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Als deze editie van Gaandeweg u bereikt, breekt al bijna de Veertigdagentijd aan en gaan we
onderweg naar Pasen! Het thema van dit nummer is ‘Geroepen om te leven’ (afkomstig, net als
bovenstaande tekst, uit een lied van Willem Barnard). Op een paar heel verschillende manieren
wordt dit thema van alle kanten bekeken. Zo is er aandacht voor onder meer het ‘Triduum
sacrum’ (de drie heilige dagen die voorafgaan aan Pasen), liturgisch bloemschikken, de Meezing
Mattheus in de Hoofdhof, het Ontmoetingshuis Moderne Devotie en is er een interview over
(over)leven met geestelijk verzorger Marjanne Dijk die in het ziekenhuis werkt. In de column
laten we in alle nummers van 2018 stadspastor Mariska van Beusichem aan het woord.
Halverwege april verschijnt het tweede nummer van Gaandeweg in 2018, met als thema ‘Woord
dat ruimte schept’. Het wordt een Pinksternummer, waarin we stilstaan bij onder meer kerkarchitectuur (de letterlijke ruimte voor het Woord), bevrijdingstheologie, Bijbelvertalingen en ‘ruimte
voor het Woord’ in het voormalige Oostblok. In het colofon hieronder staan de inlever- en verschijningsdata.
Het zomernummer van Gaandeweg komt uit op 3 juli en heeft als thema: ‘Verbeelding’.
Suggesties van lezers voor onderwerpen die bij dit thema aansluiten zijn tot en met half april per
e-mail of post welkom.
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Geroepen om te leven

Geroepen in Gods licht
Het lijkt vaak vanzelf te gaan: dat een mens leeft. Je wordt geboren, je groeit op. Je leeft je leven, je doet wat je moet
doen. Het gebeurt gewoon. Het lijkt of daar geen roepen aan te pas komt.
En toch wordt door velen leven niet als vanzelfsprekend ervaren. In een doopgesprek met ouders hoor ik woorden
als: verwondering, dankbaarheid, schepping, zorgzaamheid, opdracht. En in een rouwgesprek met nabestaanden hoor
ik woorden als: pijn van afscheid, liefde, dankbaarheid, verbondenheid, voltooid leven of juist afgebroken leven. En
daartussenin, tussen geboorte en sterven, gebeurt van alles dat verre is van gewoon. Of beter gezegd: ieder leven heeft
zijn eigen unieke kanten, verdriet en vreugde, voorspoed en tegenslag, angst en hoop, begin en einde, verwijdering en
scheuringen, wanhoop en treurnis. Ieder leven is bijzonder; ieder mens geeft op eigen wijze stem aan zijn leven.
Het leven roept zelf eigenlijk zoveel op, dat het nooit vanzelfsprekend kan zijn.
Mensen worden geroepen. In het begin van de Bijbel al, het scheppingsverhaal – God zei: “Laten wij mensen maken die
ons evenbeeld zijn”. En op Gods woord werden mensen geschapen. Later riep hij de mens, toen alles donkerder werd in
het paradijs. Want hoe moet je toch leven? Waar houd je je aan, wat is je richting? Wat is je leidraad, wat is je hoop?
Steeds weer riep God mensen. Abraham: God riep hem naar nieuw land. Mozes: God riep hem om een volk te leiden.
Elia: God riep hem uit de donkere grot tevoorschijn. Zo kunnen we verder gaan: Jona, Job, Samuel, David. Allemaal
mensen die geroepen worden om te leven. Geen voorspoed, geen welvaart. Wel leven met hoop en belofte. Zij werden
geroepen om te leven, in hun tijd, op hun manier.
Op weg naar Pasen 2018, nadenken over geroepen worden om te leven. Wat is mijn leven? Gaat het in mijn leven ook
over sterven? Is het mijn opdracht om te leven? Of is mijn leven een gave? Kan mijn leven ook een (zware) opgave zijn?
Als ik zelf aan leven denk, dan denk ik aan een schaal – mijn leven, alles wat zich
daarin voordoet, is in de schaal. En alles zie ik voor ogen. Ik zie hoe ik kind was, en
ik weet dat ik ouder word, ik zie met wie ik verbonden ben. Ik zie hen die mij lief
zijn en gestorven zijn. Ik zie mijn beperktheden. Soms kan ik zien wat goed gaat.
Ik zie mijn opdrachten, taken, moeiten, wensen, verlangens, vreugden en verdriet.
Alles wordt in de schaal gedragen, bijeengehouden, opgeschud, opgevangen. Een
schaal, die ik verbind met hoe God mijn leven draagt, en opvangt.
Als ik aan ‘Geroepen om te leven’ denk, dan zie ik dat geheel voor ogen. Alles wat
in het leven aanwezig is onder ogen zien. Dat willen zien, en horen, en voelen, en
meenemen naar de dag van morgen.

Geroepen om te leven,
Gehouden aan zijn woord
Van uitgesproken vrede,
Van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
Uit de toevalligheid,
Bestemd voor de genade,
Het donker al voorbij.
(Lied 612:2)

Ik denk dat dat ook in de opmaat naar Pasen aan de orde komt. Alles van voor
de geboorte, tot na het sterven: het hoort bij God. Alles opgenomen in die beweging van dood naar opstanding, van
donker naar licht, van schepping naar herschepping. Dat alles is er in Christus’ naam, zodat wij geroepen kunnen
worden om te leven. En het aankunnen om de dood en het leven te aanschouwen, het donker te zien en te weten van
het licht. Van schepping te horen en te vertrouwen op herschepping. Ons hele leven: geroepen in Gods licht.
Ds. Margo Jonker

foto: Marry van Klinken-de Boer
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“Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen”
(Ester 4: 16d)
De redactie van Gaandeweg vraagt voor de invulling van
deze pagina altijd iemand die verbonden is aan een kerkgenootschap van buiten de PGZ, Lutherse Gemeente of De
Hoofdhof. Dit keer is het woord aan Wim Rahajaan,
catecheet bij de Zuidoost Moluks Protestantse Kerk (GPMT).
De woorden uit de titel van dit artikel sprak koningin Ester
uit voordat zij naar koning Ahasveros ging om voor haar
volk te pleiten. Mijn moeder zei deze zin ook, toen ze de
rol van koningin Ester speelde in een toneelstuk over het
gelijknamige Bijbelboek. Dit toneelstuk werd uitgevoerd
naar aanleiding van de oprichting van de Gereja Protestan
Maluku Tenggara (GPMT), oftewel: Zuidoost Moluks
Protestantse Kerk. Het vond plaats in de zomer van 1959
in kamp Laarbrug bij Ommen. De oprichtingsdatum van de
GPMT is 20 januari 1959.
Aanleiding van de oprichting was een bloedig incident
op zondag 19 augustus 1951 in kamp Vught tussen twee
Molukse bevolkingsgroepen. Hierbij viel er één dode – een
kleuter – en werden twee mannen gewelddadig verminkt.
Ter voorkoming van escalatie werden in heel Nederland
de beide bevolkingsgroepen van elkaar gescheiden. Van
de toen ongeveer 60 kampen of woonoorden, bevolkten de
Zuidoost-Molukkers 8 en de Zuid-Molukkers de resterende
52 locaties.
De belangenbehartiging van de Molukkers naar de overheid
toe werd centraal geregeld, maar door de splitsing van de
bevolkingsgroepen hadden de Zuidoost-Molukkers zich
maatschappelijk georganiseerd in de Kepentingan Rakyat
Pulau Pulau Terselatan (Belangenbehartiging van de zuidooster eilanden) om zo haar belangen rechtstreeks met de
overheid te behartigen. Gaandeweg de jaren vijftig ontstond
er een beweging onder de Zuidoost-Molukkers om zich niet
alleen maatschappelijk van de Zuid-Molukkers af te scheiden, maar ook kerkelijk.

Na een worsteling van acht jaar werd de knoop doorgehakt
en ontstond de GPMT, die zich losmaakte van de Moluks
Evangelische Kerk. Het Moderamen van de Hervormde
Kerk zegde toe de GPMT financieel en fysiek te steunen.
Dat bij de viering van het ontstaan van de GPMT het
Bijbelboek Ester uitgevoerd werd, was misschien begrijpelijk, maar mogelijk ook iets te ver gezocht. Desalniettemin
waren de voorlieden van deze bevolkingsgroep van mening
dat zij geroepen waren om zich ook kerkelijk dienstbaar te
stellen aan haar eigen bevolkingsgroep.
De tijd heelt wonden, getuige twee decennia later de
toenadering tussen de beide bevolkingsgroepen op kerkelijk gebied. De overdracht van alle kerkgebouwen van de
Dienst der Domeinen aan de Molukse gebruikers, met een
éénmalige gift van het Rijk van 78 miljoen gulden (ten
behoeve van renovatie of nieuwbouw) heeft dit
proces alleen maar versneld. Sinds de jaren negentig van de
vorige eeuw werken zeven – door samenvoegingen zijn dit
er later vijf – kerkgenootschappen in Nederland samen met
als centrum het Moluks Kerkelijk Centrum in Houten. Er
zijn gezamenlijke diensten en andere kerkelijke activiteiten
op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
In navolging van de toenmalige Samen-op-Weggedachte
van drie Nederlandse kerken, willen de vijf Molukse kerkgenootschappen elkaar stimuleren ook hiernaar te streven.
Alhoewel men niet de illusie heeft dat het snel zal gebeuren
(de drie Nederlandse Kerken deden er veertig jaar over),
blijft men toch doorgaan om elkaar op te zoeken.
Zo bewijst men zichzelf om niet alleen aan lippendienst
te doen (bij het wekelijks uitspreken van de Apostolische
Geloofsbelijdenis “… ik geloof in één Algemene
Christelijke Kerk ...” ) maar ook daadkrachtig te zijn.
Het jaar 2018 willen de Molukse kerken ook aangrijpen
om de ingeslagen weg samen met de Here Jezus verder te
bewandelen, opdat “… zij allen één zijn …”.

Kerkgebouw Eben Haëzer (Lassuslaan
234 te Zwolle), onderkomen van
(onder meer) de Zuidoost Moluks
Protestantse Kerk
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Geroepen
door het leven
Ds. Marjanne Dijk is een van de geestelijk verzorgers van
het Isalaziekenhuis in Zwolle. Ad Geerling vroeg haar of
het thema ‘Geroepen om te leven’ (uit (Lied 827/Gezang
94) een rol speelt in een omgeving waarin de vraag naar
behoud of verlies van leven aan de orde van de dag is.
“‘Mensen, wij zijn geroepen om te leven’: ik heb het veel
gezongen, prachtig, het komt me vaak in de gedachten,”
vertelt Marjanne Dijk “maar in het ziekenhuis gaat het
volgens mij meer om ‘geroepen dóór het leven’. Dat zie
ik bij patiënten en ook bij verpleegkundigen en artsen, die
strijdlust bijna, die passie om je er niet bij neer te leggen
dat de dingen gaan zoals ze gaan, die ziekte, dat ongeluk.
Die trekkracht van het leven, dat je geroepen wordt om
door te gaan, dat klinkt toch wat anders. Geroepen om te
leven, dan lijkt het net of er een stem klinkt die jou daar, in
dat bed, op die operatietafel, toeroept dat je móet leven. Die
trekkracht van het leven, je zou ook kunnen zeggen: God,
die is toch sterker dan die stem.
Want wat je overkomt, als mens, als patiënt zelf, maar ook
als naaste, daar zit je niet op te wachten, dat overvalt je.
Wat maakt dan dat je daarmee toch door kunt?”
Helpt die kracht ook om te vechten, tegen die nare ziekte?
“Ja, vechten bijvoorbeeld tegen de kanker, dat hoor ik een
patiënt wel eens zeggen en dan vraag ik: Zie jij kanker als
een vijand, is het een leger waartegen je ten strijde moet
trekken? Ik zelf zie ziekte en alles wat dat met zich mee
brengt meer als een stroom, een snelstromende rivier.
Vechten tegen die stroom? Er tegenin zwemmen? Dat gaat
hem niet worden. Mijn zoektocht is: hoe beweeg je mee
met die stroom en hoop je dat je de eerste de beste tak kunt
grijpen? Het is meer meebuigen, als bamboe of riet. Ik was
pas met die storm in een natuurhuisje en ik zag het riet
helemaal plat gaan, maar de volgende dag stond het weer
recht overeind.”
Komt in zulke gesprekken de Bijbel op tafel, komt God
ook ter sprake?
“Dat kan, het kan ook niet. In dat gesprek ga ik vooral op
zoek naar de bronnen waaruit deze mens kracht put. De
krachtbronnen en ook de lekplekken, daar waar het leven
weglekt, door verdriet, door ruzie, door een nare jeugd.
Ik vraag dan: wat is jóuw verhaal? Waar kom je vandaan,
wat moet er nu gebeuren, waar wil je uitkomen? Daar
moet je soms naar graven, dat kan weggezakt of diep
weggestopt zijn, maar dat verhaal is van belang.
In dat verhaal ga ik met de mensen mee, want dat van
vroeger, wie is je moeder, wie je vader, hoe ben je opgevoed, waar ben je allemaal tegenop gelopen, dat speelt in
je beleving nú. In de vieringen op zondag in het ziekenhuis
sluit ik aan bij de verhalen die ik hoor en die probeer ik
met het verhaal uit de Bijbel ‘in gesprek te brengen’. Die
krachtbronnen waar ik het over had, die kunnen wellicht
helpen bij de confrontatie met de breuklijnen in het leven.”
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Kun je ook tot het leven veroordeeld zijn
in plaats van geroepen?
“Ja, dat kan zeker. De medische techniek is zo ver gevorderd, dat je ook ‘pech’ kunt hebben als je het toch redt, als
je in leven blijft. Want hoe leef je je leven, hoe is het voor je
naasten, wie kan je zijn, na bijvoorbeeld een herseninfarct,
als je van een zelfstandige persoonlijkheid bent veranderd in
een afhankelijk, hulpbehoevend, gehandicapt mens? Maar
ja, als je het redt, dan ga je door, het leven roept.
Als iemand dan toch sterft, kan je als naasten – met alle
verdriet en pijn om het verlies – soms zeggen: ‘Het is
beter zo’”.
Hoe gaat dat als jullie de vraag naar
euthanasie wordt gesteld?
“Ik volg daarin de patiënt; ieder van mijn vijf collega’s
maakt daarin eigen afwegingen. Maar vaak is het de vraag
om informatie: Hoe gaat dat eigenlijk? Of iemand vraagt:
Wilt u eens met mij meedenken?
We worden ook wel eens door de verpleging gevraagd:
kunt u misschien helpen om na te gaan wat zinvol leven is
voor deze patiënt?
De euthanasievraag brengt je wel direct bij de kern: wat
heeft het leven voor zin? Zo kun je ook geroepen worden
om te sterven. Dat is ook een trekkracht, als de dood een
vriend kan zijn.
In zo’n balansgesprek ga je op zoek naar de balans tussen
wat je wel en wat je niet kunt dragen, en ook zoek je naar
wat jóu draagt.

Liturgisch
bloemschikken
In veel kerken staan rondom Pasen de meest prachtige
bloemstukken. Het gaat daarbij niet alleen om de ‘eigen
pracht’, maar vooral ook om de diepere, symbolische betekenis die bloemen (en andere materialen) uitdrukken. Karin
Vrieling sprak met twee dames uit de Adventskerk en de
Open Kring over liturgisch bloemschikken.
Toen de Open Kring achttien jaar geleden in basisschool
de Zevensprong haar diensten ging houden, is men direct
begonnen met het liturgisch bloemschikken. De groep die
zich er mee bezig houdt, heeft altijd uit acht à tien personen
bestaan en één van hen is Tanja Huisman: “Met zo’n liturgische schikking kun je prachtig weergeven waar het om
gaat, ook omdat veel bloemen ergens symbool voorstaan.
Een paar voorbeelden: klimop staat voor trouw, de zonnebloem voor geloof, de lelie voor onschuld, zuiverheid.
Soms beelden we iets heel abstract uit, soms met concrete
gebruiksvoorwerpen erbij. Het is prachtig om te doen en
fijn om op deze wijze bij te dragen aan de mooie vieringen
in de Open Kring.” 
Anneke Scholten is lid van de Adventskerk, zij is al twaalf
jaar bezig met liturgisch bloemschikken. In een stilteruimte
in een verpleeghuis ontdekte ze hoe een bepaalde schikking
‘verdieping’ kan geven; ook bezocht ze meerdere
kerken en zag daar de waardevolle betekenis van een
liturgische bloemschikking. Anneke: “Ik vind het mooi
om met levend materiaal een symboliek neer te zetten,
waardoor mensen gaan ervaren dat er een uitleg is van een
Bijbelgedeelte die je zintuigen kan raken. Het bloemschikken wordt zo verbonden met de geloofsbeleving.”

Werkwijze

In de Open Kring wordt twee keer per jaar vergaderd om te
bespreken voor welke dienst een bloemstuk wordt gemaakt
en wie dat doet. Tanja: “Er zijn in ieder geval bloemschikkingen op de feestdagen en de aanloop daar naar toe – zoals
in de Stille Week – en soms ook op een ‘gewone’ zondag.
We beelden dan het thema van de zondag of de Bijbeltekst
uit. Op de vergaderingen bedenken we ook met elkaar of er
al ideeën zijn hoe de schikking gemaakt kan worden.”
Anneke: “Met speciale gelegenheden in de Adventskerk
zoals een kloosterweekend, voor een Wind in de zeilendienst, een jubileum of voor een gespreksgroep maak ik een
liturgisch bloemstuk.”

Stukken tijdens Pasen

In beide kerken zijn de afgelopen jaren voor de
Veertigdagentijd en Pasen mooie stukken gemaakt. Tanja:
“Een prachtig stuk in de Open Kring was bijvoorbeeld die
met de in elkaar gevlochten druivenstokken die samen het
kruis vormden. Aan de voet lagen rode gerbera’s. Heel
eenvoudig, maar zo mooi. De gemeenteleden konden brandende kaarsen bij dit kruis zetten (zie foto).”

Bloemschikking in de Open Kring

De liturgische schikking in de Adventskerk had vorig jaar
als thema ‘stap voor stap op weg naar Pasen’, een pelgrimage in de Veertigdagentijd. Er werd toen gewerkt met
onder andere zand, takken en schoentjes en liturgische
kleuren in de aankleding.

Materiaal

 evraagd naar hoe ze aan de bloemen en het overige
G
materiaal komen, geeft Anneke aan dat ze het meeste uit
de natuur en uit haar eigen tuin haalt. De stoffen krijgt of
koopt ze. “Mijn inspiratie is wat ik zie in de natuur en wat
ik beleef en zie in kerken hier en in het buitenland.”
Ook in de Open Kring komt men vaak op een creatieve
manier aan het materiaal door goed om zich heen te kijken
waar materiaal zo maar ligt of wat in de berm groeit.
Tanja geeft een mooi voorbeeld van afgelopen kerst: “er
was nog geen groen voor de houten ringen in de kerk,
totdat de storm voor kerst een aantal coniferen in de tuin
van het Dominicanenklooster velde. Eén daarvan kon niet
meer worden teruggezet en moest afgevoerd worden. Een
vrijwilliger daar – tevens gemeentelid van de Open Kring
– bood aan de takken af te knippen en naar de Open Kring
te vervoeren. Een win-win situatie dus met een prachtig
groene Open Kring als gevolg. Af en toe kopen we wat,
maar we hebben heel enthousiaste bloemschiksters met
mooie ideeën en enkelen van ons hebben ook zelf een
flinke tuin met veel mooi materiaal erin.”

Liturgisch bloemstuk maken voor thuis

Anneke Scholten organiseert elk jaar in de week voor
de Stille Week een avond over liturgisch bloemschikken. Dit jaar is het thema ‘Van woestijn tot paastuin’.
Er wordt met bloemen, kruiden en materialen een
bloemstuk gemaakt waarin de symboliek van Pasen
wordt verbeeld. De uitleg krijgt u op schrift mee, het
bloemstuk kan thuis, op een hoge of lage tafel gezet
worden.
De avond is op donderdag 22 maart om 19.30 uur in
Wijkcentrum SIO. Deelnamekosten bedragen € 12,50.
Aanmelden kan via raad.vent@adventskerk.nl.
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Het Triduum Sacrum
als oefening
om te leven
Hans Günther is oud-predikant van de EvangelischLutherse Gemeente te Zwolle. Hij schreef voor Gaandeweg
dit artikel over het Triduum Sacrum: de ‘heilige drie dagen’
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.
Met het vieren van het Triduum Sacrum bepaalt de
gemeente van Christus zichzelf opnieuw bij haar bron,
om niet uit haar geschiedenis te vallen. Maar om ook haar
toekomst niet te verspillen, bekijkt zij haar werkelijkheid
vierend vanuit een ander perspectief. Zo wint zij de nodige
energie om op haar weg te kunnen blijven en vernieuwt zij
tegelijk haar unieke mogelijkheid om permanent nieuwe
wegen te ontdekken.

Witte Donderdag

Tot ver in de 2e eeuw vierden christenen Pasen in de
joodse traditie. Toen al kreeg deze joodse Paasviering een
christelijke invulling. Het verschil lag in het vieren van
de Paasmaaltijd. Die werd in de vroege ochtend gevierd
als ‘Eucharistie’ – een vreugdevolle dankviering van
Jezus’ verrijzenis uit de dood. Die ontwikkeling kenmerkt
het geheel van het Triduum en tegelijk elk van de drie
vieringen als dubbele oriëntering: aan het verleden in de
geschiedenis – namelijk de weg door de woestijn en de toen
wonderbaarlijke redding – én de oriëntering aan het wonder
van de opstanding en de daarmee verbonden hoop op een
andere toekomst. In de viering van Witte Donderdag krijgt
dit gedenken zijn bijzondere gestalte: herinnering aan het
verleden van ‘het volk van God’ – en tegelijk de ervaring
van de op de tong te proeven aanwezigheid van ‘Christus in
zijn gemeente’ hier en nu.

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag kenmerkt in deze oefening van het leven een
moment van een stilte die onderweg soms ongewild valt en
die concentratie van de gemeente vraagt om in de ontluisterende realiteit van het bestaan niet te bezwijken. Dan
valt er niets te vieren. Maar toch mag – moet misschien
zelfs – de ervaring van uitgeleverd zijn, van diepte en
donkerheid stem krijgen. Verdriet, onbegrip, pijn, radeloosheid … al het ontmoedigende en het vertrouwen rovende
gebeuren in mijzelf en om mij heen kan in de gemeenschap
met Christus stem krijgen en in die gemeenschap tot steun
worden. In zoverre biedt het ‘vieren’ van Goede Vrijdag
een unieke kans, het Bijbelse verhaal te beluisteren als een
dagboeknotitie uit mijn eigen opgejaagde ziel (zie Petrus):
“We waren vrienden, maar we zijn allemaal gevlucht
toen we zagen hoe zwak hij was.
Ze sloegen hem aan een kruis
en daar is hij dan doodgegaan.
Ze hadden me nog gevraagd: ken je hem?
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Witte donderdag; glas-in-loodraam van Heinz Lilienthal,
Kloosterkerk van Bodenwerder (D)
foto: Tineke Vlaming

En ik zei nee.
Ze vroegen me: je kende hem toch …?
en ik zei nee.
Ze zeiden tegen me: maar je hebt hem toch gekend!
En ik zei: nee ik ken hem niet, verdomme ik zweer
het, ik ken hem niet.
…
Hij is dood en ik ken hem niet.” …

Paasnacht

Het ‘andere perspectief’ van de Paasvieringen wordt op een
even unieke manier duidelijk in de Paasnacht. Sommige
gemeenten beginnen die viering buiten de kerk(zaal),
samen staande rond een vuurtje en trekken dan naar binnen
voor de lezingen, gezangen en gebeden. Zo kun je spelenderwijs beleven wat dat is: van buiten naar binnen komen,
van buiten de kerk naar de gemeenschap binnen komen,
van de geluiden om je heen naar een stem luisteren, die
vanuit de geloofsgemeenschap jouw ‘binnen’ zoekt …
Dit luisterend vieren is in staat – wonderlijke ervaring! – een
verband te creëren tussen dit ‘andere perspectief’ en de realiteit, die je vanaf de volgende ochtend weer confronteert met
wat ook na Pasen als ‘alledaagse realiteit’ energie vraagt.

Paasochtend

Zonder dit verband en zonder de traditie – het geduld van
generaties van mensen, die dit hebben beleefd, beoefend,
ervaren en doorverteld – lijkt mij het proces van voortdurende verandering in de samenleving nauwelijks vol
te houden. Liturgie noem je dat, een oefening die traditie bewaart, tegelijk herkenbaar en authentiek is – maar
toch voortdurend verandert. Net als ik zelf. Liturgie dus,
een proces van menswording. Wél in de zin van die twee
perspectieven van realiteit; ‘buiten’ en ‘binnen’.

Geroepen om te (over)leven?
Overleven drukt iets uit wat meestal niet positief is. Het
geeft aan dat een moeilijke gebeurtenis moet worden doorstaan, moet worden getrotseerd of ondergaan waarna er een
nieuw perspectief lonkt. Kortom: even volhouden, straks
wordt het allemaal beter. Er zijn mensen die echter permanent in de overleefmodus staan. Mensen die permanent
verblijven in vluchtelingenkampen, ze wachten op … ja,
waarop eigenlijk?
Het aantal kinderen in Nederland dat in armoede leeft, stijgt
gestaag. Kinderen die leven in een gezin waarvan de ouders
niet verder vooruit denken dan een week. Als de koelkast
maar heel blijft en maar hopen dat er in die koelkast ook
nog eten zit. Uit het in het najaar uitgebrachte rapport van
kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer blijkt dat kinderen en jongeren in armoede op alle levensgebieden een
achterstand hebben. Uit het rapport blijkt tevens dat ouders
in dergelijke gezinnen door de stress hun kinderen niet de
elementaire aandacht kunnen geven die ze nodig hebben
om een zelfredzame burger te worden. Is dit de bedoeling
van hun leven?
In Zwolle merken we dat mensen het in toenemende mate
ook niet meer redden. Het Noodfonds Zwolle duikt in de
rode cijfers, de wachtkamer van de Sociaal Raadslieden
zitten iedere morgen overvol, het crisisspreekuur dreigt
een dagtaak te worden en de bodem van de kas van het
diaconaal noodfonds wordt zichtbaar. We vragen ons wel
eens af, waar eindigt dit? Volgens insiders eindigt het niet.
Onder dit gesternte viert de kerk in 2018 het Paasfeest en
wat moet je hier dan over schrijven?

Er komen twee Bijbelse gebeurtenissen in beeld. De eerste
is de opwekking van de jongeling van Naïn, de tweede het
kruiswoord van Jezus: “Zoon, zie uw moeder”.
In de geschiedenis van de jongeling staat een bijzin waar
je gauw overheen leest. Nadat de dode jongen is opgewekt
staat er “en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder”. Een
zoon of man was in die dagen je inkomen of pensioen.
Zonder man in het gezin was het een schraal bestaan. Door
het teruggeven van de zoon aan de moeder was niet alleen
haar ontstellende verdriet gestild, maar was ze ook weer
zeker van een menswaardig en beschermwaardig bestaan.
Datzelfde dacht Jezus, wetend dat vrouwen in die tijd niet
in tel waren. In zijn ergste doodsnood had Hij aandacht en
oog voor kwetsbare mensen.
Beide gebeurtenissen zijn een prelude op Pasen, maar ook
een opdracht aan zijn gemeente in deze wereld om hier niet
vrijblijvend en op een afstand te blijven staan. Het leven
na Pasen en de opstanding van Jezus uit de dood geeft
niet alleen perspectief voor de toekomst, maar geeft ook
toekomst aan het leven van alledag. Als vertegenwoordigers van de opgestane Heer op aarde zijn we geroepen om
het Evangelie van Pasen toe te passen op ons eigen leven
waarin iedereen wel zijn sores heeft. Maar ook mogen we
het leven van en na Pasen verbinden met het leven van
iedere dag, in een wereld die niet maakbaar en ideaal is. Het
licht van Pasen mag schijnen, waardoor mensen in schrijnende en levensbedreigende situaties ook weer hoop krijgen
dat ook zij mogen leven en niet hoeven te overleven.
Wim van Ree, diaconaal consulent

Gethsemane; Collectie Helmantel,
Museum in Westeremden
foto: Tineke Vlaming
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Geroepen om te leven

Mink de Vries als Thomas van a
Kempis tijdens de opening van het
Ontmoetingshuis op 5 februari 2017
foto: Bert Pierik

Ontmoetingshuis Moderne Devotie
ontmoeting, maaltijd, gesprek
Op een vrijdagmorgen zitten drie leden van het kernteam
van de Pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie
bij elkaar in een gezellige huiskamer: ds. Hans Tissink,
mevr. Anneke van der Meulen en dhr. Arend van de Beld.
Enthousiast vertellen zij over het tot stand komen van deze
andere manier van kerk zijn. Ad Geerling sprak met hen.
Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie is een pioniersplek, een nieuwe missionaire activiteit in de Protestantse
Kerk Nederland. Het Ontmoetingshuis wil vernieuwende
vormen van kerk zijn tot stand brengen. De spiritualiteit
van de Moderne Devotie is de inspiratiebron. Die beweging
van de Moderne Devotie is in de 14e eeuw dankzij Geert
Groote opgekomen in Deventer en heeft in de 15e eeuw
door mensen als Joan Cele en vooral Thomas a Kempis in
Zwolle vorm gekregen. Het gedachtegoed van die beweging wordt nog steeds en tegenwoordig in toenemende mate
uitgedragen met allerlei activiteiten in Deventer en Zwolle.
Dat vindt in deze begintijd plaats onder andere door de
Stichting Thomas a Kempis, het stuwende werk van Mink
de Vries en nu dus ook door het Ontmoetingshuis. De
steden Zwolle en Deventer hebben voor het koesteren van
dit cultureel erfgoed zelfs een convenant gesloten.

van hart tot hart gesproken worden. Het kernteam is blij
verrast dat mensen zo open durven zijn en zich zo betrokken
weten bij de spiritualiteit van de Moderne Devotie.

Anders kerk zijn

Een pioniersplek wordt gestimuleerd en begeleid – drie jaar
lang – door het landelijke bureau van de PKN. Hoe het er
na die drie jaar uit gaat zien? Het Ontmoetingshuis is nog
geen jaar bezig en realiseert zich dat de uiteindelijke vorm
gaandeweg moet groeien.
Het kernteam hoopt een markant onderdeel te worden van
de beweging van de Moderne Devotie zoals die tegenwoordig her en der in allerlei initiatieven vorm krijgt, de
Postmoderne Devotie. Het is een beweging zoals die in
de 14e eeuw ook begon met Geert Groote. Hij stelde zijn
huis open voor een aantal vrouwen die daar als Zusters des
Gemenen Levens (‘van het gewone leven’) in eenvoud en
soberheid samenleefden en dienstbaar waren aan zieken en
zwakkeren in de samenleving; later kwamen er ook groepen

Het Ontmoetingshuis geeft invulling aan het ‘anders kerk
zijn’ in de samenleving door te zoeken naar vormen. Dat
vindt in deze begintijd plaats in de prachtig opgeknapte
consistorie van de Grote Kerk (Academiehuis).

Collatiegesprekken

Gemeenschap wordt gevormd door met elkaar te eten, na
die maaltijd met elkaar in gesprek te gaan – de zgn. collatiegesprekken – en af te sluiten met een korte viering: bij een
kaars, met een Taizélied, een stiltemoment en een gebed. De
geestelijke begeleiding gaat via die collatiegesprekken.
Daarin wordt nagedacht en gesproken over woorden van
Thomas a Kempis rond een thema. In kleine groepjes kan
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Voor jong en oud

Omdat maaltijd en collatiegesprek tot nu toe in een studentencafé – Het Vliegende Paard – werd georganiseerd,
kan de indruk ontstaan dat het Ontmoetingshuis Moderne
Devotie zich uitsluitend richt op jongeren. Maar bij het
Ontmoetingshuis in het Academiehuis zijn jong en oud
van harte welkom. Op den duur hoopt het kernteam een
passende plek te vinden in de Theodorakapel achter zorgcentrum De Nieuwe Haven. Op dit moment wordt die kapel
gerenoveerd en geschikt gemaakt voor activiteiten zoals die
door het Ontmoetingshuis worden georganiseerd.

Postmoderne Devotie

van Broeders des Gemenen Levens.
Aanvankelijk was het een beweging van leken die met hun
spiritualiteit en hun stijl van leven een kritiek vormden op
de Kerk van hun tijd. Ze wordt dan ook als een voorloper
van de Reformatie beschouwd. Pas later is het accent meer
op het monastieke komen te liggen: Thomas a Kempis was
een kloosterling van het Agnietenbergklooster, inspirator
voor de Windesheimer kloosterbeweging in West-Europa.

Website en logo

Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie heeft een mooie website ontwikkeld: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl.
Daarop kan men onder meer de activiteiten vinden en
zich er voor opgeven. Het logo van de Pioniersplek
Ontmoetingshuis Moderne Devotie vat doelstelling en
werkwijze mooi samen: het gele symboliseert de bedoeling om naar een uitspraak van Thomas a Kempis als
Ontmoetingshuis een ‘huis van licht’ te zijn; de rode ring in
het gele huis duidt op de groepen die zich vormen rond de
tafel voor maaltijd en gesprek; de blauwe golven duiden op
de IJsselspiritualiteit van de Moderne Devotie.

Column
Hier bevindt u zich
Als stadspastor heb ik het Academiehuis De Grote Kerk als
uitvalsbasis. Die kerk is zó groot dat er her en der plattegronden hangen om je nog enigszins te kunnen oriënteren.
Fijn hoor! Ik wil toch weten of ik in het koor sta of in de
kelder, in het stiltecentrum of op de zolder, op de kansel of
in de consistorie. Op elke plattegrond staat daarom een pijl
en daarbij in grote letters: HIER BEVINDT U ZICH. Zonder
deze aanwijzing zou een mens gemakkelijk verdwalen. Daar
heb ik zelfs een bijzonder talent voor. Ik ben niet uitgerust met
enig richtinggevoel. Dat is een familietrekje van vaderszijde.
Boze tongen beweren dat ik nog in staat zou zijn tijdens een
wedstrijd op de honderd meter te verdwalen!
De behulpzame woorden op de plattegrond van de Grote Kerk
geven mij daarom een welkom gevoel van houvast. Zeker in
mijn rol als stadspastor zijn ze van belang: in het veranderde
kerkelijke landschap van de afgelopen decennia is het belangrijk om te weten waar je staat. En waarvóór je staat. En wat
je te dóen staat. Een ding weet ik wel: hoog van de toren blazen is er niet bij want die heeft de kerk al lang niet meer. Dat
is maar beter ook. Een kerk is alleen maar groot als zij zich
klein kan maken. Enkel zo kan zij dienstbaar zijn aan het verhaal van God en mensen. Voor die mensen zet zij haar deuren
wagenwijd open.

Van de site van de PKN:
De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert het ontstaan
van pioniersplekken: dat zijn nieuwe vormen van kerkzijn voor mensen die niet (meer) naar een kerk gaan.
Belangrijke uitgangspunten zijn afstemming op de context,
werken vanuit gedeeld geloof en gericht zijn op duurzame
gemeenschapsvorming.
Ontmoetingshuis organiseert
Moderne Devotie-reis in Israël
Onder geestelijke begeleiding van Mink de Vries, kenner
van de Moderne Devotie, wordt een reis door Israël
gemaakt en wordt met elkaar gesproken over de kernwaarden van de Moderne Devotie, tegelijk ook kernwaarden
van de eerste christenen. De teksten van Thomas a Kempis
hebben nog steeds actuele zeggingskracht: voor het leven
en geloof van nu, maar ook wat betreft je eigen identiteit,
en je plaats in de samenleving. Iedere dag wordt een thema
behandeld, terwijl het reisgezelschap in de voetsporen van
Jezus gaat en historische plaatsen bezocht worden.
Er wordt overnacht in kloosters en guesthouses. De reis
staat gepland van 18 tot en met 27 oktober 2018. Nadere
informatie: Mink de Vries, devriesvrolijk@tiscali.nl of
Anneke van der Meulen, an.vandermeulen@planet.nl.

In 2017 liepen er zomaar 140.000 in de Grote Kerk naar
binnen! Zouden ze altijd weten waar ze terechtgekomen zijn?
Gelukkig zijn er vrijwilligers om de weg te wijzen. En hangen
er overal van die handige plattegronden. Maar de belangrijkste aanwijzing bevindt zich in dat oude boek in de buurt
van de kansel. Daarin staat onomwonden: “De plaats waar
je staat is heilige grond” (Exodus 3: 5). Dat betekent niet dat
het kerkgebouw zelf heilig is of dat er heiligen werken. Het
betekent dat elke plaats waar je bent een ontmoetingsplaats
met de Heilige kan zijn. Heilige grond is geen privilege van de
kerk. De Heilige laat zich overal vinden: op school, op kantoor, in het park, in de gevangenis, in de Diezerstraat.
Vul zelf maar aan. Eigenlijk maakt het niets uit waar je bent.
De Heilige wacht op ons, overal, met open armen. We hoeven
het alleen maar te gaan zien. Voor die boodschap wil ik staan.
DAAR BEVIND IK MIJ!
Mariska van Beusichem,
stadspastor van Zwolle
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Meezing Mattheüs in Hoofdhof
Op zondag 18 maart 2018 organiseert Muziek met een Plus weer de
Meezing Mattheüs in de Hoofdhof te Berkum. De verkorte versie
van de Mattheüs Passion van Johann Sebastian Bach werd in 2017
zo gewaardeerd dat deze wegens succes geprolongeerd is. Aan
het concert wordt meegewerkt door het Zwols Vocaal Ensemble
onder leiding van Martien Hovestad en bassolist Daniël Vecht. Het
publiek kan deze keer nóg meer meezingen, spontaan of door middel van de vooraf bestudeerde bladmuziek.

Traditie

Na de Meezing Mattheüs staan nog twee concerten op het programma. Op 15 april brengt het Camelia Quartet een opera-programma. Dit kwartet bestaat uit vier musici die piano, klarinet,
viool en cello spelen en ook zullen zingen. Op 13 mei wordt
het seizoen afgesloten met een concert door het Zwolse Thomas
Orkest onder leiding van Patrick Curfs.
Alle concerten beginnen om 15.00 uur, de toegangsprijs is € 10,(voor kinderen € 5,-). Meer informatie/kaarten bestellen: www.
muziekmeteenplus.nl.

Muziek met een Plus hoopt met deze tweede Meezing Mattheüs
een nieuwe Zwolse traditie in gang te hebben gezet. Eén van de
bezoekers uit het enthousiaste publiek gaf vorig jaar de volgende
reactie: “Wat heb ik genoten van deze vorm van de Mattheüs
Passion. Niet meer een lange zit van drieënhalf uur, maar een
compacte uitvoering met toch het complete verhaal.”

Klassiek en pop
De Stichting Muziek met een Plus begon in september 2016 met
het organiseren van concerten in De Hoofdhof. De concerten en
het zeer gevarieerde programma smaakten naar meer en ook in dit
seizoen zijn er weer 8 concerten gepland. Het programma richt
zich op “jong en oud, klassiek- en popliefhebber”.
Het Zwols Vocaal Ensemble werkt mee aan de Meezing Mattheüs

Aandacht voor
Lezingen Gespreksgroep 50+
Al vele jaren komt op woensdagmorgen een
grote groep mensen samen om iets te horen
en van gedachten te wisselen over allerlei
zaken rond kerk, cultuur en samenleving.
Belangstellenden komen uit verschillende
kerken en soms van buiten de kerk. De bijeenkomsten van de gespreksgroep zijn telkens op de derde woensdag van de maand,
in de komende periode:
• 21 februari: Herman Dijk spreekt over
het onderwerp ‘het water stijgt ons aan de

lippen’. Herman Dijk is sinds januari 2016
dijkgraaf van het Nederlandse waterschap
Drents Overijsselse Delta.
• 21 maart: Guus Schrijvers over zorginnovatie. Guus Schrijvers is oud hoogleraar Public Health & Gezondheidseconoom. Hij geeft lezingen, workshops en
publiceert veel over de stand van zaken in
de gezondheidszorg.
• 18 april: dr. E.P.Meyering, het thema is:
‘Het roer moet om’. E.P. Meyering was van

1968 tot 1995 predikant in verschillende
Remonstrantse gemeenten en van 1976 tot
2001 lector in de theologiegeschiedenis aan
de Universiteit van Leiden.
De bijeenkomsten zijn van 10.00 tot 12.00
uur in de Oosterkerk; entree is € 5,- (incl.
koffie/thee). Meer informatie: Fokje
Duursema, tel. 038-4546155.

Zin op Zondag in de Grote Kerk
In het kader van de ontwikkeling van een ‘Academie voor spiritualiteit’ in de Grote Kerk worden een aantal nieuwe activiteiten
ontwikkeld, 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: 11 februari, 11 maart en 8 april 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. Voor meer informatie:
j.doelman@kpnmail.nl.
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Lezing in synagoge van Zwolle
Op woensdag 7 februari 2018 geeft Ruud Bartlema in de Synagoge van Zwolle (Samuel Hirschstraat 8) een lezing over ‘Het
Paradijsverhaal in de kunst van Michelangelo en Marc Chagall’. In deze lezing wordt het werk van een christelijke en een joodse
kunstenaar met elkaar vergeleken. De lezing begint om 19.30 uur. De avond wordt georganiseerd door de Zwolse afdeling van het
Genootschap Nederland-Israël. Niet-leden betalen een toegang van € 7,50.
Door alle eeuwen heen zijn kunstenaars gefascineerd door de scheppingsverhalen van de Bijbel. Michelangelo maakte er majestueuze wandschilderingen over in de Sixtijnse kapel in Rome. De grote schilderijen van Marc Chagall over Genesis 1, 2 en 3 zijn te
zien in het Musée National Message Biblique in
het Zuid-Franse Nice. Welke visies op Schepping
en Paradijs hebben deze kunstenaars in hun schilderingen verbeeld? En waarom zag Michelangelo
het Paradijsverhaal heel anders dan Marc
Chagall? Ruud Bartlema is theoloog en beeldend
kunstenaar. Hij vertelt aan de hand van afbeeldingen het verhaal van beide kunstenaars en laat de
verschillen naar voren komen.

De schepping van Adam, detail van de schildering
van Michelangelo (plafond Sixtijnse kapel, Rome)

Dagboekje voor de Veertigdagentijd
In de 40-dagentijd brengen de Adventskerk, de Oosterkerk en de Open Kring
samen weer een dagboekje uit met voor

iedere dag een tekst geschreven door
gemeenteleden. Deze keer is het uitgangspunt niet een Bijbeltekst, maar een

geloofslied. Het boekje is te krijgen op
het Kerkelijk Bureau en via de deelnemende wijkgemeentes.

Ouderenmiddagen Jeruzalemkerk
Het programma voor de ouderenmiddagen (van 14.30 tot 16.30 uur) in het wijkcentrum naast de Jeruzalemkerk is vanaf februari
2018 als volgt:
• 12 februari: Jan Jonker vertelt over zijn voetreis naar Santiago de Compostella;
• 26 februari: Jolien Elshof, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie, spreekt over ‘het wel en wee in de gemeenteraadspolitiek’;
• 12 maart: Creatieve middag en verkooptafel Oost-Europa;
• 26 maart: Paasmiddag met broodmaaltijd (voor deze middag dient u zich op te geven);
• 9 april:
Ds. de Jong uit Kampen komt vertellen over ‘meester Wapenaar’ uit Berkum, schrijver van gedichten;
• 7 mei:
Reisje.
Contactpersonen: Alie Snoeijer, tel. 038-4210200 en Janny Kragt, tel. 038-4223171.

Zin in film
De Oosterkerk organiseert met de Dominicanenkerk en de Thomas a Kempisparochie
filmavonden. Vanaf 19.15 uur is in de
Refter in het Dominicanenklooster de
ontvangst met koffie of thee, waarna om

19.30 uur de film begint. Op donderdag
15 februari wordt gekeken naar de film
Moonlight. De laatste film in de serie – In
pursuit of silence – wordt op een vrijdagavond, 9 maart, vertoond, als deel van een

stiltefestival in het klooster.
Na iedere film is er voor wie wil een
nagesprek onder leiding van pastor Hans
Schoorlemmer of ds. Iemke Epema. De kosten bedragen € 5,-, inclusief consumpties.
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Aandacht voor
Vincent van Gogh en Thomas a Kempis
De naam Thomas a Kempis en het door
hem geschreven boek de Navolging van
Christus zijn onlosmakelijk verbonden
met Zwolle omdat Thomas zijn boek
geschreven heeft in het klooster op de
Agnietenberg. Het boek is wereldberoemd
geworden. Velen herkenden in dit boek
iets van hun eigen geloofsbeleving, zowel
gelovigen van rooms-katholieke huize
alsook protestanten.
Weinigen weten dat ook Vincent van
Gogh, die eigenlijk graag dominee had
willen worden zoals zijn vader, intense
belangstelling had voor de Navolging van
Christus. Hij zei: “Dat boek is subliem”.
Dr. Henk de Jong (momenteel pastoraal
werker in de Jeruzalemkerk): “In Engeland
was Vincent een poosje de hulp van ds.
Slade Jones. Hij mocht van deze predikant

soms voorgaan in een kerkdienst. Een
preek die Vincent hield in het plaatsje
Richmond is bewaard gebleven en die is
heel bijzonder. Vincent vond de universitaire studie om dominee te worden overbodig, liever werd hij evangelist. In België
ging hij in een heel arme mijnstreek aan
het werk. Maar hij liep helemaal vast. Hij
gaf alles wat hij had weg (geld en kleren)
en omdat hij zich zo enorm inzette, dreigde
hij er compleet aan onderdoor te gaan. Van
armoe werd hij maar kunstenaar …”
Het verhaal over Vincent, met beelden uit
zijn leven, is door Henk de Jong vastgelegd in een bij Kok uitgegeven boek dat
als titel heeft Dat boek is subliem. Vincent
van Gogh over de Navolging van Christus.
Het is à € 21,50 te koop (of te bestellen) in
elke boekhandel.

Hulp aan Oost–Europa in woord en beeld
Op 29 november was er een feestelijke bijeenkomst in de Hoofdhof van de Commissie Oost-Europa Zwolle/Berkum samen met
Stichting Tsjernobyl kinderen en de Woonwagenzending. De drie hulporganisaties hebben eind 2017 samen een boekje uitgegeven met de verschillende vormen van hulpverlening, die vanuit Berkum vanaf 1975 zijn georganiseerd. Alhoewel iedere groep
zijn eigen hoofdtaken van hulpverlening in de verschillende Oost-Europese landen heeft, is er wel steeds samenwerking gezocht.
• De Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Zwolle geeft om de twee jaar een aantal kinderen
uit het besmette gebied van Wit-Rusland de mogelijkheid om voor een ‘gezondheidskuur’
van twee maanden bij gezinnen in Berkum te verblijven. Na de kernramp van 1986 blijkt
dit nog steeds nodig te zijn.
• De hoofdtaak van de Woonwagenzending was vooral, naast huishoudelijk materiaal en
voedselhulp, het bouwen van huisvesting voor Romagezinnen. Er zijn samen met deze
groep ruim 80 woningen en ook enkele kerkjes voor deze gezinnen gebouwd.
• De Oost-Europa Commissie Zwolle/Berkum is vanaf 1975 op vele terreinen bezig.
Was het in het begin, naast materiële en financiële hulp, morele bijstand, na de omwenteling is het vooral het bevorderen van eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid.
Een in Berkum opgerichte bouwploeg heeft op bijna twintig plaatsen in Oost-Europese
landen, samen met de plaatselijke bevolking, geholpen projecten te realiseren, zoals
jeugdtehuizen, schooltjes en verbeteringen in weeshuizen.
Op 29 november 2017 is in aanwezigheid van veel betrokken medewerkers het eerste
boekje uitgereikt aan wijkwethouder de heer Michiel van Willigen. Voor belangstellenden is het boekje nog verkrijgbaar bij Dineke Rohaan, tel. 038-4539490 of Herman
Lammersen, tel. 038-4534708.

Gedichten lezen in het voorjaar
In een kleine groep worden er op dinsdag
13 februari en dinsdag 6 maart (aanvang
20.00 uur) in de Oosterkerk gedichten gelezen en daarover van gedachten
gewisseld. Iedereen is van harte welkom.
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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. Informatie
en opgave: Sytze de Boer: 038-4546229 of
s.de.boer1@home.nl.

Rondreizend theologencafé over C.S. Lewis
Op dinsdag 13 februari (20.00 tot 21.45 uur) vindt weer een avond van het Rondreizend Theologencafé plaats, dit keer in de
Sionskerk. Op deze avond, die geleid wordt door drs. Henriët Ferguson en ds. Hélène Evers, staat C.S. Lewis centraal. Hij was
expert op het gebied van klassieke en Engelse letteren en had daarnaast filosofie gestudeerd. Hij was geen theoloog, maar voor
zijn unieke bijdragen aan het christelijk denken heeft hij in 1946 een eredoctoraat in de theologie ontvangen van de Universiteit
van St. Andrews.
C. S. Lewis heeft sterk geworsteld met vragen rond geloof en verstand en kwam tenslotte tot het punt waar hij het christelijk geloof
aanvaardde. Hij wist zijn zoektocht en conclusies op zeer toegankelijke manier te delen met een groot publiek. Ook nu nog, ruim 50
jaar na zijn dood, is zijn werk een goed aanknopingspunt om met elkaar over van gedachten te wisselen.

Fusie Sionskerk en Emmaüskerk
De fusie tussen Sionskerk (Aa-landen)
en Emmaüskerk (Berkum) is een feit.
Op zondag 7 januari werd dit gevierd, al
was er ook oog voor de schaduwkant: de
afstoting van het kerkgebouw in Berkum.
Ds. Hélène Evers verwoordde het dubbele
gevoel: “Is deze nu nieuwe kerkelijke
gemeente iets om te vieren? Immers, het
is het gevolg van krimp, van bezuiniging
en van ontkerkelijking. Daar word je toch
niet vrolijk van. Er is het verdriet, het
missen van ‘je’ kerkgebouw en het missen van hen die deze dag niet mee willen
of niet mee kunnen vieren. Ziedaar de
schaduw van deze dag. Het positieve is
evenwel het unanieme besluit van beide
kerkenraden, de goede onderlinge verhoudingen en de nieuwe vriendschappen.”
In de volle Sionskerk waren tal van genodigden, zoals de Zwolse wethouder Michiel
van Willigen met zijn gezin, maar ook afgevaardigden van andere kerkelijke gemeenten en vertegenwoordigers van de Joodse

gemeente in Zwolle (waar de Sionskerk al
jaren een goede relatie mee heeft).
Het proces richting de uiteindelijke fusie
was niet eenvoudig. Sinds september
2015 kerken de beide kerkgemeenschappen samen in de Aa-landen. Ds. Helène
Evers: “Iedereen moest zijn plek vinden,
in de kerk, op het parkeerterrein. De ene
kerkgemeenschap (Berkum) was meer een
hechte dorpsgemeente, de ander meer een
stadsgemeente (Aa-landen). En voor velen
in de Emmaüskerk was de voorganger ook
nieuw. Maar we hebben elkaar gevonden
als de kerk van Christus. De kerk wordt in
onze wereld dikwijls bespot, maar de kerk
is wel Gods kerk, Gods werk. Een kerk is
geen club. God brengt er mensen bijeen
en gebruikt de kerk als het middel om
Zijn wijsheid te verkondigen. Samen kunnen we er de liefde van Christus delen.”
In de Sionskerk stonden ook Jan van der
Veen (voorzitter kerkenraad Sionskerk)
en Ernst Versluis (voorzitter kerkenraad

Emmaüskerk) stil bij de fusie. Ze beklemtoonden dat er sprake is van “twee partners op gevorderde leeftijd” en dat vergt
dat soms oude gewoontes moeten worden
afgeleerd. “Maar waar een wil is, is een
weg” en tegenslagen werden overwonnen.
Maarten Westerduin, voorzitter van de
Protestantse Gemeente Zwolle, zei bij
alle schaduw vooral blij te zijn: “We zien
hoe bij alle krimp het verlangen blijft om
naar een heilige plaats te gaan, waar God
zelf aanwezig is en waar we God mogen
ontmoeten. Daar feliciteer ik de nieuwe
Sionskerk mee, namens de Protestantse
Gemeente Zwolle.”
Walter Oude Wesselink

(staand) van links naar rechts: Ernst Versluis,
Jan van der Veen, Gerry van Berkum, Maarten
Westerduin, ds. Hélène Evers en scriba Ingrid
Blotenburg
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Aandacht voor
Verslag Projectreis naar Zambia
Op maandag 21 augustus vertrokken we
vanaf de Sionskerk en kwamen halverwege
de middag aan in Lusaka (Zambia). De
volgende morgen maakten we kennis met
de schoolleiding, de school, de tuin en de
kinderen. Eerst moesten we 45 minuten
lopen door het veld: mooie zon, vogels,
dieren, vriendelijke mensen, armoedige
hutjes en vooral veel kinderen, die vanachter de rietmatten naar die ‘vreemde witte
wezens’ keken.
Op school werden we rondgeleid door de
‘headmaster’, hij liet ons als Salomo zijn
hele koninkrijk zien. We konden ons een
idee vormen van de werkzaamheden en
zagen meteen dat er nog wel wat materiaal moest worden aangeleverd en vier
mensen ging dat regelen. Ze hadden een
bijzondere middag wat vervoer betreft: de
minibus, een enorme vrachtauto, die met
75 km per uur over een zandweg raast en
tot slot een ossenkar …
In de loop van de volgende dagen (lees
weken) liepen we iedere morgen naar
de school, werkten daar aan het hek, het
egaliseren van het terrein, het kopen van
spullen, het zorgen voor goed gereedschap,
het installeren van een 5000-liter vat op de
toren, het maken van koppelingen en het
aanleggen van driplines. Wat waren we
trots toen ze werkelijk twee nachten achter

elkaar aan konden staan en er al nieuwe
blaadjes aan de bomen verschenen.
Tussendoor speelden we met kinderen,
knutselden we en deden sportieve activiteiten. De eerste dag waren er misschien 15
kinderen en de laatste dag 135! Scoobidoo
touwtjes knopen, kralen rijgen, tekenen,
smiley’s maken, alles vonden ze even
mooi en de moeders met baby’tjes op de
rug waren het meest fanatiek. We namen
afscheid met een spelletjesmarathon op de
laatste dag. Het was onvergetelijk.

Tot slot kregen we een prachtige afscheidsspeech van het schoolhoofd, die zei dat hij
heel veel had geleerd over teamwork en
dat ze bij de school erg blij waren met de
tuin. De opbrengst daarvan wordt ingezet
om kinderen, die het niet kunnen betalen
toch naar school te laten gaan. Kijk, dan
krijgt de toekomst perspectief!

Zomer 2017: spelen met de kinderen,
tijdens het project in Zambia

Reis naar Taizé
Vanuit de Dominicanenkerk, de Open Kring en de Oosterkerk werd het plan opgevat om een reis naar Taizé te organiseren. Voor
mensen uit al deze kerken en daarbuiten. Het werd een gemengde groep, die over de kerkgrenzen en de Zwolse grenzen heen ging.
Mensen uit de PGZ, christelijk-gereformeerden, katholieken en eigenlijk weet ik van de meesten niet eens uit welke kerk ze komen:
typisch voor Taizé. Mensen uit Zwolle, Hardenberg, Dronten en zelfs uit Haren. Een fijne groep. Hoewel we elkaar niet kenden
voor we op weg gingen, bleken we het goed met elkaar te kunnen vinden.
In Taizé zelf hebben we de tenten in een rondje bij elkaar gezet. We kwamen iedere dag tijdens het theemoment bij elkaar om
samen te praten over wat we die dag hadden beleefd en soms wat uitleg te krijgen over wat er ons nog te wachten stond. Daarnaast
hadden we ook nog het voorrecht om als groep met broeder Jasper in gesprek te gaan. Los van deze groepsmomenten, volgde ieder
groepslid zijn of haar eigen programma. Dat betekende ’s ochtends of ’s middags aan het werk en het andere dagdeel Bijbelstudie
en internationale gespreksgroepen. Drie keer per dag gingen we naar de kerk, waar we soms bij elkaar zaten, soms elkaar per ongeluk tegen kwamen, soms alleen een plekje zochten.
Ons werk was gevarieerd: de één ruimde afval op, de ander stond af te wassen, enkelen moesten tassencontrole uitvoeren bij de
ingang van de kerk en twee dames mochten op de kinderen letten die aan het spelen waren. Ook onze gespreksgroepen waren gevarieerd: Duitsland was flink vertegenwoordigd, maar er waren ook mensen uit Polen, Kroatië, Spanje, Portugal en zelfs Hong Kong.
Taizé: een heilzame plek, een plek waar mensen van alle landen, alle nationaliteiten, alle geloven bij elkaar komen en samen zoeken
naar hoop in deze wereld. Hoeveel te meer kunnen we dat gebruiken in tijden van angst, onzekerheid, geweld, natuurrampen. Samen
leven, samen delen, samen geloven, samen hopen. We zijn als losse personen op reis gegaan, we zijn als groep teruggekomen. Ik
geloof dat ieder iets meer heeft mogen ontdekken hoe hij of zij christen kan zijn.
Carline Meijster
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Leerhuis Lutherse kerk
Voor mensen die op zoek zijn naar theologische verdieping bij de zondagse lezingen organiseert de Lutherse Gemeente Zwolle
in dit seizoen een leerhuis. Tijdens het leerhuis wordt een lezing behandeld van de komende zondag. Iedere avond wordt ingeleid door een predikant.
Leerhuisdata die nog volgen in 2018: 3, 10, 17 en 24 april, steeds op dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur; aanmelden en
vragen: leerhuis@elkz.nl; kosten: vrijwillige bijdrage voor onkosten. De bijeenkomsten zijn in het Gemeentecentrum van de
Lutherse Kerk (ingang Potgietersingel).

Koffieochtend in de Jeruzalemkerk
Op woensdag 7 maart organiseert vrouwenkring Hadassa een koffieochtend.
Jaap Boersma, werkzaam bij Tear,
spreekt over het thema ‘Wat is kerk zijn

in deze wereld?’ Jaap Boersma richt zich
de laatste jaren op het missionair werken in de eigen buurt. De ochtend wordt
gehouden in de Jeruzalemkerk, en duurt

van 9.15 tot 11.15 uur. Er is kinderoppas
aanwezig.

Beleid en bestuur
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.

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

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. 4653663
In Zwolle-centrum: fam. Duijf, Philosofenallee 33, tel. 4540988,
e-mail duijf@home.nl, op afspraak
In Berkum (Emmaüskerkgemeente): J. Beumer, Zernikelaan 13,
tel. 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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Bij de kerkdiensten
Vespers in de Adventskerk in de Veertigdagentijd
In Zwolle-Zuid wordt de Veertigdagentijd
op Aswoensdag (14 februari) begonnen met een oecumenische viering in
de Jozefkerk (Ministerlaan 203, bij het
winkelcentrum), aanvang 19.00 uur.
Voorganger is ds. Nelleke Eygenraam.

Op de daarop volgende woensdagavonden
is er tot aan de Stille Week telkens een
korte sobere vesper in de Adventskerk
(Troelstralaan 2) van 19.00 tot 19.30 uur,
de data hiervan zijn: 21 en 18 februari,
7, 14 en 21 maart. Voorgangers zijn ds.

Hans Tissink (14 maart) en ds. Nelleke
Eygenraam (overige data). De veertigdagenvespers worden georganiseerd door de
werkgroep ZWO van de Adventskerk.

Viering Wereldgebedsdag
Op vrijdag 2 maart (Wereldgebedsdag) is er om 15.00 uur een viering in de Kievitsbloem. Voorganger is ds. Nelleke Eygenraam.

Sing-in Berkum
Op zondag 11 maart 2018 vindt in de
Ichthuskerk (Campherbeeklaan 69 ) weer
de halfjaarlijkse gezamenlijke Sing-in van

de kerkelijke gemeenten te Berkum plaats.
De Sing-in is voorbereid door de werkgroep Drieklank, het thema is: ‘Gegeven

leven’. De presentatie is in handen van ds.
Lily Burggraaff. Na afloop is er koffie en
thee en de mogelijkheid tot ontmoeting.

Opendeurdienst 18 maart in de Adventskerk:
Passie-concert
Op 18 maart is er om 19.00 uur in de Adventskerk een bijzondere Opendeurdienst.
Gospelkoor Onderweg uit Almelo zal de volledige dienst verzorgen met hun Passieconcert: ‘Het is volbracht’.
Het is een Nederlandstalig programma, waarin de luisteraars meegenomen worden in
het verhaal van het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus. De combinatie van
oude melodieën met moderne klanken, bekende liederen, Bijbelteksten en indringende
beelden, vertellen het lijdensverhaal van Jezus. Het concert duurt ruim een uur. Het koor
wordt begeleid door een professionele band onder leiding van André Bijleveld. Koor-,
solo- en samenzang wisselen elkaar af.
Na afloop is iedereen welkom voor een kop koffie en is er gelegenheid om na te praten.
Voor meer informatie: www.gospelkooronderweg.nl.

Passion in de Oosterkerk
Op Goede Vrijdag brengt Koorbizniz
Oosterwind opnieuw een geheel nieuwe
versie van de ‘Passion’ in de Oosterkerk.
In de ‘Passion’ wil het koor een verbinding maken tussen het lijdensverhaal van
Jezus en de Nederlandstalige popmuziek.
Door het gebruik van hedendaagse liederen wil het koor het lijdensverhaal dichterbij de actualiteit brengen en het op die
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manier op een andere manier ten gehore
te brengen. Hierdoor hoopt Koorbizniz
Oosterwind een breed publiek aan te
spreken.
Bij deze ‘Passion’ worden lezingen uit het
Evangelie afgewisseld met eigentijdse,
verbindende teksten, geschreven door Jan
Woltinge. De teksten vormen een brug
tussen het evangelie en datgene wat ons

ook nu bezighoudt. De teksten en liederen
zijn dit jaar weer nieuw uitgezocht en
geschreven.
De viering is op Goede Vrijdag, 30 maart,
om 19.30 uur in de Oosterkerk.

Stinskerk: vespers in de Stille Week
In de week voor Pasen, 26 maart tot en met 31 maart, wordt in de Stinskerk elke avond om half 8 een korte vesper gehouden. Zo
wordt stilgestaan bij de lijdensweg die Jezus Christus is gegaan. Op Goede Vrijdag is er een reguliere kerkdienst, waarin het Heilig
Avondmaal wordt gevierd.

Vespers in de Advents- en Oosterkerk
Tijdens de Stille week worden door de
Adventskerk en Oosterkerk vespers georganiseerd aan het begin van de week.

Deze worden gehouden om 19.30 in de
Adventskerk. De voorgangers zijn: ds.
Nelleke Eygenraam (maandag 26 maart),

Witte Donderdag Goede Vrijdag
• 29 maart

• 30 maart

Oosterkerk (gez. met Adventskerk)
19.30 uur ds. I.P. Epema
en ds. N.A. Eygenraam
Heilig Avondmaal
Grote Kerk
19.30 uur Michaelsviering
Open Kring
19.30 uur ds. A. Geerling
Schrift & Tafel
Sionskerk
19.00 uur dhr. J. Knol
Hoofdhof
19.30 uur ds. L.A. Burggraaff
Heilig Avondmaal
Lutherse Kerk
19.30 uur ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal
Berkumstede
15.00 uur ds. L.A. Burggraaff
Heilig Avondmaal
Zonnehuis
16.00 uur ds. G.L. Kruizinga
Schrift & Tafel

Adventskerk (gez. met Oosterkerk)
19.30 uur ds. N.A. Eygenraam
Wake bij het kruis
Grote Kerk
21.30 uur ds. H. Bousema
en mw. E. Rademaker-Vos
Kruismeditatie
Jeruzalemkerk
19.30 uur ds. G.H. Molenaar, Doornspijk
Oosterkerk
19.30 uur ds. E. Urban, ‘Passion’
door koorbizniz Oosterwind
Open Kring
19.30 uur ds. I.P. Epema
Sionskerk
19.00 uur ds. H. Evers
Heilig Avondmaal
Stinskerk
19.30 uur ds. E. van ’t Slot
Heilig Avondmaal
Hoofdhof
19.30 uur ds. L.A. Burggraaff
Heilig Avondmaal

ds. Iemke Epema (dinsdag 27 maart) en ds.
Hans Tissink (woensdag 28 maart).

Lutherse Kerk
19.30 uur ds. M.E. Jonker
Rivierenhof
10.00 uur ds. J. Vonk
Schrift & Tafel
Zonnehuis
16.00 uur mw. G. Prins

Stille Zaterdag
• 31 maart

Adventskerk (gez. met Oosterkerk)
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam
Ochtendgebed
Grote Kerk
23.00 uur ds. M. van Beusichem
en dhr. J. Doelman
Paaswake
Oosterkerk (gez. met Adventskerk)
21.30 uur ds. J.T. Tissink
Hoofdhof
21.00 uur ds. L.A. Burggraaff
Lutherse Kerk
21.30 uur ds. M.E. Jonker
De diensten op Eerste en Tweede Paasdag
staan vermeld in het dienstenoverzicht op
de volgende pagina’s.

Piëta van Michelangelo (Sint-Pietersbasiliek,
Vaticaanstad), foto: Jacco Dankers
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Kerkdiensten

Adventskerk

Grote Kerk

Jeruzalemkerk

Oosterkerk

Talmaplein 2
Zwolle - Zuid
038-4651360
ds. N.A. Eygenraam
ds. J.T. Tissink
dhr. D.J. Steenbergen
tel. scriba: 038-4658028

Grote Markt 18
Zwolle - Centrum
038-4212512

Windesheimstraat 1
Zwolle - Assendorp
038-4212443
06-19440859
Jeruzalemkerkgemeente
ds. J. Mulderij
tel. scriba: 038 4652814

Bagijnesingel 17
Zwolle - Centrum
038-4535064
06-33205179
ds. E. Urban
ds. I.P. Epema
tel. scriba: 038-4227480

www.adventskerk.nl

www.michaelsvieringen.nl

www.kerkinzwolle.nl

www.oosterkerk.nl

zondag
11 februari

9.30 uur
dhr. D.J. Steenbergen KerkSchool-Gezins-dienst

Zin op Zondag
16.30 uur
mw. E. Rademaker-Vos
en mw. M. de Boer
Michaëlsvesper

10.00 uur
ds. J. Boer, Ermelo
19.00 uur
ds. G.J. Codee, Maarssen

10.00 uur ds. I.P. Epema
bijz. dienst
met aansl. koffieconcert
14.00 uur PERKI-dienst

zondag
18 februari

9.30 uur ds. J.T. Tissink
19.00 uur
dhr. D.J. Steenbergen e.a.
Inspiritual Link-viering

16.30 uur
ds. M. van Beusichem
Michaëlsviering

10.00 uur
ds. G. de Fijter, Kampen
19.00 uur
ds. C. Hoek, Bedum

10.00 uur
ds. I.P. Epema

zondag
25 februari

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam
Wind in de Zeilen-dienst

16.30 uur
ds. M. van Beusichem
en mw. R. Hofman
Michaëlsviering

10.00 uur
ds. C.B. Stam, Veenendaal
19.00 uur
ds. C. van Sliedregt, Nunspeet

10.00 uur
ds. E. Urban
14.00 uur PERKI-dienst

9.30 uur
ds. L. Vos

16.30 uur
mw. C. van Stappen
en dhr. R. Kanning
Michaëlsvesper

10.00 uur
ds. H. de Leede, Amersfoort
19.00 uur
ds. W.C. Polinder, Putten

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

Zin op Zondag
16.30 uur
ds. M. van Beusichem
Michaëlsviering

10.00 uur
ds. H. de Jong, Kampen
19.00 uur
ds. J. van Gelderop, Vaassen

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

zondag
4 maart

zondag
11 maart

15.00 uur
kand. H.R. Fokkert, Rijssen
19.30 uur
ds. E. van ’t Slot, Zwolle

woensdag
14 maart
Biddag

19.00 uur
ds. J.T. Tissink
40-dagenvesper

zondag
18 maart

9.30 uur ds. I.P. Epema
Schrift en Tafel
19.00 uur Opendeurdienst:
Paasproject ‘Het is volbracht’
door Onderweg (Almelo)

16.30 uur
dhr. J. Doelman
Michaëlsviering: Taizé

10.00 uur
ds. G.H. Nijland, Mastenbroek
voorber. Heilig Avondmaal
19.00 uur
ds. W. van Vreeswijk, Rouveen

10.00 uur
ds. M. Jans, studentenpredikant

zondag
25 maart

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam
Wind in de Zeilen-dienst

16.30 uur
ds. M. van Beusichem
Michaëlsviering: Motet Jesu
Meine Freude - J.S. Bach

10.00 uur ds. K. van Meijeren,
Ede , Heilig Avondmaal
19.00 uur ds. K. van Meijeren,
Ede, dankz. Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. I.P. Epema
14.00 uur PERKI-dienst
19.00 uur ds. N.A. Eygenraam
vesper m.m.v. Zwolse Cantorij

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

16.30 uur
ds. M. van Beusichem
Michaëlsviering: Cantate Erfreut
euch, ihr Herzen - J.S. Bach

9.30 uur
ds. W. Verboom, Harderwijk
19.00 uur
ds. B. Jongeneel, Apeldoorn

9.00 uur
ds. J.T. Tissink
Kinderviering
10.30 uur ds. I.P. Epema

zondag
8 april

9.30 uur
ds. J.T. Tissink
Doopdienst

Zin op Zondag
16.30 uur
dhr. J. Doelman
Michaëlsviering

10.00 uur
ds. C. van Sliedregt, Nunspeet
19.00 uur
ds. W. Dekker, Oosterwolde

10.00 uur
ds. E. Urban
14.00 uur PERKI-dienst

zondag
15 april

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam
Schrift en Tafel

16.30 uur
ds. H. Bousema
en dhr. H. Steenbergen
Michaëlsvesper

9.30 uur
ds. J. Boer, Ermelo
19.00 uur
ds. C.G. Visser, Rijssen

10.00 uur
ds. I.P. Epema

zondag
1 april
1e Paasdag

Op Tweede Paasdag, maandag 2 april is er om 9.30 uur een dienst in de Jeruzalemkerk, voorganger is ds. H. Westerhout uit Hasselt.
De diensten in de Stille Week staan op pagina 18 en 19.
De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bekend op 22 januari.
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Open Kring

Hofstedestraat 1
Zwolle - Stadshagen
038-4204558
tel. scriba: 038-4201876

Sionskerk

Stinskerk

Eglise Wallonne

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

Westenholterweg 19
Zwolle - Westenholte
038-4212614
06-45135706
ds. W.L. Andel
mw. L. Brugmans
tel. scriba: 038-4215164

9.30 uur
ds. W.L. Andel

10.00 uur ds. H. Evers
Heilig Avondmaal
18.45 uur Open Deurdienst

10.00 uur ds. J.T. Tissink
Heilig Avondmaal
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage H. A.

9.30 uur
ds. R. Chrisstoffers, Zwolle

10.00 uur ds. H. Evers
Kinderdienst m.m.v.
Kinderkoor De Bromvlieg
19.00 uur ds. H. Evers Bijbel
& Kunst-dienst

10.00 uur
StinsContaKtdienst:
Kerk-School-Gezinsdienst
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. A. Zweers, Zwolle

10.00 uur
ds. G.G. Rohaan – van de Kamp,
Bergentheim

10.00 uur ds. W. Andel
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. W.L. Andel, Oudega

10.00 uur
mw. A. Westerduin,
Doorn

10.00 uur
ds. J.P. van Ark, Wapenveld
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
mw. E.A. van Es

10.00 uur ds. R. van Putten
Ontmoetingsdienst
18.45 uur Open Deurdienst

10.00 uur
ds. C.E. Lavooij, Vaassen
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

19.30 uur
ds. H. Evers

19.30 uur
dhr. B. Greveling, Wezep

9.30 uur
ds. A. Pietersma
Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. H. Evers m.m.v. Kavoca
12.15 uur dhr. J. Knol
Interactieve dienst

10.00 uur
StinsContaKtdienst
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. E.R. Jonker

10.00 uur
ds. H. Evers
Belijdenisdienst

10.00 uur
ds. W. Andel Belijdenisdienst
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

10.30 uur
pasteur E. van Hilten-Matthijsen

9.30 uur
dhr. G.S. Schutte

10.00 uur
ds. R. van Putten

9.30 uur
dhr. M.R.J. Westerduin, Doorn
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

10.30 uur
pasteur R. Roukema

9.30 uur
ds. A. Geerling

10.00 uur
ds. G. de Goeijen, Den Ham

9.30 uur
ds. W. Andel
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

zondag
8 april

10.30 ds. G.L. Kruizinga
gezamenlijk dienst
met Zonnehuis

10.00 uur
ds. H. Evers

9.30 uur
StinsContaKtdienst
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

zondag
15 april

www.openkring.nl

Waalse Kerk
Schoutenstraat 4
8011 NX Zwolle
tel. contactpersoon:
038-3336542

www.stinskerk.nl
10.30 uur
pasteur R. Roukema

zondag
11 februari

zondag
18 februari
10.30 uur
pasteur D. Ribs

zondag
25 februari

zondag
4 maart
10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

zondag
11 maart

woensdag
14 maart
Biddag

zondag
18 maart

zondag
25 maart

zondag
1 april
1e Paasdag
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Kerkdiensten

Collectedoelen

zondag
11 februari

zondag
18 februari

zondag
25 februari

zondag
4 maart

zondag
11 maart

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.

De Hoofdhof

Lutherse Kerk

Kerkweg 26
Zwolle - Berkum
ds. L.A. Burggraaff
tel. scriba: 038-4547233

Koestraat 4
Zwolle
ds. M.E. Jonker
tel. scriba: 06-40715958

www.hoofdhof.nl

www.elkz.nl

9.30 uur
ds. A.C. Bronswijk, Deventer

10.00 uur
ds. T.K. van Dam
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. A. Zweers, Zwolle

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
prof. dr. M.A. Matthias

9.30 uur
ds. J.C. Oosterwijk, Wezep

10.00 uur
ds. W.J. van Beek, Bodegraven

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff
19.00 uur
Sing-in in de Ichtuskerk

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

zondag 11 februari
zondag 18 februari
zondag 25 februari
zondag 4 maart
zondag 11 maart
woensdag 14 maart
zondag 18 maart
zondag 25 maart
zondag 1 april
zondag 8 april
zondag 15 april

Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle
Stille Hulp
Studentenpastoraat
Zending / GZB
Wijkkas
Werelddiaconaal doel
Onderhoud kerkgebouwen
Vakantieweken Gehandicapten
Paascollecte
Door wijkdiaconie vast te stellen doel
Exploitatie PGZ

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

mw. T. Sloot
mw. A. Westerduin, Doorn
ds. W. Plantinga

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. E.L.J. de Haar
dhr. A. Palland, Mastenbroek
ds. J. Vonk
ds. G.L. Kruizinga

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. M.E. Dijk
ds. Meier
ds. L.A. Burggraaff

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. F.J.G. Broekhoff
ds. J. Kuik, Kampen
ds. J. Vonk (Wereldgebedsdag)
ds. G.L. Kruizinga

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

mw. T. Sloot
ds. A. Jonkman, Veenendaal
ds. B.O. van de Loosdrecht

woensdag
14 maart
Biddag

zondag
18 maart

zondag
25 maart

zondag
1 april
1e Paasdag

zondag
8 april

zondag
15 april

9.30 uur
Verhaaldienst
met Hans Bouma

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. E.L.J. de Haar
ds. P. van Veen, Harderwijk
ds. J. Vonk
ds. G.L. Kruizinga

9.30 uur
ds. P.D. Wolthaus, Zutphen

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. M.E. Dijk
dhr. M.R.J. Westerduin, Doorn
ds. J. Germs

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

9.30 uur
mw. H. Schröder, Zwolle
E-meeting

10.00 uur
ds. M. Jans

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

ISALA
10.00 uur
REHOBOTH
9.30 uur
RIVIERENHOF 10.00 uur
ZONNEHUIS
11.30 uur

ds. A.J. Hasker
ds. J.P. van Ark, Wapenveld
ds. J. Vonk
ds. G.L. Kruizinga

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

dhr. F.J.G. Broekhoff
dhr. S. Bakker
dhr. K. Fredriks

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. A.J. Hasker
ds. J.H. van Osch, Vaassen
ds. W. Steenbergen
ds. G.L. Kruizinga

De diensten in de Stille Week staan op pagina 18 en 19.
De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bekend op 22 januari.
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helpt u afscheid nemen

038 - 46 00 749

‘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

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

uw verhuizing
een frisse start

038 465 65 60
Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle
info@utshersevoort.nl
www.utshersevoort.nl
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Resultaat
dankzij
Jurgen

Salet, voor een glansrijk resultaat!

www.salet.nl

Kuiper

Meerwa
ard
voor uw e
voeten!

Onderdeel van Nooter bv technische installaties






Diezerkade 4 • Zwolle • www.wietenschoencomfort.nl

Loodgietersbedrijf

Dakgoten
Dakbedekking
Gas en water
Riolering

Telefoon 038-4535121
info@kuiper-zwolle.nl
Popovstraat 10 Zwolle
www.kuiper-zwolle.nl






Sanitair
Centrale Verwarming
Ventilatie
Diamantboren

Erkend Installateur

