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… toekomst, wijd licht land …

In deze editie van Gaandeweg richten we de blik op het Woord met een hoofdletter. Passend daar-
bij vonden we de foto die we in 2017 ontvingen van Bert Vermaak (zie voorkant). Op de foto zien 
we zijn kleinkinderen in de kathedraal van Reims: een monumentale ruimte voor het Woord. 
Niet altijd en overal is er veel ruimte voor het Woord geweest: tal van restricties waren er jaren-
lang in Roemenië. Dr. János Hermán Mostert, die het land ontvluchtte en tegenwoordig voorgan-
ger is bij de Hongaarse diensten in de Zwolse Lutherse kerk, vertelt erover. 
Blijft er nog ruimte voor het Woord in de Grote Kerk? Deze vraag legden we voor aan Janco 
Cnossen, voorzitter Stichting Grote Kerk Zwolle. Ds. Nelleke Eygenraam was al tijdens haar 
studie gefascineerd door de bevrijdingstheologie, een beweging waarbij de nadruk ligt op een 
bevrijdende lezing van de Bijbel als Gods Woord dat ruimte schept. Over deze onderwerpen en 
nog veel meer leest u in dit nummer. 

Als de volgende Gaandeweg uitkomt, is de zomer alweer begonnen. Als thema kozen we voor: 
‘Verbeelding’. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer kunst in de kerk, beelden in 
de kerk na de beeldenstorm en Godsbeelden verbeeld in bibliodrama. Op de voorplaat komt een 
aquarel van één van de Zwolse kerken van de hand van Johan Grabijn. Kijk in het colofon hier-
onder voor de inlever- en verschijningsdata. 

In het herfstnummer – dat op 11 september verschijnt – willen we het hebben over vrijwilligers 
in de kerk, met en zonder ambt. Suggesties van lezers voor onderwerpen die bij dit thema aan-
sluiten zijn tot en met eind juni per e-mail of post welkom. 

Redactie Gaandeweg

(Lied 330, Liedboek 2013)  foto: Tineke Vlaming



Feit is dat de Westerse wereld de zorg voor minderbedeelden heeft geleerd van de Bijbel. In het kielzog van 
de verspreiding van het christelijk geloof kwam dit mee. Van de oude Grieks-Romeinse cultuur heeft dat 
Westen veel geërfd, maar je verantwoordelijk weten voor die zorg hoort daar niet bij. Want de oude Grieken 
en Romeinen deden daar helemaal niet aan. Je kunt dus zeggen dat het in zekere zin een vrucht van de 
heilige Geest is dat elke ambulance met een loeiende sirene in onze straten voorrang krijgt. 

Wie de bronnen van onze beschaving bestudeert, ontdekt dit gegeven. Inmiddels hebben we als kerk afge-
leerd om triomfalistisch te spreken over de verspreiding van het christelijk geloof. Zwarte bladzijden zijn er 
immers genoeg. Maar dat neemt niet weg dat veel van wat in onze beschaving ‘normaal’ heet, rechtstreeks 
komt weglopen uit het nieuwe leven en samenleven dat het evangelie op de adem van de Geest onder de 
mensen bewerkte. In navolging van de Heer werd liefde een deugd en leerden mensen ook zelf te vergeven. 
Mensen begonnen te delen en zorg te dragen voor anderen. En dat voorbij de oude grenzen van eigen stam 
en volk. Ook dat was compleet nieuw. Met hoe het altijd was geweest ontstond ontevredenheid als er sprake 
was van uitbuiting en onrecht. Arbeid werd een manier om je naaste te dienen en daarmee een eervolle 
roeping. En meer nog aan veranderd denken en doen kwam mee, waar mensen zich gewonnen gaven aan het 
evangelie en hun leven en samenleven gingen richten naar het innerlijk kompas van de Geest van Christus. 

Wanneer je dit effect van de Geest tot je door laat dringen, wordt Pinksteren nog eens te meer een feest om 
te vieren. Niet alleen mogen mensen persoonlijk vernieuwing ervaren en mag de kerk op die adem leven, 
ook wordt de aftrap gegeven van deze vernieuwende kracht de wereld in. Met al die cultuurveranderende 
gevolgen die als vruchten van de Geest gaan groeien. En dat effect begint bij mensen die zich in hun leven 
en samenleven laten meevoeren op de wind, door Christus met Pinksteren in de wereld losgelaten! 

De Geest van God waait als de wind 
op vleugels van de vrede, 
als adem die ons leven doet, 
deelt ons een onrust mede 
die soms als storm durft op te staan, 
geweld en kwaad durft tegengaan, 
een koele bries die zuivert. 

De Geest van God is als een vuur, 
als vlammen felbewogen, 
verterend wat aan onrecht leeft, 
een gloed vol mededogen. 
Een vonk van hoop in onze nacht, 
een wenkend licht dat op ons wacht, 
een warmte in hart en ogen. 

Lied 691 (Liedboek 2013)

Ds. Lily A. Burggraaff 
(predikant Protestantse Gemeente De Hoofdhof, Berkum)
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Pinksteren

Pinksterraam in de Ev.-Luth. Marktkirche, Hameln 
foto: Tineke Vlaming
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Door het Woord schiep God de hemel en de aarde. Maar 
we kunnen de hemel niet zien totdat God onze ogen stap 
voor stap opent. De geschapen orde zelf kan onze ogen 
beginnen te openen voor wat haar te boven gaat. We zijn 
vol ontzag als we op een bergtop staan of als we kijken 
naar vogels die genieten van hun vrije vlucht. 
Het Woord sprak echter expliciet om die ruimte te onthul-
len. Jakob droomde van een ladder naar de hemel en riep 
uit: “Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik 
niet” (Genesis 28:16). Het Woord droeg Mozes op een 
plek te maken waar hemel en aarde elkaar raken. Jeruzalem 
werd die plek, totdat een Samaritaanse vrouw werd verteld: 
“er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in 
Jeruzalem de Vader zullen aanbidden ... maar in geest en 
waarheid” (Johannes 4:21). Het Woord werd vlees opdat 
we deze grotere ruimte zouden kunnen zien en binnengaan 
(Johannes 3). Het Woord aan het kruis bracht de hemel op 
aarde. Het Woord dat is opgewekt en opgevaren, brengt ons 
stap voor stap richting de hemel. 

Door dat Woord wordt een innerlijke ruimte geopend: “Het 
koninkrijk van God ligt binnen uw bereik” (Lucas 17:21). 
Het Woord in ons schept ruimte, als eerste door ons met 
onszelf te verzoenen, ons vrijer te laten ademen en een 

grotere ruimte van binnen te ervaren. Het Woord schept 
ruimte in onze gedachten en daden, het ontmantelt steeds 
weer te beperkte beelden van God en te beperkte beelden 
van liefde. Het Woord in onze mond maakt dialoog moge-
lijk en dringt door muren tussen mensen heen. Het Woord 
schept harten vol mededogen, die anderen de ruimte geven 
om te groeien. Het Woord schept ruimte voor vriendschap, 
“omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan 
jullie bekendgemaakt heb” (Johannes 15:15). Het Woord 
schept ruimte voor het huwelijk, het laat zien hoe een 
verheven verbintenis eruit ziet. Het Woord bouwt de kerk 
tot een zich steeds verder uitbreidende geestelijke tempel. 
Het Woord schept samenlevingen waar ruimte is om na te 
denken, lief te hebben en te aanbidden, waar de burgers zo 
vrij als een vogel zijn. 

Op een bergtop zag Johannes “een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn 
voorbij” (Openbaring 21: 1). 

Het grenzeloze Woord zal altijd ruimte scheppen.

Woord dat ruimte schept …

Vincent van Gogh:
De sterrennacht

‘Word that creates space’, dat was de oorspronkelijke titel van deze tekst. Deze is namelijk geschreven door de chaplain van 
de Holy Trinity Anglican Church Utrecht en de Anglican Church Zwolle. De moedertaal van Reverend David Phillips is het 
Engels. Rev. Phillips is een van de voorgangers in de kleine Anglicaanse gemeenschap in Zwolle, die twee keer in de maand 
kerkt in de Lutherse kerk aan de Koestraat, zondagmiddag om 16.00 uur, met de ene keer ‘Holy Communion’ en de andere 
keer een Evensong.



Dr. János Hermán Mostert ontvluchtte Roemenië in 1983. 
In dit artikel vertelt hij hoe het Woord geen ruimte kreeg – 
maar uiteindelijk toch vond – tijdens het schrikbewind van 
de Roemeense dictator Nicolae Ceaușescu. 

Het volk van Roemenië zag na een veertig jaar durende 
duisternis ineens licht en verandering met het vallen van het 
bewind van Ceaușescu. Vanaf die dag hielden mens en dier 
op met hongeren en met leven in angst.
De huidige drie generaties markeren de grenzen tussen de 
tijden van ’toen’ en ’nu’ met de symbolische datum van 
Kerstmis 1989, toen de dictatuur – diepe sporen achterla-
tend – van het toneel verdween. Een communistisch expe-
riment was voorbij. Het was een soort slepende oorlog, 
gevoerd door de staat, gericht tegen de eigen bevolking. 
Kenmerkende elementen van het regime waren de krasse 
leugens, zoals: de atheïstische ideologie zal eeuwig blijven 
bestaan, er is geen kans op verandering. Om te overleven 
moest men de ongeschreven, maar gesuggereerde regels 
van de openbare gevangenis accepteren: als je doet alsof je 
gelooft wat door de overheid wordt gezegd, dan doen wij 
ook alsof wij geloven wat jij zegt.

Maar zelfs populierenbomen groeien niet tot in de hemel 
en het isolement werd gebroken door de prediking van 
het Woord. Door het optreden van László Tőkés in de 
Protestantse Gemeente te Timişoara en de reacties van de 
bevolking van de stad in 1989, was de Securitate uiteinde-
lijk niet meer in staat de ’orde’ te handhaven. Een christe-
lijke dichter van zigeunerkomaf vertelde me: „Wat er toen 
gebeurde, was alsof de Heere voor onze ogen de mislukte 
aardewerken potten met zijn ijzeren staf kapotsloeg.”

De geloofsgemeenschappen in Roemenië werden geto-
lereerd, zij het met talloze beperkingen. Als je de lijst 
van verplichte staatsvoorschriften op zou sommen, kun 
je boeken vol schrijven. Een aan te bevelen boek waarin 
gesproken wordt over dit onderwerp bevat de memoires 
van de gewezen Amerikaanse ambassadeur van de VS in 
Roemenië, die de aspecten van de godsdienstvrijheid nauw-
keurig volgde: David B. Funderburk: Pinstripes and Reds 
(Washington, 1987).
De meest grove restricties waren de volgende: kerkgemeen-
schapen werden verboden, bijvoorbeeld de Griekse-
Katholieke kerk en de Jehova-getuigen. Duitsers en Joden 
werden systematisch ’verkocht’, waardoor de omvang 
en betekenis van de Joodse gemeenschap en de Lutherse 
Saksers in Transsylvanië drastisch afnam. Bijbels waren 
niet te koop, de binnengesmokkelde exemplaren werden tot 
wc-papier verpulpt. Zo’n wc-rol die gemaakt is uit bijbelpa-
pier is te zien in het Bijbels Museum in Amsterdam. 
Toen het Hongaarse hervormde liedboek gedrukt werd en 
er per gemeente slechts drie of vier exemplaren doorge-
geven mochten worden, raakten de gemeenteleden bijna 
slaags om een liedboek te bemachtigen. Er was geen theo-
logische literatuur, behalve de boeken die nog in het inter-

bellum waren verschenen. Vermenigvuldigen kon niet, er 
bestond in het openbaar geen enkel kopieerapparaat! Zelfs 
typemachines werden streng gecontroleerd en waren niet in 
de winkel te koop (mijn vader betaalde iemand een maand-
salaris voor een Remington uit 1931). 
Ouderlingen mochten pas bevestigd worden als de staat 
de lijst goedgekeurd had. De opleiding van predikanten 
werd met ijzeren greep beperkt: de staatsleiding dacht dat 
de kerk wel zou uitsterven als er geen predikanten meer 
waren. Ten tijde van de eerdergenoemde omwenteling was 
er dan ook een enorm gebrek aan predikanten in de protes-
tantse kerken (Hervormden-Gereformeerden, Lutheranen, 
Unitariërs). Er waren ruim driehonderd vacante gemeen-
ten. Over de nood in de kerken mocht nooit gesproken 
worden, naar het buitenland mocht niet ’gelekt’ worden, de 
gevreesde Securitate had overal zijn verklikkers. Bezoek uit 
het buitenland moest gemeld worden bij de politie, evenals 
elke briefwisseling. Leden van hulpcomités uit Zwolle 
zouden daarover veel kunnen vertellen. (Arend Rohaan: 
Verschoven grenzen. Zwolle, 1991).

Als we terugkijken naar ’toen’, overkomt ons tegelijkertijd 
een gevoel van dankbaarheid en van verlies, om niet te 
spreken over de ’gevaren van de vrijheid’. De muren van 
leugens zijn gevallen, het IJzeren Gordijn bestaat niet meer, 
kerken kunnen weer onderwijzen en de werken der barm-
hartigheid oefenen. Er is weer pers, er zijn boeken en in de 
biechtstoelen zitten geen afluisterapparaten meer verstopt. 
Er zitten ook weer geschoolde mensen in de kerkbanken, 
wat vroeger amper gebeurde, omdat kerkgang verboden 
was voor mensen in overheidsdienst. Een groot gemis 
wordt echter ervaren door het vertrek van tweehonderd-
duizend jongelui van de Hongaarse Hervormde Kerk, zij 
vertrokken samen met twee, drie, vier? miljoen landgenoten 
naar het buitenland. 
De bijzondere solidariteit, de toewijding in het kerkenwerk, 
die we toen hebben geproefd in de ’ondergrondse tijden’, 
blijft uniek ...
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Woord dat geen 
ruimte krijgt ... 

Dr. János Hermán Mostert (zie foto) studeerde theo-
logie in Cluj, Sibiu, Boekarest en later in Amsterdam. 
Op 10 september 1983 ontvluchtte hij Roemenië. 
Vanaf 1994 woont János Hermán Mostert met zijn 
gezin in Zwolle. Sinds oktober 2017 is hij betrokken 
bij de maandelijkse tweetalige erediensten (Hongaars-
Nederlands) in de Zwolse Lutherse Kerk. 



Tijdens haar studie voelde ds. Nelleke Eygenraam zich zeer 
aangesproken door bevrijdingstheologie, ze heeft er zelfs 
een lijvige afstudeerscriptie over geschreven. De redactie 
vroeg haar om in het kader van het thema van dit nummer 
van Gaandeweg hier een artikel over te schrijven. 

Bevrijdingstheologie is een theologische stroming die in de 
tweede helft van de jaren zestig in de twintigste eeuw tot 
bloei kwam in Latijns-Amerika. Er is dikwijls naar gekeken 
– vooral vanuit het Vaticaan – alsof het om een politieke 
socialistische beweging zou gaan, maar de nadruk ligt van 
meet af aan op een bevrijdende lezing van de Bijbel als 
Gods Woord dat ruimte schept. 

Wortels
De ruimtescheppende beweging van theologen ging op 
zoek naar haar wortels. Men liet zich daarbij inspireren 
door evangelisten en missionarissen die in de 16e eeuw 
opkwamen voor de belangen van de inheemse bevolking 
van het Zuid-Amerikaanse continent, dat toen werd gekolo-
nialiseerd vanuit Spanje en Portugal. 
Een andere inspiratiebron was de zogenoemde ‘nieuwe poli-
tieke theologie’ die in het Europa van de jaren 60 opkwam, 
met theologen als Johann Baptist Metz aan rooms-katholieke 
en Dorothee Sölle aan protestantse zijde. Voor hen was 
maatschappelijk engagement, het opkomen voor de achterge-
stelden in de samenleving en het verzet tegen allerlei vormen 
van onrecht, een voor de kerk vanzelfsprekende opdracht.

Bevrijding
Het was de hoogste tijd om een einde te maken aan 
armoede en onderontwikkeling – en dan niet door langzame 
ontwikkeling, maar door radicale actie: ‘bevrijding’. De 
term ‘bevrijdingstheologie’ is afkomstig van een pionier 
van deze theologische stroming, de Peruviaanse theoloog 
Gustavo Gutiérrez (geb. 1928; zie foto), die in zijn jonge 
jaren in West-Europa studeerde. Wat hij hier aan inspiratie 
en kennis vergaarde bracht hij in contact met zijn ervarin-
gen in Latijns-Amerika. Zo ontstond in 1971 zijn invloed-
rijke boek Theologie van de bevrijding.

Zonde
Het geloof in Jezus Christus als Verlosser en als Bevrijder 
van de zonde moest volgens Gutiérrez en andere bevrijdings-
theologen worden vertaald in een strijd tegen zondige maat-
schappelijke structuren. In de traditionele theologische 
benadering werd het begrip ‘zonde’ vooral in verband 
gebracht met het handelen van de enkeling. De bevrijdings-
theologen legden een andere nadruk. Zij gingen ‘zonde’ 
toepassen op de gehele maatschappij. Zonde was: onder-
drukking, uitbuiting, ongelijkheid, discriminatie, onrecht, 
enzovoort. Als Gods Woord dat ruimte schept legt de Bijbel 
zondige structuren bloot. Gelovigen worden opgeroepen 
deze te vervangen door heilzame structuren: een nieuwe 
wereld van solidariteit, rechtvaardigheid en gemeenschap.

Bijbel
God openbaart zich als bevrijdende God indien zijn stem 
gehoord wordt in de roep van de armen, zo zeggen de 
bevrijdingstheologen. Hun inspiratie vinden zij in het 
Evangelie en bij de Profeten. God schept in zijn woord 
ruimte voor armen, verstotenen, onderdrukten, zieken en 
weerlozen. Een voorbeeld hiervan is de Lofzang van Maria, 
waarin zij zingt: Hij toont zijn macht en de kracht van zijn 
arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers 
stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. 
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken 
stuurt hij heen met lege handen. (Lucas 1:51-53 NBV)

Basisgemeenschappen
Onlosmakelijk verbonden met bevrijdingstheologie in de 
Zuid-Amerikaanse situatie waren de basisgemeenten: klein-
schalige groepen in dorpen, steden en op het platteland, 
vaak oecumenisch van samenstelling. De leden zorgden 
gezamenlijk voor leiding door daartoe geschoolde ‘leken’. 
Met elkaar deelden zij hun geloof en werkten ze aan 
verbetering van hun situatie. Gelijkheid, solidariteit, naas-
tenliefde, Bijbelstudie, vieringen, vorming, toerusting en 
samenwerking waren daarbij sleutelwoorden. Er bestaan 
nog steeds basisgemeenten, vooral in Brazilië maar ook 
hier in Nederland bijvoorbeeld in Zwolle. 
In het kielzog van de bevrijdingstheologie in Latijns-
Amerika ontwikkelden zich in verschillende contexten 
onder andere de feministische theologie, zwarte theologie 
in de toen nog heersende apartheid van Zuid-Afrika, de 
Koreaanse ‘Minjung’ theologie van het volk en zowel 
in het Joodse Israël als onder Arabische christenen in 
de Palestijnse gebieden een theologie van bevrijding. Er 
voegden zich op alle continenten meer bevrijdende bewe-
gingen in het theologische spectrum in. 

Toen en nu
De ideeën van de bevrijdingstheologie hebben de wereld 
niet veranderd, maar hebben wel de positie van armen en 
machtelozen de kerk binnengebracht. Een van hun woord-
voerders was de Salvadoraanse bisschop Oscar Romero. 
Op 24 maart 1980, terwijl hij de mis opdroeg, werd hij 
vermoord. Hij had de moed gehad het bewind in zijn land 
openlijk aan te klagen, niet om politieke redenen, maar 
vanuit zijn geloof dat God kiest voor wie arm en zwak 
en machteloos zijn. Kort geleden werd hij door paus 
Franciscus (afkomstig uit Latijns-Amerika) voorgedragen 
om heilig verklaard te worden. Ik hoop dat dit eerbetoon 
de bevrijdingstheologie zal doen herleven en dat Gods 
ruimte scheppende Woord een begaanbare weg van bevrij-
ding blijft wijzen in deze verwarrende wereld.

Bevrijdingstheologie
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De redactie vroeg Janco Cnossen (voorzitter Stichting Grote 
Kerk Zwolle) in te gaan op de verbouwingsplannen van 
de Grote Kerk. Daarbij ook rekening houdend met de vele 
vragen die er leven, zoals: blijft er ruimte voor het gezongen 
en gesproken Woord? In dit artikel vind u zijn verhaal.

Met de overdracht van de kerk door de PGZ aan Stichting 
Grote Kerk Zwolle is gekozen voor een nieuwe functie. 
Er is geen kerkelijke gemeente meer aan de Grote Kerk 
verbonden, die zorg draagt voor de exploitatiemiddelen. 
Het zijn nu cultuur- en onderwijsinstellingen in de stad die 
moeten zorgen voor een programma dat geld oplevert. 
Voor de stichting is het de opgave om geschikte activi-
teiten ‘binnen te halen’ die passen bij het gebouw. Dat 
lukt de ene keer beter dan de andere. Het is een zoektocht 
naar het realiseren van een nieuw profiel, dat aansluit bij 
de dragende organisaties. Dat wordt het meest gevormd 
door lezingen, debatten, congressen, exposities, muziekuit-
voeringen. Soms ook door bijzondere evenementen: een 
nieuwjaarsfeest of een specifieke markt naast de bestaande 
dagelijkse boekenmarkt. 

Een bredere betekenis voor de stad
We hebben de primaire activiteiten ondergebracht in een 
nieuwe ‘merknaam’: Academiehuis de Grote Kerk. Een 
naamsverandering die ook de functieverandering onder-
streept: van ‘kerk met af en toe een andere activiteit’ naar 
‘een kerkgebouw voor activiteiten en met ruimte voor 
spiritualiteit’. Dat laatste wordt ingevuld door de Academie 
voor Spiritualiteit, als onderdeel van het Academiehuis. 
Stadspastor Mariska van Beusichem is hier primair verant-
woordelijk voor. Zij wil mensen kennis, visie, taal, beelden, 
klanken en oefeningen aanreiken die bewezen van beteke-
nis zijn bij een zoektocht naar bezieling en innerlijke vrij-
heid. Op dit moment vinden er wekelijks vieringen plaats, 
die geïnitieerd worden door de PGZ. We zijn op zoek naar 
de vorm die het beste aansluit bij de activiteiten van  de 
Academie voor Spiritualiteit. 

Emoties bij veranderingen
We realiseren ons dat er verschillende opvattingen leven 
binnen met name de PGZ die de Grote Kerk zolang 
gebruikte voor erediensten en een kerkelijk leven dat 
daarbij hoort. Veranderingen roepen allerlei emoties op. 
De andere zijde van de medaille is – als gezegd – dat met 
een voornamelijk kerkelijke functie de Grote Kerk niet kan 
worden geëxploiteerd. 
Een rijksmonument als de Grote Kerk vertegenwoordigt 
niet alleen eeuwen kerkelijke activiteit. Het is ook een 
gezichtsbepalend gebouw in het hart van de stad. Een 
monument van en voor de stad. Als de kerkelijke verbon-
denheid afneemt – of soms verdwijnt – moet er een nieuwe 
inhoud gevonden worden om het gebouw toekomstbesten-
dig te maken. Met een blijvende plaats in het hart van de 
stad; van en voor de inwoners van Zwolle. 

Over de plannen
De herinrichtingsplannen zijn gereed. De consistorie is 
al toekomstbestendig gemaakt: de akoestiek is verbeterd 
door nieuwe gordijnen, er is nieuwe verlichting, een goede 
geluidsinstallatie en een presentatiescherm. De consistorie 
is teruggebracht in de kleuren van 1721. 
In de uitgewerkte plannen worden twaalf toiletten aange-
bracht in de kelder die bereikbaar zijn vanuit de kerk, via 
een nieuwe deur. Deze wordt gemaakt naast de bestaande 
deur naar de gang die de kerk verbindt met Heerenkamer en 
Catechiseerkamer. De bestaande toiletten naast de keuken 
blijven vooralsnog. 
Een belangrijke verandering is het aanpassen van de beide 
ingangen van de kerk, vanaf de Grote markt en vanaf het 
Grote Kerkplein. De nieuwe, glazen openingen met een 
heteluchtgordijn zullen zorgen voor een beter binnenklimaat. 
Straks kun je door de kerk heen kijken vanaf het ene naar 
het andere plein, iets wat meer uitnodigt om binnen te lopen.
Verder is er in de plannen aandacht voor het verbeteren van 
de geluidsinstallatie en verlichting. 
Het streven is de plannen uit te voeren in de periode juli 
2018 – februari 2019. Op termijn willen we ook graag 
minder banken en meer stoelen in de kerk hebben om de 
ruimte flexibeler en comfortabeler te maken. 

Het orgel
De Grote Kerk is een rijksmonument, evenals het beroemde, 
bijna driehonderd jaar oude Schnitgerorgel. Veranderingen 
in een rijksmonument vragen veel overleg met het rijk 
en de gemeente.We willen graag dat dit orgel ‘klinkend 
erfgoed’ is met een levende, nationale en internationale 
concertfunctie. Concerten worden nu door veel te weinig 
liefhebbers bezocht. Programmatisch vraagt dit om meer 
samenwerking met andere steden, nationaal en internationaal. 
Elke verandering in het gebouw wordt akoestisch 
gemeten en van een waardering voorzien door het rijk. 
Het Schnitgerorgel is toe aan een ingrijpende restauratie. 
De Stichting Schnitgerorgel heeft een uitvoerig technisch 
rapport laten maken en is nu bezig met het maken van een 
plan voor de aanpak. 

Afsluitend
De komende jaren vragen een grote inspanning van vele 
vrijwilligers om het Academiehuis de Grote Kerk van een 
goede inhoud te voorzien. Educatief, cultureel en spiritu-
eel. Er wordt voortgang geboekt maar er is nog een lange 
weg te gaan. Omzien helpt niet om vooruit te komen. We 
hebben vooral behoefte aan betrokkenen die elkaar onder-
weg inspireren. Met een missie die onszelf overstijgt.

Ruimte voor het Woord 
in de Grote Kerk?

Impressie ingang Grote Kerk
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Het thema ‘Woord dat ruimte schept’ riep bij hoofdredac-
teur Ad Geerling herinneringen op aan een cursus die hij als 
predikant had gevolgd. De leider van die presentatiecursus, 
Wouter Klaassen, was destijd docent aan de Academie voor 
Expressie door Woord en Gebaar in Kampen. Ad zocht deze 
leermeester, inmiddels met pensioen, op met de vraag: wat 
was nou eigenlijk je doel met die cursus? 

“Jezus was slim toen hij op de helling ging zitten om zijn 
Bergrede uit te spreken. Hij wist hoe Hij de mensen het 
beste kon bereiken. Het was ook heel slim om in een bootje 
te gaan zitten en een eindje het water op te gaan om van 
daar de mensen toe te spreken: van heel ver hoor je een 
stem over het water.”
Gebruikmaken van de akoestiek was een van de onderdelen 
van de presentatiecursus die op de Theologische Universi-
teit in Kampen, ThUK, aangeboden werd in de nascholing 
van predikanten.
Doel van de cursus was om je eigen stem te ontdekken, om 
uit te vinden wat je kracht is en waaraan je nog zou moeten 
werken. En je realiseren hoe bijzonder het is dat je iets in je 
hoofd hebt dat je weg mag geven. 

Akoestiek
Gebruik maken van de akoestiek zoals Jezus deed, is al 
heel oud. Ver voor onze jaartellingen deden mensen dat al 
intuïtief en proefondervindelijk, bijvoorbeeld bij de bouw 
van amfitheaters. Daar kon men zonder geluidsversterking 
voor veel  mensen verstaanbaar spreken. Op ‘verhoogde 
toon’ in de tale Kanaäns spreken, is een andere manier om 
je zonder geluidsversterking toch verstaanbaar te maken. 
Klaassen doet het even voor in het keukentje aan het 
Zwolse Aplein. Opgegroeid in Harderwijk, in een degelijk 
gereformeerd gezin met een moeder van Urk, kent hij die 
zangerige preektoon van huis uit. 

Hoe geef je ruimte aan het Woord? 
Een woord is een rij klanken en klank vult de ruimte. Hoe 
dat werkt, is natuurlijk afhankelijk van de ruimte waarin dat 
woord tot klinken wordt gebracht en de afstand tot de hoor-
ders. Klaassen verwijst naar de manier van spreken in het 
theater van vroeger. Daar sprak men onversterkt in korte 
zinnen. Die prachtige ‘o’ van Ellen Vogel, de stentorstem 
van Ko van Dijk, de heldere articulatie die wij tegenwoordig 

overdreven vinden, het droeg bij aan de verstaanbaarheid. 
Tegenwoordig werken ze op het toneel met microfoontjes 
op hun lijf. Daardoor is het spreken veel natuurlijker. Door 
de geluidsversterking in de kerk kunnen we het stellen 
zonder de preektoon van vroeger.

De magie van de menselijke stem
Klaassen is in de ban geraakt van de magie van de stem. 
Begonnen als onderwijzer op een dovenschool ontdekte hij 
het belang van logopedie. Later ontdekte hij de wonder-
kracht van het vertellen. Hij vond het heerlijk om verhalen 
te vertellen en was daarbij zijn eerste hoorder. Hij komt wel 
eens leerlingen van vroeger tegen die zich zijn verhalen nog 
steeds herinneren. 

Op de vraag: wat gebeurt er als je aan het vertellen bent? 
geeft Klaassen een compleet college ‘spreken in het open-
baar’. Hij maakt duidelijk hoe het werkt: dat een verteller 
beelden in het hoofd heeft en die beelden wil projecteren in 
de hoofden van de luisteraars. Wat jij in je hoofd hebt, dat 
zet je klaar, je doet je mond open en laat wat je hebt klaar-
gezet los. Zo ‘simpel’ is het volgens Klaassen: loslaten. 
Dat zei hij ook tijdens die cursus van dertig jaar geleden 
in Kampen: zo simpel is het … Hij liet de cursisten door 
de ruimte van het lokaal lopen met op hun hand een opge-
blazen ballon, die ze steeds met een tikje omhoog moesten 
laten zweven, terwijl ze ondertussen een zinnetje moesten 
zeggen. Dat was een oefening om wat je wilt gaan zeggen, 
klaar te zetten en vervolgens los te laten. Het moment 
tussen het klaarzetten en het loslaten is je inademing. Je 
ademt bij wijze van spreken je tekst in om die daarna in de 
ruimte los te laten.

Neusfluitje
Als ik Klaassen herinner aan het neusfluitje dat hij cursisten 
gaf, vertelt hij nog meer over de magie van de menselijke 
stem. Met dat neusfluitje oefen je de vorming van de ruimte 
in je mond. Door de mondstand te veranderen kun je de 
toonhoogte van het fluitje veranderen en zo kun je een 
melodietje spelen. 
Dat gebeurt er dus bij het spreken: je projecteert die kleine 
ruimte van je mondholte in de grote ruimte waarin je staat 
te spreken. Zo schept klank ruimte, zo schept een woord – 
het Woord – ruimte. 

Het Woord de ruimte geven

Amfitheater in Orange (Frankrijk)
foto: Tineke Vlaming
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Woord dat ruimte schept

Het Woord dat ruimte schept, wil zelf ook de ruimte krijgen 
om verstaanbaar aan het woord te komen. Die gedachte 
bracht de redactie op het idee om ook aandacht te besteden 
aan het vertalen van de Bijbel. Dat is een groot en breed 
onderwerp. Ad Geerling licht er enkele facetten uit. 

De naam ‘bijbel’ komt van het Latijnse woord ‘biblia’ dat 
‘boeken’ betekent. De Bijbel, zoals wij die kennen bestaat 
uit een aantal boeken, annalen, boekjes en brieven, in de 
huidige vorm 66 in totaal, 39 in de Hebreeuwse Bijbel, die 
wij het Oude of beter het Aloude Testament noemen, 27 in 
het Nieuwe Testament. 
De Joodse Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het 
Hebreeuws en Aramees, het Nieuwe Testament in de lingua 
franca, de internationale taal van zijn tijd, het (koinè) Grieks.

De noodzaak van vertalen 
Van de Hebreeuwse Bijbel was in de tweede eeuw vóór 
Christus een Griekse vertaling tot stand gekomen. Dat 
was nodig omdat het Joodse volk over de hele bewoonde 
wereld verspreid was geraakt in de zogenaamde diaspora. 
Ze bleken het Hebreeuws niet meer machtig en hadden dus 
een vertaling nodig. De legende vertelt dat de vertaling 
door 70 geleerden werd geleverd en dat die 70 versies exact 
hetzelfde waren. Daarom wordt de vertaling ‘de Zeventig’ 
genoemd in het Latijn: Septuaginta. Een andere legende 
houdt het op het vertalen in 72 dagen. 

Van heel de Bijbel ontstond in het begin van de christelijke 
kerk vertalingen in het Latijn. Aanvankelijk was de taal 
van de jonge kerk die in het Oosten begon Grieks, maar al 
gauw traden ook Latijnsprekenden toe, vooral in de buiten-
gebieden van het Romeinse Rijk in Noord-Afrika, waar de 
Kerk eerder dan in Rome in het Latijn sprak en zong. 
Op last van een paus zette de grote Hiëronymus zich aan de 
vertaling van de Bijbel in het Latijn. Die was bestemd voor 
het vulgus, het gewone volk en heet daarom Vulgata (‘de 
Gewone’). Lange tijd is de kerktaal Latijn gebleven. Tot ene 
Maarten Luther, monnik en hoogleraar, dwars ging liggen 
en zich verzette tegen de wantoestanden in de Rooms-

katholieke Kerk. Hierdoor werd de landstaal – het Duits – 
de taal van de kerk, van de Duitse mis, van de door het volk 
te zingen liederen en van de door hem vertaalde Bijbel. 
In het Nederduitse taalgebied ontstonden ook diverse verta-
lingen, zoals de Rijmbijbel, de Eerste Historiebijbel, de 
Delftse Bijbel en ook de eerste gereformeerde vertaling: de 
zogeheten Deux-Aesbijbel (zo genoemd naar een rijmpje 
dat ergens in de marge gekrabbeld was). 

De tale Kanaäns
Het was de synode van Dordrecht in 1618/19 (zie afbeel-
ding) die de opdracht gaf tot een nieuwe protestantse verta-
ling, de zogenaamde Statenvertaling. Die heet zo omdat de 
Dordtse synode aan de Staten-Generaal verzocht dit project 

Maquette van de synode van Dordt 
uit 1618/1619, aanwezig in de 
Grote Kerk van Dordrecht 

foto: Tineke Vlaming

In elke taal ruimte voor het Woord 

Uit de oude Christelijke Encyclopedie 
(uitg. Kok Kampen, 2e herziene druk, 1956):

BIJBELVERTALEN 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 dit doet juist zien, dat de voorschriften door-
gaans komen, wanneer de bestaande vertaling niet meer 
voldoet en gearbeid wordt aan een nieuwe. Eerste eis is 
altijd weer getrouwheid, waaronder echter de duidelijk-
heid niet mag lijden. Er is echter geen moeilijker ding 
dan om hier de juiste verhouding te vinden. Om die te 
kunnen vinden moet de vertaler de grondtalen der Schrift 
volkomen machtig zijn, maar ook ingedrongen in de 
geest der Schrift, de taal waarin hij overbrengt geheel 
beheersen en op de hoogte van karakter, ontwikkeling 
enz. van hen, voor wie hij vertaalt.



Het wachtwoord van de vrijheid

Wat kunnen woorden toch prachtig zijn! Al op de middelbare 

school legde ik lijsten aan van woorden die voor mij van grote 

schoonheid zijn. Op die lijsten stonden woorden als ‘weer-

omstuit’, ‘larderen’, ‘onverkwikkelijk’. Zulke woorden geven 

mij een gevoel van gelukzaligheid. Misschien denkt u nu dat ik 

niet helemaal goed wijs ben. Dat sluit ik niet uit, maar ik kan 

er nu eenmaal niets aan doen. Het moet in mij ingebakken zit-

ten want mijn oudste zoon heeft het ook. Als wij ergens onver-

wacht een mooi woord aantreffen, laten we het elkaar per app 

weten. Gedeelde vreugd is immers dubbele vreugd! 

Woorden kunnen niet alleen mooi zijn, zij hebben ook onge-

kende kracht. Woorden kunnen mensen maken en breken! Mijn 

moeder leerde mij en mijn zusjes om met de dichter van psalm 

141 te bidden om ‘een wachter voor onze lippen’. En Vadertje 

Cats dichtte: ‘Het puntje van mijn gauwe pen is ’t felste 

wapen dat ik ken.’ Hij wist blijkbaar ook dat je maar beter 

goed over je woorden kunt nadenken voor je ze de wereld in 

slingert. Woorden kunnen namelijk een verwoestende werking 

hebben. Zij kunnen mensen knechten, kleinmaken, opsluiten. 

Maar ze kunnen ook ruimte geven, nieuwe perspectieven ope-

nen, mensen tot bloei brengen. 

Dit vind ik treffend omschreven in psalm 118. De dichter 

beschrijft hoe hij van alle kanten ingesloten werd maar hoe 

hij toch vrij raakte. Hij zegt: ‘In mijn nood heb ik geroepen: 

‘Heer!’ En de Heer antwoordde, gaf mij ruimte.’ De ruimte 

zat in dat ene woord waarin heel het Woord van de Bijbel is 

samengebald: ‘Heer’. De dichter bedoelt daarmee de naam 

die God bekend heeft gemaakt toen Hij Israël bevrijdde uit 

de slavernij van Egypte. Die naam betekent: ‘Ik ben die ik 

ben. Ik ben erbij. Ik ben er voor jou’. We weten niet wát de 

dichter beklemde. Was het fysiek of psychisch geweld? Werd 

hij belaagd door ziekte, angsten, verdriet? Leed hij misschien 

onder harde woorden die ooit waren gezegd en nog steeds 

nagalmden …? Hoe dan ook, hij heeft maar één wapen: de 

Naam van de Heer. Als hij die Naam roept, krijgt hij een 

nieuw perspectief. Misschien waren de omstandigheden niet 

veranderd maar hij wist zich door God gezien. En dat besef 

was bevrijdend. Wie in God gelooft draagt blijkbaar een 

wachtwoord op de lippen. Voor hem of haar blijft geen deur 

voorgoed gesloten.

Stadspastor Mariska van Beusichem

Academiehuis de Grote Kerk

Column

(dat zo’n twintig jaar zou duren) te financieren, waar de 
Staten-Generaal na een jaar of acht aarzelen in toestemde. 
Deze vertaling heeft de vorming van de Nederlandse taal 
sterk beïnvloed. Vele gangbare uitdrukkingen stammen uit 
dit taalmonument.
Maar taal leeft, taal verandert. Daarom moet de vertaling 
van de Bijbel steeds weer ter hand worden genomen.
In Nederland is daarvoor in 1829 het Nederlands Bijbel-
genootschap (NBG) opgericht. 
De katholieke kerk duldde alleen vertalingen die geba-
seerd waren op de Vulgaat. In 1961 werd de Katholieke 
Bijbel Stichting opgericht die de Willibrordbijbel uitbracht. 
Tegenwoordig wordt met de Vlaamse Bijbel Stichting en 
met het NBG samengewerkt.

Brontekst en doeltekst
De vertaling van de Bijbel in het Nederlands is een van de 
belangrijkste taken van het NBG.
Het NBG vertaalt vanuit de brontekst en maakt vervol-
gens vertalingen van de Bijbel in goed Nederlands en 
heeft dan ook specialisten in dienst op het gebied van de 
Bijbelwetenschap, Nederlandse taal- en letterkunde, prak-
tische theologie en kerkgeschiedenis. In de vertaalteams 
wordt nauw met elkaar samengewerkt. 
Zo maakte het Nederlands Bijbel Genootschap de 
NBG-vertaling van 1951, de Groot Nieuws Bijbel en in 
2004 de Nieuwe Bijbelvertaling. In 2014 kwam de Bijbel in 
Gewone Taal uit. Daarnaast ondersteunt het NBG bijbelge-
nootschappen in andere landen bij vertaalprojecten. 
De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 was een interconfes-
sionele uitgave voor kerk en synagoge (de zogenaamde 
Tanach), te gebruiken in de eredienst en het geloofsonder-
richt. Maar deze werd ook uitgegeven als een literaire tekst 
(dus wél met indeling in boeken en daarin hoofdstukken, 
maar de verdeling in perikopen en verzen niet in de tekst, 
maar in voetnoten) als kostbaar cultuurgoed. 

Het werk gaat door
In 2017 is de NBG gestart met de herziening van de 
Nieuwe Bijbel Vertaling, die hopelijk in 2020 afgerond 
wordt. De NBG zal bij dit project luisteren naar de ervarin-
gen van de gebruikers. De tendens zal zijn om de ontvan-
gende taal (het Nederlands dus) wat dichter bij de brontekst 
te houden. Een van de punten uit de gebruikerservaring: 
eerbiedkapitalen, dat wil zeggen als het over God of over 
Jezus gaat, die aanduiden met een hoofdletter: Hij sprak … 
Hij riep zijn discipelen …
Het vertalen van de Bijbel heeft ook een missionaire kant: 
het NBG werkt mee aan vertalingen in vele talen. Van de 
site van het NBG:
“De complete Bijbel is nu beschikbaar in 674 talen die door 
5,4 miljard mensen gesproken worden. In nog eens 1.515 
talen is het Nieuwe Testament vertaald en voor 406 miljoen 
mensen zijn bijbelgedeelten beschikbaar. 209 miljoen 
mensen hebben echter nog geen Bijbel in hun eigen taal.”
Er blijft dus nog veel werk aan de winkel voor bijbelvertalers.
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Allereerst wil ik u van harte feliciteren. Het Pinksterfeest 
wordt ook wel de verjaardag van de kerk genoemd, 
vandaar.

Een valkuil bij het Pinksterfeest, wat je om je heen wel 
eens hoort, is dat het in de kerken opnieuw Pinksteren moet 
worden. Soms worden hier pogingen toe ondernomen. 
Helaas worden het dan gekunstelde imitaties en imitaties 
zijn altijd minder dan het origineel. Het is beter om het niet 
te imiteren, maar het is wel goed om je als kerk te heroriën-
teren. Wat gebeurde er toen, wat is er na 2000 jaar nog van 
overgebleven?
In de eerste gemeente kwamen ze trouw bijeen, ze aten met 
elkaar in een sfeer van eenvoud en vreugde, ze verkochten 
hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen 
die het nodig hadden. En er wordt gemeld: “ze stonden in 
de gunst bij het volk en ze waren vrijmoedig”. Kortom, 
voor hun omgeving was het opvallend wat ze deden. De 
kerk in die dagen maakte dus het verschil. In hoeverre 
hebben we dit meegenomen naar 2018?
Zijn we als kerk niet te bescheiden geworden? In de kerk 
wordt vaak gedacht: laat de linkerhand niet weten wat de 
rechterhand doet. Ook zijn we ‘bang’ om met ons verhaal 
aanstoot te geven en vragen ons af wat anderen daarvan 
zullen denken. 

Wat anderen daarvan denken? Een voorbeeld. De Protes-
tantse Gemeente Zwolle, met name wijkgemeente de 
Oosterkerk is betrokken bij het zogenaamde Pierikoverleg. 
In dit overleg komen verschillende organisaties die actief 
zijn op de Pierik en in Assendorp bij elkaar om te kijken 
hoe we met verschillende activiteiten het leven van kwets-
bare bewoners kunnen verbeteren. Als diaconie organiseren 
we bijvoorbeeld koffiemorgens op de Pierik. Eind vorig 
jaar werd in het overleg de vraag gesteld: ´waarom orga-
niseert de kerk met kerst niet een sing-in in en voor de 
wijk?´. We voelden ons als kerkelijke vertegenwoordigers 
overrompeld en wat verlegen met deze vraag. Van buiten 
de kerk wordt gevraagd om haar boodschap, een beetje 
omgekeerd Pinksteren. We hebben het gehoord en in onze 
oren geknoopt. Daarbij is het ook opmerkelijk dat de kerk 
en vooral in de verschijningsvorm van de diaconie, in de 
samenleving weer als normaal wordt gezien. De generatie 
met het ‘Maarten ’t Hart-syndroom’ die dat minder normaal 
vond, is aan het uitsterven. De kerk, de diaconie wordt door 
de jongere generatie weer herkend. Zij verwacht van de 
kerk dat zij zichtbaar is in de samenleving en na 2000 jaar 
ook weer het verschil maakt. 
In de kerk klagen we dat zondag de kerken leger worden 
en dat we als kerk een minderheid worden. Overigens 
even terzijde, Jezus had helemaal niets op met klagers. Hij 
stuurde ze weg als niet relevant. De kerk wordt zondag 
leger, maar door de week voller. Door de week is ze 
present met projecten in de wijk en in de buurt om mensen, 
wie het leven wat minder toelacht, van dienst te zijn. We 
kunnen onze gaven, talenten en financiële mogelijkheden 
inzetten voor hen die het nodig hebben: met de ogen van 
God zien naar de ander. 

De Protestantse Gemeente geeft inmiddels het goede voor-
beeld met de start van het project ‘heilige huisjes’: hoe kan 
ook de samenleving meer en nog beter gebruik maken van 
de kerkgebouwen. Maak van de nood een deugd. De eerste 
tekenen zijn al zichtbaar. De Jeruzalemkerk geeft onderdak 
aan de huiskamer van Assendorp. Daar komen mensen die 
te goed zijn voor de reguliere dagopvang, maar zelf nauwe-
lijks een sociaal netwerk hebben waarop ze een beroep 
kunnen doen. In dezelfde kerk maakt de Stichting ‘Weekje 
weg’, die vakanties organiseert voor gezinnen die van het 
minimum moeten leven, gebruik van zaalruimte voor de 
inschrijving en de voorlichting van deze vakanties. De 
andere kerken kunnen dit met diverse voorbeelden aanvul-
len waarin de kerk weer present is en letterlijk weer midden 
in de samenleving staat.
De kerk is met Pinksteren jarig en wie jarig is, wil dat 
weten. Wie jarig is, trakteert en laat anderen delen in de 
feestvreugde. Lang zullen we leven, in de gloria.

Wim van Ree, diaconaal consulent 
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Er is er één jarig

De vlag mag uit, want er is er één jarig! 
foto: Tineke Vlaming
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Zeventig jaar Israël
Joden, ook in Zwolle, vieren op de avond van 18 april 2018 het 70-jarig bestaan van de staat Israël. Voor Joden is het, net als voor 
ieder volk, belangrijk om ‘in betrekkelijke veiligheid’ te kunnen leven. Sinds 1948 hebben Joden een eigen staat: een stukje land 
met een eigen regering en een eigen grondwet. Dit is bijzonder omdat Joden 2000 jaar lang verspreid leefden onder de volken, ver-
jaagd van hun eigen land. Velen beschouwen het als een wonder dat zij als volk zijn blijven bestaan en dat zij alle verschrikkingen 
door de eeuwen heen van vervolging, pogroms en WO II (ternauwernood) hebben overleefd. 
Sommige gelovige Joden zien in de terugkeer van Joden naar Israël de hand van de Heer. Zij zien hierin profetieën uitkomen. Zij 
zien hierin ook het begin, de dageraad van een nieuw tijdperk, van de komst van de Messias. 
Tegelijk is de situatie in Israël erg gecompliceerd. Veel Arabische buurlanden erkennen de staat Israël niet. Joden worden bedreigd 
in hun bestaan. Palestijnen is onrecht aangedaan. Zou vreedzaam samenleven mogelijk zijn?
Ik heb in januari met een predikantenstudiereis kleinschalige, indrukwekkende vredesprojecten bezocht. Sommige Joden en 
Palestijnen doen erg hun best om in vrede en verzoening te leven. Laten we bidden om de vrede van Jeruzalem. 
Wij als christenen zijn diaconaal verbonden met Arabieren, als onze naasten, met christen-Arabieren als broeders en zusters van die 
ene Heer, Jezus Christus. 
Wij zijn tegelijkertijd verbonden met het volk Israël. Onze kerkorde belijdt dat de kerk ‘onopgeefbaar verbonden is met het volk 
Israël’. Want ons christelijk geloof komt voort uit Israël, wij lezen de Heilige Schrift van Israël, onze Heer en Redder is de Joodse 
Yeshua, Jezus de Messias en door Hem geloven wij in de God van Israël en hebben wij vrede met God gevonden in Hem.
Daarom feliciteren wij Israël en ook de Joodse gemeenschap en de synagoge in Zwolle met het 70-jarig bestaan van staat en thuis-
land Israël. Wij bidden Israël de zegen en de vrede van de Here God toe. In verbondenheid.

Ds. Hélène Evers, Sionskerk

Van april tot en met juni 2018 exposeert 
Fenny van de Wal-Timmerman in de 
Hoofdhof schilderijen, die deels zijn 
geïnspireerd op het landschap in haar 
geboorteplaats Mariënberg en omge-
ving. Met name de natuur rond Vecht 
en Regge hebben bij haar geleid tot een 
serie kleine en grotere, zeer figuratieve 
en ook tamelijk abstracte werken. Voor 
haar schilderijen heeft ze diverse prijzen 
ontvangen, onder meer in 2009 de presti-
gieuze Van Ommeren de Voogt prijs, die 
jaarlijks door het landelijk bekende kun-
stenaarsgezelschap Pulchri in Den Haag 
wordt uitgereikt. Hoewel ze als jongvol-
wassene is verhuisd naar Utrecht en een 
tiental jaren later naar Leiden, waar ze 
momenteel nog steeds woont en werkt, 
bleef haar geboortegrond haar boeien en 
inspireren. Meer informatie en afbeel-
dingen van schilderijen zijn te vinden op 

haar website: www.fennyvandewal.nl.
De tentoonstelling kan worden bezocht op 
maandag- en dinsdagochtend en rond de 
viering op zondagochtend. Voorts kan de 
expositie op afspraak worden bezichtigd 
op de volgende donderdagmiddagen tus-
sen 14.00 en 16.00 uur: 12 en 26 april, 

10, 24 en 31 mei, 14 en 28 juni. 
Voor het maken van een afspraak 
kunt u een mail sturen naar: 
fvdwalhoofdhof@gmail.com. 

Fenny van de Wal-Timmerman: Regge

Expositie in de Hoofdhof

Grote Kerk
Vanaf 1 april is de Grote Kerk dagelijks weer geopend van 11.00-17.00 uur. Op maandag is de kerk gesloten (en op zondag met 
enige regelmaat). Op woensdag- en zaterdagmiddag zijn er rondleidingen; deze beginnen om 14.00 uur. 
Met uitzondering van de zondag en de maandag is de boekenmarkt dagelijks open. In de weken 17 en 18, waarin Koningsdag en 
de meivakantie vallen, is er een zeer uitgebreide markt.

Aandacht voor
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Aandacht voor

Sonrise 2018/Rommelmarkt VEG 2 juni
In de Jeruzalemkerk is het Sonrise-team alweer bezig met de voorbereidingen voor Sonrise 2018. In de week van 22 tot en met 
29 juli gaat een groep enthousiaste sporters weer aan het werk in de wijk Dieze in park de Hogenkamp (Ruusbroecstraat). Door 
middel van onder andere sport komen ze in contact met de kinderen en jongeren in de wijk. Sonrise Dieze wordt georganiseerd 
vanuit de Jeruzalemkerkgemeente en de VEG (Vrije Evangelische Gemeente). 
Ook dit jaar vraagt het team of anderen ook een steentje bij willen dragen, zowel tijdens de sportweek als in de periode daarvoor. 
Op 2 juni is de jaarlijkse rommelmarkt van de VEG aan de Hogenkampsweg. Daar zal het Sonrise-team aanwezig zijn om geld 
in te zamelen voor de sportweek. Meer informatie: sonrisedieze@gmail.com.
Ook in andere wijken van Zwolle vindt Sonrise plaats: van30 april tot en met 4 mei 2018 in Westenholte (park bij Rozenweg) en 
Stadshagen (Twistvlietpark).

Jeruzalemkerk: Pannenkoekenrestaurant 2018
Op zaterdag 26 mei organiseert jeugdvereniging Kompas van de Jeruzalemkerkgemeente het jaarlijkse pannenkoekenrestaurant. 
Er zijn twee rondes in de buffetzaal van de Jeruzalemkerk: de eerste is tussen 16.30 en 18.00 uur en de tweede tussen 18.30 en 
20.00 uur. Volwassenen betalen €7,50 en kinderen €4,50, daarvoor kan iedereen onbeperkt pannenkoeken eten. De opbrengst 
wordt verdeeld onder drie doelen: War Child, Kompas en Hart voor Zwolle. Opgave vooraf is gewenst, graag het aantal personen 
en de ronde doorgeven via kompaszwolle@gmail.com.

Ook dit jaar is er op Hemelvaartsdag 
weer een concert in de Dorpskerk te 
Windesheim. Het programma wordt ver-
zorgd door Yentl Flavour, een trio bestaan-
de uit Lizelore Molier (viool), Anna Maria 
Roos (zang) en Allert van der Heijden 
(twaalfsnarige gitaar). Hun repertoire kent 
vele ‘flavours’, zoals Jiddische muziek, 
klezmer, Ierse muziek, klassieke muziek en 
eigen werk. Het trio wil het publiek graag 
laten delen in het plezier en de vitaliteit 
van deze muziek.
Het concert begint om 20.00 uur, de 
toegang is gratis. Na afloop wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd. Informatie 
bij: Manny Frederiks, tel. 038-4656900, 
e-mail: Hfrederiks@kpnplanet.nl.

foto: Tineke Vlaming

De Open Kring organiseert (in samen-
werking met de Stinskerk) avonden over 
geloofsopvoeding. Op de avonden wordt er 
rondom een centraal thema een korte inlei-
ding gegeven, waarna er ruimte is voor 
gesprek. De komende twee avonden zijn 
op 24 mei (in de Open Kring) en 27 juni 
(in de Stinskerk). De avonden beginnen 

om 20.00 en zijn rond 21.30 uur afgelopen. 
Voor meer informatie: 
jantine@geloofinontwikkeling.nl. 
Eens per maand start er een wandeling. Er 
wordt een uur tot anderhalf uur gewandeld, 
waarbij tijdens de route wordt stilgestaan 
bij een lied of tekst. De kringwandelingen 
die dit seizoen nog komen zijn op 8 mei en 

12 juni. De start is elke keer om 9.30 bij de 
Open Kring (Hofstedestraat 1). 
Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur 
(behalve op 18 en 25 april) is er een open 
ochtend: de deuren van de Open Kring 
staan dan open voor een ieder die zin heeft 
in een kop koffie en thee, of behoefte heeft 
aan een gesprek. 

Concert Hemelvaartsdag in Dorpskerk Windesheim

Activiteiten Open Kring



Poëzie en Muziek aan de IJssel zondagmiddag 10 juni
‘Contrasten’ – dit is het motto voor een mooie zondagmiddag die uitnodigt om goed om je heen te kijken naar foto’s die je 
prikkelen, de oren te spitsen voor verrassende woorden en originele muziek. Stichting ‘De Omzetting’ werkt met muziek en beeld 
aan deze middag mee. Ook zullen gemeenteleden uit de Adventskerk en de Oosterkerk van zich laten horen en zien. 
Op zondagmiddag 10 juni 2018 is iedereen welkom tussen 14.30 en 16.00 uur op de deel van de boerderij van de Familie Nicolaij, 
Jan van Arkelweg 7 te Zwolle (ten zuiden van de voormalige IJsselcentrale Harculo). Na afloop is er een hapje en drankje.
Deelnamekosten bedragen € 7,50; een deel van de opbrengst is bestemd voor muziek en theater voor kinderen in 
asielzoekerscentra. Informatie: Hadewieg Louissen, tel. 038-4656104, e-mail: hadewieg@home.nl.
Deze middag wordt georganiseerd door V&T van de Adventskerk en de Oosterkerk.

Alphacursus in de Sionskerk 
Vanaf september 2018 start in de Sionskerk weer een Alphacursus. Van de site www.alphacursuszwolle.nl: “Met anderen op zoek 
gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens circa tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk 
geloof inhoudt. Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over 
interessante onderwerpen. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim 24 miljoen mensen een Alpha.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen: Is er meer? Wie 
is Jezus? Bidden: waarom en hoe? De Bijbel lezen: waarom en hoe? Hoe zit het met de kerk?”
Voor meer informatie en opgave kun je contact opnemen met Dick van Boven (038-4546104 of alphacursus@sionskerkzwolle.nl) 
of kijken op bovengenoemde site.
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De Canadese filosoof Charles Taylor heeft 
als geen ander nagedacht over onze tijd 
en cultuur. Met name over de plaats van 
geloof en religie heeft hij boeiend geschre-
ven. Verdwijnt alle geloof of krijgt het 
steeds een andere vorm? Ds. Iemke Epema 
(Oosterkerk) dook in zijn werk. Ze haalde 
er ideeën bij van onder andere lekendo-
minicaan en theoloog Erik Borgman. Op 
vrijdag 1 juni om 13.45 uur hoopt ze te 
promoveren aan de PThU te Amsterdam. 
Welke inzichten neemt ze mee? En welke 
vragen stelt ze ons, zoekende medegelovi-
gen? Zelf zegt ze: ’Net als Taylor geloof 
ik dat de werkelijkheid bepaald wordt door 
een appèl en onze respons.’ 
Kom op dinsdag 12 juni een avond luis-
teren, leren en meepraten over de hier-
boven genoemde onderwerpen in het 

Dominicanenklooster. Aanvang 20.00 uur, 
kosten € 5 inclusief consumpties. Met mede-
werking van Iemke Epema en Erik Borgman 
(zie foto). Deze avond komt in de plaats 

van de oorspronkelijk op 10 april geplande 
avond van het rondreizend theologencafé. 

Erik Borgman

Peter en Annemieke Izeboud hebben 
vorig jaar, met vier anderen, al wandelend 
Israël verkend. Hieraan willen ze een 
vervolg geven van 31 januari tot en met 9 
februari 2019. Er zal worden gewandeld 
in de Negev woestijn over gemarkeerde 

routes (10 tot 20 kilometer) en er worden 
interessante Bijbelse plekken bezocht, 
waaronder de kopermijnen van Salomo. 
Wie geïnteresseerd is om mee te gaan, 
wordt verzocht om dit voor 1 mei te 
laten weten aan Anneke van der Meulen, 

an.vandermeulen@planet.nl of tel. 
06-53720539. Bij haar kan men ook terecht 
voor meer informatie. Een goede conditie 
is vereist.

Dinsdag 12 juni: ‘Niets gaat ooit verloren’ 

Wandelreis Israël 
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Diaconale jongerenwerkvakantie zomer 2019 
Ben je tussen de 18 en 25 jaar en wil je je verdiepen in het dagelijks leven van de mensen in Israël en op de Westbank? Sta je open 
voor ontmoetingen met joden, christenen en moslims? Wil je je handen uit de mouwen steken? Ga dan mee met deze bijzondere 
reis! We verblijven op drie plekken: Galilea, Bethlehem (Westbank) en Jeruzalem. Naast het werk dat gedaan moet worden, maken 
we een aantal interessante excursies zowel aan Israëlische als ook Palestijnse kant. Bij terugkomst in Nederland ben je een ervaring 
rijker en kijk je met andere ogen naar de berichtgeving over Israël in het nieuws! 
Heb je belangstelling om mee te gaan en ben je in juli 2019 tussen de 18 en 25 jaar? Heb je vragen of wil je je aanmelden? Neem dan 
contact op met Gerrit Groenink groeninkgerrit@gmail.com of Anneke van der Meulen, an.vandermeulen@planet.nl / 06-53720539.

Overlijden organist Engbert Koersen 
Op 18 januari 2018 overleed op 82-jarige leeftijd Engbert Koersen. Engbert woonde met zijn vrouw in ’s-Heerenbroek en was lid 
van de Open Kring in Stadshagen. Hij was jarenlang, tot vlak voor zijn overlijden, organist in de PGZ in verschillende kerken. 
Engbert Koersen schreef regelmatig bijdragen voor het blad ‘Op Weg’, de voorganger van Gaandeweg, hij was onder meer beheer-
der van de rubriek ‘Lied van de week’.

Ben je tussen de 18 en 30 jaar en vind je 
het leuk om een week met andere jongeren 
in het beroemde Franse klooster door te 
brengen? Dan is deze reis naar Taizé vast 
iets voor jou. Er zijn al enkele jongeren uit 
de Adventskerk die meegaan, maar ook hier 
geldt: hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Taizé staat voor een interkerkelijke leefge-
meenschap. Er wonen ongeveer 100 broe-

ders. Elk jaar bezoeken tal van jongeren 
uit de hele wereld dit klooster. Zij komen 
bij elkaar voor ontmoeting, bijzondere 
vieringen, gezelligheid, indrukwekkende 
gesprekken over zingeving en geloof, stilte 
en nog veel meer.
Het vertrek is op zondagmorgen 22 juli 
2018 met eigen vervoer uit Zwolle, de 
terugkomst op zondagavond 29 juli. De 

deelnamekosten zijn ongeveer € 150 (voor 
reis, verblijf en maaltijden). Er wordt 
gekampeerd in meegenomen tenten.
Meer informatie: www.taize.fr/nl of neem 
contact op met reisbegeleider ds. Hans 
Tissink (jttissink@hetnet.nl of tel. 
038-3374406).

Traditiegetrouw stapt een groep mensen 
vanuit de Stinskerk (en sinds vorig jaar ook 
uit de Open Kring) op Hemelvaartsdag (10 
mei 2018) op de fiets. Er wordt een fiets-
route uitgestippeld om heerlijk te kunnen 
fietsen in een prachtige omgeving. Vanaf de 
Stinskerk, Westenholterweg 19 is het ver-
trek om 8.00 uur richting Stadshagen naar 
de Open Kring, Hofstedestraat 1. Vanaf 
daar wordt samen verdergegaan met wie 
vanaf die plek wil vertrekken, om uiteinde-
lijk uit te komen bij de Stinskerk. Daar staat 
om 9.00 uur de koffie met wat lekkers klaar. 
Daarna is er een korte dienst, die begint 
om 9.30 uur; voorganger is dr. J.D.Th. 
Wassenaar. Wanneer het héél slecht weer is 
gaat de fietstocht niet door. 

De fietsers ontmoetten elkaar bij de Open Kring 
(Dauwtrappen 2017)
foto: Bastiaan Lips

Ga je mee naar Taizé? 

Dauwtrappen Stinskerk/Open Kring 



Uitslag actie Kerkbalans PGZ bekend!

Veel gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Zwolle 
hebben de afgelopen tijd meegewerkt aan de Actie Kerk-
balans 2018. Medio vorig jaar begonnen de voorbereidingen 
al! Er vonden vergaderingen plaats, er zijn teksten opge-
steld en publicatiematerialen ontwikkeld, en ook vanuit de 
wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zwolle is 
aandacht gevraagd voor de actie.

8.500 enveloppen
Na de landelijke start op zaterdag 20 januari, startte de 
actie in Zwolle op zondag 21 januari. In de kerkdienst 
werd aandacht besteed aan de Actie Kerkbalans. Na de 
kerkdienst was er taart voor de kinderen, die een bouw-
plaat hadden gemaakt van het nieuwe Kerkbalanslogo 
en deze mooi hadden versierd. In de week daarop zijn in 
Zwolle door tientallen vrijwilligers ruim 8.500 enveloppen 
verspreid met de uitnodiging om bij te dragen. De week 
daarna zijn ze weer opgehaald. Op 60% van deze verzoe-
ken ontvingen wij een positieve reactie en een toezegging 
voor een vrijwillige bijdrage voor 2018. 

Dankbaar
En nu is de uitslag bekend! In het totaal is 1.205.503 euro 
toegezegd; dat komt overeen met 97% van het benodigde 
bedrag, want voor een begrotingsevenwicht is een opbrengst 
noodzakelijk van 1.243.300 euro. Vorig jaar werd 1.216.845 
euro toegezegd. Wij komen dit jaar dus ruim 25.000 euro lager 
uit. Omdat het ledental ook wat is gedaald, is dat niet echt 
een verrassing. Deze daling is echter beperkter dan in eerdere 
jaren. En het bedrag per ontvangen reactie is met 1% gestegen. 
Dat biedt perspectief. Daarom zijn wij vooral dankbaar! 

Dankbaar voor al die gemeenteleden die al jarenlang een 
deel van hun inkomen aan de kerk toezeggen – en vervol-
gens ook daadwerkelijk afdragen. Dankbaar voor al die 
gemeenteleden die enveloppen bezorgen en weer ophalen. 
Dankbaar voor al die gemeenteleden die op het Kerkelijk 
Bureau helpen bij de administratieve verwerking van de 
toezeggingen. Fantastisch dat we als Protestantse Gemeente 
Zwolle weer verder kunnen! 

Zonder tekort afsluiten
En het tekort van zo’n 3% ...? Dat hopen wij in de rest van 
het jaar nog zoveel mogelijk dicht te lopen! Zo worden 
er in de wijkgemeenten nog collecten gehouden voor het 
onderhoud en de energiekosten van de kerkgebouwen. Wij 
hopen dat daarmee het ontbrekende bedrag alsnog binnen-
komt zodat wij 2018 straks zonder tekort kunnen afsluiten!

Kerkrentmeesters van de PGZ
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Beleid en bestuur

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.: 038-4217596
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 18.30 - 19.45 uur
In Zwolle-Noord: E. van Buiten, Welle 58 
In Zwolle-Zuid: W.A. Stomp-de Koning, Rendierveld 41, 
 tel. 038-4653663
In Zwolle-centrum: fam. Duijf, Philosofenallee 33, tel. 038-4540988, 
 e-mail duijf@home.nl, op afspraak
In Berkum (Emmaüskerkgemeente): J. Beumer, Zernikelaan 13, 
 tel. 038-4537396, op 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.
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De Protestantse Gemeente Zwolle verandert, middenin een 
stad die verandert in een nieuwe wereld. We geloven dat 
onze gemeenschap daaraan bijdraagt en er een toekomst in 
heeft. Maar hoe kunnen we elkaar en God ontmoeten en 
naar elkaar blijven omzien, terwijl tegelijk de ledenaan-
tallen en inkomsten dalen? Met het project Heilige Huisjes 
in Zwolle gaan we samen op zoek naar ruimte voor het hart 
van de kerk.

Een familie
We spreken in de kerk van broeders en zusters; we zijn 
een familie. En zoals elk gezin verschillende levensfasen 
doormaakt, doet onze familie dat ook. Het huis, onze zes 
kerkgebouwen, biedt enorm veel ruimte. Meer dan we 
nodig hebben. 
Als we kijken naar ons huishoudboekje, dan dalen de 
inkomsten gestaag terwijl, als we niets doen, de kosten 
stijgen. We zullen daarom samen keuzes moeten maken 
voor de toekomst.

Het hart van de kerk
In het zoeken naar een oplossing heeft de Algemene 
Kerkenraad daarbij al een belangrijk ijkpunt bepaald. Het 
hart van onze kerk vormen de mensen en dat beleven we in 
de vieringen en merken we in het pastoraat. En om dat hart 
inhoudelijk te bedienen, zijn professionele werkers nodig. 
Voor het organiseren van samenkomsten rond de mijlpalen 
in ons leven, voor jongerenwerk, zorg voor ouderen en 
voor vernieuwing bijvoorbeeld. Ter ondersteuning van deze 
vernieuwing is een deel van het vermogen gereserveerd 
voor het stimuleringsfonds.

De realiteit in cijfers
Als we kijken naar de huidige verhouding in onze uitgaven, 
waarbij 43 procent van de inkomsten wordt besteed aan 
de beroepskrachten die onder andere het pastoraat en de 
vieringen verzorgen, dan zijn we uit balans. En als we zo 
door gaan is dat over vijf jaar nog maar 33 procent. Ons 
richtpunt is dat we 50 procent van de inkomsten willen 
besteden aan professionele krachten, verhoudingsgewijs dus 
meer dan nu. Wetend dat daarbij het totaal aan inkomsten 
ook daalt, betekent dit dus om twee redenen minder geld 
voor gebouwen en organisatie. 

Veel meer dan stenen
Natuurlijk komen daarom scenario’s op tafel die gaan over 
het sluiten van kerkgebouwen. Bij gebouwen hebben we 
het trouwens niet over zomaar een stapel stenen en een 
dak. Ze zijn diep geworteld in onze persoonlijke en geza-
menlijke geschiedenis als christenen. Het zijn iconen in de 
wijken van de stad Zwolle. De plek van dopen, trouwen en 
uitvaarten. Een huis van God, waar we ons geloof deelden 
en delen, waar we Hem en elkaar ontmoeten.

Complexe opgave
Het gaat daarmee om een complexe opgave. De PGZ heeft 
dan ook de hulp ingeroepen van professionals op het gebied 
van projectleiding en gemeenteopbouw, gebruik van kerk-
gebouwen en communicatie. Ze hebben de opdracht gekre-
gen om, samen met de wijken, een advies over de noodza-
kelijke bezuinigingen voor te bereiden op basis waarvan de 
Algemene Kerkenraad eind 2018 een besluit kan nemen. 

Voor nu en voor komende generaties.
Voor meer informatie zie www.heiligehuisjeszwolle.nl (en 
geef u daar ook op voor de digitale nieuwsbrief) of neem 
contact op met projectleider Jan Boer, Kerkvitaal, gemeen-
teadvies en -begeleiding: janboer@kerkvitaal.nl of 
06-11111538.

Namens de Algemene Kerkenraad van de PGZ: 
Jan Boer, projectleider 

Heilige Huisjes
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Het jaarthema van de Opendeurdiensten in 
de Adventskerk in dit seizoen is: ‘Soulfood 
voor onderweg’. Inmiddels is er al veel 
gedeeld over wat we ‘onderweg’ mogen 
ontvangen en vervolgens meedragen in ons 
leven. En niet alleen ontvangen, ook meege-
ven aan de anderen om ons heen. 
De laatste dienst van dit seizoen, op zondag 
13 mei 19.00 uur, staat in het teken van 
Franciscus. Een man die een grote omme-
keer in zijn leven meemaakte. Hoe kan zijn 
levensreis vandaag betekenis hebben voor 
mensen van nu? Wat heeft hij te vertellen?
Het Zonnelied dat hij aan het eind van zijn 
leven schreef (gezang 400 uit het oude lied-
boek) en ook het ‘Lied van Franciscus’ (lied 
742 in het nieuwe liedboek) zullen zeker 
een plaats krijgen. 

Voorganger in deze dienst is ds. G.J. de 
Bruin uit Amstelveen. De dienst wordt 
muzikaal begeleid door Kees Kuiper en 
Arjan Jansen. Zij zullen ongetwijfeld zorgen 
voor muzikale verrassingen, veelal ontstaan 
uit improvisatie. Iedereen wordt uitgenodigd 
om dit uur samen onderweg te zijn. 

In de Pinkstervesper in de Grote Kerk zal 
de Michaëlscantorij nieuwe muziek uit-
voeren van Jan Jansen, voormalig organist 
van de Domkerk in Utrecht. Jan Jansen 
schreef deze compositie in opdracht van 
de Stichting FONK, fonds voor de ontwik-
keling van nieuwe kerkmuziek. Jan Jansen 

bespeelt zelf het Schnitgerorgel; Toon 
Hagen leidt de Michaëlscantorij.
De Stichting FONK ziet hiermee haar 
tweede compositieopdracht voltooid. 
Eerder componeerde Toon Hagen muziek 
rond de psalmen 42 en 43; deze werken 
gingen op 7 maart officieel in première in 

de Lutherse Kerk in Zwolle.
De Stichting FONK zoekt nieuwe 
donateurs om haar werk te steunen. De 
Stichting is bereikbaar via haar website 
www.stichtingfonk.nl of per mail via 
info@stichtingfonk.nl.

Opendeurdienst Adventskerk: ‘Onderweg met Franciscus’

Primeur voor Michaëlscantorij met Pinksteren

Bij de kerkdiensten

Vieringen Grote Kerk
Tot en met eind juni zijn er op zondag de vaste Michaëlvieringen in de Grote Kerk, let op: vanaf (3) juni beginnen deze niet om 
16.30 uur, maar om 19.00 uur. De opzet van de vieringen verschilt, naast de meer ‘reguliere’ opzet zijn er vespers of vieringen met 
een sterk Taizékarakter. 
Op 10 juni is er een cantateviering, uitgevoerd wordt de cantate BWV 39: Brich dem Hungrigen dein Brot van J.S. Bach door het 
Michaëls Cantatekoor, orkest Musica Michaëlis en solisten onder leiding van Toon Hagen. De solisten zijn: Elske te Lindert 
(sopraan), Sara Klein Horsman (alt) en Daniël Hermán Mostert (bas).
Op 24 juni wordt de Roze Viering gehouden. Iedereen die de veelkleurige liefde wil vieren is van harte welkom.
Op zondag 2 juli starten weer de Zomervespers (aanvang 19.00 uur). In de eerstvolgende uitgave van Gaandeweg leest u meer informatie.
In het kader van de ontwikkeling van een ‘Academie voor spiritualiteit’ in de Grote Kerk worden een aantal nieuwe activiteiten ont-
wikkeld, waaronder op zondagmiddag voorafgaande aan de Michaëlsviering een Zin op zondag-programma. Zin op Zondag vindt 
de komende periode plaats op (de tweede zondag van de maand) 13 mei en 10 juni van 13.00 tot 16.00 uur. Aan de orde komen 
eenvoudige vormen van bezinning en gebed, het verdiepen in de liturgie, het oefenen van muziek en er is ruimte voor gesprek over 
onze stad, de samenleving, de politiek en de roeping van kerken daarin. 

Gedachtenis 4 mei 2018
Traditioneel worden op vrijdag 4 mei in de Oosterkerk de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en het oorlogsgeweld sindsdien 
herdacht. De gedachtenis in de Oosterkerk aan de Bagijnesingel begint om precies 18.30 uur en u kunt, als u dat wilt vanuit de kerk 
aansluiten bij de Stille Tocht, die langs de Oosterkerk komt en ongeveer 19.15 uur vertrekt vanaf de voormalige gevangenis aan de 
Spinhuisbredehoek. 
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9.30 uur
ds. I.P. Epema

9.30 uur
ds. I. Jansen-Kleinjan, Wezep

 
10.00 uur

ds. N.A. Eygenraam
oecum. viering in 
Dominicanenkerk

9.30 uur ds. J.T. Tissink
19.00 uur ds. G.J. de Bruin, 
Amstelveen, Opendeurdienst 

m.m.v. Kees Kuiper 
en Erik Jansen

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
dhr. D.J. Steenbergen 

Wind in de Zeilen-dienst 
met Inspiritual Link

9.30 uur
ds. J. T. Tissink

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

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
dhr. D.J. Steenbergen

Wind in de Zeilen-dienst/
Overstapdienst

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

Wind in de Zeilen-dienst

Op 2e Pinksterdag (maandag 21 mei) is er om 9.30 uur een viering in de Jeruzalemkerk.

16.30 uur
ds. M. van Beusichem

Michaëlsviering

16.30 uur
Michaëlsvesper

13.00-16.00 uur 
Zin op zondag

16.30 uur ds. M. van Beusichem 
Michaëlsviering

16.30 uur
ds. M. van Beusichem

Michaëlsvesper met nieuwe 
compositie van Jan Jansen, mmv 
Michaëlscantorij olv Toon Hagen

16.30 uur
dhr. J. Doelman
Michaëlsviering

19.00 uur
dhr. J. Doelman
Michaëlsviering

13.00-16.00 uur 
Zin op zondag

19.00 uur ds. M. van Beusichem
Michaëlsviering: Cantate

19.00 uur
Michaëlsvesper

19.00 uur
ds. M. van Beusichem

Michaëlsviering

16.30 uur
ds. M. van Beusichem 

& werkgroep
Michaëlsviering: Taizé

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

10.00 uur
ds. E. Urban

 
10.00 uur

ds. N. A. Eygenraam
oecum. viering in 
Dominicanenkerk

10.00 uur
ds. I.P. Epema

Heilig Avondmaal
14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur
ds. I.P. Epema

10.00 uur
ds. J.T. Tissink

14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur
ds. I.P. Epema

10.00 uur
ds. E. Urban

14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur
ds. I.P. Epema

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur
ds. I.P. Epema

14.00 uur PERKI-dienst
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9.30 uur
ds. H.J. van Wijnen, Nieuwegein

19.00 uur
ds. J. het Lam, Harderwijk

9.30 uur
Kand. H.R. Fokkert, Rijssen

19.00 uur
ds. J.A.C. Olie, Genemuiden

9.30 uur
ds. J. Tadema, Urk

9.30 uur ds. G. van den Berg, 
IJsselmuiden

19.00 uur ds. G.H. Molenaar, 
Doornspijk

9.30 uur
ds. G. de Fijter, Kampen

19.00 uur
ds. J. van der Meijden, Rijssen

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

19.00 uur
ds. J.W. van Bart, Harderwijk

9.30 uur
ds. G. van Goch, Scherpenzeel

17.00 uur 
ds. M. Visser, Nunspeet

Dovendienst, Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. G.H. Nijland, Mastenbroek

19.00 uur
dr. J. Hoek, Veenendaal

9.30 uur ds. J. van Gelderop, 
Vaassen, Heilige Doop

19.00 uur 
ds. B. Jongeneel, Apeldoorn

9.30 uur
ds. G.J. Codee, Maarssen

voorber. Heilig Avondmaal
19.00 uur

ds. F.J.K. van Santen, Kampen

9.30 uur ds. M. Visser, 
Nunspeet, Heilige Doop

19.00 uur
ds. J.H. van Wijk, Windesheim

zondag 
22 april

zondag 
29 april

zondag
6 mei

donderdag 
10 mei

Hemelvaartsdag

zondag
13 mei

zondag
20 mei 

1e Pinksterdag

zondag
27 mei

zondag 
3 juni

zondag 
10 juni

zondag
17 juni

zondag
24 juni

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

Jeruzalemkerkgemeente
ds. J. Mulderij

tel. scriba: 038 4652814

www.kerkinzwolle.nl

Oosterkerk
Bagijnesingel 17
Zwolle - Centrum

038-4535064
06-33205179
ds. E. Urban

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

www.oosterkerk.nl

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

19.00 uur
Zomervesper

10.00 uur
ds. I.P. Epema

9.30 uur ds. W. Polinder, Putten
Heilig Avondmaal

19.00 uur ds. W. Polinder, Putten
voortz. en dankz. HA

zondag 
1 juli
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9.30 uur
ds. S. van der Zee, Zwolle

9.30 uur
dr. H.C. van der Sar, Zwolle

9.30 uur
dr. R. Roukema, Zwolle

9.30 uur
ds. E.R. Jonker
Schrift en Tafel

9.30 uur
ds. M. Dijk

9.30 uur
ds. L. van Houte

Doopdienst

9.30 uur
ds. I.P. Epema

9.30 uur
ds. M. Reinders

9.30 uur
mw. J.B. Huisman

afscheid basiscatechese 
en kinderkring

9.30 uur
ds. L. van Houte

gez. viering met en in Stinskerk

10.00 uur
dhr. J. Knol

10.00 uur
dhr. J. Knol

10.00 uur
ds. J.J. Douma-van der Molen, 

Leek

10.00 uur
ds. H. Evers

doopdienst m.m.v. Sjema

10.00 uur
ds. H. Evers

10.00 uur
ds. R. van Putten

10.00 uur
ds. H. Evers m.m.v. Sjema

10.00 uur
ds. H. Evers

10.00 uur
ds. H. Evers

10.00 uur 
ds. P. Both, Spijkenisse

Ontmoetingsdienst

10.00 uur ds. H. Evers
Philadelphia-dienst 

m.m.v. Ancora

9.30 uur ds. W. Andel 
Doopdienst

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur
ds. G. de Goeijen, Den Ham

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur
dr. J.D.Th. Wassenaar, 

Hellendoorn

9.30 uur
dhr. M.R.J. Westerduin, Doorn
19.00 uur Avondontmoetings-

dienst Westenhage

9.30 uur dhr. P. Kruyt 
StinsContaKtdienst 

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur
ds. R.A. Houtman, Epe

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur
ds. W. Andel, Heilig Avondmaal 

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. B. Lampen, Epe

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur
ds. E. van ’t Slot, Zwolle

19.00 uur ds. G. de Goeijen, 
Den Ham, Zangdienst in Stinskerk

9.30 uur
dhr. G. van Vulpen

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur ds. L. van Houte
gez. viering met Open Kring

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.30 uur
pasteur R. Roukema

10.30 uur
pasteur E. van Hilten-Matthijsen

10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

10.30 uur
pasteur D. Ribs

10.30 uur
pasteur H. Spoelstra zondag 

22 april

zondag 
29 april

zondag
6 mei

donderdag 
10 mei

Hemelvaartsdag

zondag
13 mei 

zondag
20 mei 

1e Pinksterdag

zondag
27 mei

zondag 
3 juni

zondag 
10 juni

zondag
17 juni

zondag
24 juni

Open Kring
Hofstedestraat 1

Zwolle - Stadshagen
038-4204558

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 

tel. scriba's: 038-4227212
038-4544719

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

www.waalsekerkzwolle.nl

9.30 uur
mw. P. Hellinga

10.00 uur
ds. H. Evers

slotdienst m.m.v. Sjema

9.30 uur ds. J.A. Wegerif, 
Nijverdal, Doopdienst

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.30 uur
pasteur H. Spoelstra zondag 

1 juli
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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
ds. M.E. Jonker

tel. scriba: 06-40715958

www.elkz.nl

ISALA 10.00 uur mw. T. Sloot
REHOBOTH 9.30 uur ds. J.H.N. Veldhuizen, Kampen
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. N.A. Eygenraam

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. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff
REHOBOTH 9.30 uur dhr. G. Klaassen, Zwolle
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur mw. T. Sloot 
REHOBOTH 9.30 uur ds. G.L. Kruizinga, Dalfsen
ZONNEHUIS 10.30 uur mw. W. Treep

ISALA 10.00 uur dhr. E.L.J. de Haar
REHOBOTH 9.30 uur ds. M. Zoeteweij, Lemele
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. J. Vonk 
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur ds. M. Overbosch
REHOBOTH 9.30 uur ds. J.A. Woudenberg, Westerhaar
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins

BERKUMSTEDE 15.00 uur ds. L.A. Burggraaff (Heilig Avondmaal)
ISALA 10.00 uur  dhr. E.L.J. de Haar
REHOBOTH 9.30 uur ds. N.A. Eygenraam, Zwolle
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. J. Vonk
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. W. Treep

ISALA 10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff 
REHOBOTH 9.30 uur ds. K. de Graaf, Kallenkote
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G. Nijland

ISALA 10.00 uur mw. T. Sloot
REHOBOTH 9.30 uur ds. H. Marsman, Zwolle
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. J. Vonk
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur ds. A.J. Hasker
REHOBOTH 9.30 uur dhr. A. Palland, Mastenbroek
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. J. Gerretzen

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 22 april Onderhoud orgels
zondag 29 april Diaconale noodhulp
zondag 6 mei Instandhouding synagoge
donderdag 10 mei Studentenpastoraat
zondag 13 mei Wijkkas
zondag 20 mei Zending/GZB
zondag 27 mei Jeugd- en jongerenwerk/HGJB
zondag 3 juni Stille armoede
zondag 10 juni Exploitatie PGZ
zondag 17 juni Diaconale noodhulp
zondag 24 juni Wijkkas
zondag 1 juli Stedelijk diaconaat
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zondag 
22 april

zondag 
29 april

zondag
6 mei

donderdag 
10 mei

Hemelvaartsdag

zondag
13 mei

zondag
20 mei 

1e Pinksterdag

zondag
27 mei

zondag 
3 juni

zondag 
10 juni

zondag
17 juni

zondag
24 juni

9.30 uur
ds. T.J.S. van Staalduine, 

Nijbroek, m.m.v. de Bromvlieg

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

9.30 uur
ds. F. Meijnhardt, Leersum

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

9.30 uur
mw. D. Lips, Zwolle

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

9.30 uur
ds. A.C. Bronswijk, Deventer

9.30 uur
dhr. L.A. Burggraaff
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. L. van den Broeke, Kampen

9.30 uur
ds. S. Zijlstra

9.30 uur
ds. L. van Houte, 
Langeslag/Heino

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. H. Günther-van Dijk

10.00 uur
 ds. H. Günther

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. G. Schutte

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. M.E. Jonker 

Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

ISALA  10.00 uur 
REHOBOTH 9.30 uur dhr. G. van Vulpen
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. J. Vonk 
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

zondag 
1 juli

9.30 uur
ds. H. Torenbeek, Emmeloord

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
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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

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

administratie@pknzwolle.nl

Ook adverteren
in de Gaandeweg?



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

Resultaat
dankzij 
Jurgen

www.salet.nl Salet, voor een glansrijk resultaat!

Particuliere verhuizingen
Projectverhuizingen
Nationaal en internationaal 
Verhuisdirigente
Kunst en antiek verhuizen
Seniorenverhuizing
Schoonmaakservice
Handyman
Opslag

038 465 65 60  
Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle  

info@utshersevoort.nl  
www.utshersevoort.nl

uw verhuizing 
een frisse start


