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Iemand die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Her-
vormde Kerk in Zwolle en een inleiding wil schrijven bij de 
stukken van de Hervormde Kerk die in het archief van het HCO 
worden opgenomen. 
In de inleiding worden zaken genoemd als: de organisatorische 
ontwikkeling van de kerk, de invloed van maatschappelijke ont-
wikkelingen op de kerk, gebouwen (kerken, maar ook hofjes, rust-
huis, pastorie, etc.), allerlei aan de kerk gelieerde verenigingen, etc. 

Informatie: administratie@pknzwolle.nl

Gezocht!
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Geschenken nader bekeken … 

Vijf keer per jaar verschijnt het blad Gaandeweg. De redactie werkt er met veel aandacht en 
plezier aan en hoopt dat u, de lezer, het blad met evenveel enthousiasme ontvangt en leest. 
Dat dit voor een groot aantal mensen geldt, blijkt wel uit het feit dat er begin november al 
bijna € 26.000 aan giften voor Gaandeweg was binnengekomen (dit naar aanleiding van de 
jaarlijkse oproep die aan alle PGZ-leden was gestuurd). Als redactie zijn we erg dankbaar voor 
dit bedrag. Toch hopen we dat er nog meer ‘geschenken’ binnenkomen, zodat we ook in 2019 
weer vijf mooie nummers kunnen maken. Ter vergelijking: aan het eind van 2017 was er ruim 
€ 32.000 gegeven. Let op: het rekening-nummer is gewijzigd, zie pagina 14.

De redactie van Gaandeweg is op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur (Ad Geerling stopt met 
ingang van 2019). Een bescheiden vergoeding is bespreekbaar. Wie schenkt ons een tip? Meldt 
u zich bij de Algemene Kerkenraad van de PGZ of bij één van de redactieleden (zie colofon 
hieronder). 

Tot slot: Het eerste nummer in 2019 omvat de veertigdagentijd en Pasen, het thema is: Woestijn. 
Bij het uitkomen van het tweede nummer van het nieuwe jaar breekt al bijna de tijd van 
Hemelvaart en Pinksteren aan. Het thema zal zijn: ‘Een lichtend vuur’. Bij ons riep dit de 
volgende associaties op: inspiratie, Pinksteren, kleur rood, bezieling, vurigheid in spreken en 
zingen, zendingsthematiek, de eerste gemeentes, gemeentevernieuwing. Wellicht hebt u ook 
suggesties voor onderwerpen die aansluiten bij dit thema? De redactie verneemt het graag 
(per e-mail of post) en bespreekt dit vervolgens op de vergadering in februari. 

Redactie Gaandeweg

Kerstgroep uit Tsjechië: de drie Koningen met hun geschenken bij Jezus, Maria en Jozef foto: Tineke Vlaming



In de Kathedraal van Norwich (Engeland) ontstak ik deze 
zomer een kaars. Die kaars kon ik neerzetten in een wereld-
bol (zie foto). Velen hadden dat gedaan. Van binnenuit 
lichtte de bol op. Het hart van de wereld geraakt door het 
Licht der Wereld. Aarde in gloed gezet door hemels licht.
Niet alle plekken voor het licht in die bol waren gevuld. 
Alsof duidelijk werd, dat er nog verlangen is in, of wat 
te doen op deze wereld. Of dat er nog meer licht nodig 
is voor het leven. Dat weet je als je leeft vandaag de dag 
en hoort van ongelukken, natuurrampen, en voelt hoe 
moeizaam je eigen leven soms kan zijn. Donkere plekken, 
verdriet, pijn, gemis, verlangen – het is altijd aanwezig.

‘Hiermee had ik moeten beginnen: de hemel.’ 
Zo schrijft de Poolse dichteres Wislawa Szymborska.
‘Een raam zonder vensterbank, kozijn of ruiten,
Een opening en niets daarbuiten,
Maar wijd open.

Ik hoef niet te wachten op een heldere nacht,
Noch mijn hoofd achterover te buigen,
Om de hemel te bezien.
Hij is achter de rug, bij de hand en op de oogleden.
De hemel omwindt me strak
En tilt me van onderen op. 

Zelfs de hoogste bergen zijn niet dichter bij 
de hemel dan de diepste dalen.’

De hemel, dat is een woord dat met geloof te maken 
heeft. Hemel, dat is niet simpelweg wolken, lucht 
en winden. De hemel verbeeldt het verlangen, is de 
plaats van opstanding, tekent de verborgenheden van 
het bestaan en geeft samen met de aarde aan dat er 
samenhang is in de dingen. Aarde en hemel – ze kunnen 
niet los gezien of los gedacht worden van elkaar. Ze 
veronderstellen elkaar. Ze vouwen zich over elkaar heen.
Van oudsher is de hemel ook de aanduiding voor waar 
God leeft. De hemel als basis van waaruit God ziet, 
spreekt, hoort, handelt. De hemel staat voor de plaats 
waar het goede van God is, dat bestemd is voor mensen. 

In de Keltische traditie wordt wel gesproken van ‘thin 
places’. Het zijn die plaatsen waar de ruimte tussen 
hemel en aarde heel dun is, waar de hemel eigenlijk de 
aarde raakt. Voor sommigen is zo’n ‘thin place’ echt 
te vinden, te bezoeken. Voor mij kan dat de kwelder 
op Schiermonnikoog zijn of het eiland Iona. Maar even 
goed kan het de huiskamer zijn bij een gemeentelid, 
waar je zomaar ervaart dat er nieuw licht de kamer 
invalt en het gesprek ondersteunt. Hemel en aarde die 
elkaar raken, dicht bij elkaar zijn en zich om elkaar 
heen vouwen. 
Er is verband tussen die dingen – tussen toen en nu, 
en tussen hier en daar, tussen hemel en aarde, tussen 
God en mens. Er zijn meerdere werkelijkheden die ons 
bestaan tekenen. Er ontstaan verbanden, die ons leven 
omringen en diepte geven. Er is geen eeuwigheid zonder 
tijdelijkheid. Er is geen doorgaan in het leven, als er geen 
opstanding is. De hemel kan niet zonder de aarde. God 
leeft niet los van mensen. Er is verbondenheid, liefdevolle 
verbondenheid.

Dat verband wordt gevierd met Kerstmis. God komt 
in de wereld wonen. Christus wordt geboren in de 
stal. Daarmee wordt verteld van de hemel die de aarde 
raakt. En van Gods licht dat van binnenuit in de wereld 
aanwezig is. Je hoeft daarvoor niet te wachten op een 
heldere nacht. Of je hoofd achterover te buigen om de 
hemel te bezien. 
De hemel, zo vieren wij dan, raakt de aarde. 
Of verder nog. De hemel maakt zich de aarde eigen. 
God maakt zich de aarde eigen. Goddelijk licht dat van 
binnenuit, vanuit het leven zelf, oplicht. Voor de aarde, 
dit geschenk uit de hemel. Genade: onvoorwaardelijke 
liefde van God voor alle mensen op aarde.

Gezegende kerst toegewenst.

Ds. Margo Jonker (predikant Evangelisch-Lutherse 
Gemeente Zwolle)
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door hemels licht
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‘Achteromkijkend’ heeft onze God lang geleden een plan 
opgevat en daarin een plek en rol voor mensen gedacht. 
Hoe lang geleden weten we niet en wanneer Zijn plan tot 
voltooiing zal komen weten we ook niet. We denken wel te 
weten dat God Zelf niet onderworpen is aan de tijd, zoals 
wij, Hij is ‘hemels’ eeuwig en onsterfelijk, wij zijn ‘aards’ 
tijdelijk en sterfelijk. En we weten inmiddels ook dat Hij 
een zoon heeft, omdat de engel tegen Maria zei: ‘De heilige 
Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste 
zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat 
geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.’

De Heilige Geest helpt ons om enerzijds de waarheid over 
God te begrijpen en anderzijds de waarheid over Jezus, die 
de zoon van God is en Gods liefde bereikbaar maakt door 
zijn leven te geven aan het kruis. De geboorte in Bethlehem 
en het sterven aan het kruis op Golgotha zijn onderdeel van 
de onthulling van Gods liefde voor mensen.

Abraham is één van de weinigen die zal begrijpen wat het 
betekent om, net als God, je ‘enige’ zoon, je eerstgeborene, 
op te offeren. Het vertrouwen dat Abraham in God stelt, 
blijkt bij de allermoeilijkste opdracht. Kan Abraham zijn 
eigen rationaliteit loslaten en vertrouwen op een hogere 
intelligentie? Omdat God in hem geloofde en hij God 
geloofde, ziet vandaag de helft van de wereldbevolking 
Abraham als vader en voorvader – “in geloof”!

Christen (‘gelovig’) of niet, wij ‘aardbewoners’ hebben de 
Zoon van God als een geschenk uit de hemel ontvangen. 
Voor de Vader is Hij – Jezus – de Eerstgeborene. En zo 
wordt Hij ook in het Nieuwe Testament genoemd. Paulus 
schrijft erover aan de Kolossenzen: “Jullie moeten blij 
zijn, en God, de Vader, danken. Want hij heeft ervoor 
gezorgd dat jullie nu bij de hemelse wereld horen, net 
als alle andere christenen. Hij redde ons allemaal uit de 
macht van het kwaad. En hij bracht ons in de nieuwe 
wereld van zijn Zoon Christus, van wie hij zo veel houdt. 
Omdat we bij Christus horen, zijn we gered en zijn onze 
zonden vergeven. Christus heeft ons laten zien wie God 
is, door hem werd God zichtbaar. (…) Met hem is de kerk 
begonnen, toen hij als eerste (‘eerstgeborene’) opstond 
uit de dood. Alles is met hem begonnen! God zelf wilde 
aanwezig zijn in Christus. Want hij wilde via zijn Zoon 
vrede brengen tussen de schepping en zichzelf. Hij liet hem 
voor ons sterven aan het kruis. Daardoor is het nu weer 
goed tussen God en iedereen op aarde en in de hemel.” 
(Kolossenzen 1:12-20 BGT)

De komst van de Zoon van God wordt jaarlijks gevierd 
met een geboortefeest, een baby in een kribbe en met 
schaapherders die op kraamvisite komen. En dan … komen 
de soldaten … maar Jozef en Maria nemen het Christuskind 
in hun armen en vluchten naar Egypte (daar was Hij toen 
even veilig!). Pas later komen ze terug. “Uiteindelijk 
gered”? Want dit Kind is bijzonder – met een bijzondere 
missie. 

In Hebreeën lezen we: “Door Gods Zoon weten we hoe 
machtig God is. Door hem weten we wie God is. Alleen 
door de machtige woorden van Gods Zoon kunnen de 
hemel en de aarde bestaan. En hij heeft ervoor gezorgd 
dat onze zonden vergeven zijn. Daarom zit hij nu naast 
God in de hemel, aan Gods rechterkant. Gods Zoon is 
veel belangrijker dan de engelen. Alleen aan hem heeft 
God de naam ‘Zoon van God’ gegeven. Dat weten we uit 
de heilige boeken. Alleen tegen hem heeft God gezegd: 
“Vanaf vandaag ben jij mijn Zoon, vanaf vandaag ben ik 
jouw Vader.” En ook: “Ik zal voor jou een Vader zijn. En 
jij zult voor mij een Zoon zijn.” Die dingen heeft hij nooit 
tegen een engel gezegd. Verder heeft God gezegd: “Ik wil 
dat mijn engelen mijn Zoon (‘eerstgeborene’) eren.” En dat 
is gebeurd toen God zijn enige Zoon terughaalde naar de 
hemel.” (Hebreeën 1:3-6 BGT).

Het is goed om stil te staan bij het ‘Geschenk uit de 
Hemel’ – en Hem terug te verwachten! Wij mogen zeggen: 
“Uiteindelijk gered”! Met de tekst van Johannes 3:17 “God 
heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gezonden opdat Hij 
de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door 
bemiddeling van Hem gered zou worden”.

Een goede Kersttijd toegewenst!

Door de Eerstgeborene uiteindelijk gered! 

Duitse volkskunst  foto: Tineke Vlaming

Op deze pagina in Gaandeweg geeft de redactie het woord 
aan iemand van buiten de PKN, dit keer is dat Gerrit 
Kemna, voorganger van Grace Communion International, 
Zwolle. (voor meer informatie: www.gracecommunion.nl).



In dit artikel verkent vertrekkend hoofdredacteur 
Ad Geerling het thema van deze editie van Gaandeweg: 
‘Geschenk uit de hemel’.

Geschenk, deftig woord voor cadeau, waar moet ik dan aan 
denken? Een prachtig muziekstuk ontdekken is voor mij 
een cadeautje. Zoals onlangs van Felix Mendelssohn. Der 
42. Psalm, Wie der Hirsch schreit. deel 3. Het Recitativo, 
met die sopraansolo: dat te mogen horen was een cadeau. 
Die melodie blijft zingen in mij. 
Een regenboog op een sombere dag – een cadeautje; de 
lach van een baby, het zwaaien van een stel peuters tegen-
over ons in de straat, een complimentje: “Wat heb jij een 
mooie stem.” “Dank je, een cadeautje van onze lieve Heer.”  

Een waar geschenk
Een waar geschenk wordt volgens de theoloog John D. Ca-
puto zonder voorwaarde gegeven. “Een geschenk dient 
‘puur’ te zijn, vrij van elke verwachting iets terug te krijgen.” 
Caputo verzet zich tegen het ‘do ut des’, ik geef opdat jij 
(terug)geeft. In religie is dat een sterke trek: Geef God alle 
eer, opdat Hij ons zegent. Zijn geboden naleven met de 
belofte van een hemels loon. Volgens Caputo is dat niet puur 
geven en hij noemt do ut des de ruileconomie van het heil. 
“Het geschenk moet vrij zijn van moeten. De eerste wet 
van het geven, net als de eerste wet van de liefde, is dat het 
geschenk, net als de liefde wordt gegeven zonder waarom, 
zonder wet, plicht of schuld. Als het geven van liefde een 
plicht is, is het geen genade meer, geen liefde en zelfs geen 
geschenk. Als je van me houdt omdat dat moet, heb ik 
liever dat je daarmee ophoudt.”1 

Het geschenk van de genade
Deze uitspraken over het ware geschenk doen mij denken 
aan mijn oude, destijds Kamper leermeester, de 97-jarige 
professor Gerrit Hartvelt die in zijn colleges strooide met 
Duitse citaten. Zo riep hij vrolijk, om het karakter van 
genade te typeren: “Man soll es sich schenken lassen” (het 
moet je gegeven worden) en om uit te leggen hoe het brood 
dat ons bij het Avondmaal wordt aangereikt symbool kan 
zijn voor Christus die Zich aan ons gegeven heeft, citeerde 
hij uit een operette: 
 Schenkt man sich Rosen in Tirol,
 weisst Du was das bedeuten soll,
 man schenkt die Rosen nicht allein,
 man gibt sich selber mit auch drein.

In het brood dat Hij breekt en ons schenkt, komt Christus 
zelf mee, geeft Hij zichzelf aan ons. 

Het geschenk van de stilte
Aan het begin van een eredienst laat ik het me nogal eens 
ontvallen: “Gunnen wij elkaar het geschenk van de stilte.” 
De stilte als een geschenk, dat is dus niet die ongemakke-
lijke stilte van de beschaamde. En dat is dus ook niet de 
stilte voor de storm. Het is een geschenk, waar je niet bang 
voor hoeft te zijn. Die stilte valt niet, als een steen op je 
hart, met een brok in je keel, een knoop in je maag.  
Het geschenk van de stilte is de ruimte die wordt gecreëerd 
in hoofden en harten van mensen. Even geen stemmen, 
even geen telefoon die elk moment kan gaan pingelen of 
brommend gaat trillen. Even geen apparaten die staan te 
stampen, geen motoren die ronken. Stilte om op te ademen, 
om in te keren in jezelf. Stilte, als geschenk om voor het 
aangezicht van de Eeuwige te verschijnen. 
Het is de stilte die er tussen geliefden zweeft, de stilte van het 
vertrouwen in elkaar, van woordeloos veilig bij elkaar verkeren.  

Uit de hemel
Die stilte waarin je hart en ziel kunt openen voor een 
ontmoeting met de Eeuwige is echt een geschenk uit de 
hemel. Het komt uit die andere wereld, die wereld die ons 
gewone leven, ons alledaagse bestaan overstijgt. Het komt 
bij God vandaan. Want de Eeuwige is in de stilte, zoals 
de profeet Elia ontdekt. Nee, niet in een storm, niet in 
een aardbeving en ook niet in vuur. In het suizen van een 
zachte koelte, in het gefluister van een zachte bries (volgens 
de Nieuwe Bijbel Vertaling). Willem Barnard noemde het 
“de stem van verfijnde stilte” en Pieter Oussoren: “zachte 
stilte”. Dan omwindt Elia zijn gezicht en treedt naar buiten. 
Hij weet: in die stilte is de Eeuwige. 
De Psalmist weet daar ook van. In de berijmde Psalm 73 gaat 
de door spotters en haters belaagde gelovige de tempel binnen 
waar  “uw heilige stilte mij omving” en ontdekt dan hoe heil-
zaam die stilte kan zijn, die heilige stilte om je te bezinnen op 
je leven, dat, hoe benard ook, de Eeuwige nabij mag weten.  

1 uit: John D. Caputo: Hopeloos hoopvol, belijdenissen van een 
postmoderne pelgrim. Uitgeverij Skandalon, 2017.

6

Geschenk uit de hemel

foto: Tineke Vlaming

Een geschenk en nog wel uit de hemel 
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In een van onze familie-fotoalbums staat de beroemde foto. 
Ik moet een jaar of tien zijn geweest. De foto straalt aan 
alle kanten kerst uit. Wij, de drie kinderen, zitten voor de 
kerstboom. We hebben mooie kleren aan. Ik heb een nieuwe 
jurk gekregen, een beetje glimstof met groen en bruin, een 
mooi kraagje. Ik weet nog hoe trots ik was. Mijn moeder 
heeft twee staarten bij mij gemaakt. 

Als je de foto van dichterbij bekijkt, gaat het schuren. Mijn 
zusje verbergt haar gezicht achter haar arm. Dat deed ze 
altijd. Ze vond foto’s eng en ze was nog maar twee. Mijn 
broertje kijkt olijk. Zijn gulp staat open en zijn hoofd staat 
maar voor de helft op de foto. Dat gebeurde ook vaker, 
mijn moeder vond het fototoestel een beetje ingewikkeld. 
Ik kijk somber en verdrietig. Mijn jurk en mijn staartjes 
zijn vrolijk, maar mijn uitstraling niet. Kort voor het foto-
moment heeft de mouw van mijn nieuwe kerstjurk in een 
kaars, die op de kersttafel stond, gehangen. De glimmende 
stof vatte makkelijk vlam en er is een groot gat. Het 
geschenk waar ik zo blij mee was, maakt me nu verdrietig.

Dat schurende, schrijnende kom ik in mijn werk als geeste-
lijk verzorger in het ziekenhuis in Zwolle dagelijks tegen. 
Dat iets dat mooi was, pijn doet. De laatste jaren doen veel 
afdelingen, arts-assistenten en coassistenten aan moreel 
beraad: een vorm van ethisch gesprek, waarbij je met een 
groep van maximaal twaalf mensen een casus bespreekt 
waar je morele vragen bij hebt. Dat gebeurt onder leiding 
van een geschoolde gespreksleider die een vaste methode 
gebruikt om met de groep de casus van alle kanten te bekij-
ken. Het is een gesprek over waarden en overtuigingen die 
soms botsen. Het gaat altijd over dat schurende.
Een van die waarden die geregeld naar voren komt, is 
dat het leven een geschenk is. Ik herinner me een casus 
van ouders die een veel te vroeg geboren baby’tje hadden 
gekregen, ontvangen zeiden ze zelf. Het kindje zou een 
leven met ernstige beperkingen krijgen, als het tijd van 
leven kreeg. De ouders gaven aan dat ze dat niet konden 
verdragen, ze wilden hun kindje dat niet aandoen. De 
mensen om het stel heen waren van mening dat dit kind een 
geschenk was en dat je dat ontvangt, hoe het ook komt. De 
artsen waren er niet helemaal uit of doorbehandelen zin had 
en of ze met de ene of de andere overtuiging mee konden 
gaan. De verpleegkundigen hadden te doen met het kind en 
begrepen de ouders wel. Om dan met elkaar om tafel te 
gaan zitten en zonder oordeel ieders waarden tevoorschijn 
te halen is een uitdaging. De methodische aanpak en 
professionele gespreksleiding kan dan helderheid verschaf-
fen in een ondoordringbaar woud van gevoelens, waarden 
en overtuigingen.

Ook in de gesprekken rond het levenseinde die we als gees-
telijk verzorgers met patiënten voeren, zit vaak die notie 

van “het leven als geschenk”. Soms zit daar een godsbesef 
achter, het leven van God ontvangen, maar niet altijd. De 
schrijnende vraag wordt dan, als je leven te zwaar om 
te leven wordt, of je dat geschenk ook terug mag geven. 
Wat doe je ermee als er geen uitzicht meer is op herstel of 
toekomst? Of je realiseert je dat je dit geschenk eigenlijk 
nooit had willen krijgen.

Terug naar de kerstfoto. Dat wat mij enorm blij maakte, die 
schitterende jurk, was door dat nare incident met die kaars 
niet meer schitterend. De foto die vrolijk had kunnen zijn, 
werd er een met een pijnlijk verhaal, met schijnbare gezel-
ligheid die overschaduwd werd. 
Kerst vieren in het ziekenhuis heeft iets van die gekke foto 
van ons als kinderen onder de kerstboom. We maken het 
gezellig, doen er alles aan om iets van de kerstgedachte 
vorm te geven. Op de afdelingen doen medewerkers hun 
best met versieringen en extra attenties. Er zijn concerten, 
iedereen krijgt een kerstboekje, er is kerstzang op kerst-
morgen om 6 uur, we vieren een kerstviering op Eerste 
Kerstdag. Als je dan rondkijkt op kerstmorgen in de viering 
in de centrale hal, dan zie je het, als je heel goed kijkt. Hier 
staat een gulp open, daar zit iemand met een half hoofd, 
daar verbergt iemand haar gezicht en nog weer ergens 
anders is iemand verdrietig om een groot gat. Zo zijn we 
daar bij elkaar, elkaar onverwacht nabij als een pop-up 
gemeenschap. We horen verhalen, zingen liederen, bidden 
en zijn stil. En het geeft even niks, dat we allemaal een 
beetje gebroken zijn.

Engel met brandschade ... foto: Tineke Vlaming 

Geschonken

Ds. Marjanne Dijk is geestelijk verzorger in Isala Zwolle. 
Ze schrijft over de morele dilemma’s die te maken hebben 
met de ervaring en het geloof dat leven een geschenk is.
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Geschenk uit de hemel

Aanvankelijk was de Sint-Nicolaasviering een kerkelijke 
aangelegenheid. In de Middeleeuwen breidde de verering 
van Sint-Nicolaas zich uit over heel Europa. In Nederland 
dateert de Sint-Nicolaasviering al van voor 1500, één 
van de oudste vermeldingen komt uit Dordrecht. In de 
stadsrekening van 1360 wordt melding gemaakt van “St.
Nicolaesdach”: op school worden de scholieren getrakteerd. 
Ook in Overijssel krijgen de scholieren van de Latijnse 
scholen een traktatie. In Deventer en Oldenzaal kiest men 
op die dag een “kinderbisschop”.
In het hele land is Sint-Nicolaas in de laatste weken van 
november en de eerste week van december geliefd; al wordt 
hij dan soms ook gevreesd. 

Nicolaas
De heilige is rond het jaar 270 geboren in Patara, een stad 
in Lycië, nu een Turkse provincie, toen een deel van het 
Romeinse Rijk. Hij overleed in 342. Zijn gebeente ligt 
in Bari, Zuid-Italië. De basiliek waar het gebeente zich 
bevindt, is uitgegroeid tot een waar bedevaartsoord.
De ouders van Nicolaas waren welgestelde mensen en het 
zal de jonge Nicolaas dan ook aan niets hebben ontbroken. 
Hij was een pienter en vroom kind. Volgens de legende zou 
de kleine Nicolaas na zijn geboorte rechtop in zijn badje 
zijn gaan staan en de Heer hebben gedankt voor de voor-
spoedige bevalling die zijn moeder had.
Op vastendagen weigerde baby Nicolaas bij zijn moeder te 
drinken. Ja, het was een bijzonder kind en dat zou hij zijn 
hele leven blijven. Op 19-jarige leeftijd werd hij tot geeste-
lijke gewijd. Uiteindelijk wordt hij bisschop.

Tobbetje met kinderen
Bij zijn leven verricht hij veel wonderen. Eén van de meest 
bekende wonderen is waarschijnlijk het tot leven wekken 
van drie kinderen. Als er hongersnood heerst in Lycië komt 
Sint-Nicolaas er achter dat er een herberg is die vlees op 
de menukaart heeft staan! Bij nadere inspectie door de 
Sint blijkt dat de herbergier drie jongetjes/scholieren heeft 
geslacht, ingepekeld en in een vat gedaan. De Sint zou de 
Sint niet zijn als hij de kinderen niet tot leven wekte. En zo 
is hij de beschermheilige van kinderen en scholieren gewor-
den. Bij menig Sint-Nicolaasbeeld zie je een tobbetje met 
daarin drie kindertjes. Het is een herinnering aan dit wonder.
Dankzij deze wonderen wordt hij de beschermheilige van 
veel beroepsgroepen, zoals de schippers, handelaren, kinde-
ren, trouwlustige meisjes, scholieren en reizigers. Tevens 
is hij de beschermheilige van Rusland. In menig Russisch 
huis hangt een icoon van Nicolaas de Wonderdoener.

Verboden schoen te zetten 
Tijdens de Reformatie krijgt Sint-Nicolaas het moeilijk 
in Nederland. De protestanten blijven Sint-Nicolaas in de 

eerste plaats als rooms-katholieke heilige beschouwen en 
niet als volksheilige met een eigen folkloristische traditie. 
Zo wordt ook in Zwolle het houden van een markt op 
Sint-Nicolaasavond (5 december) in 1544 verboden. Of 
men zich werkelijk aan dit verbod heeft gehouden, is niet 
bekend. Het beperkte zich niet alleen tot het verbieden van 
de Sint-Nicolaasmarkten. Het werd de kinderen verboden 
de schoen te zetten bij familie of vrienden. De verkoop 
van speculaaspoppen, waarin men “gesneden beelden” 
zag, wordt eveneens verboden. De bevolking laat zich niet 
dwingen en zeker geen feestje afnemen.
Hoewel uiterlijk sinterklaasvertoon werd verboden, bleef 
het Sint-Nicolaasfeest bestaan.

De beschermheilige van onder andere schippers en de 
handel zorgt ervoor dat in veel steden die aan het water 
liggen een Sint-Nicolaaskerk is. In Overijssel zijn veertien 
kerken aan Sint-Nicolaas gewijd: Kampen, Zalk, Blanken-
ham, Genemuiden, Heino, Kuinre, Lierderholthuis, Olde-
markt, Vollenhove, IJhorst, Deventer, Schalkhaar, Dene-
kamp en Wijhe.
Zwolle heeft geen speciale Sint-Nicolaaskerk. Wel was 
er in de Grote of Sint-Michaëlskerk een altaar aan hem 
gewijd. Het Sint Nicolaasgilde (van kooplieden en kramers) 
werd in 1576 gesticht en had hier namelijk een eigen 
Sint-Nicolaasaltaar. Het gildehuis staat op de hoek van de 
Praubstraat en de Papenstraat (thans Galerie Delfi). Op 5 
december bracht de gildeknecht in een kruiwagen een rode 
mantel om vervolgens het sinterklaasfeest te vieren.

Santa Claus
Het waren de Nederlandse immigranten die de sinterklaastra-
ditie in hun koffer meenamen naar de Verenigde Staten van 
Amerika. Santa Claus is een mengeling van de Britse Father 
Christmas en de Nederlandse Sinterklaas. De naam Santa 
Claus is een verbastering van het Nederlandse Sinterklaas.
In 1809 wordt de fictieve geschiedenis van Santa Claus 

Sint-Nicolaas

19e-eeuws beeld uit Spanje (eigen collectie Aranka Wijnbeek) 

Naar aanleiding van het thema ‘Geschenk uit de hemel 
‘vroeg de redactie van Gaandeweg aan Aranka Wijnbeek 
(voormalig curator van het Stedelijk Museum Zwolle) om 
een artikel te schrijven over Sinterklaas en de verbinding 
met Santa Claus. 



Cadeau uit de hemel

Wat geef je iemand die alles al heeft? Je wilt niet altijd met 

een bos bloemen of een fles wijn aankomen. Soms wil je 

iets persoonlijks geven. Als mijn zus vraagt wat ik voor mijn 

verjaardag wil, zeg ik altijd met een grijns: ‘Iets waar jij stad 

en land voor afgelopen hebt!’ Belangrijker dan het cadeau 

zelf is immers de aandacht die erin is gestopt.  

Tegenwoordig hoeven we voor cadeaus de deur niet meer uit. 

Er zijn talloze webshops waarin we urenlang vanaf onze eigen 

bank kunnen winkelen. Wist u trouwens dat de hemel ook een 

webshop heeft? Een uniek concept: inloggen is niet nodig. 

Je hoeft enkel bij jezelf naar binnen te keren. Je handen 

vouwen en je ogen sluiten kan daarbij helpen. Betalen hoeft 

niet. Het is er gratis. ‘Genade’ noemt de hemelse webshop 

dat. Er is trouwens maar één cadeau te krijgen. Het wordt 

afgeleverd in een doos, versierd met schaapjes en een 

blinkende ster. De doos is voorzien van een ‘special effect’: 

zodra je de deksel optilt, hoor je engelengezang! Het cadeau 

wordt gegarandeerd dezelfde dag nog bezorgd. Maar dat 

betekent niet dat elke ontvanger het ook direct uitpakt. Soms 

blijft het jarenlang ergens op een plank staan. Maar als het 

eenmaal geopend wordt, gebeurt er altijd iets …

Misschien heb je zo’n cadeau gestuurd naar je perfectionis-

tische vriendin die iedere dag probeert een nog betere versie 

van zichzelf te worden. Zij houdt vele ballen in de lucht. Ze 

is zo moe. Om de doos te openen, moet de maat vol zijn. Wat 

vindt zij dan? Een kindje ... Het is het kind in haarzelf dat 

zij altijd voorbij loopt. Het heeft het koud tot zij het in haar 

armen neemt.  

Misschien stuur je zo’n cadeau naar die buurman die zo 

eenzaam is sinds zijn vrouw is overleden. Als hij de doos 

opent, vindt hij daarin een vriend. Maar om die vriendschap 

echt te voelen, is het wel belangrijk dat jij ook zelf bij hem 

langs gaat.

Misschien bestel je ook wel zo’n cadeau voor jezelf. Als je de 

deksel optilt, kijken twee ogen je met oneindige liefde aan. 

Je voelt opeens dat het goed is dat jij er bent, wat anderen 

ook over je zeggen. Of wat je ook over jezelf denkt. Je bent 

beminnenswaardig. Engelen zingen: ‘Voor jou is vandaag een 

redder geboren. Het is Christus de Heer.’ Je voelt vrede. Alles 

is goed. Het is een geschenk uit de hemel.

Stadspastor Mariska van Beusichem

Column
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Een sigaar 
voor eigen doos?
De maand december wordt ook wel de giftenmaand 
genoemd. Aan het einde van het jaar kijken velen nog wat 
er nodig is voor goede doelen. Verder is het een feestmaand 
waarin we elkaar bij het sinterklaasfeest cadeaus geven. 
Ook met de kerstdagen wordt er veel gedeeld. Medio 
december worden er in Zwolle weer de nodige kerstpakket-
ten bezorgd. De Stichting KerstZwolle stelt jaarlijks 2500 
kerstpakketten beschikbaar voor sociale minima in Zwolle, 
cliënten van de Voedselbank en bewoners van de Herberg. 
Betrokken en enthousiaste vrijwilligers verzamelen de 
producten door onder andere bij supermarkten te flyeren 
en bezoekers te vragen of zij producten willen kopen en 
die willen afstaan voor de actie. Daarna volgen een aantal 
grote inpakavonden waarna de pakketten door vrijwilligers 
worden bezorgd op de verschillende adressen in Zwolle. 
De mensen die een pakket ontvangen, zijn blij verrast met 
een dergelijk pakket. Bij die blijde verrassing speelt ook 
een rol dat ze gezien worden. Het is een erkenning van 
iemands bestaan. Hieruit blijkt dat er veel ongeziene nood 
en eenzaamheid onder de mensen is. Het is een signaal om 
blijvend naar elkaar om te zien, ook als het kerstgevoel in 
januari weer weg is, de kerstboom door de versnipperaar is 
en z’n 20 cent weer heeft opgebracht ... (over eenzaamheid 
een volgende keer meer). Een ieder zal dit wel herkennen. 
Een valkuil bij acties als deze is dat het verstrekken van 
een kerstpakket soms meer voorziet in de behoefte van de 
gever dan die van de ontvanger. Daarbij wil ik u een citaat 
van de kerkvader Augustinus doorgeven. Bij een gedeelte 
uit 1 Johannes 4:12-16 schrijft hij het volgende: 
“Want als je aan een behoeftige iets geeft, ontstaat 
misschien in je de begeerte om je boven hem te verheffen 
en je wilt hem als lager dan jezelf zien, die de oorsprong 
is van jouw weldaad. Hij had immers nood en jij hebt die 
gelenigd. Dus ziet men jou die iets gepresteerd hebt als 
hoger dan hem, aan wie iets verleend is. Wens dat de ander 
je gelijke is, opdat jullie beiden samen onder de Ene leeft, 
aan wie niemand iets geven kan”. 
Zelf ervaar ik dit citaat als een lesje in nederigheid en 
bescheidenheid. Een spiegel om met regelmaat in te kijken. 

Wim van Ree, diaconaal consulent PGZ

geschreven en onder andere gebaseerd op Nederlandse 
sinterklaasgebruiken. Het is vooral het gedicht A Visit from 
St.Nicholas (een bezoek van Sinterklaas) dat de basis zal 
vormen voor de het beeld van Santa Claus. Rendier, slee, 
zijn entree door de schoorsteen en de zak met cadeautjes 
komen hier allemaal aan bod.
Uiteindelijk zal Coca-Cola in 1931 zorgdragen voor het 
beeld van de huidige Kerstman: een gezellige bolbuikige 
man met een grote witte baard.
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Stichting KerstZwolle verwacht zo’n 800 
vrijwilligers nodig te hebben om samen 
2500 kerstpakketten te vullen.
Via het online inschrijfformulier op 
www.kerstzwolle.nl kunnen zowel groe-
pen als individuen zich inschrijven voor 

verschillende klussen. 
Op vrijdag 14 december worden de hele 
dag – en op zaterdag 15 december van 
8.00 tot 18.00 uur – boodschappen inge-
zameld bij supermarkten in heel Zwolle. 
Men kan dan boodschappen kopen en 

doneren voor de actie. Als extraatje 
wordt dit jaar gevraagd om een zachte 
handdoek in te leveren. Kijk voor meer 
informatie op de genoemde site (en zie 
ook de tekst van diaconaal consulent 
Wim van Ree op pag. 9).

Kerstpakkettenactie Zwolle

Emmaüswandeling in Berkum
Elke laatste dinsdag van de maand wordt in Berkum drie kwartier gewandeld. Er wordt om 13.00 uur (bij iemand thuis) gestart 
met een kort Bijbelgedeelte en gebed. Daarna wordt gewandeld, twee aan twee, net als de Emmaüsgangers (zie Lucas 24). Het 
begin gaat in stilte, er wordt gekeken naar de omgeving, de wind wordt gevoeld en er wordt nagedacht over het Woord. Niets is 
verplicht natuurlijk. Je kunt ook gewoon lekker wandelen. Maar het is ook een mooie gelegenheid om met elkaar te praten over de 
Bijbeltekst. Meer informatie: mevr. Hennie Stegeman, tel. 038-4531282.

Leeskring over vergeven 
De Duitse filosofe Svenja Flasspöhler schreef een intrigerend boek dat in het Nederlands vertaald werd onder de titel ‘Vergeven. 
Omgaan met onrecht’ (Uitgeverij Ten Have, € 19,99). Vanuit een ingrijpende gebeurtenis in haar eigen leven reflecteert ze met 
behulp van schrijvers, filmmakers en filosofen op de (on)mogelijkheid van vergeving. Zij doet dit vanuit een niet-religieuze 
invalshoek. Een leeskring rondom dit boek vindt plaats op donderdagavond (20.00 uur), afwisselend in de Oosterkerk en de 
Adventskerk: 10 januari Oosterkerk, 14 februari Adventskerk, 14 maart Oosterkerk, 11 april Adventskerk. 
De begeleiding is in handen van ds. Iemke Epema en ds. Nelleke Eygenraam. De kosten zijn € 2,- per keer en het is de bedoeling 
dat u het boek zelf aanschaft. Informatie en opgave (graag vóór 31 december) bij ds. Iemke Epema.

Kerststallen Expositie
In de weken voor Kerst is er een Expositie van Kerststallen bij Jan en Gery Woltinge: Boterdiep 12, 
Zwolle. Te zien zijn kerststallen die door Gery in de afgelopen vijftien jaar verzameld zijn. 
Dit jaar is er een speciale plaats voor engelen. De expositie is vanaf maandag 10 december tot en met 
maandag 24 december gratis te bewonderen. Een afspraak kan gemaakt worden via gery@woltinge.com 
(of tel. 038-8530473). Ook groepen zijn welkom. 

Een engel uit de Kerststallen Expositie van de fam. Woltinge

Aandacht voor

Van 22 tot 24 maart is er een klooster-
weekend in de Benedictijnse St. Adelbert-
abdij in Egmond-Binnen. Al meer dan dui-
zend 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 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. Een aantal 
passende Bijbelteksten wordt gelezen en 
Hans Tissink begeleidt de groep in enkele 
meditatievormen.
Aanmelden voor 1 februari bij Anneke van 
der Meulen, an.vandermeulen@planet.nl. 
Kosten: ongeveer € 160 (overnachting in 
1- of 2-persoonskamer).

St. Adelbert-abdij in Egmond-Binnen

Kloosterweekend 
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In de week van 18 tot en met 22 maart 
2019 is er de mogelijkheid om een 
Lutherreis te maken. Vanuit de Lutherse 
Kerk wordt deze reis georganiseerd door 
Gilbert den Hertog en Margo Jonker. 
Het wordt een reis met busvervoer, het 
onderkomen zal eenvoudig maar goed 
zijn en met de maaltijden zal prijsbewust 

omgegaan worden. De hoop is dat de reis 
zo niet duurder dan € 600 zal worden. 
Ds. Hans Mudde is bereid om als gids mee 
te gaan. Hij was van 1978 tot en met 1988 
predikant in de Zwolse Lutherse Kerk. 
Op donderdag 29 november (20.00 uur) 
is er een kennismakende en informatieve 
bijeenkomst over de reis in het gemeente-

centrum van de Lutherse Kerk. 
Definitieve opgave moet voor 5 december 
(en door het overmaken van een eerste 
aanbetaling van € 300). Opgave kan bij 
margojonker@kpnplanet.nl. Op 16 januari 
2019 is er een voorbereidende bijeenkomst.

Op maandag 4 februari (20.00-21.30 uur) 
is er weer een avond voor professionele wer-
kers in de gezondheidszorg. Maakt het chris-

tenzijn verschil op de werkvloer? Thema: 
hersendood en orgaantransplantatie. Spreker 
is Hans Sonneveld, hij is anesthesioloog-in-

tensivist en transplantatiecoördinator Isala. 
De avond vindt plaats in de Sionskerk en 
wordt geleid door dr. W.L.H. Smelt. 

Lutherreis

Avond voor artsen en verpleegkundigen 

Christelijke dogmatiek
In deze studiekring van de Sionskerk wordt samen gelezen in het boek Christelijke dogmatiek van de 
hoogleraren Van der Kooi en Van der Brink. Het bijbehorende werkboek wordt ook gebruikt. 
Nieuwe leden kunnen zo instappen. Op 28 januari (20.15-21.45 uur) staat hoofdstuk 2 centraal. 
De bijeenkomst is bij de fam. Smit aan de Spiekerbrink 32. Informatie en opgave: smitwu@gmail.com.

Ouderenmiddagen wijkcentrum naast de Jeruzalemkerk 
Ook in 2019 worden weer een aantal middagen georganiseerd voor zowel jongere als oudere ouderen in het wijkcentrum naast 
de Jeruzalemkerk. Er is gelegenheid tot ontmoeting, er is thee of koffie, meestal is er een korte overdenking of meditatie, er 
wordt gezongen en er zijn presentaties/lezingen over allerlei onderwerpen: 
14 januari:  Een middag met onder andere dia's van de bootreis van dit voorjaar.
28 januari:  Rob Nijman vertelt en laat van alles zien over ‘De Nieuwe Natuur’.
11 februari:  Evelien van Dis verzorgt een middag met als thema ‘Bijbelwoorden verbeeld (terwijl ik in Jeruzalem woonde)’.
25 februari:  Anja Neeleman geeft een presentatie over ‘De vier jaargetijden’ aan de hand van dia’s, 
 gemaakt in het Engelse Werk.
11 maart:  Maren Overbosch komt spreken over haar werk als pastor in de Isalaklinieken.
25 maart:  Creatieve middag.
15 april:  Paasmiddag, stichting ‘Uit Uw Hand’ houdt meditaties bij de zeven kruiswoorden aan de hand van schilderijen.
6 mei:  Feestelijke slotmiddag met broodmaaltijd.
Tijd: 14.30 tot 16.30 uur. Contactpersonen van de commissie ouderenmiddagen Jeruzalemkerkgemeente: 
Alie Snoeijer (tel. 038-4210200) en Janny Kragt (tel. 038-4223171).

Een manier om elkaar in de kerk beter 
en persoonlijker te leren kennen is door 
elkaar brieven te schrijven. Daarin kun je 
vertellen over wat je gelooft en waar je 
mee leeft, over wat je zoekt in jouw kerk, 
wat je er vindt of mogelijk mist, over 
alles wat je maar kwijt wilt. 

Vijf jaar geleden, toen er net een nieuwe 
gemeente was gevormd in de Oosterkerk, 
is dit project ook gestart en veel mensen 
deden toen mee. Dit seizoen wordt deze 
mogelijkheid weer geboden. Op dinsdag 
22 januari is iedereen die zin heeft om 
mee te doen welkom in de Oosterkerk. 

Er worden koppels gevormd, adressen uit-
gewisseld en afspraken gemaakt. Daarna 
kan het schrijven beginnen. Op dinsdag 
25 juni worden alle schrijvers opnieuw 
uitgenodigd om ervaringen uit te wisselen. 
U kunt zich opgeven door een mailtje of 
telefoontje naar ds. Iemke Epema.

Brieven schrijven aan elkaar



12

Contextueel Bijbellezen 
“Contextueel Bijbellezen is een manier van lezen die begint bij onszelf. Wat houdt jou of mij bezig? Waar maken we ons druk 
om? Wat speelt er in de samenleving? Wat doe ik eraan? Hoe hebben we als kerk ermee te maken? Vanuit deze vragen wordt 
de Bijbel geopend. Eerlijk gezegd doen we dat altijd al. Niemand leest neutraal de Bijbel. We nemen onbewust altijd onszelf 
en de situatie van dat moment mee. Bij contextueel Bijbellezen doen we dit bewust. En onderzoeken we vanuit de dagelijkse 
leefwereld en werkelijkheid welk nieuw licht het werpt op onze vragen.”
In januari en februari 2019 staat het Bijbelboek Esther op het leesrooster. De avonden worden gehouden op woensdag 16 januari in 
de Oosterkerk en woensdag 27 maart om 20.00 uur in de Adventskerk. De eerste avond verdiepen we ons in Esthers levensverhaal 
vanuit onze eigen context. Op de tweede avond richten we ons vanuit de eigen situatie op de thematiek van de ZWO-vespers voor 
de Veertigdagentijd. Opgave graag vóór 16 januari bij ds. Elly Urban (tel. 06-26999594 of dsEllyUrban@oosterkerk.nl).

Meditatief schilderen
Op donderdag 7 februari is er om 20.00 uur in de Oosterkerk een avond waarop een psalm op een creatieve manier verwerkt wordt. 
Na het lezen en herlezen nodigt ds. Hans Tissink de deelnemers uit om de psalm meditatief en creatief vorm te geven op het witte 
paneel. Je hoeft geen schilder of kunstenaar te zijn om mee te doen. De verschillende creaties bij de psalm worden gedeeld en met 
elkaar besproken.

Zin in film 
De Oosterkerk en Adventskerk organiseren samen met de Dominicanenkerk en de Thomas a Kempis-
parochie filmavonden. De ontvangst is vanaf 19.15 uur in het Dominicanenklooster (Refter) met 
koffie of thee, waarna om 19.30 uur de film begint. De entree bedraagt € 6,- inclusief consumptie. 
Na iedere film is er voor wie wil een nagesprek. 
De eerstvolgende film is de documentaire Doof kind op donderdag 13 december. De filmmaker, 
vader van de dove Tobias, geeft een ontroerende inkijk in het leven van zijn bijzondere en 
levenslustige zoon. Op donderdag 24 januari wordt The Apostle vertoond. Hoofdpersoon is een 
man van wie je als kijker niet weet of je hem moet zien als Godzoeker of als gestoord, 
of als misschien allebei tegelijk.

Aandacht voor

Op maandag 11 februari om 20.00 uur in 
de Oosterkerk vertellen studentenpastor 
Martin Jans en ds. Iemke Epema over de 
achtergrond en de geschiedenis van de 
liturgie. De zondagse dienst zit op een 
bepaalde manier in elkaar, heeft een kop 

en een staart. Er zit een opbouw en een 
logica achter, maar welke is dat? Moet het 
altijd op dezelfde manier of kan het ook 
eens helemaal anders? Wanneer is een 
dienst geen dienst meer? Gekeken wordt 
naar de verschillende bouwstenen en hoe 

je daarmee kunt spelen. Er is volop ruimte 
voor vragen en suggesties van deelnemers. 
De avond wordt besloten met een korte 
viering. Iedereen is welkom en van tevoren 
opgeven is niet nodig.

Ds. Nelleke Eygenraam: “Na een zeer 
geslaagde excursie in mei 2017 willen we 
graag opnieuw de weg inslaan naar enkele 
Groninger kerken. Dit jaar willen we kerken 
bezoeken op het Hoge Land van Groningen, 
zoals die van Middelstum en Leens. Maar 
allereerst houden we halt bij de kerk van 
Rolde (Noord-Drenthe): volgens Gert van 

Klinken een knooppunt tussen Zwolle 
en Groningen. Het is verheugend dat hij 
opnieuw onze gids wil zijn. In verband 
met de organisatie graag uiterlijk 1 februari 
2019 uw opgave voor deze excursie. 
We gaan waarschijnlijk met een bus. 
Omdat de bus niet altijd pal bij de kerk kan 
parkeren en u waarschijnlijk een eindje zult 

moeten lopen, is het van belang dat u goed 
genoeg ter been bent.” 
De excursie is op zaterdag 25 mei 2019, 
vertrek ca. 8.30 uur, aankomst ca.18.00 uur. 
Informatie: ds. Nelleke Eygenraam (038-
4525223, dominel@hetnet.nl). Opgave: 
raad_vent@adventskerk.nl of bij ds. Nelleke 
Eygenraam. Deelnamekosten € 37,50. 

Liturgie: waarom doen we het zo?

Op kerkenpad in het Groninger land
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40-dagentijdboekje 2019
Opnieuw brengen de Adventskerk, de Oosterkerk en de Open Kring samen een dagboekje uit voor de 40-dagentijd dat geheel 
gevuld is met bijdrages van gemeenteleden. Het thema is ‘Woordenschat’. Iedere dag staat er een bekende spreuk uit de Bijbel 
centraal, variërend van de vraag ‘Adam, waar ben je?’ tot de aansporing ‘Zoekt en gij zult vinden.’ In de Stille Week komen de 
zeven kruiswoorden van Jezus aan bod. Het boekje kost € 4,50 en is vanaf half februari te koop op het Kerkelijk Bureau. 

C.S. Lewis leeskring Sionskerk
In het voorjaar van 2019 verdiepen Henriët Ferguson en ds. Hélène Evers zich samen met belangstellenden (opnieuw) in het 
denken van C.S. Lewis. “Deze schrijver is 55 jaar na zijn dood nog steeds wereldwijd bekend. We doen dat aan de hand van zijn 
eerste bestseller, The Screwtape Letters, in het Nederlands vertaald als Brieven uit de Hel. Een merkwaardige titel! Lewis heeft 
dan ook een heel originele aanpak gekozen om licht te werpen op allerlei valkuilen in het leven van de gelovige. In deze klassieker 
waarschuwt hij op originele wijze voor de tactieken van de duivel. Een ervaren duivel schrijft aan zijn neef, die nog in opleiding 
is als verleider, hoe hij mensen in de val moet laten lopen ... Een boek dat lezers van alle tijden weet te vermaken en ondertussen 
toch ook een geestelijke les leert.” Er wordt uitgegaan van de vertaling uit 2002, door Arend Smilde (ISBN 9789043505451). 
Iedereen is welkom op de dinsdagavonden 15 januari, 12 februari en 12 maart 2019. Locatie: Sionskerk, aanvang: 20.00 uur. 
Voor meer informatie: tel. 038-4578998. 

In het weekend van 8 tot en met 10 februari 
2019 organiseren Christa van Stappen 
(Oosterkerk) en Margo Jonker (Lutherse 
Kerk) een kloosterweekend in het Sint 
Liobaklooster in Egmond-Binnen. Het is 
een ontmoeting in de duinen. Tijdens het 
weekend wordt het ritme van de zusters 
gevolg, eten vindt zoveel plaats mogelijk 
in stilte en er is een bezinningsprogramma. 
Misschien is er de mogelijkheid om door 

de winterse duinen te lopen. 
De voorbereidingsavond voor het klooster-
weekend is op woensdag 9 januari van 20.00 
tot 21.00 uur in het gemeentecentrum van 
de Lutherse Kerk. Opgave graag zo snel als 
mogelijk is (plaatsen zijn beperkt) bij: 
margojonker@kpnplanet.nl.

Sint Liobaklooster in Egmond-Binnen

Dit gaat over een kloosterweekend in 
2020! In dit bijzondere klooster moeten de 
kamers al heel vroeg gereserveerd worden 
en daarom wordt u gevraagd zich op te 
geven voor 15 februari 2019. Het gaat om 
een lang weekend bij de Benedictijner 
monniken in Chevetogne in België. De 
missie van dit klooster is te werken aan de 
oecumene tussen de kerken van Oost en 
West – specifiek is dan ook dat het meren-

deel van de vieringen plaatsvindt in de 
orthodoxe kerk (met talloze fresco’s en 
iconen). De gezangen worden in het Kerk-
slavisch gezongen. Ontmoetingen met de 
monniken en een bezoek aan het wierook-
atelier zijn onderdeel van het programma. 
Het klooster ligt op 3½ uur rijden van 
Zwolle. Het gaat om vrijdag 20 maart (ver-
trek: voor de middag) tot en met maandag 
23 maart (vertrek na het ontbijt). Er zijn 

slechts een beperkt aantal één persoons-
kamers. Heren slapen in het kloostercom-
plex, dames in het nabij gelegen gasten-
verblijf Béthanie. Sanitair is in de meeste 
gevallen op de gang. Deelnamekosten ca. 
€ 165,-. Deze kloosterreis wordt georga-
niseerd vanuit de Adventskerk, onderdeel 
Vorming en Toerusting.

www.monasterechevetogne.com

Kloosterreis Sint Liobaklooster Egmond-binnen

Kloosterweekend 2020 

In de Oosterkerk worden er in een kleine 
groep, die twee avonden bij elkaar komt, 
weer gedichten gelezen, deze keer onder 
leiding van Christa van Stappen en Emmie 

Brederveld. Je hoeft geen ‘verstand te heb-
ben van poëzie’ om mee te kunnen doen, 
het gaat om het leesplezier. Het gaat om 
dinsdag 12 februari en 5 maart, 20.00 uur, 

in de Oosterkerk. Informatie en opgave: 
Christa van Stappen, tel. 038-4543230, 
cvanstappen@kpnmail.nl.

Gedichten lezen
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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: NL54RABO 0373734166
College van Diakenen: NL12RABO 0373739966
Gaandeweg: NL85RABO 0373734190

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: 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.

Nieuw rekeningnummers 
PGZ per 1 november 2018!

De rekeningnummers van de PGZ zijn ondergebracht 
bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakt 
gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers 
voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1 
november 2018 is dit niet meer mogelijk en gaat SKG 
gebruik maken van de systemen van de Rabobank. 
Hierdoor zijn de rekeningnummers per 1 november 
2018 gewijzigd. Graag vragen we uw aandacht voor 
de volgende zaken: 

• Heeft u de PGZ gemachtigd om een bedrag van 
uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 
november 2018 een andere tegenrekening op uw 
rekeningafschrift. 

• Heeft u een periodieke overboeking in internet-
bankieren naar één van de rekeningen van de PGZ? 
Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november 2018 
dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe 
rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’. 
U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren 
wijzigen. 

• Heeft u nog acceptgiro’s van de PGZ met het oude 
rekeningnummer? Via internetbankieren kunt u deze 
nog gewoon blijven gebruiken, maar u kunt u deze 
acceptgiro’s niet meer inleveren bij uw bank.
 
Het nieuwe rekeningnummer is: 
NL 54 RABO 0373 7341 66

Let op: voor Gaandeweg en Solidariteitskas worden 
ook andere rekeningnummers gebruikt vanaf 1 
november!

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen 
met het Kerkelijk Bureau, tel: 038-4217596 of mail: 
administratie@pknzwolle.nl.

Beleid en bestuur



Besluitvormingsproces 
in de eindfase

Het was een drukte van belang in de Jeruzalemkerk, zomaar 
op een doordeweekse avond. Ongeveer 300 gemeenteleden 
uit alle wijken streken neer in de kerkzaal. Na een schrift-
lezing, meditatieve gedachten over wijsheid en een gebed 
om wijsheid was de preekstoel voor projectleider Jan Boer. 
Hij informeerde de gemeenteleden over het advies van het 
projectteam en nodigde de aanwezigen daarna uit om op het 
advies te reageren.

En dat hebben we (projectteam Heilige Huisjes, red.) 
geweten. Als je aan 300 mensen vraagt om te reageren, dan 
kun je heel wat verwachten. Op de avond zelf, in de aanslui-
tende bijeenkomsten per wijkgemeente, kwamen er al veel 
reacties. In de dagen en weken daarop volgden er nog tien-
tallen via e-mail. Al deze reacties zijn door het projectteam 
‘gewogen’ en, waar het ons goed leek, verwerkt in het defini-
tieve advies (zie www.heiligehuisjeszwolle.nl).

Dat advies lag voor in de vergadering van de Algemene 
Kerkenraad (AK) op dinsdag 30 oktober. Aan het begin van 
de vergadering overhandigde Jan Boer een usb-stick met het 
advies, inclusief veel deelonderzoeken en tussenrapporten, 
aan AK-voorzitter Maarten Westerduin: het projectteam had 
haar opdracht vervuld. Nu was de AK aan zet.
Het advies werd, met een aantal wijzigingen en aanvullingen, 
grotendeels overgenomen en omgezet in een ‘voorgenomen’ 
besluit. En toch was er geen feeststemming. Want met het 
besluit van de AK wordt dan wel een betere toekomstbesten-
digheid van de gemeente beoogd, de offers die daarvoor 
moeten worden gebracht zijn ook groot. Dit besluit is voor-
gelegd aan alle ambtsdragers en werd gepresenteerd op 
de gemeenteavond op 15 november. De AK neemt naar 
verwachting 26 november het definitieve besluit. Daarna 
hopen we u hierover met een apart katern te informeren.
Kijk voor meer informatie op www.heiligehuisjeszwolle.nl.
 

Delen uit de aanbiedingsbrief bij het advies van het pro-
jectteam ‘Heilige Huisjes, ruimte voor het hart van de kerk’ 

Geachte leden van de Algemene Kerkenraad van de 
Protestantse Gemeente Zwolle,

(…) We zijn door u rechtstreeks dan wel via onze wijk-
kerkenraad gevraagd om mede inhoud te geven aan het 
project ‘Heilige Huisjes, ruimte voor het hart van de kerk’. 
Met de wens om 50% van de inkomsten te besteden aan 
‘pastoraat’, met tevens een sluitende begroting, tegen de 
achtergrond van fors teruglopende inkomsten. Dit advies 
geeft daar invulling aan. Biddend om wijsheid en na veel 
afstemming met gemeenteleden, veel rekenwerk en inten-
sief beraad zijn we tot dit advies gekomen.
Met een reductie van de beïnvloedbare centrale kosten, zodat 
er meer geld overblijft voor de wijkgemeenten, en een struc-
tuur die stimuleert tot hogere bijdragen, samen met andere 
bezuinigingsmaatregelen, blijkt het mogelijk wijkkerken 
langer open te houden. Door een bepaalde clusterstructuur en 
daar aan verbonden voorwaarden wordt enerzijds richting 
gegeven en nog een redelijke verdeling over zowel de ver-
schillende identiteiten als geografisch over de stad geborgd 
en anderzijds de bezuinigingsdoelstelling gehaald. Helaas 
was deze uitkomst niet mogelijk zonder dat er offers gebracht 
worden. Wij leven daarbij mee met hen die het betreft. (…).

Het Projectteam Heilige Huisjes, ruimte voor het hart van de kerk: 
Eduard Metselaar (Adventskerk), Martijn Reinders (Open Kring), 
Bert Kamerman (Stinskerk), Jan van der Veen (Sionskerk), Han 
Slootweg (Jeruzalemkerk), Henk ter Steeg (Oosterkerk), Bernhard 
Vosselman (Kerkvitaal gemeenteadvies en -begeleiding), Alwin 
Kaashoek (KAAder kerkadvies), Jan Boer (Kerkvitaal gemeente-
advies en -begeleiding)
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Aandachtig gehoor bij de presentatie van het advies van het projectteam 
aan de gemeente  foto: Maarten Westerduin

Projectleider Jan Boer biedt de usb-stick met het advies aan AK-voorzitter 
Maarten Westerduin aan foto: Alwin Kaashoek



Cor Baljeu is afkomstig uit Pijnacker in Zuid-Holland. 
Daar was hij dominee sinds 2011, Pijnacker was zijn eerste 
gemeente. Hiervoor was Cor godsdienstleraar en verpleeg-
kundige. Twee rollen waarin je veel met mensen te maken 
hebt. Hij werd predikant via een omweg en dat gebeurde 
na vele jaren studie gecombineerd met nachtdiensten in het 
ziekenhuis en een groeiend gezin met jonge kinderen. 

De jonge Cor 
Opgegroeid in Hoofddorp waren de Baljeus geen hoogvlie-
gers. ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ was het 
credo. Cor gaat van mavo naar havo naar de Pedagogische 
Academie. Maar daar vindt hij het niet. Na een open dag in 
het VU-ziekenhuis stapt hij over naar verpleegkunde. Een 
stuk beter. Maar daar vindt hij ook veel lijden van mensen. 
Op een dag deed hij een test en blijkt dat hij alles goed 
heeft. De docente vindt dat heel bijzonder. En zegt: 
“Waarom ben je geen wiskunde gaan studeren? Je hebt 
alles goed!” Zo’n luchtige opmerking maakt dat Cor gaat 
geloven dat het kan: studeren. Ook al dacht zijn moeder dat 
het geen optie was, haar kinderen op de universiteit. Later 
zegt iemand tegen hem: “Je had predikant moeten worden”. 
Twee verschillende opmerkingen, van verschillende 
mensen en op een verschillend moment in zijn leven. De 
opmerkingen blijven hangen en Cor begint in 1991 aan de 
studie Theologie. Een heel project. Toen het Grieks gelukt 
was, was de eerste stap gezet. Daarna volgen nog vele jaren 
van studie, waarnaast hij samen met zijn vrouw het gezin 
draaiend houdt en ze hun beider banen uitvoeren. Taaie 
jaren, maar ook mooi. 

Pijnacker 
Cor rondt de studie in 2011 af en start vol enthousiasme als 
predikant in Pijnacker. Een levendige gemeente, waar veel 
werk is verzet door zijn voorgangers. Hij vliegt er enthou-
siast in, maar het werk van een predikant is nooit af. Er is 
altijd nog iemand te bellen, te bezoeken, een vergadering 
voor te bereiden of een preek te maken. Na drie drukke jaren 
wordt hij even stilgezet, zijn lijf dwingt hem te pauzeren. 
Sindsdien probeert hij achteroverleunend op zijn stoel aan 
het werk te zijn, in plaats van vanaf het puntje, en te accep-
teren dat sommige dingen niet gedaan worden. Dat je als 
predikant niet alles kunt en ook niet alles moet willen. 

Geloof is een verhaal van vertrouwen
En nu de Open Kring. Een nieuwe start, in het mooie 
Overijssel. Weg uit de drukte en de dynamiek van de 
Randstad. En nog belangrijker: dichterbij kinderen en 
kleinkinderen.

De Open Kring is een groeiende gemeente, veel jonge 
gezinnen en verkenningen met de Stinskerk. Ook hier 
zal het predikantswerk dynamisch zijn. “Maar, gelukkig 
is geloof een verhaal van vertrouwen”, zegt Cor. Geloof 
en vertrouwen komen in het Grieks van hetzelfde werk-
woord. “Het verhaal van het geloof en van God heeft altijd 
toekomst, hoe de omstandigheden ook zijn”. 

Toekomst kerken in Zwolle
“Natuurlijk ken ik de cijfers over kerkgang, kerkverlating, 
financiën en bezuinigingen. Die cijfers zijn niet altijd 
opbeurend. Maar ik lig er niet wakker van. We hebben 
gewoon een goed verhaal!” 
Cor wil graag het geloof delen. Met mensen binnen en 
buiten de kerk. Door in gesprek te gaan met mensen, ook 
als men het niet met elkaar eens is. “De rol van de kerk is 
steeds meer een loket voor levensbeschouwelijke vragen. 
Daar doe ik graag aan mee.”
Tegelijk worden de verschillen tussen de kerken minder 
belangrijk. Ze zijn er nog wel, maar minder relevant. In een 
wijk als Stadshagen is veel verloop, veel echtscheiding. Net als 
in elke nieuwbouwwijk. “Daar kun je als kerk, als voorganger, 
iets in betekenen. Door er te zijn voor mensen, door aandacht 
te hebben voor wat pijnlijk is, voor wat er niet goed gaat.” 

“Mijn wens is dat we verbinding met elkaar kunnen 
maken. Niet alleen binnen de kerk, ook daarbuiten. Ik ga 
deze weg, ik zie wel, ik geloof erin en vertrouw erop dat 
we als Open Kring, als kerk in Zwolle deze verbinding 
kunnen maken. Door het verhaal dat we hebben over God 
en over geloof en vertrouwen.”

Beleid en bestuur
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Cor Baljeu: 
“We hebben gewoon 
  een goed verhaal”
Sinds 30 september heeft de Open Kring in Stadshagen 
een nieuwe predikant, Cor Baljeu. Trieneke Wubs sprak 
met hem.

Cor Baljeu foto: Marie-Louise Boissevain, MLBfoto



Op een zonnige herfstdag ontmoet Ad Geerling de nieuwe 
dominee van de Stinskerk in Westenholte: ds. Gerlof 
van Rheenen. Op 16 september werd hij in de Stinskerk 
bevestigd als de nieuwe wijkpredikant en opvolger van 
ds. Wim Andel die ruim twee jaar de gemeente als interim-
predikant heeft gediend. 

Op de vraag wat hij met Zwolle heeft, vertelt Gerlof van 
Rheenen dat er meerdere lijntjes liggen. Zo vertelt hij 
over zijn vader die op die feestelijke 16-de september tot 
hun vreugde bij de dienst aanwezig kon zijn. Die vader 
begon op jonge leeftijd in de Gereformeerde kerk van 
Berkum de gemeentezang te begeleiden; men wist dat hij 
orgelles had en omdat er geen organist was, werd hij uit 
de kerk geplukt en op de orgelbank gepoot. Opgeleid door 
onder andere Hendrik Jan Zwart groeide zijn vader uit tot 
een semiprofessionele amateur en de jonge Gerlof schoof 
her en der in velerlei kerken naast zijn vader op de bank 
om voor de registratie zorg te dragen. En nog zo’n lijntje: 
de grootouders van Gerlof van Rheenen woonden om de 
hoek bij de Oosterkerk. En hoewel geboren en getogen 
in de Zaanstreek heeft hij tot een aantal jaar geleden in 
Zwolle gewoond. 

Fiets
Ds. Gerlof van Rheenen is 47 jaar en getrouwd. Hij woont 
sinds twee jaar in Hattem – daarvoor dus in Zwolle – en 
werkte in de polder, in Nagele. Hij blijft ook nu in Hattem 
wonen en de drie dagen in de week dat hij in Zwolle werkt, 
fietst hij (per e-bike) naar Westenholte. In zijn vorige 
gemeente had hij een fiets staan, waardoor werd gedacht 
dat hij daar ook woonde. Ze zagen hem zo vaak door het 
dorp fietsen. Gerlof blijft in Hattem wonen, maar hij heeft 
in de Stinskerk een werkplek, er staat een bureau en er 
is daar een hoek waar hij mensen voor een gesprek kan 
ontvangen. 

Gerlof van Rheenen is van huis uit stedenbouwkundig 
ingenieur. Hij ontdekte bij de presentatie van een ontwerp-
opdracht van zijn studie Ruimtelijke ordening en 
Planologie dat, hoe spannend hij het ook vond voor een 
groep te staan, hij dat toch kon: een verhaal vertellen, 
iets van betekenis op anderen overdragen. Dan zou dat 

misschien ook kunnen met iets van geloof, theologie, 
levensovertuiging. Daarom ging hij theologie studeren. 
Als telg uit een degelijk gereformeerd gezin, geboren en 
getogen in de Zaanstreek, koos hij voor Kampen. Al gauw 
werd hij daar assistent van dr. Jan Jonkers, universitair 
docent Gemeenteopbouw in de afdeling Praktische theolo-
gie en werkte mee in het onderzoek: ‘Geloven gemeten.’ 

Gesprek bij de kassa 
Wat hem aantrok in Westenholte? Hij was al eens in de 
Stinskerk geweest voor een cursus en had daar toen een 
goed gevoel aan over gehouden: de plek deed wat met hem, 
iets van er thuis zijn, “alsof ik hier al jaren kom.” 
En zoals in de vacature beschreven, trok hem het vooruit-
zicht aan dat de Stinskerk kerk in de buurt, kerk van en 
voor het dorp wil zijn. Dat kende hij al van Nagele. 
En zo zal hij zich in Westenholte inzetten voor kerk en 
buurt. Hij wil deel zijn van de gemeenschap en dicht bij 
de mensen zijn, op de fiets aanwezig, aanspreekbaar in een 
gesprekje bij de kassa, een groet, je gezicht laten zien bij 
dorpsgebeurens. 

Elkaar gegeven
Dat hij zich aangetrokken voelt tot dit deel van Zwolle, 
heeft ook met de gezindheid en het dorpse karakter van 
Westenholte te maken. Hij vertelt geboren en getogen 
te zijn in Zaandam, in de wijk Peldersveld waar ook dat 
dorpse karakter, die saamhorigheid van belang waren. Daar 
komt dan ook nog eens de ingenieur met zijn stedenbouw-
kundige interesse om de hoek kijken. 
Een ander aspect dat hem in de ‘vacature Stinskerk’ 
aantrok en waar hij in zijn vorige gemeente ervaring mee 
had opgedaan, was de samenwerking zoals die in de PGZ 
op de rit is gezet om kerk te zijn in dit deel van Zwolle. 
Hij weet van de moeiten en zorgen die er wederzijds zijn 
tussen de Stinskerk en de Open Kring maar meent dat de 
gemeentes niet tot elkaar veroordeeld, maar elkaar gegeven 
zijn. Hij hoopt dan ook dat deze beginnende samenwerking 
de ruimte en de tijd krijgt om te groeien, om van elkaar te 
leren en elkaar te inspireren, bijvoorbeeld met het doel-
groepenpastoraat zoals dat in de Stinskerk is opgezet en de 
opzet van het jeugdwerk zoals daar in de Open Kring mee 
wordt omgegaan. 
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Een ingenieur als dominee 
Gerlof van Rheenen  foto: Saskia Dankers
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Kerstavond, maandag 24 december

Adventskerk
18.30 uur Kinderkerstfeest
22.00 uur ds. J.T. Tissink 

Grote Kerk
22.00 uur ds. M. van Beusichem 
 m.m.v. Toon Hagen 

Open Kring
19.00 uur ds. C. Baljeu,
 Kinderkerstfeest

Sionskerk
20.30 uur ds. H. Evers Open Deur-
 dienst, Kerstzangdienst

Stinskerk
20.00 uur Kerstavonddienst

Hoofdhof
21.00 uur mw. H. Schröder, Muzikale 
 kerstnacht (samen met 
 Ichtuskerk Berkum)

Eglise Wallonne
19.30 uur pasteur R. Roukema

Lutherse kerk
19.00 uur ds. M.E. Jonker 

Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december

Adventskerk
  9.30 uur ds. N.A. Eygenraam 
 m.m.v. Cantorij

Jeruzalemkerk 
  9.30 uur ds. C. van Sliedregt, Nunspeet
17.00 uur ds. G. van den Berg, 
 IJsselmuiden

Oosterkerk 
  9.00 uur ds. I.P. Epema, Kinderviering
10.30 uur ds. E. Urban

Open Kring
  9.30 uur ds. C. Baljeu

Sionskerk
10.00 uur ds. R. van Putten

Stinskerk
10.15 uur ds. G.C. van Rheenen
 m.m.v. muziekver. Excelsior

Hoofdhof
  9.30 uur ds. P.D. Wolthaus

Lutherse kerk
10.00 uur ds. M.E. Jonker, 
 Heilig Avondmaal 

Isala
10.00 uur mw. Th. Sloot 

Rehoboth
10.00 uur ds. J.H.N. Veldhuysen, 
 Kampen

Rivierenhof
10.00 uur dhr. K. Fredriks 

Zonnehuis
11.30 uur ds. G.L. Kruizinga 

Oudjaarsdag, maandag 31 december

Adventskerk
19.30 uur ds. J.T. Tissink

Jeruzalemkerk
19.30 uur ds. F.J.K. van Santen, Kampen

Oosterkerk
19.30 uur ds. E. Urban

Open Kring
19.30 uur ds. A. Geerling, vesper

Sionskerk
19.00 uur ds. H. Evers

Stinskerk
19.30 uur ds. E.J. Terpstra, Urk

Rehoboth
19.00 uur dhr. Esselink, Zwolle 

Zonnehuis
16.00 uur ds. G.L. Kruizinga

Nieuwjaarsdag, dinsdag 1 januari  

Adventskerk
10.30 uur gez. ochtendgebed in 
 Oosterkerk

Jeruzalemkerk
10.00 uur ds. H. Markus, Putten

Oosterkerk 
10.30 uur ds. J.T. Tissink, gez. ochtend-
 gebed met Adventskerk

Hoofdhof
  9.30 uur Ochtendgebed

Diensten op Kerstavond, Eerste Kerstdag, Oudjaarsdag en Nieuwjaarsdag

Voor de een is de kerk een 
gebouw, voor de ander een 
gemeenschap van gelovigen. Een 
plek om uit de Bijbel te horen, 
tot jezelf te komen of anderen te 
ontmoeten, een plek om te vieren 
en te geloven. Voor iedereen heeft 
de kerk een eigen betekenis en een 

eigen vorm. We willen als kerk een plek zijn waar iedereen 
terecht kan, of je nu lid bent of niet.

In Zwolle hebben alle wijken ieder in hun eigen verscheiden-
heid een eigen ‘huis’. Maar er zijn zeker gemeenschappelijke 
dingen die we allemaal belangrijk vinden, de vieringen, 
solidariteit, verbondenheid, zorg en aandacht voor mensen, 
elkaar vasthouden in blijdschap en verdriet. Ook maatschap-
pelijk zijn we als kerk betrokken bij allerlei initiatieven.
Voor al deze praktische zaken en activiteiten vragen wij u 
ieder jaar om uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans. Een 
heleboel vrijwilligers staan weer klaar om in de periode 
van 19 januari tot en met 2 februari 2019 te helpen de actie 
mogelijk te maken.

Op moment van schrijven van dit artikel zijn de financiële 
knopen nog niet definitief doorgehakt, maar wat al wel duide-
lijk is, is dat de verschillende wijken – in clusters – meer 
verantwoordelijkheid gaan krijgen voor de eigen inkomsten 
en uitgaven. Dit betekent in elk geval dat de wijken zich 
zullen moeten gaan inspannen om hun opbrengsten te verho-
gen om die verantwoordelijkheid ook te kunnen dragen. 

Straks wordt u gevraagd om te geven voor de Actie Kerk-
balans van de Protestantse Gemeente Zwolle. Het is goed dat 
u dan weet dat verreweg het meeste van wat u geeft wordt 
gebruikt voor het werk in uw eigen wijkgemeente: predikant 
en kerkelijk werker, onderhoud van het kerkgebouw et cetera. 
Het overige is nodig voor het kerkelijk bureau en andere 
centrale kosten. Er wordt hard aan gewerkt om deze centrale 
kosten te verlagen. 
De verwachting is dat het verleggen van een groot deel van 
de financiële verantwoordelijkheden naar de wijkgemeenten 
een positief effect heeft op inkomsten. We hopen dat u dat 
waar maakt! 

Uw PGZ-kerkrentmeesters

Beleid en bestuur

Kerkbalans 2019 – ‘Geef voor je kerk’
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In de adventstijd zijn er vespers in de Ad-
ventskerk: om 19.00 uur op de woensdagen 
5 december (met ds. N.A. Eygenraam), 
12 december (met ds. J.T. Tissink) en 19 
december (met ds. N.A. Eygenraam). 

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. Op 20 
januari staan de ramen in de Kapel van de 
Cordeliers te Sarrebourg centraal. Organist 
is Gert Hendriks, Jeroen Knol speelt viool; 
aanvang is 19.00 uur. 

Op maandagavond 24 december wordt in 
de Stinskerk weer een Kerstdienst gehou-
den voor jong en oud. Samen met gospel-
koor Joyful Sound wordt het een bijzonde-
re dienst. De viering begint om 20.00 uur.

Kliederkerk is een laagdrempelige bij-
eenkomst voor jonge gezinnen. De bij-
zondere naam is de aanduiding voor een 
landelijk nieuw initiatief: een kerk voor 
gezinnen met kinderen van 0 tot 10 jaar. 
Op 10 februari, van 16.00 tot 17.30 uur 
is er Kliederkerk in de Sionskerk, met 
als thema: Huis op de Rots.

Op dinsdag 22 januari is in de Advents-
kerk om 19.00 uur een oecumenische 
gebedsviering in het kader van de Week 
van Gebed. Voorganger is ds. J.T. 
Tissink. 

Op Tweede Kerstdag (woensdag 26 
december) wordt in de Jeruzalemkerk 
om 9.30 uur een Kerstviering gehouden.

Op 13 januari is er in de Sionskerk weer 
een interactieve dienst, met Jeroen Knol. 
Rondom een thema zijn allerlei actieve 
werkvormen te beleven, bedoeld om er 
actief aan mee te doen: mobieltje aan, 

kahut-kwis, reageren op een stelling, 
gesprek op de bank, workshop. Iedereen 
vanaf 11 jaar die actief wil meedoen, is 
welkom. De start (met een snack) is om 
12.15, de dienst is van 12.30 tot 13.15 uur. 

Enkele keren per jaar is er een ontmoetings-
dienst in de Sionskerk. Voor en na de 
kerkdienst is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten, om jong en oud te verbinden. 
Tijdens de dienst is er een speciaal thema en 
muzikale begeleiding, aansprekend voor de 
jongeren in de gemeente. De eerstvolgende 
ontmoetingsdienst is op 27 januari, 10.00 
uur, voorganger is ds. Ruilof van Putten.

Adventvespers

Bijbel- & kunst-
dienst 20 januari

Kerstavonddienst 
Stinskerk

Kliederkerk 
in de Sionskerk

Oecumenische 
gebedsviering

Jeruzalemkerk 
Tweede Kerstdag

Interactieve dienst Sionskerk

Ontmoetingsdienst 
Sionskerk

Bij de kerkdiensten

2 December: Opendeurdienst Adventskerk 
Op zondag 2 december is er om 19.00 uur in de Adventskerk een Opendeurdienst. Vanuit het jaarthema ‘Bron van Leven’ is samen 
met ds. Gijs Bikker uit Harderwijk een dienst voorbereid over de vraag: ‘Wat zet jou in beweging?’ Gijs Bikker is emeritus predikant 
en onder andere legerpredikant geweest. Muziekgroep BLaF zal haar muzikale medewerking verlenen. BlaF is: Bert Letwory and 
Friends, een groep van enthousiaste mensen die graag samen muziek maken. Na afloop is er koffie en gelegenheid om na te praten. 
De dienst is voor iedereen, jong en oud, of je vaak in de kerk komt of niet (meer). 

Vieringen in de Grote of St. Michaëlskerk 
Tijdens Advent is er iedere zondag een vesper in de Grote Kerk waarin telkens een passage uit het Bijbelboek Ruth leidraad is. Dit 
Bijbelboek verhaalt van moedige, krachtige mensen die niet blijven zitten in de schaduwen die over het leven vallen, maar bezield 
door hoop hun weg gaan. Voorafgaande aan de vesper van 9 december kan er vanaf 14.00 uur in de consistorie geschreven worden 
voor Amnesty International (10 december is het de dag van de Rechten van de mens).
De Kerstnachtdienstviering begint om 22.00 uur. De komst van Jezus wordt gevierd met muziek en zang. Toon Hagen leidt het 
geheel muzikaal, Mariska van Beusichem is de liturg.
Op zondag 30 december is er geen viering. Op 6 januari – Driekoningen – is er een vesper. Vanaf dan krijgen de vieringen klank en 
kleur in de intieme ruimte van het Hoogkoor vanwege interne verbouwing van de kerk. Die verbouwing zal enige maanden duren. 
De beoogde cantatevieringen zullen elders worden uitgevoerd, zoals de Johannes Passion op Palmzondag, die vindt plaats in de 
OLV-basiliek. Van Driekoningen tot aan Pasen wordt in elke viering uit het Johannesevangelie gelezen.
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9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur 
ds. J.T. Tissink 

Wind in de Zeilen-dienst 

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam 

Dienst voor groot en klein

9.30 uur
ds. J.T. Tissink 

Doopdienst

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam 

Schrift en Tafel

9.30 uur
ds. J.T. Tissink 

Wind in de Zeilen-dienst

9.30 uur
ds. I.P. Epema

9.30 uur
dhr. D.J. Steenbergen 

Kerk-school-gezins-dienst

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur ds. J.T. Tissink
19.00 uur ds. Gijs Bikker, 

Harderwijk Opendeurdienst 
m.m.v. Bert Letwory and Friends

De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bij de redactie bekend op 13 november 2018.
De diensten op Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag én op Oudjaars- en Nieuwjaardag staan op pagina 18.

16.30 uur 
ds. H. Bousema 

en mw. C. van Stappen
Michaëlsvesper

16.30 uur
 dhr. R. Kanning 

en dhr. H. Steenbergen
Michaëlsvesper

16.30 uur 
mw. M. de Boer 

en mw. E. Rademaker-Vos 
Michaëlsvesper

16.30 uur
dhr. R. Kanning 

en mw. E. Rademaker-Vos 
Michaëlsviering

16.30 uur
Taizéviering

16.30 uur
ds. N. Eygenraam 
Michaëlsviering

16.30 uur
ds. H. Bousema 

en mw. M. de Boer 
Michaëlsvesper 

16.30 uur
ds. M. Jonker 

Michaëlsviering

16.30
mw. E. Rademaker-Vos 
en dhr. H. Steenbergen 

Michaëlsvesper

Nog niet bekend

16.30 uur 
dhr. H. Steenbergen 

en mw. E. Rademaker-Vos
Michaëlsvesper

10.00 uur 
ds. J.T. Tissink 

Doopdienst 
14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur ds. I.P. Epema 
Heilig Avondmaal

19.00 uur ds. N.A. Eygenraam 
Vesper

9.00 uur 
ds. I.P. Epema 

14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur
ds. I.P. Epema

10.00 uur
ds. I.P. Epema

10.00 uur
ds. I.P. Epema 

Doopdienst
14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur
ds. I.P. Epema ea 

Oecumenische viering 

10.00 uur
dhr. D.J. Steenbergen 

Dienst met tieners
14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur
ds. E. Urban

10.00 uur
ds. M. Jans

14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur
ds. I.P. Epema

Heilig Avondmaal

10.00 uur 
ds. I.P. Epema
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9.30 uur ds. C.B. Stam, 
Veenendaal Voorber. HA

17.00 uur ds. J.R.J. van Gelderop, 
Vaassen

9.30 uur ds. E. van den Noort, 
Emst Heilig Avondmaal

17.00 uur ds. E. van den Noort, 
Emst, Voortz. en dankz. HA 

 
9.30 uur ds. C. Hoek, Bedum 

Doopdienst
17.00 uur ds. W. van Vreeswijk, 

Rouveen

9.30 uur ds. J.K.M. Gerling, 
Wapenveld

17.00 uur ds. H. Westerhout, 
Hasselt

9.30 uur
ds. G. van den Berg

17.00 uur
ds. J.A. Brussaard, IJsselmuiden

9.30 uur
ds. C. Hoek, Bedum

17.00 uur
ds. B. Jongeneel, Apeldoorn

9.30 uur
ds. H. de Jong, Kampen

17.00 uur
ds. H. de Jong, Kampen

9.30 uur
ds. K. van Meijeren, Ede 

Doopdienst 
17.00 uur ds. J. Boer, Ermelo

9.30 uur
ds. P. Baas, Houten

17.00 uur
ds. P.J. Admirant, Apeldoorn

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

17.00 uur
dr. J. van Holten, Wezep

9.30 uur
ds. H. de Jong, Kampen

17.00 uur
ds. H. de Jong, Kampen

9.30 uur 
ds. J. Boer, Ermelo

17.00 uur 
ds. P. Baas, Houten

zondag 
2 december 

Eerste Advent 

zondag 
9 december 

Tweede Advent 

zondag 
16 december 
Derde Advent 

zondag 
23 december 

Vierde Advent 

zondag 
30 december 

zondag 
6 januari 

zondag 
13 januari 

zondag 
20 januari

zondag 
27 januari 

zondag 
3 februari 

zondag
10 februari 

zondag 
17 februari 

Adventskerk
Talmaplein 2
Zwolle-Zuid
038-4651360

ds. N.A. Eygenraam
ds. J.T. Tissink 

dhr. D.J. Steenbergen
tel. scriba: 038-4658028

www.adventskerk.nl

Grote Kerk
Grote Markt 18
Zwolle-Centrum

038-4212512
tel. contactpersoon: 

038-4542999

www.academiehuis.nl/
stadskerk

Jeruzalemkerk
Windesheimstraat 1
Zwolle-Assendorp

038-4212443
06-19440859

tel. scriba: 038 4652814

www.kerkinzwolle.nl

Oosterkerk
Bagijnesingel 17
Zwolle-Centrum

038-4535064
06-33205179
ds. E. Urban

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

www.oosterkerk.nl
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9.30 uur 
ds. M. van Beusichem

9.30 uur 
ds. M.E. Jonker 

Doopdienst 

9.30 uur
ds. A. Pietersma

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
ds. C. Baljeu 

Kort morgengebed

9.30 uur
mw. J. Huisman

9.30 uur
ds. A. Geerling

 

9.30 uur ds. C. Baljeu 
Heilig Avondmaal, 

bevestiging en afscheid 
ambtsdragers

9.30 uur
ds. Mariska van Beusichem, 

stadspastor

9.30 uur
mw. J. van der Zee

9.30 uur
ds. C. Baljeu
Doopdienst 

9.30 uur 
ds. C. Baljeu

10.00 uur ds. H. Evers 
Heilig Avondmaal

12.15 uur dhr. W. Wilbrink 
Interactieve dienst

10.00 uur 
dhr. J. Knol

10.00 uur 
ds. H. Evers 

m.m.v. kleinkoor Gloria: 
Lessons and Carols

10.00 uur
dhr. J. Knol

10.00 uur
ds. H. Evers

10.00 uur
ds. A.H. van Veluw, IJsselmuiden

12.30 uur dhr. J. Knol 
Interactieve dienst

10.00 uur ds. H. Evers 
Bevestiging ambtsdragers 

19.00 uur ds. H. Evers
Bijbel & Kunst-dienst

10.00 uur
ds. R. van Putten 

Ontmoetingsdienst

10.00 uur
ds. H. Evers 
Doopdienst

10.00 uur ds. H. Evers, HA
10.00 uur dhr. J. Knol

 Kliederkerk
18.45 uur Opendeurdienst

10.00 uur
ds. P. Both, Spijkenisse

10.00 uur 
ds. H. Evers  
Doopdienst

10.00 uur ds. H. Engelsma 
18.45 uur ds. J. Douma,

Spoolde, Kerstzang
19.00 uur Westenhage

10.00 uur dhr. D. de Boer 
StinsContaKtdienst 

16.00 uur Kinderkerstfeest
19.00 uur Westenhage

10.00 uur 
ds. G. Oberink, Urk

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage*

10.00 uur 
ds. T. Dankers, Dalfsen

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur 
ds. E. van’t Slot

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur
dhr. F. Verkade, Amsterdam

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur ds. G.C. van Rheenen 
StinsContaKtdienst 

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur ds. G.C. van Rheenen
bevestiging en afscheid ambtsdragers 
19.00 uur Avondontmoetings-

dienst Westenhage

10.00 uur StinsContaKtdienst 
dhr. Fred Noordstar, Kerk & school

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur ds. G.C. van Rheenen 
mw. L. Brugmans HA 

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage HA

10.00 uur
dhr. G. van Vulpen, Zwolle

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur 
ds. G.C. van Rheenen, 

Doopdienst
19.00 uur Westenhage

10.30 uur
pasteur D. Ribs

10.30 uur
pasteur R. Roukema

10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

10.30 uur
pasteur J. Roselaer

10.30 uur
pasteur D. Ribs

Open Kring
Hofstedestraat 1

Zwolle-Stadshagen
038-4204558
ds. C. Baljeu

tel. scriba: 038-4201876

www.openkring.nl

Sionskerk
Glanerbeek 10

Zwolle-Noord/Berkum 
038-4537075
06-19786041

mr. dr. H. Evers
ds. ir. R. van Putten 

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

www.sionskerkzwolle.nl

Stinskerk
Westenholterweg 19
Zwolle-Westenholte

038-4212614
06-45135706

ds. G.C. van Rheenen
tel. scriba: 038-4215164

www.stinskerk.nl

Eglise Wallonne
Waalse Kerk

Schoutenstraat 4
8011 NX Zwolle 

tel. contactpersoon:
038-3336542

www.waalsekerkzwolle.nl

zondag 
2 december 

Eerste Advent 

zondag 
9 december 

Tweede Advent 

zondag 
16 december 
Derde Advent 

zondag 
23 december 

Vierde Advent 

zondag 
30 december 

zondag 
6 januari 

zondag 
13 januari 

zondag 
20 januari

zondag 
27 januari 

zondag 
3 februari 

zondag
10 februari  

zondag 
17 februari 

* zondag 23 december 
19.00 uur Gez.dienst met Zalk 

en Mastenbroek in De Kandelaar 
’s-Heerenbroek

De Vredesdienst 2019 (georganiseerd door SLAG) is op zondag 
6 januari om 19.00 uur in de ULU moskee in Holtenbroek. 
Het thema is 'pelgrimage'. Na afloop zijn er hapjes en drankjes. 
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De Hoofdhof
Kerkweg 26

Zwolle-Berkum
tel. scriba: 038-4547233

www.hoofdhof.nl

Lutherse Kerk
Koestraat 4

Zwolle
ds. M.E. Jonker

tel. scriba: 06-40715958

www.elkz.nl

ISALA 10.00 uur ds. A. Hasker  
REHOBOTH 10.00 uur dhr. G. Klaassen, Zwolle
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. H. Enthoven
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur ds. E.L.J. de Haar
REHOBOTH 10.00 uur ds. J.P. van Ark, Wapenveld
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. B.O. van de Loosdrecht

ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH 10.00 uur dhr. G. van Vulpen, Zwolle
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Mulder 
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga, Schrift en Tafel

ISALA 10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff 
REHOBOTH 10.00 uur ds. N.A. Eygenraam, Zwolle
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. J. Gerretzen-Veldhuis

ISALA 10.00 uur dhr. M. Hermse
REHOBOTH 10.00 uur ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins

ISALA  10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff 
REHOBOTH 10.00 uur dhr. G. van Vulpen, Zwolle
RIVIERENHOF 10.00 uur  
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins

ISALA 10.00 uur ds. A. J. Hasker
REHOBOTH 10.00 uur ds. N.A. Eygenraam, Zwolle
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA  10.00 uur mw. T. Sloot
REHOBOTH 10.00 uur ds. Zoeteweij, Lemele
RIVIERENHOF 10.00 uur 
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. B.O. van de Loosdrecht

BERKUMSTEDE 15.00 uur Heilig Avondmaal 
ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH 10.00 uur ds. H. Evers, Zwolle
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur ds. A.J. Hasker
REHOBOTH 10.00 uur dhr. B. Greveling, Wezep
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. J. Vonk
ZONNEHUIS 11.30 uur dhr. K. Fredriks

ISALA 10.00 uur mw. M. Overbosch
REHOBOTH 10.00 uur ds. de Graaf, Kallenkote
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins

ISALA 10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff
REHOBOTH 10.00 uur dhr. M.R.J. Westerduin, Doorn
RIVIERENHOF 10.00 uur 
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. J. Gerretzen

Collectedoelen

In de PGZ-gemeenten zijn de eerste en tweede collecte altijd 
bestemd voor diaconie en kerk. De opbrengst van de derde 
collecte gaat naar de volgende doelen.

zondag 2 december  Jeugddiaconaat
zondag 9 december  Exploitatie PGZ 
zondag 16 december  Diaconale noodhulp
zondag 23 december  Onderhoud kerkgebouwen
Kerstavond, Eerste en Tweede kerstdag Kinderen in de Knel
zondag 30 december en Oudejaarsdag Oudejaarscollecte
Nieuwjaarsdag Energiekosten Kerkgebouwen
zondag 6 januari  Wijkkas
zondag 13 januari  Stedelijk diaconaat
zondag 20 januari  Pastoraat/Catechese
zondag 27 januari  Vakantieweken gehandicapten 
zondag 3 februari  Werelddiaconaat 
zondag 10 februari Exploitatie PGZ 
zondag 17 februari Studentenpastoraat
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9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle

9.30 uur 
ds. A. Zweers, Zwolle

9.30 uur
mw. H. Schröder, Zwolle 

E-Meeting

9.30 uur
mw. D. Lips-Makken, Zwolle

9.30 uur 
ds. A. Pietersma 
Oudejaarsdienst

9.30 uur
ds. A. van der Spek, Zwartsluis

9.30 uur
mw. P. Hellinga, Zwolle

9.30 uur
ds. E. Overeem, Leusden

9.30 uur
ds. J. Visser, Ermelo 
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. L. van der Broeke, Kampen

9.30 uur
ds. A.C. Bronswijk, Deventer

9.30 uur
ds. H. Vijver, Oss

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. B. Zitman

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. N. Beimers 

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. M.E. Jonker 

Afscheid en bevestiging 
ambtsdragers

10.00 uur
Oecumenische viering 

in Oosterkerk 

10.00 uur
ds. J. Woltinge

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

10.00 uur
ds. W. Tinga

Heilig Avondmaal

De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bij de redactie bekend op 13 november 2018.
De diensten op Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag én op Oudjaars- en Nieuwjaardag staan op pagina 18.

zondag 
2 december 

Eerste Advent 

zondag 
9 december 

Tweede Advent 

zondag 
16 december 
Derde Advent 

zondag 
23 december 

Vierde Advent 

zondag 
30 december 

zondag 
6 januari 

zondag 
13 januari 

zondag 
20 januari

zondag 
27 januari 

zondag 
3 februari 

zondag
10 februari 

zondag 
17 februari 
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‘uw uitvaart in goede handen
zorgvuldig en betrokken
rustig en stijlvol
met aandacht voor u
en uw wensen
zo help ik u afscheid nemen’

Ton Lans
uw uitvaartverzorger

arabesque-uitvaartverzorging.nl          Staatssecretarislaan 11      8015 BA Zwolle

helpt u afscheid nemen
038 - 46 00 749

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

038 465 65 60  
Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle  

info@utshersevoort.nl  
www.utshersevoort.nl

uw verhuizing 
een frisse start



Meerwaarde voor uw voeten!

Diezerkade 4 • Zwolle • www.wietenschoencomfort.nl 

www.kuiper-zwolle.nl

Telefoon 038-4535121

info@kuiper-zwolle.nl

Popovstraat 10 Zwolle

Erkend Installateur

Kuiper Loodgietersbedrijf

Onderdeel van Nooter bv technische installaties

� Sanitair

� Centrale Verwarming

� Ventilatie

� Diamantboren

� Dakgoten

� Dakbedekking

� Gas en water

� Riolering

Overlijden melden: 038-4536320 
24 uur per dag bereikbaar
www.meander-uitvaartbegeleiding.nl

KoperBrendageïnspireerd  
  door mensen

Liefde voor  
   het vak,

Resultaat
dankzij 
Jurgen

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


