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NIEUW!!
ZING MEE IN
GROOTKOOR ZWOLLE

Zingt u graag en zou u graag willen optreden met Karin Bloemen?
Geef u dan nu op!
Het Grootkoor is bestemd voor dames en heren vanaf 18 jaar.
Het repertoire bestaat uit bekende koorwerken en Christmas Carols.
Aanmelden doet u via E-mail: zing@grootkoor.nl
Voor meer informatie, kijk naar www.grootkoor.nl
Wilt u zingen in een
projectkoor
in
Zwolle?
Dat kan met ingang van
september in het Grootkoor.
De enthousiaste dirigenten
Etty van der Mei en Nan
van Groeningen dirigeren
door het gehele land diverse
Grootkoren.
In september 2018 start
Grootkoor Projecten in Zwolle
met een kerstproject. Er worden
vijf
uitgebreide
repetities
gehouden in de Plantagekerk,
met als afsluiting een sfeervol
ZINGEN IS GEZOND!
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REPETITIEDATA

kerstconcert op 20 december
in Theater De Spiegel. Naast
het Grootkoor Zwolle schittert
als soliste niemand minder dan
de bekende zangeres Karin
Bloemen.
Zij staat bekend als La
Bloemen, de Nederlandse
cabaretière
en
zangeres
en wordt wel Neerlands diva
genoemd. Een optreden met
Karin Bloemen is een unieke
ervaring. Met haar prachtige
stem en expressieve mimiek
bespeelt zij iedere zaal.

Dinsdag 18 september
Dinsdag 9 oktober
Dinsdag 30 oktober
Dinsdag 20 november
Dinsdag 11 december
Aanvang 19.30
tot 22.00 uur

LOCATIE

KARIN
BLOEMEN

K I J K O O K N A A R W W W. G R O O T K O O R . T V

De Pantagekerk
Ter Pelkwijkstraat 17
Zwolle

In deze Gaandeweg
Op de voorpagina:
Johan Grabijn: Interieur Oosterkerk

Themapagina’s
Meditatie (ds. Martin Jans)
pagina 4
Beeldende verhalen (André van der Beek,
Apost. Genootschap)
pagina 5
Schilder Johan Grabijn (Maarten Matser)
pagina 6
Bibliodrama (Annie Hasker)
pagina 7
Zielenschepen van Cornelius Rogge
(Ad Geerling)
pagina 8
Kunst in de kerk (Peter den Hengst)
pagina 10
Column (ds. Mariska van Beusichem)
pagina 11

Aandacht voor
Promotie ds. Iemke Epema
pagina 12
Berichten uit de wijkgemeentes
pagina 12 t/m 15

Beleid en bestuur
Project Heilige Huisjes
pagina 16
Interview ds. Jacob Mulderij
pagina 17

Gaandeweg vol beelden …
Beelden op de Sint-Pieter (Italië): Christus met Johannes (l) en Andreas (r)

foto: Jacco Dankers

Het thema van deze editie is: Verbeelding. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder
meer kunst in de kerk, bibliodrama en de zielenschepen van Cornelius Rogge (te zien in de
Anningahof). Studentenpastor Martin Jans schreef de meditatie en een voorganger van het
Apostolisch Genootschap schreef op ons verzoek bij het thema een tekst (op pagina 5 laten we
altijd een voorganger aan het woord die niet verbonden is aan een van de gemeentes die samen
Gaandeweg uitgeven).
Naast de berichten uit de wijkgemeentes en informatie over het project Heilige Huisjes treft u
ook een interview aan met ds. Jacob Mulderij, die afscheid heeft genomen van de PGZ. Kortom:
een veelzijdige inhoud voor de veelkleurige lezers van Gaandeweg: gemeenteleden van de PGZ,
de Lutherse kerk en de Hoofdhof. Deze gemeentes kunnen mede bestaan dankzij de tomeloze
inzet van enorm veel vrijwilligers. Dat bracht de redactie bij het thema van het najaarsnummer:
'Tot uw dienst', waarin we op verschillende manieren aandacht besteden aan vrijwilligers.
Er is ook al nagedacht over het kerstnummer (dat eind november verschijnt), het thema is dan:
'Geschenk uit de hemel'. Invalshoeken waar we aan denken zijn bijvoorbeeld ‘het geven van
geschenken’ en ‘genade’. Suggesties van lezers voor onderwerpen die aansluiten bij het thema
zijn tot en met begin september per e-mail of post van harte welkom (kijk voor contactgegevens
in het colofon).
Redactie Gaandeweg
PS Wellicht heeft u ontdekt dat in het vorige nummer drie foto’s stonden van de kerk te
Windesheim (prachtige foto’s van onze ‘huisfotograaf’ Tineke Vlaming). Dit maal treft u een
andere kerk drie maal aan.

Colofon

Gaandeweg is het magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle en de Hoofdhof Berkum en voor abonnees en relaties. Wilt u het magazine niet ontvangen? Als lid van de Hoofdhof of ELGZ kunt u zich afmelden bij uw eigen ledenadministratie.
PGZ-leden kunnen zich afmelden via het Kerkelijk Bureau (zie pag. 18) of via administratie@pknzwolle.nl.
Elfde jaargang nr. 3, juli, augustus, september 2018

Verschijnt in 2018 vijf keer. Oplage: 5500

Redactie:
Ad Geerling (hoofdredacteur), Karin Vrieling (eindredacteur), Saskia Dankers, Rob van Harten en Jan Nauta

Advertentiebeheer

Kerkelijk Bureau
Vrijwilligers gezocht
pagina 18

Kerkelijk Bureau tel. 038-4217596

Kerkdiensten

Aanleveren kopij en foto’s:

Vormgeving en grafische productie:
Dit magazine is milieuvriendelijk geproduceerd door Upmeyer Grafimedia Zwolle.
Basisontwerp: Upmeyer Grafimedia, opmaak: Sigrid Spier

Bij de kerkdiensten
pagina 19

De volgende Gaandeweg verschijnt in de week van 9 september en loopt tot en met zaterdag
1 december. Kopij en foto’s dienen uiterlijk zaterdag 18 augustus 2018 te zijn aangeleverd bij de
redactie via: kerkbladgaandeweg@gmail.com of schriftelijk bij het Kerkelijk Bureau.

Kerkdiensten voor de komende maanden
pagina 20, 21 en 22

Er is in Gaandeweg ruimte voor berichten uit de wijkgemeenten en aankondigingen van andere kerkelijk
gerelateerde activiteiten. De redactie beoordeelt of deze van belang zijn voor zoveel mogelijk lezers.
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Verbeelding

Alsof de zon opkomt
“Iedereen weet precies wat hij wil. Ik niet.” Hij zegt het zonder een spoor van twijfel, een student die net
besloten heeft toch een andere studie te gaan doen. Een zonnebril staat losjes op zijn hoofd, het is warm.
“Klopt,” antwoord ik hem, “al die andere 20.000 studenten die hier rondlopen twijfelen nooit.” Hij kijkt mij
aan met een blik alsof hij mij niet gelooft.
Het is natuurlijk ook niet waar. Vanbinnen weet hij dat ook wel. Maar toch verbeeldt hij zich dat hij de
enige is. Zulke beelden kunnen vaste overtuigingen worden. Net als bij een student die meende dat ze zich
aanstelde en uiteindelijk een depressie bleek te hebben. Of ideeën die iemand over zichzelf heeft: “ik ben
ondernemer”, “ik ben altijd iemand die…” Soms blijkt het opeens allemaal anders te zijn, jijzelf of die
ander. Vreemder, mooier of in elk geval mysterieuzer dan je dacht.
Ik moest na het gesprek denken aan een verhaal in een boek van Laurence Freeman, de leider van de
beweging voor Christelijke Meditatie (WCCM): “Een man gaat ’s avonds laat terug naar huis. In het
donker ziet hij voor de deur van zijn huis een grote slang liggen. Als aan de grond genageld blijft hij
staan, hij durft niet meer te bewegen. Zo staat hij daar de hele nacht. Als de eerste stralen van het daglicht
doorbreken, ziet hij opeens dat er voor zijn deur helemaal geen slang ligt. Er ligt alleen een stuk dik,
opgerold touw.”
De man leefde in de illusie dat er een slang voor zijn deur lag. Die illusie wordt doorgeprikt als het licht
wordt. Dan ziet hij helder en duidelijk wat hij eerst niet zag: hij ziet zijn deur, het opgerolde touw en ook
zijn angst. Wat zo bijzonder is in dit verhaal, aldus Freeman, dat is het licht. Het wonder van dit verhaal is
de zon die opkomt. Daardoor leert hij om op een nieuwe manier te kijken en ontdekt de man dat hij in een
illusie leefde.
Illusies zijn er ook in onze wereld genoeg. In onze hoofden, in wat er gezegd of geroepen wordt. Denk aan
de student die denkt dat alle anderen precies weten wat ze willen, behalve hij. Denk aan een vrouw die een
duidelijk beeld heeft van haar partner: “die is altijd zo…” Of iemand die zei: “niemand begrijpt mij.”
Waar zien wij dat licht? Het kan een verhaal zijn dat je hoort en je op nieuwe gedachten brengt.
Bijbelverhalen hebben vaak die kracht. Of een ontmoeting met iemand die je kent of een gesprek met een
onbekende. Een kunstwerk of een viering in een kleine kapel. Iemand vertelde over een gebroken enkel, die
dwong tot zelfreflectie. Een ander over hoe een relatie die verbroken werd hem een ander, realistischer beeld
gaf van zichzelf.
Ervaringen die ons anders laten kijken, die illusies ontmaskeren. Het is alsof de zon opkomt en het licht
wordt. Je kijkt op een nieuwe manier, het is anders dan je had gedacht.
Martin Jans, studentenpastor Zwolle

Opgaande zon (IJsselmeer bij Edam)
foto: Tineke Vlaming

4

Beeldende verhalen

De barmhartige Samaritaan, ramen van Chagall in de kathedraal van Reims
foto: Tineke Vlaming

Toen mij gevraagd werd een bijdrage in de vorm van een Bijbelverhaal te leveren voor Gaandeweg, moest ik daar even
over nadenken. Ik ben voorganger van het Apostolisch Genootschap in Zwolle. Wij kennen de Bijbel als religieuze bron,
maar niet als het enige ware woord van God. Wat ga ik dan over een Bijbelverhaal schrijven voor mensen die de verhalen
vast beter kennen dan ik, dacht ik. Binnen het Apostolisch Genootschap word je gevraagd om voorganger te zijn. Het is
vrijwilligerswerk dat ik doe naast mijn maatschappelijke baan. De geestelijk verzorgers zijn leken in die zin dat ze geen
theologische vorming hebben gehad. Dat gezegd hebbende moet ik maar gewoon van wal steken.
Toen ik een beetje kon lezen, kreeg ik van mijn moeder
Arendsoogboeken. Het waren boeken met veel tekst en
af en toe een plaatje. De boeken gingen over cowboy
Arendsoog en zijn indianenvriend Witte Veder. Bij het
lezen vormden mijn gedachten zich een beeld hoe die
wereld eruit zag. Waar de plaatjes aanvankelijk behulpzaam
waren om dat beeld in te kleuren, werden ze later veeleer
een sta-in-de-weg voor mijn fantasie. Het zorgvuldig
opgebouwde beeld in mijn hoofd aan de hand van de
woorden werd verstoord door het plaatje in het boek,
dat er heel anders uitzag.
Een andere ervaring uit ongeveer dezelfde periode in mijn
leven. Binnen het Apostolisch Genootschap werden in
het verleden uitgebreide kerstspelen opgevoerd. In een
van die kerstspelen werd het verhaal van de Barmhartige
Samaritaan uitgebeeld. Samen met andere jongens waren
wij de rovers die de reiziger overvielen. Die werd gespeeld
door een forse man uit onze gemeenschap. Het was dus
een uitdaging om hem tegen de vlakte te krijgen, maar
dat deden we met plezier. Na de beroving gingen wij
van het podium af en keken naar de rest van het verhaal.
Op theatrale wijze liepen de priester en Leviet met een
grote boog om hem heen. De door ontferming bewogen
Samaritaan schoot wel te hulp. Mede door dit ‘beeld’ is het
verhaal in mijn geheugen gegrift en soms kan ik het verhaal

moeilijk los zien van de mensen die het toen uitbeeldden.
Beelden kunnen een eigen leven gaan leiden. Zo zijn de stal,
de os en de ezel alom bekend vanuit het kerstverhaal. Toch
is het lastig om deze uit de Bijbel te herleiden. Wellicht kent
u een van de vele uitbeeldingen van het Laatste Avondmaal.
Gewoonlijk ‘zit’ Jezus met zijn vrienden aan tafel. Het
verhaal zegt echter dat ze ‘aanlagen’ voor de maaltijd. Zijn
die beelden nu verkeerd? Beeld en verhaal zijn met elkaar
verweven geraakt. Soms is het goed om nog eens als nieuw
naar een tekst te kijken en te vragen: wat staat daar eigenlijk
en wat zegt het mij nu? Ik hoop dat er in erediensten
momenten zijn waarop het verhaal van de voorganger, de
beelden, de muziek, mensen helpt in een ander gebied te
komen om met hun eigen verhaal aan de slag gaan. In hun
hoofd, maar vooral in hun hart.
André van der Beek,
voorganger Apostolisch Genootschap Zwolle
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Johan Grabijn speelde
graag met licht
Maarten Matser is lid van de Oosterkerkgemeente. Hij
werkt in deze gemeente mee in de websiteredactie, het
beamerteam en het fotografenteam. Hij was als docent
bouwtechniek verbonden aan het vmbo Oostenlicht te
Elburg en ging in 2017 met pensioen. Hij schrijft verhalen
over allerlei onderwerpen, bij voorkeur vanuit een
historische invalshoek. Ook maakt hij kaarten voor het
verjaardagfonds en de ‘zondagse groet’ van de Oosterkerk.
Voor het verjaardagfonds van de Oosterkerk wilde hij
opnieuw een kaart met het geschilderde interieur van de
Oosterkerk gaan maken. Het navolgende verhaal is het
resultaat van de zoektocht naar het schilderij en de schilder.
Op de voorpagina van deze Gaandeweg zien we de kerkzaal van de Oosterkerk, geschilderd door Johan Grabijn.
Het is een reproductie van een verjaardagskaart, uitgegeven
door de Diaconie van de Oosterkerk. De kerkzaal van de
uit 1888 daterende Oosterkerk is op zichzelf al een plaatje.
De neoclassicistische stijlelementen geven het een intieme
en romantische sfeer. Honderd jaar later werd het gebouw
ingrijpend gerenoveerd. Gelukkig liet de architect het
historische karakter ongemoeid. Johan Grabijn woonde
sinds 1978 in Zwolle en kerkte graag in de Oosterkerk.
Geboeid door het interieur en de sfeer besloot hij na de
renovatie, van de kerkzaal een aquarel te maken.
Johan Grabijn werd geboren in 1930 te Delft. Hij volgde
een opleiding binnenhuisarchitectuur aan de Koninklijke
Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij
specialiseerde zich in perspectieftekenen, fijnschilderen en
aquarelleren. In 1961 zag hij in het Centraal Museum in
Utrecht een overzichtstentoonstelling van Pieter Saenredam
en Hendrik van Vliet. Hun prachtige schilderijen en
zijn liefde voor oude bouwkunst inspireerden Grabijn
kerkinterieurs te gaan schilderen. Na ruim 20 jaar was het
hem gelukt om in een gelijkwaardige stijl als de 17e-eeuwse
meesters een kerkinterieur te schilderen.
In Zwolle werd Johan Grabijn lid van de kunstenaarsvereniging Palet en legde hij zich geheel toe op het
schilderen van kerkinterieurs. Hij schetste en tekende op
een vaste plaats in de kerk en werkte dat thuis verder uit.
Dat was uiterst arbeidsintensief en vereiste grote discipline
en geduld. Grabijn speelde graag met licht. “Als het er niet
is, laat ik het schijnen”, placht hij te zeggen. De kunstenaar
voelde zich vooral aangetrokken tot rooms-katholieke
kerkinterieurs: “… die gebouwen zitten vol decoraties
en dat spreekt mij bijzonder aan.” Later breidde hij zijn
oeuvre uit met, liefst oude, ‘geprotestantiseerde’ kerken.
Zo schilderde Grabijn in 1998 het interieur van de Zwolse
Bethlehemkerk, die toen nog in gebruik was door de
Gereformeerde Bond. “Dit werk moet bewaard blijven voor
het nageslacht”, vond hij. Grabijn bracht zijn schilderwerk
nadrukkelijk in verband met het geloof. Toen hem eens
werd gevraagd of zijn schilderijen hem dichter bij God
brachten, antwoordde hij met een stellig: “Zeker weten!”
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Johan Grabijn naast een van zijn schilderijen
(interieur van de Oude Kerk in Delft).

Na 1994 kwamen er nieuwe thema’s in het werk van Johan
Grabijn. Hij ging zich toeleggen op stadsgezichten. Zo
schilderde hij de Hoofdwacht, de Sassenpoort en de Grote
Markt. Hij begon stillevens te maken en kreeg zelfs les in
beeldhouwen van Tom Waterreus. Die objecten exposeerde
hij soms tegelijkertijd met zijn aquarellen. Grabijn
exposeerde in kerken en musea door heel Nederland, zoals
in 1999 in de Grote Kerk te Zwolle. Hij exposeerde een
enkele keer samen met andere interieurschilders, zoals
Henk Helmantel, Maarten ’t Hart en Sjaak Kaashoek.
Tijdens de opgravingen in 2005 op het terrein van de
voormalige havezate Werkeren in Stadshagen, raakte Johan
Grabijn gefascineerd door de objecten die uit de bodem
tevoorschijn kwamen. Stadsarcheoloog Hemmy Clevis
zag de aquarel van de afgebroken boerderij ‘Werkel’, die
Grabijn in 1989 had geschilderd. De boerderij stond op de
plaats van de voormalige havezate en had moeten wijken
voor de stadsuitbreiding. Tussen de beide mannen ontstond
een bijzondere samenwerking. Johan Grabijn aquarelleerde
enkele van de gevonden objecten en die aquarellen werden
daarna met de gevonden voorwerpen tentoongesteld.
Wouter Derksen, conservator te Zutphen en vriend van
Johan Grabijn, kent het werk van hem als geen ander:
“… Johan behoort tot de ‘nieuwe realisten’. Het nieuwe
realisme is een schilderstijl waarbij de werkelijkheid
wordt veranderd naar de beleving van de schilder. Door
het weglaten van storende elementen kan het historische
karakter van de ruimte hersteld en de sfeer verstild worden.
Door een bijzondere belichting te gebruiken kan dat effect
nog worden versterkt, alsof ‘…de echo van de gebeden nog
in de ruimte naklinkt’. Met de ontwikkeling van deze zeer
persoonlijke schilderstijl plaatste Johan Grabijn zich in de
top van de Nederlandse interieurschilders.”
Johan Grabijn werd 81 jaar (hij overleed in 2011). Zijn
naam is mede door het geschilderde interieur (en exterieur,
zie pag. 15, red.) van de Oosterkerk onlosmakelijk aan deze
kerk verbonden.

Bibliodrama: een bijzondere manier
om de Bijbeltekst te verbeelden
Annie Hasker is als geestelijk verzorger werkzaam in
ziekenhuis Isala. Zij is als predikant verbonden aan de PGZ
en maakt deel uit van een bibliodramagroep van pastores.
De redactie van Gaandeweg vroeg haar om in het kader van
het thema ‘Verbeelding’ haar ervaringen op te schrijven.
Al ruim tien jaar ben ik lid van de bibliodramagroep van
pastores in Noord Nederland. Het is een vertrouwde groep
van collega’s. Hier kunnen we onze ervaringen als pastor
en mens met elkaar delen! Elke eerste donderdagmiddag
van de maand komen we in het Dominicanenklooster
bij elkaar. We lezen de tekst die de zondag erna op het
preekrooster staat. Het is een mooie, intensieve manier om
in contact te komen met een Bijbeltekst. Gemiddeld zijn er
acht tot tien deelnemers. Hans Schoorlemmer is één van de
spelleiders.
We beginnen altijd in een kring. De kaars wordt ontstoken en
de tekst wordt één keer voorgelezen. Dan gaan we ongeveer
een half uur met elkaar in gesprek over die tekst.
Daarna gaan de stoelen aan de kant en ‘wordt de ruimte ingedeeld’. Bijvoorbeeld: hier is de oever van het meer en hier
roept Jezus Simon en Andreas. De kaars staat vaak symbool
voor de plaats waar God of Jezus duidelijk aanwezig is.
Vervolgens spelen we ongeveer drie kwartier. Eerst kiezen
we allemaal een rol. De spelleider stelt aan iedereen de
vraag wie hij is en brengt de spelers met elkaar in gesprek.
Na het spel volgt een nagesprek van ongeveer drie kwartier.

Verbeelding met hoofd, lijf en hart

Het proces van inleven begint al in het gesprek. We bespreken wat die tekst met ons doet, hoe we geraakt worden. Na
dat gesprek heb ik meestal nog geen idee welke rol ik zal
kiezen. Het eigenlijke spel is voor mij altijd weer een sprong
in het diepe. Dat spel begint in stilte met het verkennen van
de ruimte nadat die is ingedeeld. Zwijgend lopen we door
de ruimte en gaan we op alle genoemde plaatsen staan. Ik
probeer me in te beelden dat ik echt op die plaatsen ben. Ik
ben bijvoorbeeld eerst even Jezus bij het Meer van Galilea
die de leerlingen roept. En daarna Simon en dan de vader
van Simon en Andreas. En elke keer stel ik mezelf de vraag
of ik daar wil zijn, of ik in het lijf van één van die mensen
wil kruipen. Ik voel bij mezelf of ik geraakt wordt, of ik een
bepaalde geloofsvraag wil uitdiepen. Dat doe ik door me
bijvoorbeeld te verbeelden dat ik Simon ben, wat ik in zijn
plaats zou doen. Zo ga ik alle plaatsen langs. En als ik een
plaats en een rol gevonden heb, ga ik me inleven in die rol.
“Ik ben Simon, ik ben net geroepen. Ik was verrast, maar ook
in de war! Hoe kan ik mijn vader achterlaten?”
Voor mij is dat elke maand weer een bijzonder moment,
dat ik tijdens het verkennen van de ruimte ontdek wie ik die
middag wil zijn. Het lopen door de ruimte, me inleven in
personen van lang geleden, me voorstellen hoe die plaatsen
eruit zagen, bedenken of het bijvoorbeeld winderig is aan de

Een toeschouwer bekijkt het schilderij 'Bespiegeling' van Ans Markus
foto: Tineke Vlaming

oever, dat zet mijn verbeelding in gang. Zo ontdek ik welke
rol ik ga spelen. En daarna, in het spel, raken we met elkaar
in gesprek, bijvoorbeeld als leerlingen van Jezus.
Het zijn heel verschillende rollen die ik de afgelopen jaren
op me heb genomen. Rollen waarin ik me door te verbeelden bewust werd hoe op dat moment mijn weg als gelovige
eruit zag. Sommige spelmomenten van jaren geleden herinner ik me nog. En dan zie ik ook weer de scène erbij. Zoals
het moment dat één van de deelnemers vroeg of hij me
mocht zegenen. Of de scène waarin één van de deelnemers
in gesprek kwam met zijn eigen angst.
In het nagesprek kijken we samen terug op het spel. Dan
kunnen we ook vertellen hoe het spel van de anderen ons
heeft geraakt. Waar we verbonden waren met elkaar en
waar we het alleen moesten doen. En waar we Gods nabijheid hebben ervaren.

Bibliodrama heeft een totaal andere insteek dan een
toneelstuk. Er is geen publiek! Er zijn ook geen verkleedkleren. De deelnemers gaan ‘in gesprek’ met de tekst
en met elkaar. De geloofservaring uit de tekst wordt in
confrontatie gebracht met de eigen geloofs- en levenservaring. Samen gaan de spelers op zoek naar wat de
tekst voor hen betekent. Samen hopen ze dat God aan het
woord komt.
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foto 1: Het vlaggenschip van de zielenschepen van Cornelius Rogge

Verbeelding,
vertrouwd en verwarrend
Gebruik maken van een bij uitstek christelijk symbool
en het daarmee over ‘de ziel’ willen hebben, het is nogal
een waagstuk. Wat de kunstenaar, de 85-jarige Cornelius
Rogge, hier mee wil zeggen? Daar wil hij niet veel van
prijsgeven, ieder mag er een eigen betekenis aan hechten.
Ad Geerling ging kijken bij zijn zielenschepen, sprak met
de eigenaar van de Zwolse beeldentuin en mijmert over de
kracht van deze verbeelding.

vormt daarmee het begin van het Duits/Nederlandse
kunstproject Kunstwegen dat langs de Vecht tot ver in de
Duitsland allerlei kunstwerken te zien geeft.
Het vlaggenschip mocht niet bij de schepen op de
Vechtdijk (de gemeente Zwolle vreesde dat kinderen
in de ladders er van zouden klimmen), maar er is wel
‘visueel contact’ (foto 3) om de band tussen armada en
vlaggenschip aan te tonen.

Het bij uitstek christelijk symbool wordt gevormd door
de letters INRI, aanduiding van ‘Jezus van Nazareth,
Koning van de Joden’, de tekst op het bord dat op last van
Pontius Pilatus boven het hoofd van de Gekruisigde was
aangebracht (Joh.19:19). Die letters staan in een vlag. Die
vlag is ten top gehesen, in een boot, een zgn. zielenschip
(foto 1). Is het een kruisvaan, uit het oude lied ‘Scheepke
onder Jezus’ hoede' uit de zangbundel van Johan de Heer?

Die ladders van het vlaggenschip, dat is ook zo iets
bevreemdends. Op de treden (zie foto) zijn allerlei
‘vlammetjes’ (volgens de kunstenaar) te zien, wezentjes
lijken het wel, die de treden bevolken en de ladder lijken
op te klimmen. Zijn dit soms engelen op Jacobsladders (zie
Genesis 28: 12-14) en stijgen die ‘vlammetjes’, die zielen
op naar de hemel, naar God, en dalen ze af naar de mensen
om er in hun liefdevolle herinnering weer even te zijn?
Nu zijn de vlammetjes ook codes, heeft de kunstenaar
aan Hib Anninga toevertrouwd. Het zielenschip draagt
geheimen met zich mee. Zijn het herinneringen, aan
afscheid?

Dit zielenschip hoog op de wal aan de rand van beeldentuin de Anningahof is het vlaggenschip van een complete
armada van zielenschepen. Deze armada (foto 2) is te vinden
aan de overkant van de weg tegenover de Anningahof in
Zwolle, aan het begin van de Hessenweg, richting Ommen.
Alleen, de armada is wat uit elkaar geslagen. Dat heeft
praktische redenen. Hib Anninga, eigenaar en moderator
van de beeldentuin De Anningahof, stelt het zich zo
voor dat het zielenschip met de kruisvaan door de andere
zielenschepen wordt omringd. Zo had hij ze dan ook graag
bij elkaar geplaatst willen zien ergens in de uiterwaard van
de Vecht. Maar helaas was dit niet mogelijk.
Het vlaggenschip staat daarom nu in de Anningahof op
de wal die de hof omringt, gescheiden dus van de andere
zielenschepen; die zijn na veel vijven en zessen, als een
kunstwerk in het kader van het project ‘Ruimte voor de
rivier’ op de Vechtdijk aan de overkant geplaatst. Het
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Ds. Margo Jonker nam afscheid van de Open Kring en gaf
een afbeelding mee van de armada op de Vechtdijk. Mijn
eerste associatie daarbij was het afscheid van mijn schoonouders. Ik verbond de armada van zielenschepen met het lied
‘Ga in het schip, zegt Gij’ dat zowel bij de uitvaart van mijn
schoonvader als van mijn schoonmoeder gezongen is. En
bij mij kwam het werk van Jeroen Zijlstra op, die veel zingt
over boten en water zoals in het kwetsbare lied ‘Draag me’
op zijn dubbel-cd ‘Kalm en Ruw’ met die bede: “Draag me
op golven van twijfel en pijn. Draag mij, bootje van papier.”
Op RTV Oost is een korte documentaire over Cornelius
Rogge te zien (zie www.rtvoost.nl).

foto 2: De armada op de Vechtdijk

’t Scheepke onder Jezus’ hoede,
met de kruisvlag hoog in top,
neemt als arke der verlossing
allen die in nood zijn op.
Al slaat de zee ook hol en hoog
en zweept de storm ons voort,
wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord,
en ’t veilig strand voor oog.

Arme zondaar, zie de kruisvlag
wapp’rend langs de oceaan.
Weet, de Heer is in het scheepje.
Kom, neem uw verlossing aan!
Dies rijst een lied tot God omhoog,
ruist vol een dankakkoord.
Wij hebben ’s Vaders zoon aan boord
en ’t veilig strand voor oog.

Zangbundel Johan de Heer, lied 213: 1, 6
tekst: C.S. Adama van Scheltema
melodie: onbekend

Ga in het schip, zegt Gij,
steek van het strand.
Vaar tegen wind en tij,
vaar naar de overkant,
wacht daar op Mij.
Ik ben het zegt Gij dan.
Kom maar met Mij
mee naar de overkant.
Wees maar niet bang, zegt Gij,
hier is mijn hand.
Lied 917: 1, 6
tekst: Muus Jacobse
melodie: Jaap Geraedts
foto 3: Zicht op de armada door de ladders (met ‘vlammetjes’)
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Verbeelding

Kunst in de kerk – kijken met andere ogen
In de protestantse kerken ligt het accent op het Woord.
Is er voor beeldende kunst wel een plek? De redactie
nodigde ds. Peter den Hengst uit daar zijn licht over
te laten schijnen. Hij heeft samen met ds. Nelleke
Eygenraam kunstafbeeldingen uit diverse perioden van
de geschiedenis verzameld en middels powerpointpresentaties gebruikt als inleiding op Bijbelboeken die op het
leesrooster stonden en om diverse onderwerpen van kerk
en samenleving te laten zien.

II Aanklachten

Beeldende kunst kan (kerk)mensen ook helpen met andere
ogen naar samenleving te kijken. Als voorbeeld: de
aanklachten tegen sociaal en maatschappelijk onrecht in de
politieke prenten van Albert Hahn (1877-1918) of hetzelfde
in het grafische werk van Käthe Kollwitz (1867-1945).

Al vroeg in de geschiedenis van de kerk vormden Bijbel en
Beeld (of: Woord en Verbeelding) een twee-eenheid. Wat
beeldende kunstenaars in vroegere en latere tijden hebben
gedaan met het verbeelden van aan de Bijbel ontleende
personen, gebeurtenissen en verhalen – hun beeldende
interpretaties ervan – kan ons helpen om met andere ogen
te kijken naar Bijbelse teksten en voorstellingen. Maar
het kan ons ook anders laten kijken naar traditionele
geloofsinhouden en zelfs anders, dat wil zeggen
aandachtiger, laten kijken naar wat er gaande is in de
wereld om ons heen. Beeldende kunstenaars kunnen onze
ogen sturen en ons attent maken op en doen ontdekken.
Hiervan geef ik enkele bijzondere voorbeelden

I Concordantie

Concordantia is een Latijns woord, waarmee van oudsher
in de kerk is bedoeld dat het Oude en Nieuwe Testament
onlosmakelijk bij elkaar horen. Het duidt de samenhang
tussen personen en gebeurtenissen in beide testamenten
aan. Eén van de hieruit voortkomende uitlegmethoden
van de Bijbel is de typologie, deze is van grote betekenis
geweest voor de beeldtaal van de christelijke kunst, maar
ook voor het geloven van onze (voor)ouders. Typologisch:
een bepaalde persoon of gebeurtenis in het OT is
voorafbeelding (type) van wat in het NT in vervulling is
gegaan (antitype). Zo krijgen allerlei passages in het OT
een heel andere dimensie.

Illustraties uit de Heidelbergse beeldcatechismus

Een voorbeeld uit de Heidelbergse beeldcatechismus
(een ‘armenbijbel’ uit ca. 1455-58), zie afbeelding. De
voorstelling van de Opstanding wordt geflankeerd en
ondersteund door twee gebeurtenissen uit het OT: 1.
Simson rukt de stadspoort van Gaza uit hun hengels
(Richt.16:1-3): Christus breekt het Dodenrijk open. 2.
Jona door de grote vis uitgespuwd (Jona 2: 11): zó laat het
Dodenrijk Christus los.
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Albert Hahn: De kapitalist

Eigenaars van grote bedrijven ergerden zich wild aan Hahns
prenten, maar de doorgaans vernederde en uitgebuite arbeiders waren grote fans van hem. Eind 19e en begin 20e
eeuw werden bedrijfseigenaren en ‘kapitalistische’ figuren
vaak afgebeeld in chique kleding met hoge hoed. De afgebeelde prent laat tegen de achtergrond van de fabrieken
zien hoe onder politiegeweld de tegen loonsverlaging
protesterende arbeiders de werkvloer op gedreven worden.
Käthe Kollwitz ging in 1891 na haar huwelijk wonen in
een arbeidersbuurt in Berlijn. Daar had haar man Karl
een medische praktijk om hulp en zorg te verlenen aan
de talloze armen en verpauperden. Diep onder de indruk
van de enorme armoede van mensen aan de onderkant,
verbeeldde zij haar ervaringen in prenten en grafieken.
De kracht van haar sterk tot de verbeelding sprekend
grafisch werk is een klacht tegen maatschappelijke en
sociale misstanden tot vandaag toe.

III Eigen werk

Het geschilderde beeld met als titel: ‘Wat resteert van
het hemelse Jeruzalem bij de neerdaling uit de hemel’ is
gaandeweg ontstaan. In de laatste fasen van het schilderen
deed de voorstelling mij steeds sterker denken aan die bran-

Column
Verbeeld je maar niets!
Wat voor weer het is als u deze column leest, weet ik
natuurlijk niet. Maar op het moment dat ik schrijf, is het
buiten 30 graden. Ik installeer mij in de tuin met koffie en
een grote fles zonnebrand. Zodra ik de fles open, begint het
beeld van de tuin te vervagen … Plotseling bevind ik mij
op de ligweide van een zwembad. Mijn kinderen, inmiddels
groot, zijn nog klein. Ik smeer ze in van top tot teen. Het
is een idyllisch beeld. Maar diep in mij waarschuwt een
Peter den Hengst: Wat resteert van het hemelse Jeruzalem bij de
neerdaling uit de hemel

stemmetje: verbeeld je maar niets! Dit is niet het beeld van

dende vraag in de woorden van Gerard van het Reve: ‘Dat
Koninkrijk van U, komt daar nog wat van…?’ Dat bracht ik
in verband met vers 2 van Openb. 21: de heilige stad, een
nieuw Jeruzalem, neerdalende uit de hemel, van God ...!
En toen wist ik het: dat ruïne-achtige bouwsel op dat
brok rots, zwevend in een onmetelijke ruimte, dát is het
neerdalende hemelse Jeruzalem. Maar het heeft zoveel te
lijden van wrijving bij het neerdalen, er is zoveel slijtage
ontstaan, dat het hele heilsproject niet zo heel veel meer
voorstelt – en wat zal het dan nog voorstellen als het hélemaal is neergedaald?
Een baldadige gedachte deze verbeelding…? Jawel, maar
denk ook eens aan die andere slijtage (ja, ook in mijzelf),
de slijtage van de geloofsinhouden en -voorstellingen
in deze tijd. Je zou van het schilderij kunnen zeggen:
misschien is het een vorm van afrekenen met de traditionele toekomstverwachting.

blijven: die glibberige jongetjes kunnen zomaar ontsnappen

Toch maar niet met de Eeuwige, de God van de Bijbel.
Want let op die wolk! Die zweeft, hangt erboven. Die wolk
is de wolk bij de tocht van het volk Israël door de woestijn
naar het Beloofde Land: teken van God, die met zijn volk,
zijn mensen/ons/mij meegaat, hen/ons/mij nabij blijft en niet
loslaat. En daar wil ik het op houden en dat blijven doen.

naar jezelf kijkt, hoe kun je dan vertrouwen op Gods werking

een ontspannen dagje genieten! Je moet elk moment alert
en gaan rennen op de natte tegels rond het bad, wat funest
kan uitpakken voor hun pas ontloken voortanden … Of ze
verdwijnen uit zicht en staan opeens te joelen op de hoge
duikplank – zonder zwemdiploma …
Ach ja, wat mooi lijkt, kan in werkelijkheid heel anders zijn.
Sommige mensen die ik in Zwolle ontmoet, lijken ook zo over
zichzelf te denken. Het zijn alleraardigste mensen, maar in
hun geloofsopvoeding zo doordrongen van hun neiging tot
het kwaad, dat zij voortdurend alert zijn. Zij durven hun
eigen impulsen niet te vertrouwen. In hun ogen zijn het net
glibberige jongetjes die er zomaar vandoor kunnen gaan,
met alle risico’s van dien! Dus zeggen zij tegen zichzelf:
‘Verbeeld je maar niets!’ Maar als je met zoveel wantrouwen
in je leven? Onze eigen Zwolse monnik Thomas a Kempis
schreef er in de vijftiende eeuw zijn beroemde boek over:
de Navolging van Christus. In het Latijn heet het boek De
Imitatione Christi, wat eigenlijk betekent: over het uitbeelden
van Christus. Thomas raadt ons aan Christus zo met ons leven
uit te beelden dat de Geest waaruit Hij leefde ook in ons tot
leven komt. Wie dat oprecht verlangt, mag zijn eigen impulsen
vertrouwen. Het zijn geen ongeleide projectielen, het zijn
jongens en meisjes met zwemdiploma’s, voortgestuwd door de
stromen van Gods liefde!
Stadspastor Mariska van Beusichem,
Academiehuis de Grote Kerk

Käthe Kollwitz: Vrouwen met kinderen

11

Aandacht voor
Oud-hoofdredacteur Iemke Epema gepromoveerd
Het was opnieuw een warme dag, 1 juni.
Veel Zwollenaren bevolkten de grote
aula van de Protestantse Theologische
Universiteit in Amsterdam. Toon Hagen
bespeelde het orgel, een koraalbewerking van Psalm 139. Onder die klanken
schreed de stoet binnen van mensen in
zwarte toga’s en dito mutsen met daartussen drie dames in gewone kledij: promovenda ds. Iemke Epema (oud-hoofdredacteur van Gaandeweg) met haar paranimfen Kersten Storch en Alice Tillema.
Het gezelschap bevolkte het podium
onder het orgel: de promovenda achter
het spreekgestoelte, met haar paranimfen,
achter de lange tafel de promotiecommissie met daarin drie Zwollenaren: prof.
Edward van ’t Slot, prof. Evert Jonker en
dr. Lieke Werkman.
Iemke Epema verdedigde haar proefschrift: Niets gaat ooit verloren. Daarin
doet zij indrukwekkend verslag van haar
diepgaande studie van het gedachtengoed
van Charles Taylor. Die Canadese filosoof heeft diepgravend nagedacht over
de tijd waarin wij nu leven. Die noemt
hij Een seculiere tijd (titel van zijn
hoofdwerk). Hij beschrijft in dat dikke
boek de geschiedenis van onze cultuur
als een voortdurend veranderingsproces,
constante transformatie. Vandaar de titel

Iemke Epema te midden van haar paranimfen (foto: Arjen Vos Fotografie);
een uitgebreid fotoverslag is te zien via de site van de Oosterkerk.

van het proefschrift, want in dat proces
“blijft niets zoals het ooit was en tegelijkertijd gaat er niets verloren”.
Na een spannend vraag- en antwoordspel trok de commissie zich voor beraad
terug. En het resultaat van dat beraad
was de verklaring van de rector van de
Protestantse Theologische Universiteit
dat Iemke Petronella Epema doctor in
de godgeleerdheid is. Uit handen van

haar promotor, prof. Heleen Zorgdrager,
ontving zij de bul met het zegel van de
universiteit in een mooie doos. Na het
register van doctoren in de theologie
getekend te hebben werd zij dan ook
door haar promotor aangesproken als:
“Zeergeleerde vrouwe.”
Ad Geerling

E-meetingen in de Hoofdhof te Berkum
Een E-meeting is een bijeenkomst rond het Evangelie in de taal van vandaag en met een invulling die jonge mensen herkennen en
aanspreekt. Maar ook oudere mensen ervaren dit als heel plezierig: het is echt een bijeenkomst voor iedereen van 4 tot 104 jaar!
De E-meetingen hebben een heel alledaags thema. Dat is een onderwerp waar iedereen wel een beeld bij heeft, maar niet iedereen
hetzelfde beeld. Tijdens een E-meeting is er alle ruimte voor de ontmoeting en het gesprek met elkaar. De thema’s ‘boot’, ‘steen’ en
‘vissen’ zijn voorbij gekomen. Op verschillende manieren gingen we samen met dit thema aan de slag: door verhalen uit de Bijbel
te horen die er iets mee te maken hebben, door creatief bezig te zijn, door gesprek, door beeldmateriaal te bekijken, door te zingen
(soms wat andere liedjes dan dat we gewend zijn).
Er is geen kindernevendienst, geen jeugdkerk, het is juist de bedoeling dat jong en oud elkaar ontmoeten in de kerkruimte. We
hopen deze ontmoetingen ook tot stand te brengen door niet in de kerkbanken te zitten, maar aan kleine tafels, zodat het uitnodigt
met elkaar in gesprek te raken.
De E-meeting wordt gemaakt door de aanwezigen, onder leiding van een aantal mensen die de bijeenkomst hebben voorbereid en
samengesteld. Iedereen is van harte welkom, ook geïnteresseerden van buiten de Hoofdhof.
Kom gerust eens een kijkje nemen tijdens een van de eerstvolgende E-meetingen: op zondag 8 juli (gastspreker is kerkelijk
jongerenwerker Josee Veldkamp uit Gramsbergen), 16 september (gastspreker is Eisse Noordhof van Youth for Christ Zwolle) en
16 december 2018. De kerk is open om 9.00 uur, dan is de ontvangst met limonade, koffie en thee. Om 9.30 uur start de E-meeting.
Namens de voorbereidingsgroep:
Heidi Schröder, JOP jeugdwerker Hoofdhof Berkum
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Blauwvingerdagen: Samenzang in Grote Kerk
Zingend op adem komen in de Michael:
de commissie Blauwvingervieringen is
in 2018 weer actief tijdens de Blauwvingerdagen op 11, 18 en 25 juli.

De samenzang is van 12.30 tot 13.00 uur
en wordt begeleid door de organist van
de Grote Kerk: Toon Hagen. De kerk
is voor bezichtiging open van 10.30 tot

16.30 uur en men kan dan ook de boekenmarkt en het Stiltecentrum bezoeken.

Koffieochtenden in de Stinskerk
De zomer is een periode waarin veel mensen op vakantie gaan. Toch zijn er ook mensen die thuisblijven. Die vinden het misschien
gezellig om even bij te praten en nieuwe mensen te ontmoeten, onder het genot van een kopje koffie of thee (met wat lekkers erbij).
Iedereen is deze zomer welkom op 3 donderdagen in de Stinskerk in Westenholte (Westenholterweg 19): 2, 16 en 30 augustus. Om
10.00 uur staat de koffie klaar.

Muziek met een Plus in de Hoofdhof
Muziek met een Plus mag zich verheugen
in een toenemende belangstelling vanuit
Zwolle en daarbuiten. Het programma
heeft haar plek verdiend in de culturele
kalender van Berkum en Zwolle.
Voor het seizoen 2018-2019 zijn weer
artiesten en ensembles gecontracteerd en
wie geïnteresseerd is, kan een programmaboekje aanvragen door een mailtje te
sturen naar muziekmeteenplus@gmail.
com. Of bezoek voor meer informatie (en
het bestellen van toegangskaarten)
www.muziekmeteenplus.nl.
Het nieuwe seizoen gaat van start op zondag 16 september 2018 met een concert
van Wishful Singing (zie foto): vijf zangeressen van wereldklasse die een volledig
a-capella programma brengen. Wishful
Singing treedt regelmatig op in de grote
zalen in binnen- en buitenland. In december
2016 werd in een bijzondere samenwerking
met Herman Finkers een door hem gecomponeerde Gregoriaanse mis gezongen in de
Plechelmusbasiliek in Oldenzaal.

Wishful Singing opent het concertseizoen in de
Hoofdhof in Berkum op 16 september
foto: Merlijn Doomernik

Leerhuis in de Lutherse kerk Zwolle
Voor mensen die op zoek zijn naar theologische verdieping bij de zondagse lezingen organiseert de Lutherse gemeente Zwolle
volgend seizoen opnieuw een leerhuis. Tijdens het leerhuis wordt een lezing behandeld van de komende zondag. Iedere avond
wordt ingeleid door een predikant. Iedere keer staat op zichzelf, je kunt dus één keer komen of vaker.
Leerhuisdata:
blok 1: 2018: 11, 18, 25 september en 2 oktober
blok 3: 2019: 22, 29 januari, 5, 12 februari
blok 2: 2018: 30 oktober, 6, 13, 20 november
blok 4: 2019: 14, 21, 28 mei, 4 juni
Tijden: 20.00-21.30 uur (koffie/thee vanaf 19.45 uur); aanmelden en vragen: leerhuis@elkz.nl; kosten: vrijwillige bijdrage voor
onkosten.
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Aandacht voor
Kerk in Zwolle West
De Stinskerk en de Open Kring zijn twee
jaar geleden met behulp van een werkgroep
een hernieuwd proces van samenwerking
begonnen. Eenieder die de kerkelijke kleur
van beide wijkgemeenten kent, weet dat
in dit proces een zekere uitdaging zit.
Maar onlangs bleek, op een gezamenlijke
kerkenraadsvergadering, dat we elkaar
herkennen in gedeelde verlangens rond het
kerkelijk leven in Zwolle West.
Met oog voor de diversiteit die er in
Zwolle West te vinden is, heeft de werkgroep een manier van samenwerken
gevonden. We doen dat aan de hand van
zogenaamde ‘Schuivende Panelen’. Dit
houdt in dat alle kerkelijke activiteiten in
kaart zijn gebracht en zo schuiven we richting een groeiende eenwording in Zwolle

West. Gebieden waar dit goed lukt, zijn de
aandacht voor de jongeren, de ontwikkeling van andere vormen van pastoraat (van
verzorgend naar zorgzaam) en ook op diaconaal gebied liggen mogelijkheden. Toen
we hoorden over de instelling van een
nieuw Stimuleringsfonds, zijn we met de
criteria die door de Algemene Kerkenraad
zijn genoemd aan de slag gegaan en we
hebben de aanvraag vrijwel klaar liggen.
Een belangrijk onderdeel van onze
samenwerking is de zondagse kerkdienst.
Ondanks verschillen in liedcultuur en visie
op het gebied van Bijbeluitleg hebben we
al verschillende gezamenlijke kerkdiensten gehad, waaronder bijvoorbeeld de
Startzondag van het afgelopen seizoen.
De komende zomer zijn er in de vakantie-

maanden meerdere gezamenlijke diensten,
waarbij het andere kerkgebouw gesloten
is. Deze staan gepland op 29 juli in de
Open Kring, 5 augustus in de Stinskerk, 12
augustus in de Open Kring en 19 augustus
in de Stinskerk.
Tot slot zijn beide wijkgemeenten in precies dezelfde fase van het beroepingswerk:
als alles volgens plan is verlopen heeft de
verkiezing van nieuwe predikanten in de
maand juni plaats gevonden.
Vanzelfsprekend hoopt de werkgroep dat
deze voorgangers een belangrijke rol zullen vervullen in de verdergaande samenwerking in Zwolle West.
Namens de werkgroep Stinskerk-Open
Kring, ds. Wim Andel

Ouderenmiddagen wijkcentrum Jeruzalemkerk
Ook in het komende seizoen worden weer een aantal middagen georganiseerd voor zowel jongere als oudere ouderen in het wijkcentrum naast de Jeruzalemkerk. Er is gelegenheid tot ontmoeting, er wordt thee of koffie gedronken en meestal is er een korte
overdenking of meditatie, we zingen liederen en zoals u in onderstaand programma kunt lezen zijn er diverse presentaties en
lezingen over allerlei onderwerpen.
Het voorlopig programma voor de eerste helft van het seizoen 2018/2019 ziet er als volgt uit:
24 september: Meditatie en presentatie: ds. De Jong komt vertellen over Meester Wapenaar: oud-schoolhoofd in Berkum
en schrijver van gedichten.
8 oktober:
Leger des Heils, Zwolle: Marjo Verhoek, geestelijk verzorger, vertelt wat het Leger des Heils zoal doet in een
stad als Zwolle.
22 oktober: Oud Zwolle – Nieuw Zwolle: de fam. Hogenkamp uit Zwolle vertelt en laat beelden zien van heden en verleden
in onze stad.
5 november: Mevr. Van de Rozenberg uit Wilsum vertelt over ooievaars en laat dia’s en een film zien.
19 november: Wat doet Dorcas in Afrika? Henk Huls is er geweest en geeft een presentatie.
3 december: Sinterklaasmiddag.
17 december: Kerstfeestviering.
Deze middagen (14.30-16.30 uur) zijn voor alle belangstellenden toegankelijk, iedereen is van harte welkom.
Voor koffie of thee wordt een kleine bijdrage gevraagd en er is een collecte voor de bestrijding van de onkosten.
Contactpersonen: Alie Snoeijer (tel. 038-4210200) en Janny Kragt (tel. 038-4223171).

Informatieavond Theologische Verdieping
voor Geïnteresseerden
Op dinsdag 4 september is er een
informatieavond over de driejarige
cursus Theologische Verdieping voor
Geïnteresseerden (TVG) voor de regio
IJsselland, voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie. De avond
14

start om 19.30 uur in de Broederkerk aan
de Broederstraat 16 in Kampen. Samen
met TVG Assen wordt op dinsdag 11
september ook een informatieavond
georganiseerd in Museum Staphorst,
Gemeenteweg 67, Staphorst. Voor deze

avond dient u zich vooraf op te geven via
kjcoenen@gmail.com.
De cursus TVG start op dinsdag 18 september. Zie ook www.tvgkampen.nl.

Volleybaltoernooi ‘Sporten over kerkmuren heen’
Al weer voor de vijfde keer wordt een volleybaltoernooi in de Bolder
(Aa-Landen) georganiseerd voor mensen die verbonden zijn aan een
kerk. Teams vanuit alle PGZ-wijkgemeentes in Zwolle, maar ook teams
uit andere kerken worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden.
Wie mee wil doen, doet er goed aan om het team zo snel mogelijk
op te geven, want bij vijftien teams is het vol. Het toernooi wordt
gehouden op vrijdagavond 14 september vanaf 19.00 uur in de Bolder.
De deelnamekosten zijn € 30,- per team. Als je geen team hebt, dan
kun je je individueel opgeven en betaal je € 5,-. Opgeven bij Kees
Kloosterman via greetkloos@home.nl of tel. 038-4534942.
Sporten over kerkmuren heen

Diaconale jongerenreis Roemenië zomer 2019
Enkele maanden geleden zijn er nieuwe
contacten ontstaan tussen de Sionskerk en de
Hoofdhof over het idee samen een diaconale
reis voor jongeren te organiseren. Al vele
jaren bestaat er een Oost-Europa commissie,
die nauwe banden heeft met onder andere
projecten in Roemenië. Voor jongeren biedt
dit de mogelijkheid één of meerdere van
deze projecten te bezoeken. Zo is er een
mogelijkheid mee te werken op een zorgboerderij, kinderwerk te doen of te helpen
bij klus- en bouwprojecten. Het zal een mix
zijn tussen het bieden van praktische hulp en
ook ontspanning, kennismaking met de cultuur en de mooie landschappen. De reis zal
plaatsvinden aan het begin van de zomervakantie, tussen ongeveer 20 en 31 juli 2019.
Vanaf oktober 2018 wordt gestart met

de voorbereidingen: op vrijdagavond 12
oktober is er een bijeenkomst voor geïnteresseerden jongeren, om 19.00 uur in de
Hoofdhof in Berkum. Vervolgens zijn er
ongeveer eens in de twee maanden bijeenkomsten om de reis voor te bereiden en ook
acties te doen waarbij het bedrag dat nodig
is voor de reis wordt ingezameld. Denk
hierbij aan € 200 per persoon in totaal,
waarbij je € 100 zelf bijdraagt en de andere
helft door middel van leuke acties bij elkaar
sprokkelt. Geld mag nooit een bezwaar zijn
niet mee te gaan! Is dit een probleem, dan
kun je dit in vertrouwen melden, dan wordt
er wat geregeld.
In principe is de reis voor jongeren van
16 tot 25 jaar, maar in overleg is veel mogelijk. Dus: ben je jongere of ben je een vader

of moeder en wil je meer informatie, neem
gerust contact met ons op. Hetzelfde geldt
voor mensen die het leuk vinden op een of
andere manier betrokken te zijn bij dit project, bijvoorbeeld in de rol van begeleider
tijdens de reis. Iedereen, of je nu betrokken
bent bij een kerk of niet, nodigen we uit
mee te gaan. Samen een reis ondernemen
is vaak een leuke, gezellige, onvergetelijke,
invloedrijke ervaring.
Je kunt voor meer informatie of vragen
contact opnemen via de e-mail:
jongerenreiszwolle@gmail.com.
Contactpersonen zijn Willem Wilbrink
(jeugdwerker Sionskerk), Gerita de Visser
(jeugdouderling Sionskerk) en Heidi
Schröder (JOP jeugdwerker de Hoofdhof
Berkum).

Johan Grabijn
(zie ook artikel op pag. 6)
____
Links:
Aquarel van het interieur van de Oosterkerk
Rechts:
Aquarel van de Oosterkerk
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Jan Boer, projectleider ‘Heilige Huisjes, ruimte voor het
hart van de kerk’ schrijft over de voortgang van het proces.
Wilt u reageren op dit bericht? Stuurt u dan een mail naar
janboer@kerkvitaal.nl.
Voor het ‘waarom’ van dit project verwijzen we u naar de
vlogs van Maarten Westerduin, voorzitter van de Algemene
Kerkenraad (AK) op www.heiligehuisjeszwolle.nl. In dit
artikel willen we u meenemen in de voortgang van het
project. Dat doen we in volgorde van de verschillende
trajecten.
Het rapport van KAAder kerkadvies, waarin alle kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Zwolle zijn beschreven en geanalyseerd, is afgerond en nu ook op de website
in te zien ( www.heiligehuisjeszwolle.nl/gebouwen).

conceptadvies eerst delen met de gemeente. Eind september/
begin oktober zal het projectteam op een gemeenteavond (of
meerdere gemeenteavonden) het opgestelde advies presenteren en proberen daar zoveel mogelijk reacties op te krijgen.
Mogelijk leiden deze reacties tot aanpassingen van het
advies dat daarna aan de AK zal worden aangeboden. Over
dat advies zal de AK een besluit nemen, een zgn. ‘voorgenomen besluit’. Dat besluit zal dan op een gemeenteavond
aan de gemeente worden voorgelegd. Het officiële ‘kennen
en horen’: de gemeente wordt hierin gekend en hierover
gehoord. Kortom, ook dan is uw reactie van belang. Daarna
zal de AK, alle reacties wegende, een definitief besluit nemen.

Wijkwerkgroepen

Vervolg

Kerkgebouwen

Na de gezamenlijke kick-off van 7 maart zijn zes wijkwerkgroepen hard aan het werk gegaan om antwoord
te geven op de vragen die vanuit de stuurgroep aan de
wijken zijn gesteld. Naast het beschrijven van de huidige
wijkgemeente gaat het daarbij ook om een visie op wat
langere termijn. Alle input is verwerkt en gepresenteerd
op de AK van 11 juni.

Onderzoek kerkelijk bureau

In het onderzoek naar het kerkelijk bureau is de huidige
situatie geanalyseerd en zijn lijnen uitgezet naar de
toekomst: wat moet er op het kerkelijk bureau gebeuren
en welke mensen en middelen hebben we daarvoor nodig.
Welke invloed hebben verdergaande automatisering en
afnemende ledenaantallen op de omvang van de bezetting
op het kerkelijk bureau? De eerste rapportage is gepresenteerd. In overleg met betrokkenen worden de plannen
verder uitgewerkt.

Wensen en mogelijkheden

In de vergadering van de AK op 11 juni kwam alle bovengenoemde informatie op tafel. De analyse van de kerkgebouwen, de wensen en visie van de wijken, de voorstellen
voor het ‘kerkelijk bureau 3.0’ én de financiële randvoorwaarden. Nu begint het moeilijkste deel van het proces: het
ontwikkelen van een aantal scenario’s uit de confrontatie,
verbinding van wensen en mogelijkheden en een eerste
conceptadvies aan de AK uitbrengen. Dit is een taak van
het projectteam, bestaande uit een vertegenwoordiger uit
elke wijkgemeente en een aantal professionals.

De gemeente betrekken

Ten opzichte van de berichten in de vorige Gaandeweg is
er een wijziging in de projectplanning. En wel de volgende:
voordat de AK een besluit neemt zal het projectteam het
16

Zijn we er dan? Nee! Dan start het proces om de besluiten
uit te voeren, verbeteringen en bezuinigingen daadwerkelijk te realiseren, afscheid te nemen van wat soms dierbaar
is, het verlies te nemen en een plek te geven, aan nieuwe
vormen van kerkzijn te bouwen, enzovoorts.

En het vermogen dan?

Als het gaat om het nemen van maatregelen, komt nog
wel eens de vraag boven: Is dit wel nodig, de Protestantse
Gemeente Zwolle heeft toch een flink vermogen? Vaak met
het idee dat als we dat gebruiken er geen maatregelen nodig
zijn. Maar zo simpel is het niet. In de eerste plaats is er een
flinke continueringsreserve nodig. De PGZ heeft heel wat
lange termijnverplichtingen, bijvoorbeeld ten aanzien van
mensen die voor de PGZ werken. Ook voor onderhoud van
gebouwen moet gereserveerd worden. Daarnaast wordt het
vermogen als werkkapitaal gebruikt voor investeringen in
bijvoorbeeld dit project en vergaande automatisering van het
kerkelijk bureau. Investeringen die nodig zijn om op langere
termijn juist geld te besparen. Ook het ontwikkelen van de
nieuwe website kan in dit kader genoemd worden. Verder is
geld nodig om acute knelpunten op te lossen en nieuwe activiteiten te stimuleren. En tot slot heeft een toekomstbestendige kerk ook werkkapitaal voor de volgende generatie.

Uw gebed

We zitten ondertussen in de fase van het formuleren van de
scenario’s. Dat vraagt van het projectteam tact, wijsheid,
geloof, inzicht, creativiteit en zorgvuldigheid. Wilt u daarvoor bidden?
Straks zal het project in een stroomversnelling komen richting de besluitvorming. Blijf op de hoogte van de actuele
stand van zaken en meld u aan voor de nieuwsbrief op
www.heiligehuisjeszwolle.nl.

Ds. Jacob Mulderij was veertien jaar predikant in Zwolle

‘Een afscheid raakt altijd’
Ds. Jacob Mulderij nam in april 2018 afscheid in de
Jeruzalemkerk. Theo Brand sprak met hem.
Het is een warme avond in de Zwolse Veerallee.
Enthousiast opent ds. Jacob Mulderij de voordeur van zijn
woning. “Zet je fiets maar achter, daar staat hij veiliger,”
zegt hij met luide stem. Ik stal mijn fiets en ga met de
predikant naar binnen. In de woonkamer vindt het gesprek
plaats. Dominee Mulderij en zijn vrouw vertrekken na
veertien jaar uit de Hanzestad. “De kracht van het werk
van God, daar mag je altijd op vertrouwen.”
Na zijn afscheid op zondag 8 april als predikant van wijkgemeente 2 – de bondsgemeente in de Jeruzalemkerk – zal
het echtpaar Mulderij deze zomer gaan verhuizen. Ze
steken de IJssel over naar Wezep, waar ze een huis hebben
gekocht. “Als veertiger begon ik in Zwolle als predikant en
nu ben ik 61. Het is een heel hoofdstuk dat we afsluiten.
Onze vier kinderen zijn vanuit dit huis uitgevlogen. Pas zei
één van de kinderen tegen ons: ‘Hier komen we nog thuis.
Straks komen we bij jullie op bezoek’.”
Jacob Mulderij werd geboren als boerenzoon in de
gemeente Putten. “Terwijl een oudere broer de boerderij
overnam, was ik als kind vooral een boekenwurm. Toen
was ik al bezig met religieuze vragen. Na de middelbare
school heb ik eerst de pedagogische academie gedaan.
Daarna wilde ik predikant worden. Eerst twee jaar klassieke
talen en toen theologie studeren in Utrecht.”
Waarom hij predikant werd? Dominee Mulderij: “Je wordt
predikant omdat er een gemeente is die je roept en vervolgens ook beroept. Je bent van heel de kerk. Ook nu blijf ik
beroepbaar predikant.”
Uiteindelijk is hij losgemaakt van de Protestantse
Gemeente Zwolle. De laatste jaren waren niet de makkelijkste jaren voor hemzelf en anderen. “Maar er is ook
veel om in dankbaarheid op terug te kijken,” zegt hij.
“Een afscheid raakt altijd. Dan denk ik in het bijzonder
aan de mensen bij wie ik pastoraal betrokken was, vaak
op de kruispunten van het leven.”
Eerst kerkte wijkgemeente 2 in de Grote Kerk en sinds de
zomer van 2014 werd het de Jeruzalemkerk. Heeft hij dit
als verschillend ervaren? Mulderij: “Gods huis, dat zijn de
mensen die rond Woord en sacrament samen zijn, ook al
is dat in een huiskamer of een boerenschuur. Het gebouw
is daarom relatief. Aan de andere kant is de Grote Kerk
natuurlijk wel een beetje de kathedraal van de stad, met een
geweldig orgel en een dito organist. Het voordeel van de
Jeruzalemkerk is natuurlijk wel weer het grote zalencentrum dat de gemeente mogelijkheden geeft.”

ds. Jacob Mulderij

Inmiddels is de predikant tijdelijk voor een dag per week
werkzaam in Drenthe. Voor de hervormde gemeente van
Nieuw Balinge en Tiendeveen doet hij pastoraal werk. “Ik
ben blij gevraagd te zijn en ga op diverse plekken ook voor
in kerkdiensten. Het verhaal van Jezus is een heel goed
verhaal, het boeit en blijft inspireren. Het heeft me houvast
gegeven, ook in de laatste jaren hier in Zwolle.”
Mulderij maakte deel uit van een krimpende kerk in de
Hanzestad en was lid van de Algemene Kerkenraad. “De
samenwerking met de collega-predikanten heb ik altijd als
heel prettig ervaren. Het verhaal van een krimpende kerk
kan je soms de put in praten. Maar we mogen ons vasthouden aan de weg van de Here Jezus, de weg van zijn
kruis en opstanding. Mooi vind ik bijvoorbeeld het slot van
Johannes 20 over de ‘ongelovige Thomas’ die opnieuw
gevonden wordt door de Levende Heer. Dat jezelf opnieuw
gevonden wordt, dat gebeurt vandaag nog steeds. De kracht
van het werk van God, daar mag je altijd op vertrouwen.”
In de afscheidsdienst begin april in de Jeruzalemkerk refereerde dominee Mulderij aan dr. Martin Luther King jr.
die in de media toen breed werd herdacht omdat hij vijftig
jaar geleden was vermoord. “We moeten blijven dromen,
in Jezus’ naam. Geloven in het Koninkrijk van God als de
basis van het leven. Dat we gevonden zijn of worden door
de Levende Heer.”
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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, abonnementen, bezorging en advertenties:
administratie@pknzwolle.nl
Gaandeweg, redactie: 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.
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Geschiedenis Hervormde
Gemeente Zwolle
Binnen de PGZ zijn een aantal vrijwilligers bezig om
de stukken van de Hervormde Gemeente van Zwolle
van voor 2005 te inventariseren. Dat is een hele klus,
maar die is bijna afgerond.
Als alles is geïnventariseerd, gaat het HCO de inventarisatie doornemen en worden de stukken opgenomen in
het archief van het HCO. Een onderdeel van dit archief
is een historische inleiding. In de historische inleiding
worden zaken genoemd als de organisatorische ontwikkeling van de kerk, de invloed van de maatschappelijke
ontwikkelingen op de kerk, gebouwen (kerken, maar
ook pastorieën, rusthuis, diaconale hofjes, et cetera), de
verschillende onderdelen in de inventaris (bijvoorbeeld
weduwenfonds: rol/positie/taken) en allerlei aan de
kerken gelieerde verenigingen.
Het HCO is op zoek naar een vrijwilliger met passie
voor de geschiedenis van de kerk, die bereid is zich hierin te verdiepen en het schrijven van de inleiding op zich
wil nemen. Een voorbeeld van een inventarisatie met
inleiding van de Hervormde Gemeente Lichtenvoorde
is te vinden via: de site www.archieven.nl (zoek op
‘0648’en klik op het eerste resultaat). Hierbij moet
worden opgemerkt dat deze wel gedetailleerder is dan
de inleiding voor Zwolle gaat worden.
Heeft u belangstelling? Stuur uw aanmelding dan
naar het Kerkelijk Bureau. Molenweg 241, 8012 WG
Zwolle, of stuur uw aanmelding via de mail: administratie@pknzwolle.nl. Graag onder vermelding van uw
motivatie en kennis.

Gezocht: postbezorger
voor Westenholte
De Protestantse Gemeente Zwolle maakt gebruik van
vrijwilligers die kerkpost bezorgen binnen Zwolle.
Een kleine vergoeding van 20 cent per poststuk is
mogelijk. Je haalt zelf de post op bij Kerkelijk Bureau.
Er wordt een postbezorger gezocht voor Westenholte:
postcode 8042. Wie belangstelling heeft kan zich
melden bij het Kerkelijk Bureau, Molenweg 241, tel.
038-427596, e-mail: administratie@pknzwolle.nl.

Bij de kerkdiensten
Zangdienst Rehoboth
Op zondag 29 juli is in Rehoboth (Heinoseweg, Wijthmen) een zangdienst met liederen uit de bundel van Johannes de Heer.
Voorganger is dhr. B. Greveling uit Wezep. De dienst begint om 9.30 uur.

Cantateviering Grote Kerk zondag 23 september
Het orkest Musica Michaelis, het Michaëls
Cantatekoor, mezzosopraan Esther de Vos,
countertenor David van Laar, tenor Scott
Wellstead en bas Daniël Hermán Mostert
brengen zondag 23 september om 19.00 uur
de cantate Jesu, der du meine Seele (BWV
78) van J.S. Bach in de Grote Kerk. Het

geheel staat onder leiding van cantor-organist Toon Hagen. De voorganger is stadspastor Mariska van Beusichem. Na afloop
wordt een vrije gift gevraagd.
BWV 78 is niet alleen één van de bekendere Bachcantates, maar het is ook een uitzonderlijk geïnspireerde compositie: gevarieerd,

kunstig en expressief. De cantate werd door
Bach geschreven voor 10 september 1724,
de 14e zondag na Trinitatis en behoort
tot de ‘koraalcantates’ die gebaseerd zijn
op teksten en melodieën uit het Leipziger
Kirchliches Gesangbuch.

Vredesweek 2018
Dit jaar is de Vredesweek van 15 tot 23 september. Het thema is
Generaties voor Vrede. Net als de afgelopen jaren stimuleert het Zwols
Vredesplatform (www.vredesplatformzwolle.nl) dat er in de vredesweek
door zoveel mogelijk organisaties en groeperingen vredesactiviteiten
georganiseerd worden. Bij het ter perse gaan van deze Gaandeweg was
de informatie over de activiteiten nog niet (volledig) beschikbaar. Wel is
bekend dat op zondagochtend 16 september een oecumenische vredesdienst plaatsvindt in de Onze Lieve Vrouw Basiliek, deze wordt georganiseerd door onder meer de Thomas a Kempisparochie, de Oosterkerkwijkgemeente en de Evangelisch-Lutherse Gemeente.
Op 21 september is de Internationale dag van de Vrede. De Coalitie
Vredesmissies zonder Wapens organiseert op deze dag in Zwolle een landelijk vredessymposium getiteld: Investeer in Vrede: Jong en Ontwapend.
Het symposium vindt plaats in het stadhuis, vanaf 13.30 uur tot 18.00 uur.
Er is programma met een aantal prominente sprekers zoals de burgemeester van Zwolle, dhr. H.J. Meijer. Hij zal onder andere een aantal jonge
vredeshelden huldigen en hen decoreren met een medaille. De toegang is
gratis, wilt u het vredescongres bijwonen, dan kunt u zich opgeven via vredesmissieszonderwapens@gmail.com. Voor meer informatie kunt u
bellen met tel. 06-23245122.
Aan het eind van de middag is er een Vredeslezing in het Dominicanenklooster, daarna gezamenlijk soep en brood en om 19.00 Vredezingen in
het koorgedeelte van de Dominicanenkerk.
Cartoon van Len Munnik met zijn vertaling van het thema
‘generaties voor vrede’ voor de Vredesweek van 2018

Allerlaatste Opendeurdiensten Adventskerk?
Op 16 september om 19.00 uur zal interkerkelijk koor Promise meewerken in
een inspirerende opendeurdienst in de
Adventskerk over Levensbron. Meer informatie volgt in de volgende Gaandeweg.
Wat nu belangrijk is: wordt dit de allerlaatste opendeurdienst in de Adventskerk?

Of wordt Levensbron ons jaarthema?
Helaas zijn er te weinig mensen om opendeurdiensten te kunnen blijven organiseren
en zal 16 september mogelijk de laatste
zijn. Tenzij er nu mensen opstaan en ons
mailen: Ja, ik wil dat opendeurdiensten
blijven: laagdrempelig, afwisselend, inge-

togen of uitbundig, met voorgangers, vertellers en koren in alle mogelijke combinaties. Het kost je één voorbereidingsavond
per dienst waarin je kunt meedenken en
meewerken. Mail voor informatie:
opendeurdiensten@gmail.com.
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Adventskerk

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

Grote Kerk

Grote Markt 18
Zwolle-Centrum
038-4212512

Jeruzalemkerk

Oosterkerk

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.kerkinzwolle.nl

www.oosterkerk.nl

9.30 uur
ds. H. de Jong, Kampen
19.00 uur
ds. G.H. Nijland, Mastenbroek

10.00 uur
dhr. D.J. Steenbergen
Tienerdienst
14.00 uur PERKI-dienst

www.adventskerk.nl

www.academiehuis.nl/
stadskerk

9.30 uur
ds. I.P. Epema

19.00 uur
Orgel-/Zomervesper

9.30 uur
ds. M. de Vries

19.00 uur
Orgel-/Zomervesper

9.30 uur
ds. J.A.C. Olie, Genemuiden
19.00 uur
ds. J.H. van Wijk, Windesheim

10.00 uur ds. I.P. Epema
Afscheid oudste kinderen
kinderkring

9.30 uur
ds. S. van der Zee

19.00 uur
Orgel-/Zomervesper

9.30 uur
ds. H. de Leede, Amersfoort
19.00 uur
ds. J. Boer, Ermelo

10.00 uur
ds. W. Hortensius
14.00 uur PERKI-dienst

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.00 uur
Orgel-/Zomervesper

9.30 uur
ds. J.M. Viergever, Onstwedde
19.00 uur
ds. H. de Jong, Kampen

10.00 uur
ds. E. van der Veen, Emmeloord

9.30 uur
ds. R. Roukema, Zwolle

19.00 uur
Orgel-/Zomervesper

9.30 uur
ds. W.J. Dekker, Amersfoort
19.00 uur
ds. P. de Jager, Wilsum

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.00 uur
Orgel-/Zomervesper

9.30 uur
ds. E. de Mots, Rijssen
19.00 uur
ds. C.B. Stam, Veenendaal

10.00 uur
ds. J. Jonkmans
14.00 uur PERKI-dienst

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.00 uur
Orgel-/Zomervesper

9.30 uur
ds. A.J. Mensink, Elburg
19.00 uur
ds. H. de Jong, Kampen

10.00 uur
ds. E. Urban

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

19.00 uur
Orgel-/Zomervesper

9.30 uur
ds. J. Boer, Ermelo
19.00 uur
ds. W. Dekker, Oosterwolde

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

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.00 uur
mw. R. Hofman
Michaëlsviering

9.30 uur
nnb
19.00 uur
ds. K. van Meijeren, Ede

10.00 uur
ds. I.P. Epema
Doopdienst

zondag
9 september

9.30 uur
ds. J.T. Tissink
Startzondag, mmv
Adventskerkcantorij

19.00 uur
Michaëlsviering: Taizéviering

9.30 uur ds. G. van den Berg,
IJsselmuiden, Opening winterwerk
17.00 uur ds. J.A. Brussaard,
IJsselmuiden

10.00 uur ds. I.P. Epema
en dhr. D.J. Steenbergen
Startzondag
14.00 uur PERKI-dienst

zondag
16 september

9.30 uur
ds. J.T. Tissink
19.00 uur
Opendeurdienst mmv Promise

19.00 uur
Vredesvesper
Start Vredesweek

9.30 uur
ds. T.E. van Spanje, Epe
17.00 uur
ds. E. van ’t Slot, Zwolle

9.30 uur
ds. I.P. Epema ea
(locatie OLV Basiliek – oec.
viering Vredesweek)

zondag
8 juli

zondag
15 juli

zondag
22 juli

zondag
29 juli

zondag
5 augustus

zondag
12 augustus

zondag
19 augustus

zondag
26 augustus

zondag
2 september
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Open Kring

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

Sionskerk

Stinskerk

Eglise Wallonne

www.stinskerk.nl

www.waalsekerkzwolle.nl

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

www.openkring.nl

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

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

9.30 uur
ds. R. Chrisstoffers

10.00 uur
ds. R. van Putten

9.30 uur dhr. D. de Boer
StinsContaKtdienst,
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
drs. H. Schoorlemmer

10.00 uur
ds. H. Evers
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. P.E.G. Wiekeraad
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
mw. J. Huisman

10.00 uur
ds. H. Evers
Bevestigingsdienst

9.30 uur
ds. J.H. van Osch, Vaassen
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

zondag
22 juli

9.30 uur
ds. E. van ’t Slot, Zwolle
samen met Stinskerk

10.00 uur
dhr. B.J. van der Stouwe

9.30 uur
dienst gezamenlijk in Open Kring
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

zondag
29 juli

9.30 uur
dienst gezamenlijk in Stinskerk

10.00 uur
ds. M. Hukubun, Zwolle

9.30 uur ds. T. Dankers, Dalfsen
samen met Open Kring
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

zondag
5 augustus

9.30 uur
mw. J. van der Zee
samen met Stinskerk

10.00 uur
ds. M. Hukubun, Zwolle

9.30 uur
dienst gezamenlijk in Open Kring
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

zondag
12 augustus

9.30 uur
dienst gezamenlijk in Stinskerk

10.00 uur
ds. W.P. Ferguson, Zwolle

9.30 uur ds. W. Andel
samen met Open Kring
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

zondag
19 augustus

9.30 uur
ds. S. van der Zee

10.00 uur
ds. G.A. Cnossen, Apeldoorn

9.30 uur
ds. Kolkert, Ermelo
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. J.T. Tissink
Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. H. Evers

9.30 uur ds. W. Andel
Heilig Avondmaal
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage (H.A.)

9.30 uur
ds. A. Pietersma
Doopdienst

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

9.30 uur
ds. M. Zoeteweij, Lemele
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. E. van ’t Slot

10.00 uur
ds. H. Evers
Startdienst, mmv Sjema

9.30 uur
ds. W. Andel, Startzondag
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

zondag
8 juli
10.30 uur
pasteur R. Roukema

10.30 uur
pasteur R. Roukema

zondag
15 juli

zondag
26 augustus

zondag
2 september

10.30 uur
pasteur D. Ribs

zondag
9 september

zondag
16 september
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Kerkdiensten

Collectedoelen

zondag
8 juli

zondag
15 juli

zondag
22 juli

zondag
29 juli

zondag
5 augustus

zondag
12 augustus

zondag
19 augustus

zondag
26 augustus

zondag
2 september

zondag
9 september

zondag
16 september

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
E-meeting

10.00 uur
ds. B. Zitman

9.30 uur
ds. G.T. Wijnstok, Heerde

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

9.30 uur
dhr. D.J. Steenbergen, Zwolle

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
nnb

9.30 uur
ds. P. Dekker, Wierden

zondag 8 juli
zondag 15 juli
zondag 22 juli
zondag 29 juli
zondag 5 augustus
zondag 12 augustus
zondag 19 augustus
zondag 26 augustus
zondag 2 september
zondag 9 september
zondag 16 september

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

dhr . M. Hermse
dhr. J. Smit, Dedemsvaart
mw. J. Gerretzen-Veldhuis

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

mw. T. Sloot
ds. T. Dankers, Dalfsen
ds. J. Vonk (Schrift en Tafel)
ds. G.L. Kruizinga

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

ds. M. Overbosch-Mielke
ds. P. van Veen, Harderwijk
mw. G. Prins

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

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

mw. T. Sloot
dhr. B. Greveling, Wezep (zangdienst)
dhr. H. Enthoven
ds. G.L. Kruizinga

10.00 uur
ds. N. Vlaming

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

ds. M. Overbosch-Mielke
ds. M. Zoeteweij, Lemele
dhr. K. Fredriks

9.30 uur
ds. G. Wessels, Stiens

10.00 uur
ds. H. Günther

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

ds. A.J. Hasker
dhr. de Wit, Utrecht
mw. M. Schuurman
ds. G.L. Kruizinga (Schrift en Tafel)

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. W. Tinga
Heilig Avondmaal

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

ds. M.E. Dijk
ds. A.H. van Veluw, IJsselmuiden
mw. M. Schuurman

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff
Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. T.K. van Dam

9.30 uur
dhr. H. Brouwer, Staphorst

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

BERKUMSTEDE 15.00 uur
ISALA
10.00 uur
REHOBOTH
9.30 uur
RIVIERENHOF 10.00 uur
ZONNEHUIS
11.30 uur

ds. M. Hukubun (Heilig Avondmaal)
ds. A.J. Hasker
ds. Meijer, Zwolle
ds. J. Vonk
ds. G.L. Kruizinga

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

dhr. M. Hermse
ds. H. de Jong, Kampen
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
Startzondag

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

mw. A.A. Lagendijk
ds. J. Kuik, Kampen
dhr. K. Fredriks
mw. W. Treep

9.30 uur
E-meeting

9.30 uur
ds. M.E. Jonker ea
(locatie OLV Basiliek – oec.
viering Vredesweek)

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

ds. M.E. Dijk
dhr. A. Palland, Mastenbroek
mw. G. Prins
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10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

Onderhoud kerkgebouwen
Jeugddiaconaat
Door wijkdiaconie vast te stellen doel
Eredienst en kerkmuziek
Oost-Europa (plaatselijk werk)
Exploitatie PGZ
Onderhoud kerkgebouwen
Extra Diaconie
Diaconale noodhulp
Wijkkas
Exploitatie PGZ

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

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

uw verhuizing
een frisse start

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’

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

Ton Lans

uw uitvaartverzorger
arabesque-uitvaartverzorging.nl

Staatssecretarislaan 11

8015 BA Zwolle
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Kuiper

Loodgietersbedrijf

Onderdeel van Nooter bv technische installaties






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

Resultaat
dankzij
Jurgen

www.salet.nl

Meerwa
ard
voor uw e
voeten!

Diezerkade 4 • Zwolle • www.wietenschoencomfort.nl

Salet, voor een glansrijk resultaat!

