl.

Oecumenische ontmoeting: Beelden in de kerk

Missionaire gebeurtenissen en ervaringen in Kameroen

Kloosterbioscoop
Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen over na te praten, 
is een activiteit die de Oosterkerk samen met de Dominicanenkerk en de 
Thomas a Kempisparochie organiseert. De ontvangst met koffie of thee, in de 
refter van het Dominicanenklooster, is telkens vanaf 19.15 uur, waarna om 
19.30 uur de vertoning van de film begint. De entree bedraagt € 5,- (inclusief 
de consumptie). Op donderdag 9 maart wordt gekeken naar de film ‘Dead 
man walking’, die gaat over het contact tussen een ter dood veroordeelde 
jonge man en een non die hem bezoekt. Het is een indringende film.

Kringwandeling in de Stille Week
Wandelen met een vraag, een lied, een gedachte. Delen daarvan met medewandelaars. In weer of geen weer. Dit seizoen wordt er 
met regelmaat gewandeld vanuit de Open Kring. Het gaat om een wandeling van strak anderhalf uur, onderweg is er tijd voor bezin-
ning. In de Stille Week, op woensdag 12 april, zal de wandeling in stilte zijn – stilte die getekend wordt door een voorbereiden op 
Pasen. Opgave bij margojonker@openkring.nl is handig – dan wordt er op je gewacht. Maar het hoeft niet. Er wordt om 9.30 uur 
gestart bij de Vreugdehoeve, Zalkerveerweg 20. Nadien is er tijd om elkaar te spreken, met een kopje koffie.

Excursie naar Groninger kerken op 13 mei 
In het kader van het jubileumjaar 500 jaar Protestant gaat op zaterdag 13 mei 2017 een groep onder leiding van de Zwolse kerkhis-
toricus dr. Gert van Klinken op pad naar Middeleeuwse kerken in het Groninger land, die onder invloed van de Reformatie een heel 
eigen inrichting kregen. Met Gert van Klinken is er niet alleen een zeer deskundige, maar ook enthousiaste gids. Voor informatie en 
opgave: Nelleke Eygenraam (038-4525223, dominel@hetnet.nl)
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Aandacht voor

In mei 1992 is de ZWO-commissie van 
de Stinskerk opgericht (Z.W.O. staat 
voor: Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking). Dat wordt 
dit jaar gevierd door op verschillende 
momenten aandacht te vragen voor de 
doelstelling en het project van dit jaar.
Op 6 april is er een avond in de Stinskerk 
waarvoor aan oud-bestuursleden, geno-
digden en andere bekenden zal wor-
den gevraagd om het jubileum mee te 

vieren. Er wordt die avond aandacht 
geschonken aan de werkzaamheden van 
de afgelopen jaren, het contact met de 
Betlejemgemeente in Pila in Polen, en alle 
projecten van de laatste jaren zullen aan 
bod komen door middel van foto’s, brie-
ven et cetera. Er zal ruime gelegenheid 
zijn om elkaar te ontmoeten.
Om de onkosten te dekken wordt aan de 
bezoekers een bijdrage gevraagd. Als 
daarvan geld overblijft, gaat dit naar het 

project van dit jaar: de straatdokter in 
Zwolle. Dit keer is er dus een project 
dicht bij huis. De straatdokter komt op 
22 maart in de Stinskerk vertellen over 
dit project. Meer informatie erover is te 
vinden op de www.stinskerk.nl onder 
kerkenraad/diaconaat en in de map op de 
ZWO-plank in de hal van de Stinskerk.

Jubileum: ZWO-commissie Stinskerk bestaat in mei 25 jaar

Kijken met andere ogen naar beeldende kunst
Zolang er mensen zijn op aarde hebben zij/wij te maken met goed en kwaad, lelijkheid en schoonheid, zonden en deugden. Hoe 
daarin een weg te vinden is telkens opnieuw thematiek in de Bijbel. We zien het weerspiegeld in kerkelijke leefregels en christelijke 
ethische richtlijnen. Maar ook daarbuiten: van de klassieke Griekse mythologie bijvoorbeeld tot aan de postmoderne filosofie van de 
levenskunst, worden de mogelijkheden die een mens te midden van goed en kwaad heeft aan een nadere beschouwing onderworpen.
Op woensdag 29 maart wordt met andere ogen gekeken naar zonden en deugden en de soms flinterdunne scheidslijn tussen beide. 
We kijken niet alleen passief naar hoe beeldend kunstenaars zich ertoe verhouden, maar laten ons op deze middag in de veertigda-
gen- of vastentijd ook prikkelen tot een (kritische?) blik op ons zelf. 
Tijd en locatie: 14.30 tot 17.00 uur in wijkcentrum SIO/Adventskerk, Troelstralaan 2; gespreksleiders: Peter den Hengst en Nelleke 
Eygenraam (tel. 038-4525223, dominel@hetnet.nl)

Muziek met een Plus in De Hoofdhof
Ook in 2017 wordt in De Hoofdhof in Berkum een serie verrassende concerten georganiseerd: vol variatie en met grote en kleine 
ensembles. In de komende maanden staan de volgende concerten op het programma:
• Zondag 12 februari: HetConsort3.0: Fijnzinnige kamermuziek uit de barok door Marleen Veldstra, viool, Corien Kok, cello en 

Carl Visser, klavecimbel en orgel.
• Zondag 12 maart: Harpiste Regina Ederveen en woordkunstenaar Robert Laboresa 
• Zondag 2 april: De Meezing Mattheüs: de Mattheüs Passion in een korte uitvoering met een klein orkest, een soliste en een vertel-

ler in de rol van evangelist. Een projectkoor zal een aantal van de koralen in de meerstemmige zetting zingen. Iedereen die graag 
wil meezingen in het projectkoor, kan zich aanmelden via muziekmeteenplus@gmail.com (vermeld in welke koorpartij – sopraan, 
alt, tenor of bas – u wilt meezingen). Er wordt een specia-
le oefendag georganiseerd, waarvoor u wordt uitgenodigd. 
Deelname aan het projectkoor kost € 10,-. Niet zelf mee-
zingen? Ook toehoorders zijn van harte welkom.

• Zondag 23 april: Sânman & Sikke: een stoere Friese man-
nenzanggroep. Een licht repertoire, met een knipoog naar 
de klassieke muziek.

• Zondag 21 mei: Het Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel.

De concerten beginnen om 15.00 uur. Wilt u op de hoogte 
blijven van het nieuws rondom het programma van Muziek 
met een Plus? Stuur dan een mailtje naar 
muziekmeteenplus@gmail.com en u ontvangt de (gratis) 
nieuwsbrief. Voor meer informatie: Ab Kasper, 
tel. 06-26900994.

Harpiste Regina Ederveen en woordkunstenaar Robert Laboresa komen op 12 
maart naar De Hoofdhof in Berkum, bij Muziek met een plus.
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Van 1 tot en met 11 september wordt er 
een rondreis naar Israël en de Palestijnse 
gebieden georganiseerd. Er zijn bij deze 
reis een aantal ontmoetingen met mensen 
en organisaties die zich inzetten voor vrede 
en gerechtigheid. De reis wordt PGZ-breed 
georganiseerd en is aantrekkelijk voor 

iedereen die belangstelling heeft voor het 
Joodse en Palestijnse volk en de samenle-
ving in Israël. 
Dit is een reis die ‘anders’ is dan de tra-
ditionele Bijbelse reizen. Het definitieve 
programma is op te vragen bij Anneke van 
der Meulen, an.vandermeulen@planet.nl, 

tel. 06-53720539 of 038-4652579. 
De informatieavond staat gepland op 
donderdag 16 maart 2017 om 20.00 uur 
in SIO, Thorbeckelaan 2, Zwolle (bij de 
Adventskerk).

Rondreis Israël en de Palestijnse gebieden

Stille Week 2017 Adventskerk en Oosterkerk
De Oosterkerk en de Adventskerk houden de vieringen in de Stille Week dit jaar voor het eerst gezamenlijk. Er is gekozen om in het 
begin van de week voor de vespers iedere avond om 19:30 uur in de Oosterkerk bij elkaar te komen, en in de tweede helft van de 
week op dezelfde tijd in de Adventskerk. Op Goede Vrijdag zijn er twee diensten: een gezongen Passie in de Oosterkerk met eigen-
tijdse Nederlandstalige popmuziek en een viering waarin de Paascyclus wordt voortgezet in de Adventskerk. De viering op Stille 
Zaterdag begint niet om 19.30, maar om 22.00 uur. 
Deze gezamenlijke opzet is een experiment. Wanneer het volgend jaar wordt voortgezet, wordt de indeling omgedraaid: er wordt dan 
begonnen in de Adventskerk en de cyclus wordt vervolgd in de Oosterkerk.

Ontmoetingshuis voor Moderne Devotie
Nieuwe PKN pioniersplek

Begin 2017 gaat de nieuwe PKN-pioniersplek ‘Ontmoetingshuis voor Moderne Devotie’ van start. In 
dit ontmoetingshuis staat de actualiteit van de Moderne Devotie centraal. Het huis biedt ruimte voor 
ontmoeting, verdieping en viering in de geest van deze spirituele beweging. Op zondag 5 februari is 
de pioniersplek, na de Michaëlsviering, feestelijk ingeluid in de Grote kerk en is de samenwerkings-
overeenkomst getekend.

Op zeven dinsdagavonden zijn er bijeenkomsten met een maaltijd, hierbij wordt ingegaan op een 
kerntekst uit de Navolging van Christus van de Zwolse mysticus Thomas a Kempis. De reeks wordt 
afgesloten met een devotiewandeling en lunch op zaterdag 3 juni.
Data: dinsdagen 14, 28 februari, 14, 28 maart, 11 april, 2, 16 mei en zaterdag 3 juni, tijd van 18.30 
tot 21.00 uur; deelnamekosten: € 7,50 euro per bijeenkomst (inclusief maaltijd); locatie: Grote kerk 
in Zwolle. Aanmelden: via het contactformulier op www.grotekerkzwolle.nl. 

Meer informatie: Hans Tissink: hanstissink@kpnmail.nl, Mink de Vries: devriesvrolijk@tiscali.nl of 
Anneke van der Meulen: an.vandermeulen@planet.nl. 

Glas-in-loodraam met afbeelding van Thomas a Kempis, door W.F. Dixon 
(1884, Rijksmuseum, Amsterdam)

Op donderdag 9 februari bent u harte-
lijk welkom in de Oosterkerk op een 
leerhuisavond over namensymboliek 
in het Bijbelboek Ruth, door ds. Jaap 
Jonkmans. 
Overal in de Bijbel, maar zeker in het 
Bijbelboek Ruth, staan heel veel namen 
genoemd. Alle namen in de Bijbel 

hebben betekenis, zoals ook uw eigen 
naam betekenis heeft. In de Bijbel zijn 
de namen en hun betekenis echter altijd 
gelinkt aan God en Zijn heilsplan. Juist 
in het boek Ruth is dat duidelijk het 
geval en leiden de namen via koning 
David in het Oude Testament rechtstreeks 
naar Jezus in het Nieuwe Testament.

Er is koffie vanaf 19.45 uur (€ 0,80 per 
kopje) en er wordt gestart om 20.00 uur. 
Opgave vooraf is niet nodig. 

Namensymboliek in Ruth
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Aandacht voor

Luther musicus? Bach theoloog? Is dat 
geen vergissing?! Nee: Luther componeer-
de wijzen voor kerkliederen, Bach hakte 
theologische knopen door. Theologie en 
muziek: in de Lutherse traditie zijn ze 
nauw verbonden. Ds. Hans Mudde houdt 
over dit onderwerp een lezing in de Zwolse 
Lutherse Kerk (Koestraat 2/4) op woens-
dag 22 maart om 20.00 uur. De lezing 
wordt afgesloten met een borrel. 
Ds. Hans Mudde is emeritus predikant, hij 
was van 1975 tot 1988 predikant van de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle.

Gebrandschilderd raam met afbeelding van 
Maarten Luther (Protestantse Marktkerk Sint-
Cosmas en Sint-Damianus te Goslar (Duitsland))

Lezing: De musicus Luther en de theoloog Bach

Drieklank Sing-in 12 maart
Op zondag 12 maart om 19.00 uur vindt in de Ichthuskerk (Campherbeeklaan 69) weer de halfjaarlijkse gezamenlijke Sing-in van de 
drie kerkelijke gemeenten in Zwolle-Berkum plaats, voorbereid door de werkgroep Drieklank. Het thema is ‘Op weg gaan’. De pre-
sentatie is in handen van ds. L.A. Burggraaff. Muzikale medewerking wordt verleend door een gelegenheidskoor onder leiding van 
Aad Stevens. Na afloop is er koffie of thee.
De werkgroep Drieklank zet zich in voor het tweemaal per jaar voorbereiden van een Sing-in, waarbij het accent ligt op samen-
zang uit de liedbundels van de drie kerken (dat zijn: de Ichtuskerk: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, De Hoofdhof: Protestantse 
Gemeente Berkum en de Sionskerk Berkum en Zwolle-Noord: wijkgemeente van de PGZ). 

Het is al ver na Driekoningen als u dit 
leest. Na 6 januari zijn de wijzen uit het 
oosten naar huis vertrokken. En toch zijn 
er in Nederland nog steeds ‘wijzen uit het 
oosten’. De in Zwolle woonachtige ds. 
Jaap van Slageren schrijft over hen. In 
een mooi uitgevoerd boekwerk: Wijzen uit 
het Oosten uit zo verren land, Oriëntaals-
Orthodoxe Kerken in Nederland. Over hun 
geschiedenis, liturgie en geboorteverhalen 
van Christus. 
Vorig jaar, met Pinksteren, waren ze muzi-
kaal aanwezig in de Grote Kerk in Zwolle, 
tijdens ‘De tongen los’, georganiseerd 
door SKIN (Samen Kerk In Nederland). 
Her en der in Nederland, ook in Zwolle, 
zijn er vieringen en zelfs kerkgebouwen 
overgenomen of nieuw gebouwd. Over 
een aantal kerkelijke gemeenschappen met 
wortels in het Midden-Oosten worden we 
in dit boek nader geïnformeerd. Vanwege 
die wortels worden ze aangeduid als ‘ori-
entaals’, om een duidelijk onderscheid te 
maken met de Oosters-Orthodoxe kerken, 
zoals de Grieks-Orthodoxe en Russisch-

Orthodoxe kerken. 
Met dit fraaie boek komen we het een en 
ander te weten over heden en verleden 
van – in deze volgorde – de Syrisch-
Orthodoxe kerk met haar oorsprong in 
Syrië en Zuid-Turkije, de Koptisch-
Orthodoxe kerk met als bakermat Egypte, 
de Ethiopisch- en Eritrees-Orthodoxe 
Tewahedokerken en de Armeens-
Apostolische kerk. Vanwege de titel heeft 
ds. Van Slageren een aantal prachtige ver-
halen en sketch-teksten voor de Advent- 
en Kersttijd opgenomen, soms letterlijk 
uit de mond van in Nederland wonende 
gelovigen opgetekend. En achter in het 
boek zijn prachtige illustraties te bewon-
deren. Ds. Van Slageren heeft hiermee 
zijn brochure voor de landelijke Raad van 
Kerken van 2015 stijlvol uitgewerkt tot 
een informatief en prettig leesbaar boek. 

Ds. Jaap van Slageren: Wijzen uit het 
Oosten uit zo verren land. Oriëntaals-
Orthodoxe Kerken in Nederland. Over 
hun geschiedenis, liturgie en geboorte-

verhalen van Christus. Uitg. Bar Ebreyo 
Press. € 19.90

Ad Geerling

Wijzen uit het oosten nog steeds in ons land
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Kerkelijk Bureau

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, 
In Zwolle-Zuid: W.A. Stomp-de Koning, Rendierveld 41, 
 tel. 465 36 63
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.

Opbrengst giften voor 
Gaandeweg
Bij de 4e editie van Gaandeweg in 2016 werden de lezers 
middels een brief opgeroepen om een vrijwillige bijdrage 
over te maken. Deze oproep had tot en met 22 december 
2016 het mooie bedrag van € 32.472 heeft opgeleverd. Dit 
is ruim € 5700 meer dan het jaar daarvoor op hetzelfde 
moment. Omdat er na genoemde datum ook nog giften zijn 
binnengekomen, betreft het hier nog niet de eindstand!
De redactie is erg blij met deze opbrengst, omdat het een 
blijk van waardering is voor Gaandeweg. Ook in 2017 
zullen de redactieleden zich weer met overgave en plezier 
inzetten om bladen van goede kwaliteit te maken.
Heeft u nog niets overgemaakt, maar draagt u Gaandeweg 
wel een warm hart toe? Uw bijdrage is nog steeds welkom 
op IBAN NL38FVLB0699769167 t.n.v. Gaandeweg.

Dank aan ondernemers 
en bedrijven!
Gaandeweg kan niet bestaan zonder de opbrengsten van de 
advertenties. Daarom veel dank aan alle ondernemers en 
bedrijven die ondanks vaak krimpende reclamebudgetten, 
nog steeds bereid zijn regelmatig in het blad te adverteren. 
Bent u ondernemer en heeft u belangstelling om eenma-
lig of vaker te adverteren? Neem dan contact op met het 
Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle 
(zie gegevens in de kolom hiernaast). U bereikt een 
groot publiek en draagt bij aan de instandhouding van 
Gaandeweg. Adverteren kan vanaf € 100,-, bij advertenties 
in meer dan twee nummers ontvangt u korting. 
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Bij de kerkdiensten

Viering Wereldgebedsdag
Op vrijdag 3 maart (Wereldgebedsdag) is er om 15.00 een viering in de Kievitsbloem. Voorganger is ds. Nelleke Eygenraam.

Opendeurdiensten Adventskerk 
In de Adventskerk vinden de komende periode twee Opendeurdiensten plaats: laagdrempelige vie-
ringen, voor jong en oud. 
Op zondag 5 maart (19.00 uur) zal ds. Karolien Zwerver uit Raalte (voorheen woonachtig in 
Zwolle Zuid) de kerkgangers inspireren aan de hand van het jaarthema: Vrijheid. Gospelkoor 
Living Colours uit Dronten zal in deze dienst haar muzikale medewerking verlenen. 
Op zondag 2 april (19.00 uur) kijken en luisteren we naar het paasproject door gospelkoor TODA 
uit Rijssen. Want Alzo Lief ... is een unieke muzikale vertelling van het verhaal van Pasen. Tijdens 
Pasen staan we stil bij het leven, de dood en de opstanding van Jezus. Een eeuwenoud verhaal, 
bepalend voor het christelijk geloof. De Zoon van God kwam naar de wereld om de relatie tussen 
God en mensen goed te maken. Een verhaal over verraad en opoffering, radeloosheid en hoop, haat 
en liefde, eenzaamheid en verbinding. Een verhaal waar iedereen zich in kan herkennen.

In Zwolle-Zuid wordt de veertigdagentijd 
op Aswoensdag (1 maart) begonnen met 
een oecumenische viering in de Jozefkerk 
(Ministerlaan 203, bij het winkelcentrum), 
aanvang 19.00 uur. Voorganger is ds. Hans 
Tissink. Op de daarop volgende woens-
dagavonden 8, 15, 22, 29 maart en 5 april 
is er telkens een korte sobere vesper in de 
Adventskerk (Troelstralaan 2) van 19.00 
tot 19.30 uur. 

Midden in de drukke week maken we even 
pas op de plaats om tot bezinning en inkeer 
te komen. Op 1 maart werkt de gebeds-
groep aan de vesper mee. De werkgroep 
ZWO geeft mede vorm aan de overige 
vespers. De vesper van 22 maart wordt 
voorafgegaan door een sobere maaltijd, 
aanvang 17.45 uur. 
In de vespers volgen we het thema van 
Kerk in Actie: ‘Sterk & Dapper. Deel als 

Jezus’. Overal ter wereld leven sterke 
meiden en vrouwen en dappere jongens 
en mannen. In makkelijkere en moeilijke-
re omstandigheden. Dit vraagt om kracht 
en om doorzettingsvermogen. Jezus 
deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. 
En uit liefde volbracht hij krachtig zijn 
lijdensweg. Mensen worden opgeroepen 
om ook sterk en dapper te zijn en te delen 
zoals Hij deelt.

Vespers in de Adventskerk in de veertigdagentijd

ds. Karolien Zwerver

Elke zondag is er om 16.30 uur een 
Michaëlsviering in de Grote Kerk. De 
opzet kan per zondag verschillen: de meer 
‘reguliere’ opzet, naast een vesper of vie-
ring met een sterk Taizékarakter. 
• Op 12 februari is er een cantateviering. 

Dit is een gezamenlijke viering van de 
Grote Kerk en de Lutherse Gemeente, 
uitgevoerd wordt Bachs Mis in G mineur, 
BWV 235 door het Cantatekoor, orkest 
Musica Michaelis, Gea Hoven (orgel) en 
solisten onder leiding van Toon Hagen. 
Voorganger is Susanne Freytag, predi-
kant van Evangelisch-Lutherse gemeente 
Zuid-Nederland.

• Het thema van de vieringen tot en met 26 
februari 2017 is: ‘Moderne heiligen’. Ook 
in onze tijd zijn er mensen die opvallen 
door hun bijzondere aandacht voor de 
medemens en hun grote maatschappelij-

ke en sociale betrokkenheid. Zij zouden 
kunnen worden getypeerd als moderne 
heiligen. In iedere Michaëlsviering wordt 
een van deze moderne heiligen naar 
voren gehaald en even in het licht gezet 
als voorbeeld voor ons allen.

• Hierna – tijdens de veertigdagentijd – is 
het thema: ‘You and I’. Dit thema is ont-
leend aan de gelijknamige World Press 
Photo-tentoonstelling in de Grote Kerk, 
van vrijdag 10 maart tot en met zaterdag 
1 april 2017. Dit thema kan op heel ver-
schillende manieren worden uitgelegd 
en uitgewerkt: God-mens, mens-God, de 
medemens-ik, ik-medemens. De ander met 
of zonder hoofdletter en de mens als indi-
vidu, naast, met of juist tegenover elkaar. 
Zo mogelijk worden ook verbanden gelegd 
met de geëxposeerde foto’s.

• Op Goede Vrijdag begint om 21.30 uur 

de Kruismediatie. Dit jaar wordt de 
Marcuspassie van Berry van Berkum uit-
gevoerd door de Michaëlscantorij onder 
leiding van cantor-organist Toon Hagen.

• Op Eerste Paasdag is er een 
Cantateviering. Uitgevoerd wordt het 
Oster Oratorium, BWV 249 van J.S. Bach 
door het Cantatekoor, orkest Musica 
Michaëlis en solisten onder leiding van 
Toon Hagen. De solisten zijn: Irene 
Hoogveld, sopraan, Sara Vecht-Klein 
Horsman, alt, Hans Erbrink, tenor en 
Daniël Vecht, bas. 

Alle vieringen en de voorgangers zijn ver-
meld in het overzicht op pagina 20. 
Kijk voor meer informatie op 
www.grotekerkzwolle.nl onder Stadskerk.

Zondagmiddagvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk
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Bijzondere diensten Sionskerk
Op zondag 5 maart (10.00 uur) zingt het koor De Bromvlieg (onder leiding van Ellen Laninga 
en Lotte Ballijns) tijdens een Kinderdienst in de Sionskerk. 
Op zondag 5 maart (19.00 uur) spreekt dominee Hélène Evers tijdens de Bijbel- en 
Kunstdienst over ‘De thuiskomst van de verloren zoon’, aan de hand van schilderijen over dit 
thema van Rembrandt en Chagall.  Jeroen Knol speelt viool tijdens de dienst.
Op 19 maart is er een feestelijke Philadelphiadienst, met actieve rol voor ‘anders begaafden’. 
Het orkest Ancora werkt muzikaal mee aan deze dienst. Voorganger is dominee Hélène Evers. 
Op 2 april is er om 10.00 uur een stemmige Passiedienst met het koor Kavóca uit Kampen en 
om 12.15 een interactieve dienst met Jeroen Knol.

Rembrandt: De thuiskomst van de verloren zoon

Van 10 april tot en met 15 april, tijdens de 
week voor Pasen – de Stille Week – wor-
den in de Stinskerk, de Oosterkerk en de 
Lutherse Kerk elke avond vespers gehou-

den (NB de Adventskerk en de Oosterkerk 
vieren de vespers samen in de Oosterkerk, 
zie tekst op pag. 15). Het gaat om korte 
vieringen die telkens om 19.30 uur begin-

nen. De diensten op Witte Donderdag en 
Goede Vrijdag staan in onderstaand over-
zicht vermeld.

Witte Donderdag 
• 13 april
Adventskerk
19.30 uur ds. I.P. Epema 
 en ds. N.A. Eygenraam
 Schrift & Tafel
Open Kring
19.30 uur ds. M.E. Jonker
 Heilig Avondmaal
Sionskerk
19.00 uur ds. R. van Putten
 Kinderdienst 
Stinskerk
19.30 uur Vesper
Hoofdhof
19.30 uur ds. L.A. Burggraaff
 Heilig Avondmaal
Lutherse Kerk
19.30 uur ds. M.B. Nieuwkoop
 Heilig Avondmaal
Molenhof
19.00 uur ds. J. Jonkmans 
Zonnehuis
16.00 uur ds. G.L. Kruizinga en
 mw. J. Gerretzen-Veldhuis
 Schrift & Tafel

Goede Vrijdag
• 14 april 
Adventskerk
19.30 uur ds. J.T. Tissink
Grote Kerk
21.30 uur ds. H. Bousema
 Kruismeditatie
Jeruzalemkerk
19.30 uur ds. J. Mulderij
Oosterkerk
19.30 uur ds. I.P. Epema
 The Passion
Open Kring
19.30 uur ds. M.E. Jonker
Sionskerk
19.00 uur ds. R. van Putten
 Heilig Avondmaal
Stinskerk
19.30 uur ds. N.A. Eygenraam
 Heilig Avondmaal (zittend)
Hoofdhof
19.30 uur ds. L.A. Burggraaff 
Lutherse Kerk
19.30 uur ds. M.B. Nieuwkoop
Berkumstede
15.00 uur ds. M. Hukubun
 en dhr. G. van Vulpen
 Heilig Avondmaal
Rivierenhof
10.00 uur  ds. J. Vonk
 Schrift & Tafel
Zonnehuis
16.00 uur ds. G.L. Kruizinga

Stille Zaterdag
• 15 april
Adventskerk
9.30 uur ds. J.T. Tissink 
 Morgengebed
22.00 uur ds. N.A. Eygenraam 
 en ds. I.P. Epema
 Paaswake
Sionskerk
19.00 uur Passie-Paas-Praise dienst
Stinskerk
19.30 uur Vesper
Hoofdhof
21.00 uur  ds. L.A. Burggraaff
Lutherse Kerk
21.30 uur ds. M.B. Nieuwkoop
 Paaswake

De diensten op Eerste en Tweede Paasdag 
staan vermeld in het dienstenoverzicht op 
de volgende pagina’s.

Vespers en diensten in de wijkgemeenten in de Stille Week
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9.30 uur 
dhr. D.J. Steenbergen 

Kerk-school-gezins-dienst

9.30 uur 
ds. L. Vos

9.30 uur 
ds. N.A. Eygenraam 

Wind in de Zeilen-dienst

9.30 uur ds. N.A. Eygenraam
19.00 uur ds. K. Zwerver, 

Opendeurdienst
mmv Gospelkoor Living Colours

19.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

40-dagenvesper

9.30 uur
ds. J.T. Tissink 
Schrift & Tafel

9.30 uur
ds. I.P. Epema

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

Wind in de Zeilen-dienst

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.00 uur, Opendeurdienst 
paasproject gospelkoor TODA

9.30 uur
ds. J.T. Tissink 

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

Op Tweede Paasdag (maandag 17 april) is er om 
9.30 uur een dienst in de Jeruzalemkerk, voorganger 
is ds. L. Wüllschleger uit Amersfoort.

16.30 uur 
Michaëlsviering: Cantate

Mis in g klein BWV 235 - J.S. Bach
ds. S. Freytag 

16.30 uur
Michaëlsviering: Taizé

16.30 uur
Michaëlsviering

ds. N. A. Eygenraam

16.30 uur
Michaëlsviering: vesper

mw. C. van Stappen 
mw. E. Rademaker-Vos

16.30 uur
Michaëlsviering
dhr. J. Doelman

16.30 uur
Michaëlsviering

ds. N.A. Eygenraam

16.30 uur
Michaëlsviering

ds. M. van Beusichem

16.30 uur
Michaëlsviering: Taizé

16.30 uur
Michaëlsviering

ds. M. van Beusichem

16.30 uur
Michaëlsviering: cantate: 

Oster Oratorium BWV 249 - J.S. Bach
ds. M.E. Jonker

10.00 uur 
ds. I.P. Epema

14.00 uur 
PERKI-dienst

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

10.00 uur 
ds. I.P. Epema 

Heilig Avondmaal
14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur
ds. J.T. Tissink

10.00 uur
ds. I.P. Epema 

mmv Oosterkerkcantorij
14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

10.00 uur
ds. I.P. Epema 

14.00 uur
PERKI-dienst

10.00 uur
ds. E. Urban

10.00 uur ds. I.P. Epema
14.00 uur PERKI-dienst
19.00 uur ds. I.P. Epema

Vesper

9.00 uur ds. E. Urban 
Viering met kinderen

10.30 uur ds. N.A. Eygenraam
14.00 uur PERKI-dienst

Ke
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10.00 uur
ds. J. Mulderij 

19.00 uur 
ds. A.A.A. Prosman, Nijkerk

10.00 uur 
ds. J.A.A. Geerts, Zalk

19.00 uur 
ds. J. Mulderij

10.00 uur 
ds. G.H. Nijland, Mastenbroek

19.00 uur
ds. E. van den Noort, Emst

10.00 uur 
ds. J. Mulderij 

19.00 uur 
ds. G. van den Berg, IJsselmuiden

15.00 uur dhr. J.H. van Wijk
Dienst gericht op kinderen

19.30 uur
ds. J. Mulderij

10.00 uur
ds. G.H. Molenaar, Doornspijk

19.00 uur
ds. W.C. Polinder, Kamperveen

10.00 uur ds. J. Mulderij, 
voorbereiding Heilig Avondmaal

19.00 uur
ds. H.J.T. Lubbers, IJsselmuiden

10.00 uur ds. J. Mulderij
Heilig Avondmaal

19.00 uur ds. J. Mulderij, 
dankzegging Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. J.A. Brussaard, IJsselmuiden

19.00 uur
ds. J. Mulderij

10.00 uur
ds. J. Mulderij, Belijdenisdienst

19.00 uur
ds. P. de Jager, Wilsum

9.30 uur
ds. J. Mulderij 

19.00 uur
ds. H. Westerhout, Hasselt

zondag
12 februari

zondag
19 februari

zondag
26 februari

zondag
5 maart

woensdag
8 maart
Biddag

zondag
12 maart

zondag
19 maart

zondag 
26 maart

zondag
2 april

zondag
9 april

Palmpasen

zondag 
16 april

Eerste Paasdag

Adventskerk
Talmaplein 2
Zwolle - Zuid
038-4651360

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

www.michaelsvieringen.nl

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
ds. E. Urban

ds. I.P. Epema
tel. scriba: 038-4227480

www.oosterkerk.nl
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9.30 uur
ds. M.E. Jonker

Dopen

9.30 uur
ds. A. Pietersma

9.30 uur
ds. S. van der Zee

9.30 uur
ds. M.E. Jonker

9.30 uur
ds. A. Zweers

9.30 uur
ds. M.E. Jonker

Dopen

9.30 uur
ds. M.E. Jonker

Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. A. Pietersma

9.30 uur
ds. M.E. Jonker

9.30 uur
ds. M.E. Jonker

mmv Open Kring Koor

10.00 uur 
ds. H. Evers

Heilig Avondmaal
19.00 uur Opendeurdienst

10.00 uur
dhr. G. van Vulpen

10.00 uur
ds. H. Bakhuis

10.00 uur ds. H. Evers, 
Kinderdienst mmv de Bromvlieg

19.00 uur
ds. H. Evers, Bijbel en Kunst

19.30 uur
dhr. G. van Vulpen

10.00 uur
dhr. G. van Vulpen

10.00 uur
ds. H. Evers

Philadelphiadienst mmv Ancora

10.00 uur
ds. R. van Putten 

m.m.v. Sjema
Ontmoetingsdienst

10.00 uur ds. H. Evers
Passiedienst mmv koor Kavóca

12.15 uur J. Knol
Interactieve dienst

10.00 uur 
ds. H. Evers
Belijdenis

10.00 uur
ds. H. Evers

10.00 uur 
ds. E. van ’t Slot, Zwolle

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur
ds. J.P. van Ark, Wapenveld

19.00 uur 
StinsContaKtdienst

10.00 uur dhr. M.R.J. Westerduin,
’s Heerenbroek

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur 
ds. W. Andel, Dopen

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

19.30 uur
ds. W. Andel

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur
ds. J.T. Tissink

19.00 uur
ZangContaKtdienst

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur
ds. J. Mulderij

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur ds. W. Andel 
Belijdenis
19.00 uur

StinsContaKtdienst

9.30 uur
ds. W. Andel

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

10.30 uur
pasteur D. Ribs

10.30 uur
pasteur D. Ribs

10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

10.30 uur
pasteur P. Stemerding

10.30 uur
pasteur R. Roukema

zondag
12 februari

zondag
19 februari

zondag
26 februari

zondag
5 maart

woensdag
8 maart
Biddag

zondag
12 maart

zondag
19 maart

zondag
26 maart

zondag
2 april

zondag
9 april

Palmpasen

zondag 
16 april

Eerste Paasdag

Open Kring
Hofstedestraat 1

Zwolle - Stadshagen
038-4204558

ds. M.E. Jonker
tel. scriba: 038-4201876

www.openkring.nl

Sionskerk
Glanerbeek 10

Zwolle - Noord/Berkum 
038-4537075
06-19786041

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
mw. L. Brugmans

tel. scriba: 038-4215164

www.stinskerk.nl

Eglise Wallonne
Waalse Kerk

Schoutenstraat 4
8011 NX Zwolle 

tel. contactpersoon:
038-3336542
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De Hoofdhof
Kerkweg 26

Zwolle - Berkum
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

9.30 uur 
ds. A.C. Bronswijk, Deventer

9.30 uur 
ds. L.A. Burggraaff

9.30 uur 
ds. H. Boersma, Hoogeveen

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

19.00 uur
Sing-in (Ichtuskerk)

9.30 uur
ds. J. Meijer, Borne

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

9.30 uur
ds. P.J. Ros, Hasselt

9.30 uur
ds. J.C. Oosterwijk, Wezep

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. W. Tinga

10.00 uur
mw. H. Günther

10.00 uur
ds. B. Zitman

10.00 uur
prof. L. v.d. Brom

10.00 uur
ds. M. Jans

10.00 uur
ds. J. Woltinge

10.00 uur
dhr. S. Gradl

10.00 uur
ds. L. Vos

10.00 uur
ds. M.B. Nieuwkoop

10.00 uur
ds. T.K. van Dam

ISALA 10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff
REHOBOTH 10.00 uur ds. T. Dankers, Dalfsen
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur dhr. Th. Sloot
REHOBOTH 10.00 uur ds. G.L. Kruizinga, Dalfsen
RIVIERENHOF 10.00 uur mw. W. Treep
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. J. Gerretzen-Veldhuis

ISALA 10.00 uur dhr. E.L.J. de Haar
REHOBOTH 10.00 uur ds. K. de Graaf, Kallenkote
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk
MOLENHOF 10.00 uur ds. J. Woltinge
REHOBOTH 10.00 uur drs. E. Akkerman, Klazienaveen
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. J. Vonk
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. B.O. van de Loosdrecht

ISALA 10.00 uur dhr. Th. Sloot 
REHOBOTH 10.00 uur ds. J.H.N. Veldhuizen, Kampen
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff
REHOBOTH 10.00 uur ds. P. van Veen, Harderwijk
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. J. Vonk
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. W. Treep

ISALA 10.00 uur dhr. E.L.J. de Haar
REHOBOTH 10.00 uur ds. H. de Jong, Kampen
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk
MOLENHOF 10.00 uur ds. I.P. Epema
REHOBOTH   9.30 uur dhr. H. Esselink, Zwolle
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. K. Fredriks
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. L.A. Burggraaff

ISALA 10.00 uur ds. A.J. Hasker
REHOBOTH   9.30 uur mw. A. Westerduin, ’s Heerenbroek
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk
MOLENHOF 10.00 uur ds. J. Jonkmans
REHOBOTH   9.30 uur ds. R. van Putten, ‘t Harde
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. J. Vonk
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

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 12 februari: Exploitatie PGZ
zondag 19 februari: Stille Hulp
zondag 26 februari: Studentenpastoraat
zondag 5 maart: Zending/GZB
woensdag 8 maart, biddag: Kerk in Actie
zondag 12 maart: Wijkkas
zondag 19 maart: Onderhoud kerkgebouwen
zondag 26 maart: door wijkdiaconie vast te stellen 
zondag 2 april: Exploitatie PGZ    
zondag 9 april: Vakantieweken Gehandicapten
1e en 2e Paasdag (16/17 april): PaascollecteKe
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zondag
12 februari

zondag
19 februari

zondag
26 februari

zondag
5 maart

woensdag
8 maart
Biddag

zondag
12 maart

zondag
19 maart

zondag 
26 maart

zondag
2 april

zondag
9 april

Palmpasen

zondag 
16 april

Eerste Paasdag

De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor 
zover bekend op 17 januari.



Neem contact op met het Kerkelijk Bureau
038 - 421 75 96

administratie@pknzwolle.nl

Ook adverteren
in de Gaandeweg?
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‘uw uitvaart in goede handen
zorgvuldig en betrokken
rustig en stijlvol
met aandacht voor u
en uw wensen
zo help ik u afscheid nemen’

Ton Lans
uw uitvaartverzorger

arabesque-uitvaartverzorging.nl          Staatssecretarislaan 11      8015 BA Zwolle

helpt u afscheid nemen
038 - 46 00 749

Mr. Bert Tol van Bureau Arbeidsrecht steunt 
op dertig jaar ervaring als arbeidsrechtjurist.
Beëindigingsovereenkomsten onderhandelen 
en opstellen is onze corebusiness alsook het 
voeren van ontslagprocedures voor werk-  
nemers en werkgevers bij Rechtbank en UWV. 
Daarnaast geven we praktische adviezen over 

zaken als dossieropbouw, re-integratie van 
zieke werknemers en modelovereenkomsten 
na VAR.
We zijn vertrouwd met MKB, onderwijs, 
overheid en zorg. U kunt bij ons snel terecht 
voor advies en rechtsbijstand. Dat kan u veel 
voordeel opleveren.

Brederostraat 91, 8023 AR Zwolle  |  (038) 453 50 25  |  info@berttol.nl  |  www.berttol.nl
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Meerwaarde voor uw voeten!

Diezerkade 4 • Zwolle • www.wietenschoencomfort.nl 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

Melden overlijden:  
038  453 63 20 24 uur per dag  

www.meander-uitvaartbegeleiding.nl 
Huize Hofvliet - Katerdijk 1 - 8011 BK  Zwolle

DICHTBIJ EN 
  persoonlijk, 

  EIGENTIJDS EN 
   CREATIEF EN ALTIJD 

PROFESSIONEEL


