Gaandeweg
september / oktober / november 2018

Tot uw dienst

Te huur

ZAALRUIMTE
Voor vergaderingen en cursussen
met gebruik van kantine
en voldoende parkeergelegenheid
Inlichtingen:
Wijkcentrum Jeruzalemkerk
Windesheimstraat 1
Tel. 038 - 4212443
06 - 19440859

		

2

In deze Gaandeweg
Op de voorpagina:
Pruikenboomblad met parels
(foto: Tineke Vlaming)

De vele vrijwilligers dragen de kerk …
Monnikskap

foto: Tinke Vlaming

Themapagina’s
Meditatie (ds. Hans Tissink)
pagina 4
No matter what … (Raul Salas,
Pinkstergemeente Bethesda Ministries)
pagina 5
Achter de schermen (Ad Geerling)
pagina 6
De vele vrijwilligers (Karin Vrieling)
pagina 7
Column (Mariska van Beusichem)
pagina 9
Van de diaconaal consulent (Wim van Ree)
pagina 10
Kerkenraadscommissie Zonnehuis
pagina 11

Aandacht voor
Berichten uit de wijkgemeentes
pagina 12 t/m 15

Beleid en bestuur
Afscheid ds. Vonk en ds. Andel
pagina16

In deze editie van Gaandeweg besteden we op verschillende manieren aandacht aan het
vrijwilligerswerk dat in en rondom de kerken gedaan wordt. Voordat een kerkdienst kan
plaatsvinden is er al heel wat werk verricht: hoofdredacteur Ad Geerling geeft een kijkje
achter de schermen. Wim van Ree, diaconaal consulent, schrijft over de vele kerkelijke
vrijwilligers die bij activiteiten van het Diaconaal Platform concreet invulling willen geven
aan het christen-zijn. Eindredacteur Karin Vrieling sprak met een aantal vrijwilligers over
hun werk en wat hen motiveert om – soms vele uren per week – voor de kerk actief te zijn.
In augustus en september neemt de PGZ afscheid van twee voorgangers: ds. Jelle Vonk
(verbonden aan de Rivierenhof) en ds. Wim Andel, interim-predikant van de Stinskerk.
Ook wordt ‘afscheid’ genomen van de laatste organist die een vast dienstverband heeft bij de
PGZ: Rudie Altelaar, organist van de Oosterkerk. In de volgende editie van Gaandeweg hopen
we twee interviews op te kunnen nemen met nieuwe PGZ-voorgangers: zowel in de Stinskerk,
als in de Open Kring doen binnenkort twee dominees intrede. Het thema van dat (kerst)nummer
is: ‘Geschenk uit de hemel’.
Voor het eerste nummer dat in het nieuwe jaar zal verschijnen, is het (veertigdagen)thema:
‘Woestijn’. Heeft u suggesties voor onderwerpen die hierbij aansluiten? De redactie verneemt
het graag (per e-mail of post).
Redactie Gaandeweg
PS Gaandeweg is op zoek naar een nieuwe (vrijwillige) hoofdredacteur, want Ad Geerling
heeft aangegeven dat hij met ingang van 2019 zal stoppen. Heeft u tips, meldt u zich dan bij
de Algemene Kerkenraad van de PGZ of bij één van de redactieleden.

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.
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De volgende Gaandeweg verschijnt in de week van 25 november en loopt tot en met zaterdag 3
februari 2019. Kopij en foto’s dienen uiterlijk zaterdag 3 november 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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Gebed van een dominee
Lieve God,
Tot Uw dienst zijn wij toch geroepen?
Waarom dienen we dan zo slaafs
de goden van deze wereld?
Dienen we U door ons hart allereerst
te richten op carrière, persoonlijk geluk
en een mooi pensioen?
Tot Uw dienst willen we toch Uw Zoon volgen?
Waarom wandelen we dan zo dikwijls
op dwaalwegen en doodlopende paden?
Autonomie, een eigenwijze mening en een flitsend
curriculum vitae scoren vele malen hoger dan
deemoed, bescheidenheid en het dragen
van ons kruis.
Tot Uw dienst willen we toch kerk zijn?
Waarom zijn we dan toch zoveel bezig
met onszelf, met onze heilige huisjes,
met onze regels, met krimp en kramp?
Waarmee dienen wij U meer?
Met meer vergaderen, meer VVB1, hoge liturgie
of met stilte, luisteren, oprechte aandacht
voor ieder medemens?
Ware eredienst is toch optimale mensendienst?
En een kerk die niet dient, dient tot niets …

Tot Uw dienst werd ik 30 jaar terug dominee.
Heb ik U wel echt gediend of diende ik stiekem
meer mezelf en de comfortzone van mijn
eigen kerk? Mea culpa, Heer, vergeef het mij.
Lieve God, help ons en help mij
om U elke dag opnieuw te dienen
met een zuiver hart, een bewogen ziel,
een open mind,
met empathie en sympathie voor de ander,
met inzet voor een duurzame wereld
en betere samenleving,
altijd open en gedreven door uw heilige Geest
in navolging van Christus, Uw en onze Dienaar
bij uitstek,
nu en alle dagen van ons leven. Amen.
Ds. Hans Tissink
(predikant Adventskerk)

1

VVB = Vaste Vrijwillige bijdrage (de persoonlijke financiële
gift aan de kerk (Actie Kerkbalans) red.)

Stiltecentrum van de Grote of Sint Michaëlskerk
foto: Tineke Vlaming
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No matter what …
Op deze pagina in Gaandeweg geeft de redactie het woord
aan iemand van buiten de PKN. Dit keer is dat pastor Raul
Salas van de Pinkstergemeente Bethesda Ministries Zwolle
(voor meer informatie: www.bethesdaministries.nl).
pastor Raul Salas

Door allerlei stormen en beproevingen waar we doorheen
gaan, laat God zien dat Hij nog steeds dezelfde is en dat Hij
met ons is. De vraag is of wij kunnen zeggen dat wij Hem
lief hebben op het moment dat het even niet gaat en alles
tegen zit. Op het moment dat de feiten op tafel liggen en
het compleet anders is dan wat God ons beloofd heeft.
Petrus had Jezus driemaal verloochend. Driemaal vroeg
Jezus aan Petrus of hij van Hem hield. Toen Petrus ‘ja’ zei,
antwoordde Jezus dat hij op zijn schapen moest passen.
Het is vaak gemakkelijk te zeggen dat je van Jezus houdt
en dat je alles zal doen wat Hij van je vraagt, maar de echte
beproeving is de bereidheid om Hem te dienen op
het moment dat alles tegen zit.
Begin 2017 begon ik met allerlei onderzoeken in het
ziekenhuis omdat ik een zwelling op mijn been had,
die niet zomaar te verklaren was. Wetende dat ik een
bovennatuurlijke God dien die nog steeds wonderen doet
en dat Hij die mij geroepen heeft om te verkondigen dat
de deugden van Hem en Zijn koninkrijk zijn, maakte ik me
geen zorgen. Mocht het toch iets zijn? Dan zal het wel iets
kleins zijn ... Echter: donderdag 28 juli 2017 kreeg ik te
horen dat ik lymfeklierkanker bleek te hebben en dat ze zo
snel mogelijk wilden gaan opereren. De tijd leek even stil
te staan en met stomme verbazing keerde ik tot God en zei:
“Vader, ik snap dit niet! Ze zeggen dat ik kanker heb, maar
u hebt tegen mij gezegd dat u mij juist zal gaan gebruiken
om over de gehele wereld Uw Woord te gaan verkondigen
en in de naam van Jezus de zieken te genezen. En nu heb ik
zelf kanker? Vader, al snap ik het totaal niet, mijn leven is
in Uw handen en U zult hiermee wel een bedoeling hebben.
No matter what zal ik U blijven dienen en Uw werk doen,
zonder kanker of met kanker, ik zal Uw wil doen.”

Mijn vrouw en ik hadden besloten om dit gelijk te delen
met onze kinderen en onze gemeenteleden. In Handelingen
12:5 kunnen we lezen dat toen Petrus in de gevangenis
zat de gemeente voortdurend bijeen was en voor hem bad.
Wij geloven en weten dat de kracht van vasten en gebed
houdingen en gebeurtenissen beïnvloedt en compleet
doet veranderen. Ook gedurende de operatie op maandag
31 juli waren onze gemeenteleden in gebed. Half onder
narcose voelde ik een brandend gevoel op de zwelling.
Vertrouwende op een wonder bleef ik tegen God zeggen:
“No matter what ik zal u blijven volgen en Uw wil doen”.
Bij mijn eerste vervolgafspraak in het ziekenhuis bleek
er iets niet te kloppen. De nieuwe onderzoekresultaten
weken compleet af van de eerdere onderzoeken van voor de
operatie. Hierdoor moest ik enkele onderzoeken opnieuw
doen en zelfs laten controleren op hiv, wat ik niet begreep,
maar God was in controle. Wederom weken de nieuwe
resultaten af van de eerdere en laatste onderzoeken. Alle
geplande afspraken werden gecanceld, want er was niks.
De behandelde arts noemde het ‘wonderbaarlijk’.
Jezus blijft dezelfde gisteren en vandaag, Hij doet nog
steeds wonderen. Maar boven alles: Heb de Heer, uw God,
lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw
verstand. No matter what!
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Achter de schermen
Het is zondagmorgen. De deuren van de kerk zijn open.
Er klinkt muziek. Kerkgangers betreden de kerkzaal,
begroeten elkaar, zoeken een plekje en gaan zitten. De
dienstdoende kerkenraadsleden en de voorganger komen
binnen. De dienst kan beginnen. Die kerkgangers, realiseren
die zich wel wat er allemaal voor nodig was om deze kerkdienst te kunnen vieren? We kijken met Ad Geerling achter
de schermen van de kerkdienst.

Wat is er nodig voor een kerkdienst?

Allereerst moet er een plek zijn, een zaal waarin een
gemeente samen kan komen. Een gymzaal of de schoolaula
is al genoeg, al vinden wij protestanten het ook wel fijn als
de zaal er wat schier bij ligt, echt een kerkzaal.
Een kerkzaal moet schoon zijn. Een ploeg van mensen die
zich daarvoor hebben aangemeld, zijn op een doordeweekse
dag met stofzuiger, stofdoek, emmer en zwabber en allerhande schoonmaakmiddelen het kerkgebouw doorgegaan.
Een uur voor aanvang van de zondagmorgendienst heeft
een koster de deuren geopend, de verwarming aangezet, de
lichten ontstoken, de geluidsinstallatie ingesteld, verbinding
met het internet gemaakt, een vers glas water voor de voorganger neergezet, de paaskaars aangestoken als teken dat
de Verrezene onze Gastheer is. Straks ontvangt zij of hij de
voorganger en verwelkomt de kerkgangers.
De kerkenraadsleden die dienst hebben, komen ruim van
tevoren naar de kerkenraadskamer en nemen met elkaar de
dienst nog even door: wie verwelkomt, wie deelt de zondagsbrieven en die folder uit, wie doet de afkondigingen.

Wat er aan vooraf gaat

Maar voordat het zover is, zijn er ook al voorbereidingen:
iemand maakt een zondagsbrief, anderen vermenigvuldigen
die (de ‘kopieerploeg’), de scriba typt de afkondigingen en
mailt ze naar een dienstdoend kerkenraadslid, een ‘beamertechnicus’ maakt een powerpointpresentatie.
Bij de voorbereidingen hoort ook roosters maken: voor
kostervrijwilligers, bloemengroep, kerkenraadsleden die
dienst doen, kerkmusici, kerktaxi, collectanten, kindernevendienstleiding; allemaal roosters, allemaal lijstjes met achter
een datum een taak en een naam.

Ver van tevoren

Vaak meer dan een jaar voor die zondag is een zogeheten
preekrooster gemaakt: alle zondagen op een rij, de feestdagen
ertussen en ook bijzondere zondagen zoals startzondag,
laatste zondag van het kerkelijk jaar met gedachtenis van de
overledenen, avondmaalszondagen, doopdiensten, school6
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diensten, jeugddiensten, gezamenlijke diensten met andere
gemeentes of (zorg)instellingen, enzovoorts. Achter al die
diensten is een voorganger genoteerd. De eigen predikant
heeft vooraf aangegeven wanneer zij of hij met vakantie wil,
welke zondagen vrijgeroosterd moeten worden. Daarvoor zijn
met veel telefoontjes en mailtjes andere voorgangers gezocht.
Vooraf aan een toegezegde gastbeurt is de voorganger een
brief toegezonden, met allerlei gegevens die van belang zijn
voor de dienst: adres van de kerk, aanvangstijd van de dienst,
gebruik van Liedboek en Bijbelvertaling, adres voor de op te
sturen orde van dienst voor makers van de zondagsbrief, de
beamerpresentatie en de kerkmuzikale voorbereiding.

Goed voorbereid

Als de kinderen naar de kinderkring of nevendienst gaan,
heeft de leiding al het nodige werk verzet: de leiding
probeert aan te sluiten bij wat, op aangeven van de dominee,
uit de Bijbel gelezen gaat worden. Soms staat er een speciaal
project op het programma: voor de Advent of de tijd op weg
naar Pasen. Zondagmorgen heeft de leiding het verhaal dat
verteld gaat worden, een paar keer doorgelezen (bijvoorbeeld
in ‘Kind op Zondag’) en gerepeteerd. Ook wat gemaakt en
gezongen wordt, is opgezocht en in de nevendienstzaal is
het een en ander al klaar gelegd: gekopieerde kleurplaten en
knutselspullen.
Voor de jongerenkerk is thuis een goed verhaal, een bijpassende popsong met een clip op YouTube uitgezocht en een
discussiespel uitgepakt, glazen fris klaargezet. Kom maar op,
denkt de leiding, wij zijn er klaar voor.
En ook de musici zijn er klaar voor: er is passende muziek
uitgezocht en ingestudeerd. Wat betreft de organist, eventuele gastmuzikanten of cantorijleden kan de dienst beginnen.
De voorganger heeft de woorden voor straks in de dienst
uitgeschreven (sommigen doen dat nog met de hand), uitgeprint en zorgvuldig in de preekmap gestopt: eindproduct van
een heel proces.
Zaterdagavond is de preek doorgelezen, zondagmorgen
opnieuw, evenals de liturgie. Zo is ook de voorganger, met
toga en preekmap in de koffer, er helemaal klaar voor.

Op de drempel

Vlak voor de dienst zijn de dienstdoende ambtsdragers met
de leiding van de kinderkring en de voorganger in de kerkenraadskamer bij elkaar. De dienstdoende ouderling gaat voor
in gebed – meestal op papier uitgeschreven – om een zegen
te vragen over kerkdienst en kindernevendienst voor allen die
daarin een rol hebben. Dan wensen zij elkaar een gezegende
dienst en gaan de kerkzaal binnen.

De vele vrijwilligers …
In juli 2018 stond in de Stentor dat – volgens onderzoek van het CBS – Zwolle van alle grotere Nederlandse steden het
hoogste percentage vrijwilligers heeft: 62% van de Zwollenaren doet vrijwilligerswerk. Als voornaamste reden wordt het
religieuze karakter van Zwolle aangegeven: leden van de PKN en gereformeerden zetten zich het vaakst in als vrijwilliger
en daarvan zijn er in Zwolle relatief veel. (Die ‘kerkelijke vrijwilligers’ doen overigens niet alleen vrijwilligerswerk
voor de kerk!). Karin Vrieling had contact met een aantal mensen uit kerken die verbonden zijn aan Gaandeweg over het
vrijwilligerswerk dat ze voor hun kerk doen.

Roel Stuifzand (Open Kring)

Na een arbeidzaam leven van veertig jaar zijn Roel en
Sita Stuifzand in 2002 vanuit Alphen aan de Rijn neergestreken in de wijk Stadshagen te Zwolle. “Na enige tijd
van bijkomen en kennismaken met de nieuwe omgeving,
gingen we op zoek naar een kerk die bij ons zou passen.
Lang zoeken was niet nodig, de kerk zocht ons op.” Een
enthousiast kerklid bracht namelijk een welkomstbezoek
en liet informatie achter over de Open Kring, die destijds
in bassischool De Zevenspong de diensten had. Dat laatste
sprak hen niet zo aan (“hadden we al jaren in Alphen en
waren we klaar mee”), dus ze zijn pas echt gaan ‘kerken’
toen de Open Kring aan het Zonnehuis openging.
“Om thuis te raken in een nieuwe gemeente, moet je je
open stellen en dat kun je het beste doen door je actief in
dienst te stellen door vrijwilligerswerk.”

Henk Selhorst (Oosterkerk)

Henk Selhorst is al meer dan 28 jaar lid van de beheercommissie in de Oosterkerk. “Ik houd me vooral graag
bezig met praktische zaken. Het repareren van wat er maar
kapot is, lampen vervangen, tafels en stoelen sjouwen, de
koster vervangen tijdens haar vakantie enzovoort.” Eén
keer in de maand is hij op donderdagavond gastheer in het
zalencentrum bij de kerk. Als er ’s avonds concerten zijn,
is hij met zijn vrouw in de keuken te vinden om koffie of
iets anders te schenken; als de tijd het toelaat helpt hij ook
bij bruiloften en begrafenissen.
Jaren geleden is Henk gevraagd om in de bouwcommissie
te komen. Toen de verbouw in 1990 klaar was, is hij verder
gegaan in de beheercommissie.
“Als lid van het klusteam ben ik ook wel eens bezig en ik
zorg dat de post in de Wipstrik en Wijthmen bij de goede
bezorgers komt. Met Kerst en Pasen help ik de kindernevendienst met het maken van decors voor hun musical.”
Op de vraag hoeveel uur per week hij ermee bezig is, geeft hij
aan dat er weken zijn dat hij er meer dan 4 uur is, maar soms
ook helemaal niet. “Alles bij elkaar zijn het heel wat uren.”

Jan Bartels (Hoofdhof)

Jan Bartels is 68 jaar en getrouwd met Coby. “Sinds 1996
kerken wij in De Hoofdhof, we komen hier met veel plezier.
Het is een betrokken gemeente die goed naar elkaar omziet
en dat is heel belangrijk voor mij.”
Het vrijwilligerswerk waar hij zich in De Hoofdhof mee
bezig houdt, betreft vooral het onderhoud. “Ik ben nu
ongeveer anderhalf jaar ouderling/kerkrentmeester.
Twee jaar geleden heb ik mij aangemeld – na een oproep

Voor Roel (nu 77 jaar) betekende dit allereerst één keer
per vier weken meedraaien in het ploegje mensen dat
de Zondagsbrief verzorgde. Hier is hij eind 2017 mee
gestopt. Ook werd hij gevraagd voor de schoonmaakploeg
en omdat hij er mensen van kende en geraakt werd door
hun enthousiasme, is hij daar – in 2006 – mee begonnen
en doet dat nog steeds met veel plezier. Verder bezorgt
hij het wijkblad, is actief voor Actie Kerkbalans en is
hij oproepbaar als er hulp nodig is bij een uitvaartdienst.
Sinds medio 2017 haalt hij vijf keer per jaar samen met
tien medevrijwilligers bewoners van het Zonnehuis op
voor hun dienst in de Open Kring.
“Door deze werkzaamheden met mensen met diverse
achtergronden, ben ik verrijkt en voel me echt verbonden
met onze Open Kring, waar je mag zijn wie je bent.”

Naast het vrijwilligerswerk is
Henk ook nog in de kerk te
vinden als zanger van Koorbiznizz Oosterwind, het koor
dat een aantal jaren geleden
vanuit de musicalgroep is
opgericht. Zijn ouders gingen
al naar de Oosterkerk en 66
jaar geleden is Henk er
gedoopt. Hij is er getrouwd
met Ans; ook hun drie kinderen zijn er gedoopt. Eén
dochter is er getrouwd en haar twee kinderen zijn er
gedoopt. Ook zij zijn vrijwilliger in de Oosterkerk.
“Mijn ouders en schoonouders waren ook actief betrokken
bij de kerk en zijn allemaal vanuit de Oosterkerk begraven.
Je kunt dus wel zeggen dat het ons met de paplepel ingegeven is. De Oosterkerk is een stukje van ons leven dat
er helemaal bij hoort. We hebben er veel vrienden en elke
zondag is het ‘thuiskomen’.”

in de kerkbode – om te helpen met het onderhoud van de
kerk en de tuin. Door omstandigheden hebben twee vaste
werkers (deels) moeten afhaken en is mij gevraagd om het
over te nemen. Samen met een medekerkrentmeester ben
ik verantwoordelijk voor het kerkgebouw, de apparatuur en
de tuin. Bijna elke dinsdagmorgen, van 9 tot 12, zijn we in
de kerk. We houden ons dan bijvoorbeeld bezig met klein
onderhoud in het kerkgebouw en in de tuin rond de kerk.
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Verder hebben wij inmiddels een team van acht à negen
vrijwilligers die ons helpen bij de wat grotere klussen zoals
de tuin voorjaar- en herfstklaar maken. Van het tuinieren op

Klazien Helder-Corporaal (Hoofdhof)

Klazien Helder is gedoopt en opgegroeid in Zwartsluis. De
eerste jaren van haar huwelijk woonde ze met haar man in
Holtenbroek. Daar deed ze belijdenis in de Verrijzeniskerk.
Inmiddels is ze bijna veertig jaar lid van De Hoofdhof in
Berkum. “Vanaf het allereerste begin voelde ik me thuis in
deze kerk: een fijne, warme gemeente waarin en waarvoor
het heerlijk is bezig te zijn.”
Vanaf midden jaren negentig is Klazien betrokken geraakt
bij vrijwilligerswerk in De Hoofdhof, tegenwoordig doet
ze onder andere het beheer van het Kerkelijk Bureau. “Per
1 december 2000 werd mijn man, Piet Helder, beheerder
van het kerkelijk bureau. Toen hij ziek werd, deden we het
samen. Na zijn overlijden, 31 december 2008, kreeg ik van
de kerkrentmeesters de vraag of ik het beheer wilde blijven
doen. En dat doe ik tot nu toe.”
“Het belangrijkste is het bijhouden van de ledenadministratie in LRP, de landelijke ledenregistratie van de PKN: een
fijn systeem om mee te werken met heel veel mogelijkheden.” Andere werkzaamheden die voortkomen uit de ledenadministratie zijn onder andere: mutaties en verjaardagenoverzicht maken voor maandelijks mededelingenblad van

Rypke Paulusma (Stinskerk)

Rypke Paulusma was de afgelopen jaren beheerder van
het Scipio wijkpakket waarin de Stinskerk de ledenadministratie bijhoudt. Veertien jaar was hij lid van de kerkenraad, tot en met eind 2017. Momenteel is hij actief als
organist, coördinator van de muzikanten en het beamteam
van de Stinskerk. Hij speelde al orgel in meerdere gemeenten in Friesland – waar hij vandaan komt – en heeft dat in
Westenholte kunnen voortzetten.
Rypke verzorgt samen met anderen de inhoud van de
website van de Stinskerk en is bezig met het ontwikkelen
van een website ‘nieuwe stijl’, in de lijn van de nieuwe
PGZ-site (www.pknzwolle.nl). Gemiddeld is hij ongeveer
twee avonden per week voor de Stinskerk in touw. “Veel
van mijn activiteiten hebben
te maken met organiseren
en plannen, hierbij komt
mijn ICT-achtergrond goed
van pas. Daar komt bij dat
ik redelijk begrijp hoe het
binnen de kerk functioneert
omdat ik jarenlang kerkrentmeester ben geweest.”
Ook al is hij vaak alleen

Bep de Groot (Adventskerk)

Bep de Groot houdt zich in de Adventskerk bezig met het
coördineren van de vrijwillige kosters en is ook zelf actief
als koster: “Wij als kosters zorgen er voor dat de kerkdiensten zonder haperen verlopen. Dat de microfoons aan staan,
de verlichting brandt, alle deuren van het slot zijn, dat er
8

zich heb ik niet veel verstand maar daarbij word ik ondersteund door een tweetal vaklieden.”

De Hoofdhof, bestellingen
van collectebonnen klaarmaken en bezorgen, aanleveren
van gegevens voor het informatieboekje en meehelpen
bij actie Kerkbalans.
Iedere dag kijkt ze even
naar de mail en beantwoordt
deze. Een aantal dagen per
week logt ze in bij LRP
en regelmatig kijkt ze of er collectebonnen zijn besteld.
Door de ledenadministratie heeft Klazien contact met veel
mensen, onder andere de wijkteams. “Er komen voor mij
werkzaamheden samen omdat ik ook betrokken ben bij
ander vrijwilligerswerk, zoals het maken van het mededelingenblad De Hoofdhof, meewerken in het beamteam en
meewerken aan vespers.”
Regelmatig krijgt Klazien telefoontjes met vragen. “Het
kerkelijk bureau is een soort vraagbaak en ik probeer de
vragen te beantwoorden of een oplossing te zoeken. Het is
allemaal heel afwisselend en boeiend.”

bezig, het heeft altijd een relatie met zaken die eerder zijn
besproken met andere vrijwilligers in de Stinskerk. “Ik
werk vaak alleen, maar bén nooit alleen. Alles gebeurt ten
dienste van de wijkgemeente en zo voelt het ook: zonder
dat gevoel en de steun van anderen zou ik het ook nooit
kunnen volhouden.”
Gevraagd naar zijn motivatie voor dit vrijwilligerswerk,
zegt hij: “Een deel van de verklaring zal in mijn opvoeding
liggen: ‘Als je met de mond belijdt dat je het ergens niet
mee eens bent, dan moet je er ook staan als je gevraagd
wordt’. Een ander aspect is dat het goed voelt om mijn
talenten in te zetten en/of te delen. Het is tegenwoordig
moeilijk vrijwilligers te vinden: men is druk, vindt het
te moeilijk of ziet er tegenop. Maar ik heb ervaren dat je
ook heel veel energie krijgt van vrijwilligerswerk door de
doelen die je samen bereikt en de relaties die je opbouwt.”
Rypke: “Het zijn financieel moeilijke en ingewikkelde
tijden. Ledenaantallen en opbrengsten lopen terug, de
kosten lopen op en projecten als Heilige Huisjes maken
veel mensen onzeker. Toch moeten we blijven werken aan
een mooie toekomst, misschien als Stinskerkgemeente,
misschien als gemeente Zwolle-West, maar altijd ten
dienste van en in vertrouwen op Hem.”

koffie kan worden gezet, de kaarsen branden, het water voor
de predikant er staat en nog veel meer van dit soort hand- en
spandiensten. Gaande de dienst zijn er altijd wel dingen die
gedaan moeten worden. Je moet goed opletten dat er dingen
niet verkeerd gaan, dus de hele dienst ben je alert.”

De indeling van het rooster
probeert Bep altijd zo eerlijk
mogelijk te doen: “Niet
altijd dezelfde persoon op
een speciale zondag, want
ook kosters zijn wel eens
weg met Pasen of Kerst.”
Meestal hebben de kosters
één keer per zes zondagen
dienst. In de Stille Week en
de Adventstijd, wanneer er extra vespers zijn, is het wat
vaker. Er zijn zes kosters en één of twee keer per jaar is er
overleg over zaken betreffende het kosterschap en dingen
die verbeterd kunnen worden.
Ze is in 1998 als koster begonnen, destijds onder Everinus
van Walderveen, koster in vaste dienst. Nog steeds is ze de
enige vrouwelijke koster binnen de Adventskerk.
Bep: “Vanaf dat mijn vrouw Christa en ik met onze vier
kinderen in Zwolle-Zuid zijn komen wonen in 1993, zijn
we lid van de Adventskerkgemeente. Toen wij in 2004
verhuisden naar de binnenstad, zijn wij bij deze kerk
gebleven omdat wij ons hier thuis voelen.”

Column
Hulp uit onverwachte hoek
Enige jaren geleden namen mijn ouders uit Israël voor mij een
etuitje mee. Zij hadden het gekocht in een oosters-orthodox
klooster. Op de ene kant staat de Moeder Gods, zoals Maria
in de orthodoxie genoemd wordt, met het kindje Jezus op haar
arm. Op de andere kant staat een heilige die een doorn uit de
poot van een leeuw haalt. In het etui bewaar ik mijn mobiele
telefoon. Toen mijn oudste zoon het etui zag, vroeg hij wie
die man met die leeuw is. Ik vertelde over de woestijnvader
Gerasimus die in de vijfde eeuw een klooster stichtte bij de
Jordaan in de buurt van Jericho. In de woestijn kwam hij een
leeuw tegen met een doorn in zijn poot. Gerasimus haalde de
doorn eruit en verbond de poot. Uit dankbaarheid deed de
leeuw voortaan klusjes voor het klooster. Mijn zoon keek mij
meewarig aan en zei: ‘Dat geloof je toch niet!’

Eduard Michel (Lutherse Kerk)

Eduard Michel heeft een moeilijke en verdrietige periode
achter de rug. In augustus 2016 overleed zijn vrouw Heidi
(op slechts 39-jarige leeftijd). De Zwolse Lutherse gemeente
– waar hij al jaren koster is – was in die tijd een grote steun
voor hem. “Zo’n nare gebeurtenis, in het begin denk je:
waar doe ik het eigenlijk voor, je bent boos en verdrietig,
maar je komt er toch doorheen, met je geloof én met de
mensen in de gemeente. Je valt in een gat, maar het wordt
met elkaar weer opgevuld.”
Hij was twaalf toen hij voor
het eerst in de Lutherse Kerk
in Zwolle kwam, in 1983. In
de krant hadden z’n ouders
gelezen over een Open dag,
daar kwamen ze enthousiast
vandaan en zijn er lid geworden. Hij deed er belijdenis
en ging meehelpen met de
koster. Hij leerde de kneepjes van het vak van Bert Bartels
en van zijn vader, die ook koster werd. In 1997 is Eduard
ingezegend als vaste koster. Gevraagd naar wat het (vrijwilligers)werk inhoudt, zegt hij: “Kort en simpel gezegd zorg
je ervoor dat je voor iedereen bereikbaar bent, dat de deur
openstaat, de verwarming en het licht aan is, dat alles klaar
staat voor de dienst”. Elke zondag is hij al om ongeveer
8.00 uur in de kerk en hij is de laatste die de kerk aan het
begin van de middag weer verlaat. Ook hulpkoster Hermen
Jan Jansen is er vaak al vroeg en samen zorgen ze ervoor
dat alles in orde is. Eduard werkt als bakker/chocolatier bij
Van Delft Biscuits in Harderwijk. “Ik werk vijf dagen in
de week, soms zes, in ploegendiensten. Maar ze houden er
rekening mee dat ik graag op de zondag vrij wil zijn.”
Waarom doet hij dit werk in de kerk? “Het is leuk, ik wil
dienstbaar zijn en het is belangrijk voor de gemeente. Ik
kan op deze manier iets doen voor een ander. Het is een
fijne gemeente.”

Nu heb ik er plezier in om al dit soort legenden wél te
geloven. Het leven wordt er vele malen interessanter van! Zo
heb ik in de kerk van Amiens met eigen ogen het hoofd van
Johannes de Doper gezien. Het ligt er op een bord dus het
móet het hoofd van Johannes wel zijn. En zo heb ik in Loreto
het huisje van Maria, Jozef en het kind Jezus gezien. Om
onduidelijke redenen hebben engelen het van Nazareth naar
Loreto gebracht. Hoe dat in z’n werk is gegaan, is op een
schilderij te zien: een zwerm engelen vliegt met het huis door
de lucht terwijl Maria met het kind Jezus op het dak zit.
Wat die leeuw betreft, hoe leuk zou het zijn als het
Academiehuis de Grote Kerk ook een leeuw had die klusjes
deed! Een leeuw zou zeker opzien baren op de boekenmarkt,
achter de balie of op zondag als koster in de viering!
Alles letterlijk geloven is leuk, maar ik begrijp natuurlijk ook
dat dit soort verhalen een diepere betekenis hebben. Ik heb
mijn zoon uitgelegd dat wilde dieren vaak symbool staan
voor onze hartstochten: onze woede kan ons verslinden,
ons enthousiasme kan ons meeslepen, onze ijver kan ons
vermalen. Maar als wij ze durven aankijken en ze verzorgen,
komen zij in dienst van onze roeping te staan: getuigen van
Gods liefde. Elke keer als ik mijn telefoon pak, omhels ik
daarom even de leeuw in mijn hart!
Stadspastor Mariska van Beusichem,
Academiehuis de Grote Kerk
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Tot uw dienst

“De kerk heeft goud in handen …”. Fragment van het beeld Schatbewaarders van Hieke Meppelink. Te zien in de Beeldentuin in Mariënheem.

Secularisatie: een zegen voor de kerk?!
Als je leest hoe de eerste christengemeente een gemeenschap vormde, dan zie je dat ze samen deelden en de opbrengst
verdeelden naar wat ieder nodig had. Zo stonden ze in aanzien bij het ‘volk’. Is dit anno 2018 nog te zeggen van de
kerken in Zwolle of zijn we in 2000 jaar veel kwijtgeraakt? Diaconaal consulent Wim van Ree maakt een rondje Zwolle.
De vraag van de redactie was om in dit nummer te schrijven
over vrijwilligers, dienstbaarheid en het Diaconaal Platform
Zwolle (DPZ). Een hele uitdaging en mooi om te zien hoe
deze drie thema’s met elkaar in verbinding staan.
Eerst iets over wat het Diaconaal Platform inhoudt. Het
Platform is mede ontstaan naar aanleiding van het referendum
in 2005 over de te vestigen gokhallen in Zwolle. Een
dertiental kerken zette zich samen in voor een referendum
over deze voorziening. De te vestigen gokhallen pasten qua
omvang niet bij een stad als Zwolle en vormden een bedreiging voor mensen met een gokverslaving. Uiteindelijk is
dit referendum mede door inzet van de kerken een succes
geworden en zijn de gokhallen niet gerealiseerd.
Dit was een samenwerking van kerken over één onderwerp.
In de jaren daarna is gezocht naar een goede organisatievorm, wat in 2008 leidde tot het Diaconaal Platform
Zwolle. Inmiddels bestaat dit uit 27 diaconieën van kerken
met ieder een eigen klank en kleur. Als gezamenlijke diaconieën kunnen we van dienst zijn voor de stad en worden
kerken betrokken op elkaar, al is dit laatste wel een groeiproces geweest.
Het samenwerken heeft geleid tot concrete resultaten. Hét
voorbeeld is de samenwerking in 2014 en 2015 bij de
noodopvang van vluchtelingen in de IJsselhallen. Dit is een
stimulans geweest om nog meer samen te doen.
De laatste twee jaar is er contact gezocht met de verschillende Sociale Wijkteams in Zwolle om zo samen van betekenis te zijn voor het welzijn van iedere Zwollenaar. Het is
belangrijk dat de kerk present is in de buurt. De verschillende diaconieën hebben de indeling van de wijkteams
gevolgd zoals die geografisch zijn verdeeld in Zwollemidden, -Oost, -West, -Zuid en -Noord. Zo leren kerken in
de buurt elkaar goed kennen, weten ze van elkaars kwaliteiten en mogelijkheden en kunnen ze elkaar ondersteunen
bij activiteiten in de buurt. Op enkele plekken in Zwolle
wordt dit al zichtbaar. In Dieze bestaat samenwerking, in de
binnenstad is er gezamenlijk initiatief, in Assendorp-Pierik
begint het en in Zwolle-Zuid zijn er aanstalten gemaakt.
Ook op de burendag van zaterdag 22 september worden
activiteiten georganiseerd.
Het is mooi om te zien dat vrijwilligers uit verschillende
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kerken elkaar weten te vinden bij activiteiten voor mensen
in de buurt en initiateven ondernemen voor mensen voor
wie de zonnige kant van het leven zich minder laat zien.
In het inloophuis de Bres werken vrijwilligers van kerken
in de binnenstad samen voor de opvang van mensen die de
lengte en de leegte van de zondagmiddag ervaren. Voor hen
is er een luisterend oor, koffie en menselijke warmte. Op de
Pierik zijn er voor mensen die behoefte hebben aan contact
met andere buurtbewoners koffiemorgens en zo zijn er in de
stad verschillende van dergelijke momenten.
Opmerkelijk is het dat voor deze activiteiten voldoende
vrijwilligers zijn te vinden. Wat je hoort is dat mensen het
belangrijk vinden om als kerkelijk vrijwilliger concreet
invulling te geven aan het christen-zijn. De wereld is groter
dan je eigen kerk of gemeenschap. Men heeft niet altijd zin
meer in bezigheden die alleen gericht zijn op het instandhouden van de kerk als instituut, maar wil zich inzetten
voor een kerk die hart heeft voor de samenleving en voor
mensen die om welke reden dan ook niet meer kunnen
meekomen. Dienstbaar zijn voor de buurman of buurvrouw
met zijn of haar sores. Eerst luisteren wat er bij hem of haar
leeft voordat je met je eigen boodschap en verhaal komt.
Op deze manier:
- wordt dak- en thuislozen de hand gereikt,
- worden mensen met schulden adequaat geholpen,
- worden maatjes gevonden voor mensen die dachten
dat hun leven voltooid was,
- wordt mensen die niet in hun (eerste) levensbehoeften
kunnen voorzien, nieuw perspectief geboden.
Zo kunnen kerken samen weer van betekenis zijn. Wel is
dit door schade en schande geleerd.
De ledenaantallen van de kerken nemen de laatste decennia
niet toe. Een ieder was op zijn manier bezig het tij te keren.
Het diaconaat laat zien dat kerken ondanks verscheidenheid
weer zichtbaar worden bij het ‘volk’. Daarvoor moest zij
wel eerst door het proces van de secularisatie heen om dat
te beseffen en realiseren. Een leerzaam en heilzaam proces.
Met het diaconaat heeft de kerk goud in handen. Het kan
de sleutel zijn tegen de secularisatie. Een diaconale kerk als
een nieuwe gemeenschap die de naaste dient en daarenboven
God. De kerk is er voor anderen en niet voor zichzelf.

Irene Bargeman-Dam

Kerkenraadscommissie
van het Zonnehuis
Irene Bargeman-Dam woont in Stadshagen en maakt deel
uit van de Kerkenraadscommissie van het Zonnehuis, het
zorgcentrum in Stadshagen. Karin Vrieling vroeg haar naar
het wat, hoe en waarom van deze commissie.
Sinds wanneer bestaat de Kerkenraadscommissie van
het Zonnehuis? Sinds 24 mei 2000, toen is er een akkoord
van samenwerking getekend tussen verschillende kerken.
Wie maken deel uit van de commissie? Dat zijn mensen
uit de Parochie Thomas a Kempis Zwolle, drie wijkgemeentes van de PGZ: Oosterkerk, Open Kring en Stinskerk,
de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde
Kerk vrijgemaakt, De Fontein. Ds. Kruizinga, verbonden
aan de PGZ, is coördinator geestelijke verzorging en voorzitter; Gertine Prins is geestelijk verzorger en coördinator
van de kerkdiensten en Jeanne Gerretzen is geestelijk
verzorger voor de rooms-katholieke bewoners.
Vertegenwoordigers uit de kerken zijn als ambtsdrager of
afgevaardigde uitgezonden naar het Zonnehuis om onder
leiding van de predikant aandacht aan de bewoners te
geven, ongeacht de geloofsovertuiging van de bewoners.
Wat doet de kerkenraadscommissie van het Zonnehuis?
Zij organiseert samen met de geestelijk verzorger kerkdiensten in de kerkzaal van de Open Kring die via een
deur verbonden is met het Zonnehuis. De kerkenraadsleden
fungeren bij toerbeurt als ouderling of diaken in de dienst,
ze onderhouden contacten met de bewoners, bezoeken de
kerkenraadsvergaderingen en wonen doordeweekse activiteiten bij op verzoek van de geestelijke verzorging.
Voor bewoners is het belangrijk om op een vaste dag,
de zondag, naar de kerk te kunnen gaan zoals ze vroeger
gewend waren: om te luisteren naar Gods woord en om
elkaar te ontmoeten. Dat vraagt veel organisatie. Er is een
grote groep vrijwilligers van verschillende kerken die dit
iedere week weer mogelijk maakt: kosters, organisten,
mensen die bewoners halen en brengen en anderen die een
bijdrage leveren. Ik vind het nog steeds bijzonder dat er
nog altijd voldoende vrijwilligers zijn. Dit werk wordt met
veel liefde gedaan.
Elke vrijdag is er in de Muinckzaal ‘zingen naar de
zondag’. Er worden geestelijke liederen gezongen met
pianobegeleiding en er is een korte meditatie. Ook hier zijn
weer vrijwilligers die de bewoners halen en brengen. Op
een doordeweekse avond in het voorjaar en in het najaar
wordt een serie meditatiebijeenkomsten gehouden onder

leiding van ds. Kruizinga. Verder zijn er twee keer per jaar
herdenkingsdiensten voor de nabestaanden van bewoners
die in het Zonnehuis zijn overleden.
De kerkenraadsleden hebben ieder een eigen buurt met zo’n
30 à 40 bewoners die ze kunnen bezoeken. Op de buurten
wordt verschillende zorg geboden: aan bewoners die
revalideren, kwetsbare beschadigde ouderen, mensen met
niet-aangeboren hersenletsel, dementerenden en aan hen die
terminale zorg krijgen.
Hoeveel tijd neemt dit werk in beslag? De tijd bepaalt
iedereen zelf, de een kan er meer tijd voor vrij maken dan
de ander. Het varieert van een paar uur per week tot een
paar dagdelen per week.
Hoe bent u ermee begonnen? Iemand bij mij uit de
Stinskerk had jaren als kerkenraadslid in het Zonnehuis
vrijwilligerswerk gedaan en stopte ermee. Ik wilde graag
bezoekwerk gaan doen en omdat ik rolstoelgebonden ben
en het nogal eens lastig is, wat toegankelijkheid betreft, om
bij mensen thuis te komen – denk aan hoge drempels, traptreden, smalle deuren – kwam het heel goed uit dat dit werk
in het Zonnehuis op mijn pad kwam.
Kunt u iets vertellen over wat u zoal doet? Soms heb ik
een prachtig geloofsgesprek met iemand en is het bijzonder
om te ervaren hoe geloof samenbindt en hoe goed het is om
uit de Bijbel of een dagboekje te lezen en met elkaar een
oude psalm te zingen. Dan komen er verhalen van vroeger
los hoe het er in de kerk aan toeging. Je ziet de mensen
dan blij worden en ik word blij van hen. De ene keer zit
ik aan een sterfbed en de andere keer lak ik de nagels van
een dankbare mevrouw. De ene keer zing ik ‘Tulpen uit
Amsterdam’ en een andere keer psalm 42: ‘’t Hijgend hert
der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker dan ’t genot van
de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God’.
Soms zing ik de verzen wel vijf keer, omdat iemand het
zo’n mooi lied vindt en direct alweer vergeten is dat ze het
net gezongen heeft.
Met veel mensen bij elkaar in een verpleeghuis kun je toch
eenzaam zijn. Bewoners die bijna of geen bezoek krijgen,
zijn blij met ieder beetje aandacht. Samen een kopje koffie of
thee drinken, over koetjes en kalfjes praten, over hun verdriet
en over dingen die ze bezig houden. Voorzichtig komt er
vertrouwen, dat moet groeien. Ik voel me een gezegend mens
dat ik dit werk mag doen en hoop dat God het mij nog lang
mag geven om op deze manier dienstbaar te zijn.
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Aandacht voor
‘Generaties voor Vrede’ – Vredesweek 2018
Het thema van de Vredesweek 2018 is ‘generaties voor Vrede’. Het Vredesplatform Zwolle heeft het programma voorbereid:
zondag 16 september: Oecumenische viering: 9.30 uur, O.L.V.Basiliek. Vredesdansen: 11.30 uur: kinderen en hun ouders leren
culturele dansen uit de Joodse, Arabische en Westerse traditie in een workshop, locatie: plein bij de Lutherse Kerk, Potgietersingel.
Vredesvesper: 19.00 uur, Grote Kerk.
dinsdag 18 september: Ontmoetingstocht langs heilige huizen: 19.00 uur bij de Groene Engel, Grote Markt. Theater Gnaffel, lezing
door Elout Hol: 20.30 uur, Club Cele, Odeon. Theater Gnaffel laat zich inspireren door Ghandi.
woensdag 19 september: Vredesdialoog tussen generaties (organisatie: GroenLinks): 19.30-21.30 uur, Dominicanenklooster.
donderdag 20 september: Walk of Peace: 17.00-18.00 uur: ontvangst bij het monument in Ter Pelkwijkpark (brood en soep
worden gedeeld). 18.00-20.00 uur: Walk of Peace door de stad. In de Lutherse Kerk vanaf 18.00 uur:
Stiltehoek ter herdenking aan vluchtelingen met foto’s van kinderen in een AZC.
vrijdag 21 september (Dag van de Vrede): Uitreiking Vredesmedailles door burgemeester H.J.
Meijer van 13.00-17.00 uur, Stadhuis. Vredeszingen: 19.00 uur, Dominicanenklooster.
zondag 23 september: Michaelscantate: 19.00 uur, Grote Kerk.
Zie ook www.vredesplatformzwolle.nl.

Tentoonstelling Grote Kerk
Op 28 september wordt in het
Academiehuis de Grote Kerk de tentoonstelling ‘Zondvloed nu’ geopend.
Deze tentoonstelling is georganiseerd
door het Bijbels Museum Amsterdam en
was eerder te zien in Amsterdam en Den

Haag. Hedendaagse fotografen zijn in
contact gebracht met zeven kenners van
de zondvloedverhalen uit de Bijbel, de
Torah en de Koran om elkaar te inspireren. Dit heeft geresulteerd in bijzondere
verbeeldingen in foto en tekst van de

actuele betekenis van zondvloedverhalen. De tentoonstelling is tot 5 januari
2019 in Zwolle te zien. De eerste weken
van de tentoonstellingsperiode staat
het Bijbelse zondvloedverhaal in de
Michaëlsvieringen centraal.

Ontmoetingen met Moderne Devotie
In mei 2018 publiceerde ds. Hans Tissink het boekje ‘Ontmoetingen met Moderne Devotie.
Mediteren met Thomas a Kempis’. Uitgeverij Narratio schrijft: “Moderne Devotie is een unieke
Hervormingsbeweging geweest, met grote invloed in de Lage Landen. Nuchtere mystiek, affectieve
geloofstaal, monastieke oefeningen en concrete geloofspraxis. Een inspiratiebron voor bijvoorbeeld
Vincent van Gogh, Dietrich Bonhoeffer en Dag Hammarskjöld.” In het boekje staat de opzet voor elf
meditatieavonden, waarvoor ds. Tissink regels van Thomas a Kempis hertaalde. Het boekje kost €7,50

Lezing in de Sionskerk: Israël 70 jaar
Op woensdag 10 oktober is in de
Sionskerk een lezing met als thema: 70
jaar Israël. Spreker is Heleen Bénard, zij
is werkzaam bij Christenen voor Israël.
Commissie Kerk & Israël: “Het is 14 mei
1948 wanneer David Ben Goerion, Israëls

eerste premier, de staat Israël uitroept.
Het werd het begin van grote oorlogen in
het Midden-Oosten. Maar óók het begin
van de terugkeer van het Joodse volk naar
het land van hun voorvaderen en het land
van de Belofte. Het is bijzonder om wat

voorspeld is in de profeten, de terugkeer
van het Joodse volk en herstel van het
land, in onze dagen werkelijkheid te zien
worden.” De lezing begint om 20.00 uur,
toegang is gratis.

18+ oecumenische gesprekskring
Al jaren is er in Zwolle een oecumenische ontmoetingsgroep van jongeren vanaf 18 tot ongeveer 28 jaar. Eens per maand
gaan jongeren met elkaar in gesprek over het leven en hoe het geloof daarin een rol speelt. Ze komen bij elkaar in het
Dominicanenklooster op een dag die in overleg wordt vastgesteld. Begeleider van deze groep is Frans van Oosten vanuit het
Dominicanenklooster en bij hem is informatie en opgave mogelijk: fransvanoosten@kloosterzwolle.nl.
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Gewijzigde data Leerhuis Lutherse kerk
Voor mensen die op zoek zijn naar
theologische verdieping bij de zondagse
lezingen organiseert de Lutherse gemeente
Zwolle opnieuw een leerhuis. Een aantal
data zijn aangepast, daarom hierbij nog een

keer alles op een rij:
Blok 1: 11, 18, 25 september en 2 oktober,
Blok 2: 30 oktober, 13, 20 en 27 november,
Blok 3: 15, 22, 29 januari en 12 februari,
Blok 4: 14, 21, 28 mei, 4 juni.

Iedere avond staat op zichzelf.
Tijden: 20.00-21.30 uur; aanmelden en
vragen: leerhuis@elkz.nl; kosten: vrijwillige bijdrage voor onkosten.

Oecumenische leeskring
In het najaar worden in oecumenisch verband enkele gedeeltes uit ‘Een gebroken wereld heel maken’ gelezen. De invloedrijke
Britse rabbijn Sacks onderzoekt in dit boek de betekenis van het begrip verantwoordelijkheid vanuit de joodse traditie en verbindt
dit met de levens van mensen vandaag. Deze kring wordt geleid door pastor Anneke Grunder en ds. Iemke Epema en vindt plaats
op dinsdag 30 september, 13 november en 27 november, om 20.00 uur in het Dominicanenklooster. Deelnemers wordt gevraagd het
boek zelf aan te schaffen en er wordt een bijdrage van €5,- per avond gevraagd.

Oecumenische vrouwen plukken ‘Vruchten van de Geest’
De gespreksgroep ‘Als vrouwen aan het
woord komen’ heeft in het seizoen 20182019 als thema ‘Vruchten van de Geest’.
Opnieuw wordt de groep, in afwisseling,
begeleid door drie predikanten: Nelleke
Eygenraam, Lieke van Houte en Margo

Jonker. Deelnemers komen uit de Lutherse
Kerk, de PGZ en andere kerken. De bijeenkomsten zijn op de tweede woensdag van
de maand (10 oktober, 14 november, 12
december, 9 januari, 13 februari, 13 maart,
10 april). Woorden, beelden, muziek en

eigen inbreng zijn de vormen.
Tijd: 9.45-11.45 uur, locatie: Gemeentecentrum Lutherse Kerk; kosten: € 3,50
per keer. Informatie en opgave: Liesbeth
Schuring: liesbeth.schuring@kpnmail.nl.

Het verhaal gaat
Elke tweede dinsdagmiddag in de maand (vanaf 9 oktober) is er om 13.30 uur in de Lutherse Kerk een oecumenische
gespreksgroep die met elkaar de verhalen leest en overweegt van ds. Nico ter Linden uit zijn serie ‘Het verhaal gaat …’. Nieuwe
deelnemers zijn van harte welkom! Opgave is niet nodig. Nadere informatie is te krijgen bij ds. Iemke Epema, tel. 038-4542366
of dsIemkeEpema@oosterkerk.nl.

Christelijk geloof voor dummies
Er is een christelijke feestdag en jij hebt
geen idee wat er wordt gevierd. Je kijkt naar
een schilderij en je weet totaal niet welke
gebeurtenis uit de Bijbel wordt afgebeeld.
Onze cultuur is gevormd door het christelijk
geloof. Onze wetten, rechtspraak, gezondheidzorg en onderwijs zijn ondenkbaar

zonder het christelijk geloof. Zou je wel
eens gewoon wat informatie willen? In de
Sionskerk is een mini-cursus christelijk
geloof voor dummies. De twee avonden
(20.00-21.00 uur) zijn afzonderlijk te volgen,
je kunt gewoon komen: dinsdag 13 november (christelijke feestdagen) en dinsdag 9

april (enkele hoofdpersonen uit de Bijbel:
Abraham, Mozes, David, Jezus en Petrus).
Kosten: geen; aanbevolen boeken:
Christelijk geloof voor dummies, een
Bijbel; de cursus wordt gegeven door:
ds. Hélène Evers, info: 038-4550650 of
dshevers@sionskerkzwolle.

Jeugdmoestuin ‘Het Hoofdhofje’
Op verzoek van Heidi Schröder, JOP Jeugdwerker van De Hoofdhof, zijn een aantal gemeenteleden gestart met het project
Jeugdmoestuin. De insteek is om de kinderen en de jongeren op zondagmorgen te laten tuinieren onder begeleiding van een paar
professionals (dezelfde personen die ook ondersteunen bij de grote tuin). Jan Bartels: “In het voorjaar stond alles er keurig bij.
Met enige regelmaat werd er groente en fruit uitgedeeld aan gemeenteleden. Maar ook ‘het Hoofdhofje’ heeft (helaas) te maken
gehad met de droogte.”
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Aandacht voor
Passion 2019
Het koor Koorbizniz Oosterwind maakt
weer een nieuwe Passion. In de Passion
wordt een verbinding gelegd tussen het lijdensverhaal van Jezus en Nederlandstalige
popmuziek. Door het gebruik van hedendaagse liederen wordt het lijdensverhaal

dichter bij de actualiteit gebracht en komt
zo op een andere manier ten gehore.
In september 2018 wordt gestart met het
oefenen. Iedereen die mee wil zingen
is van harte welkom om te repeteren op
woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

De Passion wordt uitgevoerd op Goede
Vrijdag, 19 april 2019 in de Oosterkerk.
Informatie en opgave: Geeske KoopmanRidderbos: koopman-ridderbos@hetnet.nl
of Marinus Corée: marinuscoree@hetnet.nl.

Kirchentag juni 2019
In Duitsland wordt eens in de twee jaar een interkerkelijk evenement gehouden: Kirchentag. Kerken presenteren zich op allerlei
wijzen aan elkaar, aan stad en land en wereld. Het is een vierdaagse met lezingen, activiteiten, concerten en ontmoetingen, er
wordt afgesloten met een indrukwekkende slotviering. In 2019 vindt de Kirchentag in Dortmund plaats van 19 tot en met 23 juni.
Vanuit de Lutherse Kerk Zwolle organiseert ds. Margo Jonker een reis naar deze Kirchentag. Geïnteresseerden kunnen zich bij
haar melden: margojonker@kpnplanet.nl. De voorbereiding is op woensdag 17 oktober, 20.00 uur, in de Lutherse Kerk.

Leren van Luther
Solus Christus, Sola Gratia, Sola Scriptura,
Sola Fide: de vier sola’s waarmee Luthers
revolutionaire theologie wordt samengevat
en waarachter zich velen zouden willen
scharen. Maar wat betekenen die sola’s en
waarom zijn ze zo fundamenteel voor een

christen (nog steeds of juist nu!) in onze
laat-moderne cultuur? Vijf leeravonden
(9 oktober, 6 november, 11 december, 8
januari, 5 februari) worden hierover gegeven
door: ds. Louisa Vos, ds. Susanne Freitag,
prof. dr. Markus Matthias, dr. Theo van

Willigenburg en dr. Pieter Oussoren. De
bijeenkomsten zijn in de Lutherse Kerk, om
19.30 uur. De serie wordt afgesloten met
een filmbijeenkomst op zaterdag 6 april.
Opgave via margojonker@kpnplanet.nl.

Verder met Charles Taylor
In de Oosterkerk kan men dit najaar (opnieuw) kennismaken met het denken van de Canadese cultuurfilosoof Charles Taylor. Hij
schreef onder andere ‘Een seculiere tijd, een geschiedenis van de ontwikkeling van geloof en ongeloof in onze westerse wereld’.
Deze kring biedt een inleiding en nadere verdieping. Er zijn drie bijeenkomsten op donderdag: 4 oktober, 1 november en 6
december van 10.00 tot 11.30 uur. Er worden fragmenten uit het boek samen gelezen, maar aanschaf van het boek is niet nodig.
Graag uiterlijk 14 september opgeven bij ds. Iemke Epema, tel. 038-4542366 of dsIemkeEpema@oosterkerk.nl.

Jaarlijkse Bijbelquiz NBG woensdagavond 10 oktober
Woensdagavond 10 oktober is in Zwolle
weer de jaarlijkse NBG-Bijbelquiz, de avond
begint om 20.00 uur (inloop en koffie vanaf
19.30 uur). De organisatie hoopt op teams
uit zoveel mogelijk kerken. Teams van alle

leeftijden (8-98 jaar) van ongeveer zes personen kunnen meedoen en het is ook mogelijk om individueel mee te doen of ter plekke
bij een team aan te sluiten. Aanmelden kan
via de contactpersoon van uw kerk of via

Annemarie Prins (secr. NBG Zwolle), info@
prinssleurink.nl. De Bijbelquiz vindt plaats
in het gebouw van het Leger des Heils,
Geert Grotestraat, Zwolle.

Oriëntatie christelijk geloof
Zou je samen met anderen meer willen ontdekken van wat christelijk geloof inhoudt? Ben je nieuwsgierig, op zoek naar verdieping, antwoorden, nieuwe inzichten? Wil je meer weten over de Bijbel en wat dat oude boek zou kunnen betekenen voor
het leven van nu? Twijfel je over geloven, zou je wel eens met anderen in gesprek willen over je zoektocht? In deze cursus, op
maandag 8 oktober, 12 november, 10 december en 14 januari in de Oosterkerk, aanvang 20.00 uur, ben je welkom voor een vrijblijvende oriëntatie op het christelijk geloof. Deze avonden kunnen ook een eerste stap zijn als je overweegt om belijdenis van je
geloof te doen. Voor meer informatie: ds. Iemke Epema of ds. Elly Urban.
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Ontmoetingshuis Moderne Devotie
De pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie bestaat nu anderhalf jaar. Tweewekelijks is er op dinsdagavond een bijeenkomst (van 18.30 tot 21.00). Op dinsdagavond 18
september 2018 om 18.30 uur begint het nieuwe seizoen met een speciale kick-off. Na een
warme maaltijd zal ds. Hans Tissink in studentencafé Het Vliegende Paard de deelnemers
iets vertellen over zijn nieuwe boekje ‘Ontmoetingen met Moderne Devotie. Mediteren
met Thomas a Kempis’ (zie pag. 12, red). Ds. Tissink houdt enkele meditatieve oefeningen
rondom teksten van Thomas a Kempis en er wordt gekeken naar de actualiteit van de
middeleeuwse hervormingsbeweging. Leden van gesprekskringen die nieuwe inspiratie
willen opdoen zijn hierbij van harte welkom.
Meer informatie en aanmelding: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl.

Vieringen in de Grote Kerk
De vieringen in de Grote Kerk beginnen
in september met de oerverhalen uit
Genesis, hiermee wordt aangesloten bij
de expositie ‘Zondvloed nu’ (zie pag. 12,
red). In oktober wordt ‘overgesprongen’
naar het boek Marcus.
De komende periode zijn er twee cantates.

De eerste, ‘Jesu der du meine Seele’
(BWV 78) is op zondag 23 september
(meer informatie in de vorige Gaandeweg,
voorganger is ds. Iemke Epema).
Op zondag 25 november, Eeuwigheidszondag, klinkt Lux Aeterna, een werk
voor koor en kamerorkest van de Deens-

Amerikaanse componist Morton Lauridsen.
Hij zegt er zelf over: “Lux Aeterna is een
intiem werk van stille sereniteit gecentreerd rond een universeel symbool van
hoop, geruststelling, goedheid en schittering”. Hij schreef het requiem in 1997, het
jaar dat zijn moeder overleed.

Kloosterweekend
Van 22 tot 24 maart wordt vanuit de Adventskerk een kloosterweekend georganiseerd in de Benedictijnse St. Adelbert-abdij in
Egmond. Al meer dan duizend jaar leeft hier een gemeenschap van monniken die dagelijks bidt en werkt en in leven en werken
getuigt van een leven met God. Zie www.abdijvanegmond.nl. Het thema dit weekend is ‘Levenskunst’. Christelijke meditatie
kan bijdragen aan een diepere omgang met God. Het heeft te maken met het groeien in aandacht, stilte, rust en verdieping in
levenskunst. In kloosters is daar vanouds veel ervaring mee. Ds. Hans Tissink begeleidt de groep in enkele meditatievormen.
Aanmelden voor 1 februari bij Anneke van der Meulen: an.vandermeulen@planet.nl. Kosten: ongeveer € 180.

Bibliodrama
Op dinsdag 9 oktober, van 19.30 tot 22.00
uur in de Oosterkerk, kun je (opnieuw)
kennismaken met bibliodrama. Bibliodrama
is een werkvorm om dichter bij jezelf,
dichter bij elkaar en dichter bij het hart
van een Bijbelverhaal te komen. Onder

leiding van pastor Hans Schoorlemmer
(Dominicanenklooster) wordt samen een
Bijbelverhaal gelezen en deel je samen wat
je hierin raakt. Daarna volgt een ‘een belevingsspel’. Wie ben je in dit verhaal? Waar
sta je? Waar wil je naar toe? Op het eind van

de avond wordt gedeeld wat je hebt beleefd
en geleerd. Na deze avond is er de mogelijkheid mee te gaan doen aan de bijeenkomsten
bibiodrama in het Dominicanenklooster.
Graag opgeven vóór 30 september bij Maartje
van Loo: vanloomaartje@gmail.com.

Oosterkerk neemt afscheid van organist Rudie Altelaar
Organist Rudie Altelaar neemt op 30 september afscheid in de ochtenddienst in de Oosterkerk. Hij is de laatste organist van de
PGZ met een vast dienstverband. Bijna 40 jaar was hij verbonden aan de Oosterkerk als vaste organist. In de zomer van 1979
is hij er begonnen, na eerst een tijdje in de Jeruzalemkerk te hebben gespeeld. Op 30 september wordt afscheid genomen omdat
hij dit jaar met pensioen gaat. Al die jaren was Rudie bijna iedere week present en al heel lang werkte op gezette tijden ook de
Zwolse cantorij onder zijn leiding mee aan de dienst. Rudie gaat overigens wel door met spelen, maar hij zal in plaats van iedere week ongeveer eens per maand een dienst begeleiden. In plaats van met één organist met een vaste aanstelling wordt in de
Oosterkerk net als in andere wijken van de PGZ voortaan gewerkt met een team van verschillende vrijwilligers, die een bescheiden vrijwilligersvergoeding ontvangen.
15

Beleid en bestuur

Afscheid ds. Jelle Vonk
en ds. Wim Andel
Twee dominees nemen in augustus en september afscheid
van de PGZ: ds. Jelle Vonk van de Rivierenhof en ds. Wim
Andel van de Stinskerk. De redactie van Gaandeweg legde
beide predikanten een aantal vragen voor.

Dominee van Nederland …

Jelle Vonk werd op zijn 35e dominee, een late roeping.
Eerst ging hij naar de technische school en werd als
16-jarige elektricien/loodgieter in Kuinre, om vervolgens
in de gerberakwekerijen bij Luttelgeest terecht te komen.
Na vijf jaar is hij via een “nogal ingewikkelde constructie”
theologie in Kampen gaan studeren en deed deels de KTU
in Nijmegen en de VU in Amsterdam, waar hij ook drie
jaar filosofie studeerde. In Chili bracht hij een jaar door bij
Mapuche-indianen.
Ds. Vonk werkte 18½ jaar bij Driezorg, dat uitgroeide tot
een grote zorgorganisatie met maar liefst elf locaties in
Zwolle en Hattem. Hij zag veel veranderen: stond in het
begin ‘zorg op maat’ centraal, later werd dat ‘de cliënt
centraal’ en nu is het: ‘de cliënt moet zelf de regie nemen’.
“Het liefst ziet men de mensen zo lang mogelijk thuis
wonen, met alle gevolgen van dien. Het managerstaalgebruik wordt steeds dwingender, men heeft het over de
‘klantreis’ of over ‘productie-eenheid’ (= de cliënt).”
Een paar jaar geleden werd er hard ingegrepen in de
financiering van de zorg. Dat zorgde voor grote financiële problemen en een landelijke ontslaggolf. Bij Driezorg
bleken de problemen nog groter door slecht management.
De managers werden ontslagen, de directie kreeg een leuke
bonus mee en de achterblijvers mochten de rommel opruimen. Ds. Vonk typeert dat als een hele vervelende tijd.
Op de vraag hoe hij afscheid gaat nemen, antwoordt hij:
“Zo sober mogelijk”. Zondag 26 augustus leidde hij zijn
laatste kerkdienst in Rivierenhof, op vrijdagmorgen 31
augustus was er een afscheidsreceptie.
“Ik kijk met veel plezier en voldoening terug op al die
jaren. Ik heb ontzettend veel mooie mensen ontmoet,
cliënten, collega’s en familieleden. Voor hun vertrouwen
en al hun mooie verhalen ben ik heel erg dankbaar!
Natuurlijk zijn er ook gemengde gevoelens. Ik krijg niet
de indruk dat het huidige management de functie van
geestelijk verzorger wil continueren. Dat zou ik heel erg
betreuren. Geestelijke verzorging draait niet om ‘het’
geloof, het draait volledig om aandacht: Hoe gaat het met
u? Mijns inziens is dat de enige vraag die er echt toe doet
in het dagelijks leven: lichamelijk of geestelijk, alles heeft
aandacht nodig.”
Ds. Vonk gaat opnieuw de gemeente in: de Protestantse
Gemeente van Blokzijl (de intrededienst is op 30 september).
“Blokzijl is de poort naar het nationaal park de Weerribben.
Naast de stad vallen een aantal buurtschappen onder de
gemeente, zoals Nederland, Baarlo, Wetering, Scheerwolde,
Jonen en Muggenbeet. De gemeente telt ruim 600 leden,
een fulltime functie. Een leuke bijkomstigheid: voortaan
kan ik zeggen: ik ben de dominee van Nederland!”
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In gesprek met een vertrekkend interimpredikant

Ds. Wim Andel: “Sinds april 2016 heb ik als interimpredikant voor de Protestantse Gemeente te Zwolle in de
Stinskerk gewerkt. In deze periode werkte ik daarnaast
in andere gemeenten in Noord-Nederland. Met een goed
gevoel neem ik in september afscheid. In de eerste plaats
omdat ik met vreugde en vertrouwen de nieuwe predikant,
ds. Gerlof van Rheenen uit Hattem, op zondag 16 september
mag bevestigen. Hij stapt in een hechte kring van collega’s
hier in Zwolle.”
“Verder was dit voor mij een opdracht die ik met tevredenheid afrond. Er was geen sprake van een conflict, zoals in
sommige andere opdrachten. De werkzaamheden waren
vooral beleidsmatig met daarin alle ruimte voor het
‘gewone’ predikantswerk. De leden van de Stinskerk heb ik
leren kennen als mensen die serieus de weg van het geloof
bewandelen met daarin een ontspannen blik op wat deze
tijd daarin van ons vraagt.”
Eén van de kerntaken voor ds. Andel betrof de samenwerking met de Open Kring: “Er is een vorm gegroeid in
Zwolle-West die recht doet aan het verschil in identiteit
tussen de twee wijken. Op een aantal gebieden, zoals jeugd,
pastoraat en diaconaat, kun je zondermeer samen eensgezind kerk zijn. Ook waren er de afgelopen vakantieperiode
op aansluitende zondagen gezamenlijke diensten in één van
de twee kerkgebouwen. De andere kerk was dan dicht en
de kerkdienst werd gehouden zoals men gewend was in de
betreffende kerk. Vanwege het verschil in liedcultuur en
prediking was het afwachten of men elkaar bezocht. Het
bemoedigende resultaat is dat de kerken vol zaten, en dat in
de zomerperiode!”
Ds. Andel: “Er is reden tot zorg voor wat betreft onze
Protestantse Kerk. Het project Heilige Huisjes is mede
vanwege de slechte prognoses in gang gezet. Ik ben
benieuwd welke aanbevelingen en besluiten er zullen
volgen om de bakens te verzetten naar een hoopvolle koers.
Deze moet natuurlijk te vinden zijn, want cijfers en prognoses zijn nooit doorslaggevend geweest voor het wezen van
de kerk. Zolang de koers bepaald wordt door het vertrouwen dat God ons zoekt in Jezus Christus en we ons laten
vinden door te leven in naam van de Heer zal er een weg
gevonden worden. Het is jammer dat ik het proces naar de
toekomst van de PGZ niet meer in de afrondende fase zal
meemaken. Op zondag 30 september is mijn laatste dienst
in de Stinskerk: een ‘gewone’ kerkdienst met een bescheiden afscheidsrandje.”

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 nogmaals naar de vlogs van Maarten Westerduin, voorzitter
van de Algemene Kerkenraad (AK) van de PGZ op
www.heiligehuisjeszwolle.nl. In dit artikel nemen we u
mee in de voortgang van het project. Dat doen we
in volgorde van de verschillende trajecten:

de voorstellen voor het ‘kerkelijk bureau 3.0’ én de financiële randvoorwaarden. Nu begint het moeilijkste deel van
het proces: uit de confrontatie/verbinding van wensen en
mogelijkheden een aantal scenario’s ontwikkelen en een
eerste conceptadvies aan de AK uitbrengen. Dit is een taak
van het projectteam, bestaande uit een vertegenwoordiger
vanuit elke wijkgemeente en een aantal professionals.

De gemeente betrekken

Kerkgebouwen en wijkwerkgroepen

Het rapport van KAAder kerkadvies, waarin alle kerkgebouwen van de PGZ zijn beschreven en geanalyseerd, is
afgerond en nu ook op de website in te zien:
www.heiligehuisjeszwolle.nl/gebouwen.
Na de gezamenlijke kick-off van 7 maart zijn zes wijkwerkgroepen 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 ging
het daarbij ook om een visie op wat langere termijn. Alle
input is verwerkt en gepresenteerd op vergadering van de
AK in juni. Inmiddels is deze informatie ook beschikbaar
op de site: www.heiligehuisjeszwolle.nl/wijken.

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?
Door verdergaande automatisering en afnemende ledenaantallen kan de bezetting op termijn naar beneden. Anderzijds
komen er ook nieuwe taken bij. In overleg met betrokkenen
worden de plannen verder uitgewerkt.

Wensen en mogelijkheden

In de laatste vergadering van de AK voor de zomervakantie
kwam alle bovengenoemde informatie op tafel. De analyse
van de kerkgebouwen, de wensen en visie van de wijken,

Voordat de AK een besluit neemt, zal het projectteam
het conceptadvies delen met de gemeente. 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. Naar
aanleiding van dat advies zal de AK een besluit nemen, een
‘voorgenomen besluit’ genoemd. Dat besluit zal dan op een
tweede gemeenteavond aan de gemeenteleden worden voorgelegd: het officiële ‘kennen en horen’: De gemeente wordt
in het besluit gekend en hierover gehoord. Kortom: ook dan
is uw reactie van belang. Daarna zal de AK, alle reacties
wegende, een definitief besluit nemen. Bovengenoemde
gemeenteavonden staan gepland op 4 oktober en 15 november in de Jeruzalemkerk.

Vervolg

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 kerk-zijn te bouwen enzovoorts.

Uw gebed

Op het moment van verschijnen van dit nummer van
Gaandeweg zal het advies van het projectteam gestalte
moeten krijgen. Dat vraagt van het Projectteam tact,
wijsheid, geloof, inzicht, creativiteit en zorgvuldigheid.
Vervolgens is het aan de gemeente om te reageren en aan
de ambtsdragers om besluiten te nemen, en die hebben
hetzelfde nodig. Wilt u voor dit alles bidden?
De komende maanden zal het project in een stroomversnelling komen richting de besluitvorming. Blijf op de hoogte
van de actuele stand van zaken en meldt u aan voor de
nieuwsbrief op www.heiligehuisjeszwolle.nl.
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van het ingezette beleid tot afstoting van buitengebruik
gestelde (kerk)gebouwen en de verkoop van pastorieën. De
toenemende onderhoudskosten van deze gebouwen wegen
niet op tegen de opbrengsten uit verhuur. De afname van
de collecte-opbrengsten is een gevolg van het verminderde
kerkbezoek. Hierdoor zijn de collecteopbrengsten met 8%
afgenomen tot € 120.600 (2016: € 131.000).

Lasten

Financiële terugblik
op het jaar 2017 (PGZ)
Een vast onderdeel van de jaarlijkse (financiële) cyclus van
het College van Kerkrentmeesters is inzicht geven in het
financiële ‘reilen en zeilen’ van de Protestantse Gemeente
Zwolle (PGZ). Door het samenstellen van het Financieel
verslag over het jaar 2017, goedgekeurd door de accountant, en de publicatie hiervan wordt hieraan voldaan.
In de laatste vergadering van de Algemene Kerkenraad
voor het zomerreces is het financieel verslag over 2017
goedgekeurd. Zoals gebruikelijk heeft het verslag ter inzage
gelegen op het Kerkelijk Bureau. Een verkort cijfermatig
overzicht over 2017, afgezet tegen de Begroting 2017 en
het Financieel verslag over 2016 maakt onder het kopje
Bijdragen/ANBI onderdeel uit van de vernieuwde website
van de PGZ. Op deze wijze voldoet de PGZ ook aan haar
wettelijke ANBI-verplichtingen. Als uw bijdrage aan de
PGZ, bijvoorbeeld in het kader van de Actie Kerkbalans,
voldoet aan de fiscale bepalingen, is er sprake van een door
de Belastingdienst geaccepteerde aftrekpost.
De volgende toelichting is gebaseerd op het verkort cijfermatig overzicht over 2017.

Baten

De baten zijn afgenomen met 4,4% (2016: 4,5%) tot
€ 1.572.000 (2016: € 1.644.000). Dit is met name het
gevolg van de teruglopende opbrengsten van de Actie
Kerkbalans. De daling hiervan bedroeg 2,7%, € 35.000, ten
opzichte van 2016: 4,0%, € 53.000. In financieel opzicht
een positieve ontwikkeling. Echter, als we kijken naar het
aantal gemeenteleden dat jaarlijks een vrijwillige bijdrage
aan de PGZ geeft, dan is de terugloop in het aantal gemeenteleden niet tot staan gebracht. In 2017 bedroeg deze terugloop, evenals in 2016: 3,5%. Wel zien we dat het gemiddelde bedrag van de vrijwillige bijdrage met € 2 is gestegen
tot € 239 (2016:
€ 237). Ook zien we dat deze stijging van de gemiddelde
bijdrage zich bij de Actie Kerkbalans 2018 heeft voorgezet.
Het voorgaande houdt wel in dat het aantal ‘betalende’
gemeenteleden jaarlijks verder afneemt. Rekening houdend
met de gemiddelde leeftijd van gemeenteleden is dit een
zorgelijke ontwikkeling.
De daling van de baten onroerende goederen is een gevolg
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Er is een besparing op de lasten gerealiseerd van 4,8%
(2016: 6,2%) oftewel € 78.000,00 (2016: € 106.000).
Deze besparing is met name een gevolg van de wijzigingen
in het aantal personeelsleden (in fte) in de loop van 2017.
De lasten Pastoraat (predikanten/kerkelijk werkers) lagen
in 2017 op het niveau van 2016. De lasten voor pastoraat,
uitgedrukt in een percentage van de baten waren in 2017:
43,0% (2016: 40%). Bij een verder teruglopen van de baten
kunnen de lasten voor pastoraat onder druk komen te staan.
Te meer daar een verdere besparing op de overige lasten,
bestaande uit lasten kerkgebouwen en personeelslasten
zonder ingrijpende wijzigingen niet mogelijk is.
Ten aanzien van de lasten Pastoraat heeft het College
van Kerkrentmeesters in 2017 de Algemene Kerkenraad
geadviseerd om de lasten voor pastoraat vast te stellen op
43% van de totale baten. Voorts om dit percentage in de
komende jaren op te hogen naar 50% van de totale baten.
De gedachte hierachter is dat pastoraat de ‘corebusiness’
vormt van de organisatie, waaruit de PGZ (en wijkgemeenten) bestaat. Dit advies is overgenomen. Uit de financiële
cijfers voor de komende jaren blijkt dat het voorgaande zal
leiden tot een jaarlijks terugkerend negatief exploitatieresultaat. Vooralsnog kan dit ten laste worden gebracht van
het eigen vermogen van de PGZ.
Het streven van het College van Kerkrentmeesters is echter
om een evenwichtig financieel beleid te voeren, waarbij jaarlijks de lasten opgebracht kunnen worden uit de baten. In dit
kader is in 2018 het project ‘Heilige Huisjes’ opgestart.

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

Bij de kerkdiensten
Speciale Startzondag in de Stinskerk
Zondag 16 september wordt ds. G.C. van Rheenen als predikant verbonden aan de wijkgemeente rondom de Stinskerk. Deze dag is
ook de Startzondag van het winterseizoen. Gospelkoor One Spirit levert een bijdrage aan de dienst. Ds. Wim Andel, de deze maand
vertrekkende interim-(wijk)predikant van de Stinskerk, leidt aan het begin van de dienst het bevestigingsgedeelte. Daarna doet ds.
Gerlof van Rheenen intrede door verder de dienst te leiden. Deze dienst begint om 9.30 uur.

Opendeurdienst Adventskerk: Bron van Leven
Op 16 september is er om 19.00 uur in
de Adventskerk een Opendeurdienst.
Interkerkelijk koor Promise uit Zwolle
zal zijn muzikale medewerking verlenen.

Thema is ‘Bron van Leven’. Wat is jouw
bron van leven? Is het de stilte, zijn het
woorden of liederen? Iedereen is welkom,
neem gerust je buren mee.

Na afloop is er koffie en gelegenheid om
nog even na te praten.

Kliederkerk in de Sionskerk
Kliederkerk is de aanduiding voor een landelijk nieuw initiatief: een ‘kerk’ voor jonge gezinnen met
kinderen van 0 tot 10 jaar (zie ook kliederkerk.nl). De Kliederkerk is in de Sionskerk van 16.00 tot
17.30 uur op 30 september, 25 november, 10 februari en 31 maart. De opbouw van de ‘dienst’ is: eerst
een paar spelletjes of knutsels, daarna in de kring voor een korte viering: zingen, lezen uit de Bijbel,
bidden, een korte vertelling of een filmpje en tot slot samen eten. Wil je meehelpen en -denken, neem
dan contact op met Henrieke Knobbe: h_knobbe@live.com, tel. 038-4222896 of 06-46261535.

Bijbel- & kunstdiensten 2018-2019
In de Bijbel- & Kunstdiensten in de
Sionskerk vertelt ds. Hélène Evers over
hoe de Bijbel een rol speelt in de kunst.
Via de beamer worden werken getoond.
Dit seizoen wordt stilgestaan bij ramen

van Chagall in Frankrijk en Duitsland:
7 oktober: Kathedraal van Reims, 4 november: Kathedraal van Metz, 20 januari:
Kapel van de Cordeliers te Sarrebourg,
3 maart: St. Stefanskerk te Mainz.

Organist tijdens deze diensten is Gert
Hendriks en Jeroen Knol speelt viool; aanvang is 19.00 uur.
Van 2 tot en met 5 april 2019 is er ook een
kunstreis naar deze plaatsen.

Museumdienst
Op zondag 14 oktober wordt een verbinding gemaakt tussen de Lutherse Kerk en Museum de Fundatie. Slechts een korte steeg ligt
er tussen deze twee gebouwen. Er wordt aangesloten bij de expositie van de kunstenaars Giacometti en Chadwick. Beiden kijken
naar hoe je als mens gaande blijft met beide benen op de grond, ook in heel moeilijke omstandigheden. Na de viering is er gelegenheid om het museum te bezoeken. De viering begint om 10.00 uur.

Een feestelijke zondag in de Open Kring
Zondag 30 september belooft voor de Open
Kring een feestelijke zondag te worden.
’s Morgens wordt met een morgengebed
begonnen, voorganger is ds. Martin Jans.

In de middag is de Dienst van Verbintenis
en Intree van de nieuwe wijkpredikant, ds.
Cor Baljeu. Zijn bevriende collega ds. Fulco
Timmers uit Rotterdam-Ommoord zal ds.

Baljeu aan de wijkgemeente verbinden (wat
in het verleden ‘bevestigen’ heette). Daarna
doet ds. Cor Baljeu intree in de Open Kring.
Deze dienst begint om 15.00 uur.

Sing-in in De Hoofdhof
Op zondag 4 november is om 19.00 uur in De Hoofdhof weer de halfjaarlijkse gezamenlijke Sing-in van de kerkelijke gemeenten
te Zwolle-Berkum. Het thema is ‘Naam aller namen’ en de presentatie is in handen van dhr. Gijs van Vulpen. Medewerking wordt
verleend door Fred Pals, orgel en Amicanto, vocaal kwartet. Na afloop is er koffie en thee.
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Kerkdiensten

Adventskerk

Grote Kerk

Oosterkerk

www.academiehuis.nl/
stadskerk

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. J.T. Tissink
19.00 uur Opendeurdienst
m.m.v. Promise

19.00 uur dhr. R. Kanning
en mw. E. Rademaker-Vos
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 e.a.
oec. dienst in o.l.v. Basiliek
Vredesweek

9.30 uur
ds. P. Breure, Voorthuizen

19.00 uur ds. I.P. Epema
Michaëlscantateviering
(slot Vredesweek)

9.30 uur ds. G. de Fijter, Kampen
Voorber. Heilig Avondmaal
17.00 uur ds. H. de Jong, Kampen

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

zondag
30 september

9.30 uur
ds. J.T. Tissink
Wind in de Zeilen-dienst

16.30 uur
ds. M. van Beusichem
Michaëlsviering

9.30 uur ds. J.W. van Bart,
Harderwijk, Heilig Avondmaal
17.00 uur ds. J.W. van Bart,
Harderwijk Voortz. en dankz. HA

10.00 uur ds. I.P. Epema
Afscheid Rudie Altelaar

zondag
7 oktober

9.30 uur
ds. J.T. Tissink
m.m.v. Adventskerkcantorij

16.30 uur Dhr. H. Steenbergen
en mw. M. de Boer
Michaëlsvesper

9.30 uur ds. E. van den Noort,
Emst, Heilige Doop
17.00 uur
ds. F.J.K. van Santen, Kampen

10.00 uur ds. E. Urban
Heilig Avondmaal

zondag
14 oktober

9.30 uur ds. N. A. Eygenraam
Paralleldienst Schwerin
Doopdienst

16.30 uur
Michaëlsviering: Taizéviering

9.30 uur ds. P.J. den Admirant,
Apeldoorn
17.00 uur dr. J. Hoek,
Veenendaal

10.00 uur pastor Corinne van
Nistelrooij en ds. E. Urban:
kanselruil met Dominicanen
14.00 uur PERKI-dienst

9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle

16.30 uur Ds. H. Bousema
en mw. E. Rademaker-Vos
Michaëlsvesper

9.30 uur ds. G. de Goeijen,
Den Ham
17.00 uur ds. G.C. Visser,
Kootwijkerbroek

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

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

16.30 uur ds. N.A. Eygenraam
Michaëlsviering,
m.m.v. Michaëlscantorij

9.30 uur
ds. G. de Fijter, Kampen
17.00 uur
ds. P. Baas, Houten

10.00 uur
ds. S. van der Zee
14.00 uur PERKI-dienst

9.30 uur
ds. E. Urban

16.30 uur Dhr. H. Steenbergen
en mw. C. van Stappen
Michaëlsvesper

9.30 uur ds. J.A. Brussaard,
IJsselmuiden
17.00 uur ds. G.J. Codee,
Maarssen

10.00 uur
ds. I.P. Epema

zondag
23 september

zondag
21 oktober

zondag
28 oktober

zondag
4 november

www.adventskerk.nl

Grote Markt 18
Zwolle-Centrum
038-4212512

Jeruzalemkerk

Windesheimstraat 1
Zwolle-Assendorp
038-4212443
06-19440859
tel. scriba: 038 4652814

zondag
16 september

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

15.00 uur Kand. E. Jonker
Kinderdienst
19.30 uur dr. P. Veerman,
Katwijk aan Zee

woensdag
7 november
Dankdag

zondag
11 november

zondag
18 november
zondag
25 november
laatste zondag
kerk. jaar

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

16.30 uur
mw. R. Hofman
Michaëlsviering: Burn-outviering

9.30 uur
ds. H. de Jong, Kampen
17.00 uur
ds. G. van Goch, Scherpenzeel

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

9.30 uur
ds. I.P. Epema

16.30 uur
Michaëlsviering: Taizéviering

9.30 uur ds. A. Jonker, Putten
17.00 uur ds. J.H. van Wijk,
Windesheim

10.00 uur
ds. J.T. Tissink

9.30 uur ds. N.A. Eygenraam
en ds. J.T. Tissink
Eeuwigheidszondag
m.m.v. Cantorij

16.30 uur
ds. M. van Beusichem
Gedachtenisviering

9.30 uur ds. K. van Meijeren, Ede
Laatste zondag kerk. jaar
17.00 uur ds. G.H. Nijland,
Mastenbroek

10.00 uur ds. I.P. Epema
en ds. E. Urban
Laatste zondag kerk. jaar
14.00 uur PERKI-dienst

De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bekend op 28 augustus.
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Open Kring

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

Sionskerk

Stinskerk

Eglise Wallonne

www.stinskerk.nl

www.waalsekerkzwolle.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

Westenholterweg 19
Zwolle-Westenholte
038-4212614
06-45135706
ds. G.C. van Rheenen
tel. scriba: 038-4215164

9.30 uur
ds. A. Zweers, Zwolle

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

9.30 uur ds. W. Andel
bevestiging ds. G. van Rheenen
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
mw. L. van Es

10.00 uur
ds. R. van Putten
Heilig Avondmaal

9.30 uur
dhr. B. Greveling, Wezep
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur ds. M. Jans
Morgengebed
15.00 uur ds. F. Timmers
Intrededienst ds. C. Baljeu

10.00 uur ds. H. Evers
16.00 uur Kliederkerk

9.30 uur ds. W. Andel
Afscheidsdienst
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. A. Pietersma

10.00 uur ds. H. Evers
Doopdienst, m.m.v. Sjema
19.00 uur ds. H. Evers
Bijbel- & Kunstdienst

9.30 uur ds. G. van Rheenen
Doopdienst
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
mw. G. Cleveringa
Kinderdienst

10.00 uur ds. H. Evers
Ontmoetingsdienst
16.15 uur Open Deurdienst

9.30 uur ds. E. van ’t Slot
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. A. Zweers

10.00 uur
dhr. B. Greveling, Wezep

9.30 uur dhr. R. v.d. Maten
StinsContaKtdienst
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. C. Baljeu
gez. met Stinskerk

10.00 uur
dhr. J. Knol

9.30 uur
Gez. dienst in de Open Kring
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
mw. J. Huisman

10.00 uur ds. R. van Putten
Oogstdienst
19.00 uur ds. H. Evers
Bijbel- & Kunstdienst

10.00 uur ZWO
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

19.30 uur
ds. H. Evers

19.30 uur
ds. G. van Rheenen

9.30 uur
ds. C. Baljeu
Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. H. Evers
Kerk en Schooldienst,
m.m.v. Sjema
16.15 uur Open deurdienst

10.00 uur ds. G. van Rheenen
Heilig Avondmaal
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

10.00 uur
ds. K. van de Kamp, Kampen
12.15 uur dhr. H. van Dam
Interactieve dienst

10.00 uur dhr. Jasper. Knol
StinsContaKtdienst
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. A. Geerling
Gedachtenisviering

10.00 uur
dhr. J. Knol en ds H. Evers
Laatste zondag kerk. jaar
16.00 uur Kliederkerk

10.00 uur mw. L. Brugmans
en ds. G. van Rheenen LZKJ
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

www.openkring.nl

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

zondag
16 september
10.30 uur
pasteur D. Ribs

zondag
23 september

zondag
30 september
10.30 uur
pasteur R. Roukema

zondag
7 oktober

zondag
14 oktober
10.30 uur
pasteur H. Spoelstra
Jongerendienst

zondag
21 oktober

zondag
28 oktober
10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

zondag
4 november

woensdag
7 november
Dankdag

zondag
11 november
10.30 uur
pasteur R. Roukema

zondag
18 november
zondag
25 november
laatste zondag
kerk. jaar
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Kerkdiensten

Collectedoelen

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. M.E. Jonker e.a.
oec. dienst in o.l.v. Basiliek
Vredesweek

9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle
Themadienst

10.00 uur
ds. S. Gradl

9.30 uur
mw. P. Hellinga

zondag 16 september
zondag 23 september
zondag 30 september
zondag 7 oktober
zondag 14 oktober
zondag 21 oktober
zondag 28 oktober
zondag 4 november
woensdag 7 november
zondag 11 november
zondag 18 november
zondag 25 november
ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

Exploitatie PGZ
Onderhoud kerkgebouwen
Stille armoede
Kerk en Israël
Exploitatie PGZ
St. Voor Elkaar Zwolle (SchuldHulpMaatje)
Extra Diaconie
Zending/GZB
Kerk in Actie
Wijkkas
Zwolse migrantenkerken
Stille Hulp
ds. M.E. Dijk
dhr. A. Palland, Mastenbroek
mw. G. Prins

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

ds. A.J. Hasker (Schrift en Tafel)
drs. E. Akkerman, Hoogeveen
dhr. K. Fredriks
ds. G.L. Kruizinga

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

mw. T. Sloot
dhr. M.R.J. Westerduin, Doorn
mw. B.O. van de Loosdrecht

9.30 uur
ds. R. Gosker, De Wijk
19.00 Vesper

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. M. Hermse
dhr. G. van Vulpen, Zwolle
dhr. J. Mulder
ds. G.L. Kruizinga (Schrift en Tafel)

9.30 uur
ds. L. van der Broeke, Kampen

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. M.E. Dijk
ds. G.L. Kruizinga, Dalfsen
mw. J. Gerretzen-Veldhuis

9.30 uur
Lectorendienst

10.00 uur
ds. H. Günther-van Dijk

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. M. Overbosch-Mielke
dhr. S. Bakker, Urk
ds. W. Steenbergen
ds. G.L. Kruizinga

9.30 uur
ds. H. Vijver, Oss

10.00 uur
ds. M.B. Nieuwkoop

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. M.E. Dijk
ds. A. Jonkman, Veenendaal
dhr. K. Fredriks

9.30 uur
ds P.D. Wolthaus, Zutphen
19.00 uur Sing-in

14.30 uur
ds. M.E. Jonker
Oogstdienst

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

mw. T. Sloot
ds. J.H. van Osch
dhr. K. Fredriks
mw. B.O. van de Loosdrecht

zondag
11 november

9.30 uur
ds. P.D. Wolthaus, Zutphen
Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

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

(Heilig Avondmaal)
ds. A.J. Hasker
ds. K. de Graaf, Kallenkote
ds. L.A. Burggraaff

zondag
18 november

9.30 uur
ds. J. Schipper, Dalfsen
19.00 uur Musical ‘Spiegels’
door Onze Opdracht

10.00 uur
ds. T.K. van Dam

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. M. Hermse
mw. A. Westerduin, Doorn
mw. B. Groen-Mol
ds. G.L. Kruizinga

9.30 uur
mw. D. Lips-Makken

10.00 uur ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal,
Eeuwigheidszondag

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. F.J.G. Broekhoff
ds. H. Marsman, Deventer
mw. G. Prins

zondag
23 september

zondag
30 september

zondag
7 oktober

zondag
14 oktober

zondag
21 oktober

zondag
28 oktober

zondag
4 november

woensdag
7 november
Dankdag

zondag
25 november
laatste zondag
kerk. jaar

De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bekend op 28 augustus.
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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
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Particuliere verhuizingen
Projectverhuizingen
Nationaal en internationaal
Verhuisdirigente
Kunst en antiek verhuizen
Seniorenverhuizing
Schoonmaakservice
Handyman
Opslag

uw verhuizing
een frisse start

Kuiper

Loodgietersbedrijf

Onderdeel van Nooter bv technische installaties






038 465 65 60

Dakgoten
Dakbedekking
Gas en water
Riolering

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

Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle
info@utshersevoort.nl
www.utshersevoort.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!

