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Pasen is in zicht!

Voor u ligt de eerste editie van Gaandeweg in 2019. Ook dit jaar hopen we als redactie weer 
vijf waardevolle nummers te maken. We zijn vol goede moed van start gegaan, niet in het 
minst omdat onlangs met ds. Cor Baljeu als nieuwe hoofdredacteur de redactie weer helemaal 
compleet is. U vindt een artikel van zijn hand elders in deze uitgave. 

De afgelopen drie jaar was Ad Geerling hoofdredacteur. Vanaf deze plek willen we hem als 
redactie bedanken voor zijn enthousiasme en interessante inbreng voor Gaandeweg. 

Het thema van dit blad is: ‘woestijn’, de artikelen op de pagina’s 4 tot en met 12 sluiten hierbij 
aan. Het zijn heel uiteenlopende teksten, zoals de column van stadspastor Mariska van Beusichem 
die schrijft over fata morgana’s die hun betovering verliezen en het artikel van Berthilde Nowak, 
waarin ze schrijft over de “verwoestende ervaring van een psychische crisis en hoe mensen 
daarin toch soms ‘zomaar een oase’ kunnen ervaren”. 
Aan Hans Schoorlemmer (pastor in de Dominincanenkerk) vroegen we om stil te staan bij de 
vastenperiode. Want als deze uitgave op uw mat ligt, gaan we bijna de veertigdagentijd in. 
Pasen is in zicht! 

De thema’s voor de komende twee edities zijn ook al weer bedacht: voor het pinksternummer 
is dat: ‘Een lichtend vuur’ en voor de zomereditie: ‘Huis van hout en steen’. Als u ideeën 
heeft voor artikelen die aansluiten bij de thema’s, neemt u dan contact op met de redactie? 
Bij voorkeur ruim voor de deadlines (respectievelijk 30 maart en 1 juni). 

Redactie Gaandeweg

Christusdoorn foto: Tineke Vlaming



Het is ochtend. Net de computer opgestart en mail 
beantwoord. Nu wil ik echt beginnen aan deze meditatie. 
Wacht, er komt nog een mailtje binnen. Mijn broer 
stuurt mij een ultrakort filmpje van een familieweekend, 
nu zes jaar geleden. Ineens zie ik mijn zoon, nu twaalf 
jaar oud, als zesjarige. Een open, vrolijk gezicht. Hij 
doet een grappige act en heeft daar zelf plezier in. Hij 
maakt mij ook aan het lachen. 
Wat mooi dat ik dit zomaar krijg vandaag.

Voordat ik de computer opstartte, las ik een Bijbeltekst 
en een gedicht. Daar probeer ik de dag mee te beginnen. 
Het lukt lang niet altijd, maar vandaag wel. Ik las 
opnieuw de tekst die we enkele dagen geleden op de 
bezinningsdag van alle predikanten en kerkelijk werkers 
in de PGZ samen lazen. Die eindigde met de woorden: 
Je mag je zorgen op hem afwentelen, want je ligt hem 
na aan het hart.
Dat besef, zo zeiden we tegen elkaar, is de basis. Het 
zou al die dingen die moeten gebeuren en die je soms zo 
kunnen overweldigen, moeten dragen. Het weten dat er 
liefde uitgaat, naar mij, naar jou, naar ons. Voortdurend. 
Ook en juist op de momenten dat je er zelf geen weet 
van hebt. Zoals mijn zoon, die nu op school is, er niets 
van merkt dat ik op dit moment naar hem kijk. De 
Belgen hebben er een prachtige uitdrukking voor: ik zie 
je graag. Nog veelzeggender, vind ik, dan: ik houd van 
je. Het is zo concreet. Je ziet die blik.

Het gedicht dat ik eerder op de ochtend las is geschreven 
door Tjitske Jansen. Het heet Envelop met foto’s. 
De ‘ik’ kijkt naar foto’s van zichzelf als kind. Ze reali-
seert zich dat die zijn genomen door iemand die aan-
dachtig naar haar keek. Zonder dat zij dat wist. En dan 
schrijft ze:

Zoals de zee mij troost door haar diepte
Omdat ik het water niet tellen kan,
Omdat zij groter is dan al het land
Waarop de mensen kunnen lopen,
Omdat er vissen zijn van wie die ruimte is,
Omdat die ruimte niet van mensen is,

Troost het mij, dat ik me niet herinner
Dat ik daar was, dat deed,
Met die overgooier, dat jurkje, 
Die kniekousen aan (...) 

En de laatste regel luidt: En in de momenten waar geen 
foto’s van zijn, was ik ook. 

Het leven is groter en dieper dan wat wij kunnen zien 
en beseffen. En gek genoeg is dat troostend. Dat het ons 
overstijgt. Groter is dan ons hart. 

Juist in tijden dat het leven zich voordoet als tocht door 
de woestijn. Mijn gedachten gaan uit naar iemand die 
nu in het ziekenhuis ligt, op de intensive care, buiten 
bewustzijn. Zijn naasten zijn geregeld bij hem en kijken 
naar hem. Zonder dat hij het zelf ziet. En er zijn allerlei 
mensen die aan hem denken, voor hem bidden en voor 
hem hopen. Zonder dat hij het zelf weet. 
Hartverscheurend en troostend tegelijk. De ruimte van de 
liefde die groter is dan wat wij kunnen zien en beseffen.

ds. Iemke Epema (predikant Oosterkerk)
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Katholieken worden aangemoedigd in de veertigdagentijd 
veertig dagen sober te leven en te vasten. De veertig dagen 
refereren aan de veertig dagen die Jezus in de woestijn door-
bracht, waarin hij beproefd werd door de satan en vastte. 
Jezus wist de verleidingen van deze wereld te weerstaan en 
kon leven van het Woord van God alleen (Matt. 4:1-11). 
Zoals veel katholieken deed ik nauwelijks iets aan vasten. 
Ik hield me slechts aan de twee voor ons verplichte 
vastendagen Aswoensdag en Goede Vrijdag. Op die dagen 
at ik geen vlees. Uitgedaagd door het radioprogramma 
Schepper & Co van de NCRV heb ik aantal jaar geleden 
meer ‘werk’ van mijn vasten gemaakt en daar verslag van 
gedaan. Gedeeltes van dit verslag deel ik hieronder. 

Week 1
’s Avonds geen hapjes en geen alcohol. Ik moet mijn 
best doen. Als ik Pauw zit te kijken, wordt mijn mond 
droog. Ik neem maar een glaasje melk. Onder een warme 
maaltijd daagt onze nog thuiswonende zoon me uit. Hij 
richt zijn blik op de overgebleven macaroni in de schaal 
en zegt: “Geen twee keer opscheppen hè, nee-ee … ah 
kom op … doe toch maar … wat kan jou het schelen”. 
Een smile op zijn gezicht. Tot nu toe is het vasten als 
sport, een prestatie. Ik ben blij het einde van de dag te 
halen zonder te bezwijken. 

Week 2
De discipline bij de ochtendmeditatie bevalt goed. 
Ik kan en wil niet zonder. Een observatie: ik zoek de 
rust, de stilte, maar deze zijn er niet zomaar. Als ik stil 
ben, is er eerst onrust. De drammende agenda, gedoe 
in mijn familie en in de parochie. De Aanwezige kan 
komen, als ik me concentreer op mijn ademhaling, op de 
spanningsplekken in mijn geest en lichaam of op het licht 
van de kaars. Dan kom ik tot rust, zijn er enkel de vogels, 
het borrelen van het water in de verwarming, de voorbij 
rijdende auto’s. Heel weldadig om dan de woorden uit de 
Bijbel, de Psalmen te horen. Ik lees hard op. 

Weken 3 en 4
Er is onduidelijkheid over het gebruik van de pastorie, 
waar ik woon. De verhuurder, het bestuur, wil dat ik 
plaats maak voor de parochie. Ik ben misschien niet 
duidelijk geweest over mijn wensen en rechten. Het kost 
moeite om staande te blijven en tegelijk zuiver te zijn 
in de onderhandelingen. Ben ik te veel gehecht aan mijn 
koninkrijk of mag ik in mijn ruimte gaan staan? Het 
vreet wel. Meer dan door sober eten en drinken wordt 
mijn veertigdagentijd door deze kwestie getekend. Dit is 
vasten ‘in het echie’. 

Week 5
Ik ga het halen en moet toegeven: warme melk voor het 
slapen is best lekker. Niet-graaien naar iets hartigs kost 
meer moeite. De aanhoudende spanning rond mijn woon- 
werksituatie blijft de grootste beproeving. Gisteravond 
weer een gesprek gehad. De sfeer is verbeterd, maar 
we zijn er nog niet. Lukt het me om me niet te laten 
meeslepen door mijn onderbuik. Ik hoop dat mijn geloof 
en leven hierdoor verdiept worden. Ik geloof dat dit 
gebeurt. Ik zie uit naar Pasen

Week 6 
In het conflict rond mijn woon- en werksituatie, heb ik 
een belangrijke stap gezet. Ik doe afstand van mijn riante 
werkkamer en het gebruik van de vergaderkamer daar 
tegenover. Ik trek me terug achter de klapdeur en laat een 
werkkamer op de verdieping van de pastorie inrichten. 
Dit doet pijn, maar kwalijker is een eindeloze strijd voor 
mijn eigen gelijk en positie. Het gesprek dondert nog na, 
maar Pasen is in zicht. 

Fragmenten uit een vastendagboek

Hans Schoorlemmer, pastoraal werker in de Zwolse 
Dominicanenkerk, schrijft in dit artikel over de 
veertigdagentijd. 

foto: Tineke Vlaming



Berthilde Nowak-van de Loosdrecht is geestelijk 
verzorger bij Dimence. Zij schrijft in dit artikel over 
mensen die ‘verdwaald zijn in hun eigen leven’ en de 
verwoestende ervaring van een psychische crisis. Wat 
heeft de woestijn hen te bieden? 

Zomaar een doordeweekse middag met een aantal mensen 
om een tafel. Een groepsgesprek onder de noemer ‘kijk 
op het leven’. Een vrij aanbod om enige gedachten uit te 
wisselen rond een thema. Elkaar ontmoeten – ook in de 
betekenis van niet moeten – bij een kopje thee of koffie. 
Onze wegen kruisen elkaar deze middag op deze plek: 
een afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis.

Eigenwijs
Een jongeman vraagt wat precies de bedoeling is. Of je 
godsdienstig moet zijn? Zo ja, dan is hij meteen weer 
weg. Godsdienst brengt volgens hem alleen maar narigheid. 
Een ander antwoordt snel dat het hier heel open is, het 
gaat gewoon ergens over. En dat is fijn, want je eigen 
gedachten blijven vaak zo malen.
Ik bedank voor het antwoord en voeg toe dat we het ook 
niet gaan hebben over je persoonlijke situatie, ook al zijn 
je levenservaringen van grote invloed op hoe je het leven 
beschouwt. Daarna schrijf ik op een groot vel papier het 
thema op voor deze middag: het woord eigenwijs. Wat 
roept dit woord op? 
Er wordt gegrinnikt. Iemand antwoordt: eigenwijs is 
lekker je eigen gang gaan, net als een kat. “Geef mij maar 
een kat, overdag een warm plekje in de zon, en ’s nachts 
op jacht naar een lekker muisje”. Hij heeft niets met 
honden, die zijn zo trouw en afhankelijk van het baasje. 
Een ander meldt dat zij graag wat eigenwijzer zou willen 
zijn, wat koppiger. Zo vaak laat ze zich overhalen en 
gebeuren er dingen die ze niet wil. Ze wil meer een eigen 
mening hebben en bij zichzelf blijven. Een ander vult aan 
dat het moeilijk is om je eigen grenzen aan te geven; je 
komt er vaak pas achter als je er overheen bent gegaan. 

Iemand voegt toe dat het voor hem over eigen wijsheid 
gaat. Wijsheid die je door ervaringen heen krijgt. 
Levenswijsheid. Het gesprek gaat als vanzelf verder. 
Nog een ander merkt op dat Eigenwijs ook de naam is van 
een koor en het woord krijgt daarmee de betekenis van het 
zingen van je eigen melodie, het vinden van je eigen toon. 

Verdwaald in je eigen leven
Zo komen we bij een thema dat met grote regelmaat en 
via allerlei opstapjes actueel is in gesprekken: wie ben ik? 
Wie ben ik met mijn psychiatrische diagnose? Wie ben 
ik wanneer mijn stemming is verstoord? Wie ben ik als 
een vreemde drang of stem mij aanstuurt? Waar gaat het 
met mij naar toe nu ik m’n opleiding niet kan afmaken, 
mijn werk niet meer aan kan, niet meer voor mijn gezin 
kan zorgen. En ken ik mezelf nog wel? Kan ik mijn eigen 
gedachten nog vertrouwen?
Psychisch ziek-zijn werkt diep in op de zelfbeleving, ver-
stoort de beleving van de realiteit en werkt door in relaties. 
Raakvlakken verdwijnen, gesprekken verzanden, mensen 
worden onbereikbaar voor elkaar, voelen zich angstig, 
schuldig, beschaamd of machteloos en de gelijkwaardigheid 
in contact komt onder spanning te staan. Iemand vertelde 
me eens dat ze juist nu zo verlangde naar kracht uit haar 
geloof, maar dat ze merkte dat het haar niets meer deed. 
Ook God was onbereikbaar. Het voelde alsof ze verdwaald 
was in haar eigen leven; dat ze tot stilstand was gekomen 
in leegte en dorheid. Dat ze in de overlevingsmodus was 
beland en zichzelf niet meer kon aansturen. Niet meer wist 
uit welke bron zij zou kunnen putten. Indringende woorden 
over de verwoestende ervaring van een psychische crisis: 
psychisch ziek-zijn als een ervaring in de woestijn.
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Zomaar een oase



Slak
Terug naar het groepsgesprek. Als alle associaties 
genoemd zijn leg ik wat kaartjes op tafel met de naam 
EigenWijsjes. Korte krachtige zinnetjes die te denken 
geven en als een persoonlijk motto een steuntje in de 
rug willen geven. Zinnen als Ik zeg wat ik voel, Ik mag 
boos zijn en Ik mag anders zijn worden voorgelezen en 
overdacht. Iemand heeft de zin Ik kan het gepakt. Het 
raakt haar diep. Erbij staat de illustratie van een slak. 
Het beeldt precies uit hoe zij zich voelt. Zij is die slak. 
Het duurt allemaal zo lang. Het is niet haar eerste opname 
en het proces van het instellen op de juiste medicatie is 
eenzaam en uitputtend. 
Ieder kan zich er wat bij voorstellen en sommigen 
bemoedigen haar: de slak heeft immers altijd haar eigen 
huisje bij zich om uit te kunnen rusten. Dan benadrukt 
iemand het zilverachtige slijmspoor van een slak. Zij had 
gelezen dat slakken er hun eigen huisje mee repareren. Het 
is elastisch en helend en daarom wordt het verzameld en 
tot een gel verwerkt ten behoeve van veel huidproblemen. 
Onverwacht bracht deze deelneemster een nieuw 
perspectief in dat dankbaar werd aangenomen. Bij de 
associaties van het trage en eenzame spoor kwam de 
waarde van het spoor zelf in beeld. Dat zij door zou gaan 
en zou volhouden was kostbaar en heilzaam. 

Een plek om op adem te komen
Het volhouden en werken aan herstel is als een reis door 
onbekend en woest land. Het beeld van een woestijn is 
treffend, en woestijnervaringen gaan over het teruggeworpen 
worden op de kernvragen van het menselijk bestaan als 
angst, twijfel en onzekerheid je leven teisteren. 
Dan is er de verleiding om jezelf en je leven als waarde-
loos te bestempelen. Toch drukt dit woestijnbeeld niet 
alleen het onbarmhartige karakter ervan uit. Soms – soms 
even – ervaart iemand dat de leegte ook een ruimte kan 
worden om meer te ontdekken over zichzelf, over eigen 
veerkracht, over relaties, over afhankelijkheid of juist 
verbonden zijn. Soms ontdekt iemand dat er lot- en 
tochtgenoten zijn die de zwaarte herkennen en willen 
verlichten. Soms ontdekt iemand plaatsen om op adem 
te komen en te schuilen.
Zoals in Bijbelse verhalen de woestijn een veelbetekende 
plaats is waar de Eeuwige de mens tegemoet treedt. In 
de woestijn doet het volk levenservaringen op, compleet 
met beproevingen; ontdekt zij wie de Eeuwige voor hen 
wil zijn, en wie zij zelf zijn, hoe zij zich bewegen tussen 
trouw en ontrouw, hoop en wanhoop. 

En soms, zoals zomaar op deze doordeweekse dag, werd 
het groepsgesprek een plaats van ontmoeting. Een moment 
om even stil te staan; een plek om even op adem te komen, 
zoals een oase in de woestijn. 
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Fata morgana’s …

Mensen die wel eens in de woestijn zijn geweest, beweren dat 

het er prachtig is. Zelf heb ik er nooit een voet gezet. Lange 

tijd leek mij dat maar beter ook. Ik had niet bepaald een 

positief beeld van die plek. Dat beeld is al in mijn kinderjaren 

gevormd door de Kuifje-stripboeken die ik verslond. Bij het 

woord ‘woestijn’ zie ik de speurders Jansen en Janssen onder 

de verzengende zon met zakdoeken op hun hoofd over een 

oneindige vlakte dwalen, gekweld door zandstormen en mis-

leid door fata morgana’s. Niet bepaald aanlokkelijk dus! 

Op een dag drong tot mij door dat ik misschien tóch in de 

woestijn geweest ben. Niet zozeer fysiek, maar wel in geeste-

lijke zin. Net als velen heb ook ik in mijn leven periodes 

gekend die dor en eindeloos leken. Tijden waarin je in 

kringetjes ronddraait terwijl verlangens zich laten gelden 

als honger en dorst. Je bent op jezelf teruggeworpen terwijl 

je bij vlagen niet eens meer zo goed weet wie je nu eigenlijk 

bent. Je kunt je nergens op oriënteren, er is geen weg. 

Aan het begin van de christelijke traditie trokken gelovigen 

expres naar de woestijn om de stemmen van mensen te 

ontvluchten. Zulke stemmen zeggen te weten wie je bent: 

‘Jij bent dit of dat, zus of zo.’ Ook zelf tooien wij ons met 

allerlei aanduidingen: ik ben boer, dominee, timmerman, 

ondernemer, assurantietussenpersoon. Ik ben rijk, ik ben 

dik, ik ben slim, ik ben verlegen. Maar in de kale woestijn, 

helemaal alleen, wie ben je dan? Vroege christenen zagen 

in de leegte een kans. Zij hoopten met enkel het aangezicht 

van hun Schepper voor ogen hun ware zelf te vinden. Zij 

vertrouwden erop dat hun leven daardoor richting kreeg. 

Tegenwoordig lijken veel gelovigen naar de woestijn te worden 

gelokt. Ik spreek ze regelmatig in de Grote Kerk. Hun zeker-

heden over God en kerk wankelen. Zij verliezen hun oriëntatie. 

Zij zijn dorstig en verlangen naar een bron. Gelukkig leren 

ervaringen van gelovigen door de eeuwen heen om niet in 

paniek te raken. In de woestijn kan je ontdekken wie je bent in 

de ogen van je Schepper: een geliefde mens. Dat is genoeg. 

Je leert er leven van louter liefde. Gaandeweg word je van 

illusies bevrijd. Fata morgana’s verliezen hun betovering. 

Je bent nergens meer in verstrikt. Niet voor niets moest Israël 

door de woestijn om als bevrijde mensen in het beloofde land 

te kunnen wonen. Inmiddels ben ik er ook van overtuigd: 

de woestijn kan prachtig zijn!

Stadspastor Mariska van Beusichem

Column



Een woestijn van betonblokken in Berlijn
foto: Tineke Vlaming
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“Je bent twintig en de wereld ligt aan je voeten.” Ze zit 
rechtop in haar stoel, de handen breed uiteen alsof ze de 
hele aarde omarmt. Plannen genoeg: een studie die bijna 
af is en een geliefde in Zuid-Amerika. Ze leerden elkaar 
kennen bij een uitwisseling, ze wilde bij hem gaan wonen. 
Straks, als de scriptie af is. Het liep anders. Tijdens een 
lange vakantie bleek hij toch niet de ideale partner. En hij 
vond dat ook van haar, de relatie was gestopt. Ze voelde 
zich heel ongelukkig en was aan zichzelf gaan twijfelen. 
Waar deed ze het allemaal voor? Ze sliep slecht en het 
lukte niet meer om een hele dag aan haar scriptie te werken.

Niet voldoen aan de norm
Plannen die in duigen vallen, verwachtingen die niet 
uitkomen. Het is deel van het leven. Relaties die uitgaan, 
familieleden die ziek worden. Wie studeert, ontkomt er 
niet aan. Maar maatregelen rondom studiefinanciering 
en studienormen geven daar weinig ruimte voor. Klein 
voorbeeld: toen ikzelf studeerde (jaren 90), overleed 
mijn vader. Daardoor heb ik wat langer over een aantal 
vakken en mijn scriptie gedaan. Dat kon zonder geregel 
en paste in het toenmalige systeem. Tegenwoordig niet. 
Een student die dat meemaakt, heeft iets officieels: 
studievertraging. Dat betekent dat je niet voldoet aan de 
norm. Er zijn regelingen voor en behulpzame mensen, 
maar de norm is anders, namelijk dat alles in één keer 
goed gaat en je in vier jaar klaar bent voor de volgende 
stap van je leven. 

Toch is dat leven sterker dan de gewenste norm. Uit 
onderzoek blijkt dat een deel van de studenten te maken 
heeft met psychische klachten als depressie en faalangst. 
Gelukkig is daar steeds meer aandacht en begeleiding 
voor. Maar er speelt meer. Zo heeft op hogeschool 

Windesheim 12% van de studenten mantelzorgtaken. 
En als u denkt: echt waar? Kijk dan even om u heen. 
Studenten met een vader of moeder die kanker heeft 
(gehad), een broer of zus met een vorm van autisme 
die regelmatig geholpen moet worden. Ook het idee dat 
falen niet mag en als iets niet lukt het je eigen schuld is,
kan het leven zwaar maken. U ziet het: wat speelt in 
de samenleving zien we uitvergroot bij jongeren terug. 
Net als perfectionisme, want leven uit genade – “je bent 
geliefd en hoeft daar niet eerst iets voor te presteren” – is 
lang niet altijd makkelijk (ook niet voor heel wat ouders). 

Wie ben ik?
Dit is nog niet het hele verhaal. We komen nu op een 
terrein dat juist ook voor het studentenpastoraat van 
belang is: existentiële vragen, levensvragen. Tussen alles 
door zijn veel studenten bezig met levensvragen. Wie 
ben ik? Waar hoor ik bij? Wat is zinvol en hoe heeft mijn 
leven betekenis? Is er een groter verhaal waar ik deel van 
ben? Waar wil ik mij voor inzetten en waarom zou ik 
dat doen? Dat ging ook door mijn hoofd toen mijn vader 
overleed, met dit gevolg: ik ben na mijn Wageningse 
landbouwstudie (na vijf jaar afgerond) een nieuwe studie 
gaan doen (theologie en predikantsopleiding). Er waren 
toen veel mensen die dat geen slimme zet vonden, maar 
ik heb simpelweg niet naar ze geluisterd. Los van het 
antwoord: waar vind je tijd, mensen en plekken om 
deze levensvragen rustig te bespreken, te bevragen en te 
verkennen? Wie heeft er tijd voor jou?

Zwerftocht in de woestijn
In gesprekken met studenten is het zoeken naar taal voor 
hun ervaringen. Want, het is soms zo lastig te delen wat 
er in je omgaat. Of: “de anderen gaan gewoon door met 

De redactie vroeg aan ds. Martin Jans, studentenpastor in 
Zwolle om bij het thema van deze Gaandeweg (‘woestijn’) 
een artikel te schrijven waarin hij stil staat bij jongeren die 
vastlopen in de huidige maatschappij. 

Genoeg voor elke dag
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hun leven” en “ik stel me aan”. Bijbelse verhalen kunnen 
goede metaforen bieden. Bijvoorbeeld de lotgevallen van 
het volk in de woestijn, dat zich beweegt tussen slavernij 
(vast zitten) en het beloofde land (vrijheid). Tussen 
verlamming en bewegingsvrijheid. Tussen terugverlangen 
naar een verleden dat er niet meer is en uitkijken naar een 
toekomst waar je je niets bij kunt voorstellen. 

Het volk bleef langer in de woestijn dan ze hadden 
gehoopt. Dat geldt ook voor sommige studenten. Hun 
zwerftocht in de woestijn duurt langer dan ze willen, 
hopen of denken aan te kunnen. Langer, voordat ze verder 
komen, een keuze maken of zich vrijer voelen. Maar: in 
de woestijn is het volk niet aan haar lot overgeleverd. 
Ze krijgt manna uit de hemel, brood voor onderweg. 
Manna, dat letterlijk betekent: ‘wat is dit?’. Het gaat over 
wat je op de been houdt in de woestijn, en soms is dat 
niet precies duidelijk. Wat ik mooi vind aan dat manna: 
ze krijgen genoeg voor elke dag. Niet meer, niet minder. 
Dat leerde ik ooit van een collega: genoeg voor elke 
dag, dat hebben we elkaar in de woestijn te bieden. Geen 
totaaloplossingen, maar genoeg voor elke dag: daarmee 
kom je verder. Hoe kom je deze dag door? Kan ik met 
jou wachten in de woestijn, om uit te kijken naar oases 
en inspirerende bronnen? Welke plekken, welke mensen 
kunnen jou helpen deze vraag rustig te verkennen en te 
bevragen? Wat helpt je om de gedachten van vandaag te 
overleven? Achteraf wordt soms duidelijk wat het was, 
dat manna. Dat mysterieuze voedsel wat je door de dag 
heeft geholpen. 

Manna voor onderweg
In de wereld van studenten is dat bijvoorbeeld een appje 
met de vraag ‘hoe gaat het?’, een docent die in de pauze 
toch even doorvraagt, een studiebegeleider die je naam 
wel kent. Een oma die een kaartje stuurt of een kopje thee 
zet zonder verdere verplichtingen. Een religieus verhaal 
of een oude tekst dat inzicht biedt over wat wijs en zinnig 
is. Of het drinken van een glas bier, waarbij je met een 
ander praat over hoe het is als je band met je ouders 
niet goed is, of hoe de dood van je zus je leven heeft 
getekend. Tijd creëren, ontmoetingen, betrokkenheid, 
zoiets. Niet om het voor elkaar op te lossen, maar als 
manna voor onderweg. 

Manna. Het cirkelt rond het antwoord van een student 
toen ik haar vroeg wat ze het liefst wilde van de mensen 
om haar heen. Na een korte stilte zei ze: “Wat ik het liefst 
zou willen … een beetje meer liefde.”

Nieuwe hoofdredacteur
Het thema van dit nummer is ‘woestijn’. Dit thema 
preludeert op de veertigdagentijd, of – zo u wilt – 
lijdenstijd, dan wel vastentijd. Maar woestijntijd kan 
ook! Jezus verblijft tenslotte veertig dagen in de woestijn 
(Lucas 4: 1), daar wordt hij op de proef gesteld. Hoe dit 
thema te verbinden met een introductieverhaal van uw 
nieuwe hoofdredacteur? 
De woestijn(tijd) is dor, droog, woest, chaos. Je verlangt 
naar helder water, verfrissing, orde, overzichtelijkheid, 
maar deze zijn in de woestijntijd afwezig. Echter zodra 
je die tijd voorbij bent, voelt alles als nieuw!
Een van mijn parels in het nieuwe Liedboek is het korte 
lied 809:

Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen
het is al begonnen, merk je het niet?

Huub Oosterhuis, die deze woorden optekende, is hier 
geïnspireerd door Jesaja 43: 18-19a. Jesaja schrijft deze 
verzen met de Babylonische ballingschap als politiek-
sociale achtergrond. Hij profeteert in een tijd zonder 
hoop, zonder perspectief. Mensen verlangen naar iets 
nieuws. Maar de hoop daarop kwijnt weg. Gods volk lijkt 
depressief. Depressief leven, is zonder perspectief leven. 
Maar dat wil niet zeggen dat er geen perspectief meer is!
Echter in depressieve toestand zie je dat niet. > 

Samen met collega Gerlof van Rheenen sta ik (ds. Cor 
Baljeu. red.) op bladzijde 16 en 17 van het laatste nummer 
van Gaandeweg in 2018. We presenteerden ons als nieuwe 
predikanten, dienstbaar aan de Protestantse Gemeente 
Zwolle, beiden in West. Nu spreek ik u aan als nieuwe 
hoofdredacteur, het kan snel gaan. Vanzelfsprekend dat 
er dan een artikel van mijn hand wordt verwacht. 

Nieuw – Nieuw – Nieuw 

Cor Baljeu foto: Marie-Louise Boissevain, MLBfoto



De vraag prikkelt: merk je het niet? Die vraag stimuleert 
om verder te kijken. In dit artikel schrijf ik als nieuwe 
hoofdredacteur over nieuwe ideeën binnen kerk, geloof 
en theologie in Nederland (en Vlaanderen) en protestants 
Zwolle.

Een nieuwe vereniging 
Van dinsdag 15 tot en met donderdag 17 januari nam ik 
deel aan het eerste congres van een nieuwe vereniging: 
de Vereniging Voor Theologie. Deze vereniging stelt 
dat ‘… de vanzelfsprekende aanwezigheid van theologie 
in de samenleving en aan de academie voorbij is. Het 
overgebleven theologische landschap is versplinterd. Deze 
vereniging wil daar iets aan doen en biedt een platform 
waar de verschillende theologische stromingen elkaar 
kunnen ontmoeten en stimuleren; waar theologen kennis, 
vreugde en zorgen uitwisselen’.1

Anders gezegd: deze vereniging wil de grenzen tussen de 
diverse stromingen slechten. Er waren lezingen door een 
oudkatholieke priester, tevens hoogleraar, door een hoog-
leraar van de Katholieke Universiteit te Leuven en door 
een evangelisch-lutherse hoogleraar uit Wenen. Verder 
workshops geleid door een christelijk gereformeerde predi-
kant, door een liberaal theoloog, door een in albe gestoken 
kloosterling, door een hoogleraar vanuit de Gereformeerde 
Bond. Zomaar een onvolledige opsomming, want er waren 
er meer. Ik werd lid van deze vereniging, omdat ik droom 
van een geloofsgemeenschap die spiritueel geen kerkmuren 
kent. Tijdens dit congres was sprake van een diverse en 
bonte pluimage, maar je voelde één Geest. Zijn de 19e en 
20e eeuw eeuwen van kerkscheuringen geweest, wordt de 
21e eeuw de eeuw van het elkaar zoeken en weer vinden? 
Begint Hij iets nieuws? Of: is het al begonnen?

Een nieuw team
De dag voor het hiervoor beschreven congres, maandag 
14 januari, was ik met mijn collega’s en de kerkelijk 
werkers van de PGZ in de Emmaüskerk te Hattem, een 
teamdag. Deze dag was niet nieuw, de aanwezigheid 

van de kerkelijk werkers wel. Verder twee nieuwe 
predikanten uit West. Met Bert Bakker, begeleider bij 
verandervraagstukken, bezonnen wij ons op ontwikkelingen 
in onze rol als predikanten en kerkelijk werkers. We maak-
ten kennis met elkaar aan de hand van 1 Petrus 5: 1-7. 
Petrus schrijft in vers 2: “Hoed Gods kudde waarvoor u 
de verantwoordelijkheid hebt”. Hoe doen we dat? Wat 
reikt Petrus ons aan? Waarin herkennen we onze werk-
zaamheden en de wijze waarop wij dat doen? Wat doe 
ik graag in het ambt? Waar liggen mijn talenten? Waar 
krijg ik energie van? Met wat voor persoon kom ik in 
de samenwerking nog beter uit de verf? (Voorbeeld: 
persoonlijk kom ik beter uit de verf als ik iemand naast 
mij heb staan, die goed structureert). Is er een moment te 
noemen dat ik dacht: nu zit ik in (de buurt van) de rol die 
belangrijk wordt in de komende jaren?
Het aantal predikanten is het afgelopen decennium sterk 
verlaagd, parallel aan kerkverlating en kerkverschuiving. 
Wat betekent dit voor het werk van predikant en kerkelijk 
werker? Wat pakken we aan? Wat laten we los? 
Aan de hand van een schema (zie onder), gebaseerd op de 
ideeën van management-deskundige Robert Quinn, bleek dat 
onze huidige werkzaamheden sterk gericht zijn op het hier 
en nu. We zijn bezig met de bestaande situatie. Is er ruimte 
voor het richten op de toekomst? Of zijn we alleen maar 
bezig met handhaving van de status quo? Welke visie schuilt 
achter onze werkzaamheden? Is er überhaupt een visie? 

Voorafgaand aan deze dag maakten wij thuis een tijds-
inventarisatie van onze werkzaamheden. Het leeuwendeel 
van ons werk vindt plaats in de onderste twee kwadranten, 
dus handhaven van het hier en nu. Een enkele activiteit 
scoort in de bovenste twee. Willen we ons op de toekomst 
richten, dan is loslaten een randvoorwaarde. Loslaten van 
werkzaamheden waartoe anderen ook in staat zijn. 
Dit bewustzijn is aansporing tot iets nieuws beginnen. 
Sterker nog: het is al begonnen, ik heb het gemerkt. 

Een heilzame woestijntijd toegewenst! 

1010

Woestijn

1 Zie: www.vvth.org/vereniging/over-vereniging-voor-theologie

De binnen de gemeente aanwezige potentie oproepen 
en doen groeien. 
Rol predikant/kerkelijk werker: motivator.

De organisatie soepel laten lopen. 
Rol predikant/kerkelijk werker: analist (coördinator, 
controle). 

Toekomst: vernieuwing. 
Rol predikant/kerkelijk werker: visie doen ontstaan 
en omarmen, werkend als een vroedvrouw: stimuleren 
van nieuw (geestelijk) leven.

De ‘afnemers’: aanbod optimaal aanbieden.
Rol predikant/kerkelijk werker: ambachtsvrouw/-man.

Toekomst - transformeren

Hier en nu - optimaliseren
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Wat is eenzaamheid? Een onderzoek uit 2007 getiteld 
‘Zicht op eenzaamheid, een langlopend onderzoek naar de 
achtergronden, oorzaken en de aanpak van eenzaamheid’ 
hanteert de volgende definitie: ‘het subjectief ervaren van 
een onplezierig en ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) 
sociale relaties’. Met andere woorden, er bestaat een 
verschil/ongelijkheid tussen de contacten die iemand heeft 
en die de persoon zou willen hebben. 
De Duitse psychiater Manfred Spitzer typeert in zijn boek 
eenzaamheid als een niet-erkende ziekte. Eenzaamheid 
is volgens hem 20% dodelijker dan roken en dubbel zo 
dodelijk als drinken. 
Eenzaamheid is het probleem van de komende jaren. Het 
onderwerp is hoog op de politieke agenda geplaatst. Zo 
heeft minister Hugo de Jonge het programma ‘Eén tegen 
eenzaamheid’ gelanceerd. Met dit programma wil de 
overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren 
en doorbreken.
Bij eenzaamheid wordt vaak in eerste instantie gedacht aan 
tante Truus die achter de geraniums in het verzorgings-
huis zit en bij wie niemand op bezoek komt. Gedeeltelijk 
klopt dit, echter, niet alle eenzame mensen zijn 75-plusser. 
Zo voelt 42% van de 18-plussers zich eenzaam en bij men-
sen met psychiatrische aandoeningen gaat het om 77%.

Op een laatste bijeenkomst van het Diaconaal Platform 
stond het onderwerp ook op de agenda. Een jonge vrouw 
van midden dertig deelde haar ervaringen over eenzaam-
heid. In haar jeugd had zij veel moeite met het leggen van 
contacten. Haar ouders hadden die contacten ook niet, 
waardoor zij het haar niet konden leren. Ze voelde zich 
ongelijkwaardig en werd depressief. 
Om haar eenzaamheid te verdringen, plande zij haar 
agenda boordevol. Lege plekken in haar agenda voelden 
als paniek. Dwangmatig was het, zodat ze zich maar 
niet eenzaam zou voelen. Na een burn-out heeft zij hulp 
gezocht. Ze leerde zichzelf kennen en contacten te leggen. 
Ook veel mantelzorgers voelen zich eenzaam. Mantelzorg 
is iets waar je niet voor kiest, maar wat je overkomt. 
Door te zorgen voor je partner, kind of ouders resteert er 
vaak geen tijd voor jezelf. Ook kan gedacht worden aan 
alleenstaande moeders en vaders die naast hun baan en 
de zorg voor kinderen nog de tijd hebben om sociaal ook 
te functioneren. Aan de andere kant zijn er mensen die 
geïsoleerd leven, maar niet eenzaam zijn. Alleen zijn is 

niet hetzelfde als eenzaam zijn. Als je het alleen zijn niet 
meer accepteert wordt het eenzaamheid.
Wat kun je als gewoon mens in je eigen omgeving met 
deze ambtelijke notities en ambtelijke plannen? Gemakke-
lijk is te zeggen: eigenlijk niets. Maar dergelijke plannen 
zijn belangrijk en kunnen een beweging en bewustwording 
in gang zetten. Hugo de Jonge zet ons op het goede spoor. 
In een interview met het Nederlands Dagblad van 29 
december 2018 zegt de minister ‘Niemand kan dé eenzaam-
heid oplossen. Maar iémands eenzaamheid oplossen, dat 
kunnen we allemaal.’
Belangrijk is om geen etiket op te plakken van ’jij bent 
eenzaam en hier ben ik voor jou’. Niemand zal makkelijk 
zeggen dat hij eenzaam is. Eenzaam is alleen de buur-
vrouw of de buurman. Ieder mens wil er graag bij horen. 
Veel mensen willen hun kleine en grote verhalen delen of 
willen dingen samen doen. Ieder mens wil erkend worden 
in zijn of haar bestaan. Soms moet je daarbij ook wel eens 
over je eigen schaduw heen springen. 
Niet altijd gaat het om mensen die makkelijk en toeganke-
lijk zijn. Simone Weil noemt dit een moment van sociale 
zwaartekracht. Er zijn momenten in het leven dat je 
bepaalde mensen wilt mijden.

Dé oplossing voor eenzaamheid bestaat niet. Iedereen kan 
beginnen in zijn of haar omgeving. Een belangrijke tip 
kan zijn: ga in de ontmoeting met de ander een keer met 
je rug naar de klok zitten. 
In het eerder genoemde artikel in het Nederlands Dagblad 
wordt minister De Jonge gevraagd naar zijn lichtpunt voor 
2019. Hij antwoordt: “Ik kijk positief naar het komende 
jaar vanwege de enorme inzet van vrijwilligers. Kijk alleen 
al hoeveel mensen in beweging komen om eenzaamheid te 
lijf te gaan. De bereidheid van zoveel mensen om voor een 
ander van betekenis te zijn, is het beste tegengif tegen het 
cynisme en egoïsme van deze tijd.” 

Wim van Ree, diaconaal consulent PGZ 

Voor wie meer belangstelling heeft voor het onderwerp, 
is een informatiesetje beschikbaar. Dit kan worden 
aangevraagd bij de diaconaal consulent: 
consulent@diaconiezwolle.nl of 06 -1018 6422.

In de woestijn alleen?

De woestijn is een prima plek om alleen te zijn zonder je 
eenzaam te voelen. David Ben Gurion woonde een groot 
gedeelte van leven in de kibboets Sde Boker in de Negev-
woestijn. Hij voelde zich daar senang, kon buiten gewoel 
van het leven zich goed concentreren op de dingen die hij 
wilde doen. Maar voor veel mensen is een woestijn een 
beeld van eenzaamheid, je voelt je alleen en aan jezelf 
overgelaten. foto: Tineke Vlaming



Theoloog en theatermaker Kees van der 
Zwaard speelt op dinsdag 26 februari 
(20.00 uur) in de Oosterkerk zijn solovoor-
stelling ‘De dag dat God 10 jaar werd’. 
De toegang is gratis, er is een collecte 
voor een goed doel.
Wat doe je met de verhalen van je jeugd? 
En wat doen die verhalen nu nog met jou? 
In zijn nieuwe voorstelling duikt Kees van 
der Zwaard in zijn protestantse wereld van 
vroeger. Toen hij tien jaar was zat hij op 
de School met den Bijbel. Anne de Vries 
was zijn profeet. Kees verslond zijn Groot 
Vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis 
en de oorlogsomnibus Reis door de nacht. 
Zijn hoofd zit vol verhalen. En met 

bezorgdheid over de wereld. De wereld, 
die hij natuurlijk wil redden. Kees droomt 
van een wereld die klopt. En over zichzelf 
als held. Tot zijn vader zegt: dromen zijn 
niet rendabel. Maar wat blijft er dan over? 
Wie of wat kun je dan nog geloven? Zoveel 
verhalen in dat kleine koppie. Hoe overleeft 
het kind tussen droom en realiteit? Hoe vind 
je als volwassene je droom terug?
In zijn voorstelling is veel ruimte voor 
de muziek van Hans Hasebos. Van der 
Zwaard vertelt over de Kees van 10 
en creëert een verhalenlandschap in 
woord en geluid, geregisseerd door Cilia 
Hogerzeil. Droom en werkelijkheid lopen 
door elkaar heen. 
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Oecumenische ontmoetingen ‘De reis van je leven’
Het leven is een weg, een reis. Feitelijk is je levensreis begonnen toen je geboren werd, maar eigenlijk al veel eerder. Ieder mens 
betreedt een weg waarop anderen zijn voorgegaan. En op de reis van je leven zijn er medereizigers. ‘God roept een mens op weg 
te gaan’ bezingt een lied van Henk Jongerius. Het lied begint bij Abraham, om via Mozes en Jezus bij onszelf terecht te komen: 
ieders eigen levensreis. Op twee woensdagavonden, 13 en 20 maart, wordt hier bij stilgestaan, met beelden en bezinning, met 
verdieping en verstilling. Onder andere door te kijken naar de beeldmeditatie ‘Christoforus, de legende van een heilige’. 
Juke Hudig heeft het levensverhaal van de reispatroon met krijttekeningen weergegeven. De avonden worden van 20.00 tot 22.00 uur 
gehouden in het Dominicanenklooster en geleid door pastor Hans Schoorlemmer en ds. Nelleke Eygenraam. De kosten zijn € 10,- 
(voor beide avonden samen). Opgave graag vóór 27 februari 2019 per mail bij ds. Nelleke Eygenraam (dominel@hetnet.nl).

Aandacht voor

Op woensdag 20 maart organiseert vrou-
wenkring Hadassa een koffieochtend in 
de Jeruzalemkerk. Op deze ochtend zal 
mevrouw Alie Hoek-van Kooten de lezing 
verzorgen. Mevrouw Hoek zal het hebben 
over rouwverwerking. Als iemand een 

groot verlies te dragen heeft, zoals dat 
gebeurt wanneer iemand die dichtbij je 
staat overlijdt, komt er een rouwproces op 
gang. Het woord proces zegt al dat je daar 
niet zomaar mee klaar bent. Ook treedt er 
een rouwproces op na bijvoorbeeld een 

borstamputatie, een verhuizing of 
verlies van werk.
De ochtend wordt gehouden in de 
Jeruzalemkerk, Assendorperdijk 134, 
en duurt van 9.15 tot 11.15 uur. 
Er is kinderoppas aanwezig.

Op zondag 7 april (15.00 uur) wordt in de 
Hoofdhof in Berkum opnieuw de Meezing 
Mattheüs georganiseerd. Alle koralen uit 
de Mattheüs Passion worden uitgevoerd 
door een projectkoor en een professioneel 
orkest bestaande uit Zwolse musici onder 

leiding van Martien Hovestad. De rol van 
de evangelist wordt vertolkt door verteller 
Jan Visser. De altsolo’s worden gezongen 
door Ineke Vlogtman.
Deze compacte uitvoering van de beroem-
de passiemuziek van Johann Sebastian 

Bach mag zich elk jaar in een toenemende 
belangstelling verheugen, ook omdat er van-
uit het publiek meegezongen kan worden. 
Toegangskaarten kunnen besteld worden 
via www.muziekmeteenplus.nl, op deze 
site staat ook nog meer informatie.

De dag dat God 10 jaar werd

Koffieochtend in de Jeruzalemkerk met Alie Hoek-van Kooten

Meezing Mattheüs in Hoofdhof

Moest Jezus sterven?
Donderdag 4 april is er in de Oosterkerk een avond met ds. Jaap Jonkmans over de vraag: Moest Jezus sterven? Van wie? 
Voor wie? De avond wordt gehouden in de Oosterkerk en begint om 20.00u. Vanaf 19.30u is er koffie (kosten € 1,-).

Kees van der Zwaard
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Zin in film
Op donderdag 21 maart is de film The Danish girl te zien in het Dominicanenklooster. De ontvangst 
met koffie of thee in de Refter is vanaf 19.15u, waarna om 19.30u de film begint. De entree bedraagt 
€ 6,- inclusief consumptie. Er is geen pauze. Na iedere film is er voor wie wil een nagesprek onder 
leiding van pastor Hans Schoorlemmer.
‘Zin in film’ wordt een paar keer per jaar georganiseerd vanuit de Dominicanenkerk, 
de Thomas a Kempisparochie en de Oosterkerk.

Zondags koffieconcert in Adventskerk
Op zondag 24 maart organiseert de Adventskerkcantorij een koffieconcert in de kerkzaal van wijkcentrum SIO. De Adventskerk-
cantorij is een kerkkoor bestaande uit vrouwen en mannen die graag zingen en dat tijdens kerkdiensten van de Adventskerkgemeente 
regelmatig doen. Samen met een ander kerkkoor, namelijk DoRe-vocaal, wil de cantorij haar vocale capaciteiten eens buiten een 
kerkdienst ten gehore brengen. Onder leiding van Johannes Dijkstra zal dat tijdens een koffieconcert op 24 maart gebeuren.
Er worden een aantal liederen uit de liturgische traditie gezongen, met instrumentale begeleiding door Bob van der Linde. 
Het concert zal rond 11.00 uur beginnen en ongeveer drie kwartier duren. Na afloop is er een collecte waarvan de opbrengst voor 
de wijkkas van de Adventskerk bestemd is.

Onder de titel Het Oerboek van de mens. 
De evolutie en de Bijbel publiceerden bio-
loog Carel van Schaik en historicus Kai 
Michel een boek van 448 bladzijden, dat 
in 2016 verscheen bij uitgeverij Balans 
te Amsterdam. Op woensdag 20 maart 
geeft Eddy Weeda in de Lutherse kerk te 
Zwolle een inleiding op dit boek.
Van Schaik & Michel lezen de Bijbel niet 
als leden van een geloofsgemeenschap, 
maar als wetenschapsbeoefenaars. Ze gaan 
op zoek naar de problemen waarvoor een 
Bijbelverhaal een verklaring wil geven of 
die het tenminste beheersbaar wil maken. 
Ze onderzoeken de rol van godsdienst als 
een voorstadium van de wetenschap, dat 
mensen de mogelijkheid bood te overleven 
in een tijd waarin de moderne wetenschap 
nog niet bestond. Voor de duidelijkheid: 
met het woord ‘evolutie’ in de titel wordt 
culturele evolutie bedoeld, niet biologische 
evolutie in de zin van Darwin.

Als protestantse bioloog houdt Eddy 
Weeda zich al zo’n halve eeuw intensief 
bezig zowel met Bijbel en geloof als met 
de levende natuur. Hij zegt: “Door deze 
combinatie van interesses behoor je in dub-
bel opzicht tot een minderheid: de meeste 
biologen zijn niet gelovig en de meeste 
gelovigen komen slechts te hooi en te gras 
in aanraking met de ontwikkeling van de 
biologie. Een goede reden om met beide 
groepen in gesprek te blijven! Gelovigen 
kunnen zich niet afsluiten voor uitkomsten 
van wetenschappelijk onderzoek; daarvoor 
neemt wetenschap een te onmisbare plaats 
in het moderne leven in.”
Wie vooraf zich wil oriënteren op het 
Oerboek, kan per mail (ejweeda@hotmail.
com) een overzicht van de inhoud krijgen. 
Het boek was een van de laatste die door 
Wim Brands werd besproken in zijn boe-
kenrubriek bij de VPRO; deze uitzending is 
nog steeds te beluisteren via www.vpro.nl. 

Plaats en tijd: Lutherse kerk, Koestraat 
2-4, 20 maart, 19.30 uur. Er wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd, (bestemd 
voor ‘Versterk de Kerk in het Midden-
Oosten’, het diaconale project van de 
Lutherse gemeente).

Inleiding ‘Oerboek van de mens’ op 20 maart 

Anneke Lei kwam ongeveer anderhalf jaar 
geleden in Zwolle wonen en zat daarvoor in 
haar woonplaats Dedemsvaart bij een vrou-
wengroep. Omdat ze die groep hier miste, is 
ze er in september 2018 zelf mee begonnen, 
de groep heet Yentl. Acht enthousiaste 
vrouwen komen nu elke tweede dinsdag 
van de maand bij elkaar in de Open Kring, 

Hofstedestraat 1, van 20.00 tot 22.00 uur. 
De bedoeling van bijeenkomst is dat twee 
vrouwen de avond leiden, waarbij een zelf 
gekozen onderwerp centraal staat, ook 
kan een spreker uitgenodigd worden. 
De doelstelling is: bezig blijven met 
geloofsovertuiging in relatie tot vragen 
vanuit de kerk, vanuit de wereld, vanuit 

jezelf, samen met geloofsgenoten. In de 
groep is ontmoeting met elkaar en gezellig-
heid een belangrijk gegeven.
Bent u nieuwsgierig geworden, dan bent 
u van harte welkom bij de volgende ont-
moeting op 12 maart.
Meer informatie: Anneke Lei, 
tel. 038-2309082 of anneke.lei@ziggo.nl.

Vrouwengroep Yentl
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Johannes Passion
“Bach moet haast wel met zijn oor aan de hemelpoort hebben staan luisteren. Hoe kan je anders zulke wonderschone muziek 
schrijven.” (een citaat over de Johannes Passion uit een interview met Toon Hagen, gepubliceerd in De Swollenaer). 
Deze Passion, naar het evangelie van Johannes, is minstens zo indrukwekkend als de meer bekende Mattheuspassion. Het is 
een muziekwerk waarin tekst en muziek elkaar aanvullen, versterken en waarin het lijdensverhaal van Jezus klinkt in woord 
en muziek. Zondag 14 april (Palmpasen) voert de Michaëlscantorij samen met Musica Michaelis en solisten onder leiding van 
Toon Hagen deze Passion uit in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming/de Peperbuskerk. De toegangsprijs is, 
bij vroegboeking € 15,- euro (bij de kerk € 20,- euro) en kinderen onder de 12 jaar gratis. Aanvangstijd 19.30 uur. 
Informatie en kaartverkoop via www.michaelscantorij.nl.

40-dagentijdboekje 2019
Ook dit voorjaar brengen de Adventskerk, de Oosterkerk en de Open Kring samen een dagboekje uit voor de veertigdagentijd 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. 

Aandacht voor

Na een zeer geslaagde excursie in mei 
2017 wordt er zaterdag 25 mei opnieuw 
een tocht georganiseerd naar enkele
 Groninger kerken. In 2017 bezocht 
een bus vol Zwollenaren de kerken 
van Loppersum, Zeerijp, Leermens en 
Zuidhorn. Dit jaar worden er kerken 
bezocht op het Hoge Land van Groningen. 
Maar allereerst houden we halt bij de 

Jacobuskerk van Rolde (zie foto). 
Gert van Klinken, die opnieuw mee zal 
gaan als gids, noemt deze kerk een knoop-
punt tussen Zwolle en Groningen. Uiterste 
aanmelddatum is 1 maart. Informatie en 
opgave: raad_vent@adventskerk.nl of bij 
ds. Nelleke Eygenraam: dominel@hetnet.nl.

Jacobuskerk Rolde

Excursie Groninger kerken met Gert van Klinken 

Lezing Sionskerk: Gods grote verbonden
Op woensdag 20 maart organiseert de commissie Kerk & Israël van de Sionskerk een lezing waarbij Jacob Keegstra zal spreken 
over het thema: ‘Gods grote verbonden’. De bijeenkomst vindt plaats in de Sionskerk, Glanerbeek 10 in Zwolle. De aanvang is om 
20.00 uur, deuren open vanaf 19.30 uur en toegang is gratis. Er zijn ook stands met producten uit Israël en informatie en boeken.
In de Bijbel geeft God veel beloften en profetieën, die allemaal gefundeerd zijn op verbonden. Verbonden met bijvoorbeeld Adam, 
Noach, Abraham en Mozes. Het ‘Nieuwe verbond’ geeft de mogelijkheid aan om weer in relatie met God te komen. Het verbond 
met David is nog toekomst en geeft de overwinning aan, waarbij Jezus komt zitten op de troon van David. Dit verbond gaat over in 
het eeuwig verbond, waarin de tent van God bij de mensen zal zijn (Openb.22).
Jacob Keegstra is econoom en Bijbelleraar. Hij is voorzitter van de International Christian Embassy Jerusalem, afdeling Nederland 
en geeft veel lezingen over het belang van Israël voor de gemeente.

Op 26 mei viert Annie Hasker, gemeentelid 
van de Oosterkerk en geestelijk verzorger, 
dat zij 25 jaar lang predikant is. Ze heeft 
vanaf het begin van haar predikantschap 
alleen in zorginstellingen gewerkt, eerst in 
een verpleeghuis Weidesteijn in Hoogeveen 
en sinds 2004 in de Isala in Zwolle. Op 

dinsdag 14 mei, aanvang 20.00 uur, komt ze 
in de Oosterkerk iets vertellen over wat ze 
in die 25 jaar allemaal heeft zien verande-
ren. In de gezondheidszorg worden er veel 
ethische beslissingen genomen. Haar taak 
is meer en meer verschoven naar ethiekon-
dersteuning van patiënten en medewerkers. 

Annie Hasker is gespecialiseerd in het voe-
ren van morele gesprekken in tweetallen en 
met groepen. Deze avond laat ze iets zien 
van hoe zo’n gesprek verloopt. Er is volop 
ruimte voor vragen van deelnemers.

25 jaar geestelijke verzorging
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Op 13 januari is ds. Riemer Roukema in 
de Waalse gemeente bevestigd als nieuwe 
predikant. Deze gemeente bestaat sinds 
1686, toen de voormalige kloosterkapel 
Sint Geertruid (Schoutenstraat 4) aan 
gevluchte Hugenoten ter beschikking is 
gesteld voor protestantse diensten in de 
Franse taal. De Hugenoten zijn sindsdien 
allang in de Nederlandse kerken en samen-
leving opgegaan, maar de Franse kerk-
diensten zijn gebleven. Er komen nu 
Nederlanders die het Frans redelijk tot goed 
kunnen volgen of ook spreken, sommige 
Franstalige Afrikanen en anderen die het 
Frans als hun tweede of eerste taal hebben. 
De vorige predikant, Henk Spoelstra, was 
vanuit zijn gemeente in Oss voor een klein 
deel van zijn werktijd bij deze gemeente 
gedetacheerd. Hij is sinds juni 2018 ver-
bonden aan de Waalse gemeenten van 
Amsterdam en Haarlem, zodat er een vaca-
ture was ontstaan. Omdat ds. Roukema 

al sinds 2003 soms voorging in de Franse 
kerkdiensten, de laatste jaren frequenter 
dan in het begin en hij in deze gemeente 
een kring leidt (in het Nederlands!), lag 
het voor de hand dat het consistoire (de 
kerkenraad) en hij over de vacature in 
gesprek zouden gaan. Evenals ds. Spoelstra 
heeft hij een kleine aanstelling gekregen, 
in zijn geval niet in een detachering vanuit 
een andere gemeente, maar (kerkordelijk 
gesproken) voor het verrichten van ‘hulp-
diensten’. Daarnaast blijft ds. Roukema 
in deeltijd als onderzoekshoogleraar voor 
het vroege christendom verbonden aan de 
Protestantse Theologische Universiteit in 
Amsterdam en Groningen. 
De bevestiging werd verricht door ds. 
Jaap van Slageren, voormalig zendings-
predikant en docent in Kameroen, en na 
zijn emeritaat nauw bij deze gemeente 
betrokken. De gemeenteleden en tal van 
gasten vulden de hele kerk. 

Voor de komende kerkdiensten en voor-
gangers, zie de kolom Eglise Wallonne op 
pagina 21. Vous êtes les bienvenus! 

Nieuwe predikant in de Waalse kerk

ds. Riemer Roukema

Beleid en bestuur

Protestantse Gemeente Zwolle

Kerkelijk Bureau: Molenweg 241, 8012 WG Zwolle
Centraal adres voor Algemene Kerkenraad, kerkrentmeesters 
en diakenen 
Geopend: maandag t/m vrijdag, 8.30 - 12.00 uur
Tel.: 038-4217596, e-mail: administratie@pknzwolle.nl
Website: www.pknzwolle.nl
Website Diaconie: www.pknzwolle.nl/diaconie/
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
Zwolle-Noord: E. van Buiten, Welle 58 
Zwolle-Zuid: W.A. Stomp-de Koning, Rendierveld 41, 
 tel. 038-4653663
Zwolle-centrum: fam. Duijf, Philosofenallee 33, tel. 038-4540988, 
 e-mail duijf@home.nl, op afspraak
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.

Beleid en bestuur
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Het project Heilige Huisjes is gestart omdat we ons als Algemene 
Kerkenraad (AK) en wijkkerkenraden van de PGZ geroepen 
weten zorg te dragen voor de kerk en we verantwoording willen 
nemen voor een gezonde en vitale kerkelijke organisatie. Op die 
manier kunnen we eraan bijdragen dat de kerk doorgegeven wordt 
aan komende generaties. In deze Gaandeweg willen we u meene-
men in de genomen besluiten. Deze besluiten zijn door de AK 
genomen na het in ontvangst nemen van voorstellen en adviezen 
van het projectteam Heilige Huisjes, waarin vertegenwoordigers 
van alle betrokken wijkgemeenten zitting hadden.

De doelstelling van het project Heilige Huisjes is om bij teruglo-
pende inkomsten en ledental een vitale gemeente te blijven. Voor 
de begroting betekent dat, dat het scheefgroeien van de verhouding 
tussen de uitgaven voor gebouwen en die voor pastoraat een halt 
moet worden toegeroepen. We willen bij een sluitende begroting 
minimaal 50% van de inkomsten levend geld (inkomsten uit 
Kerkbalans, collecten en exploitatie) besteden aan structureel 
pastoraat (predikanten en kerkelijk werkers in vaste dienst).

Besluiten voor terugbrengen van uitgaven
Allereerst zijn er vijf besluiten genomen die gericht zijn 
op het terugbrengen van de uitgaven.
De betaalde kosters/beheerders (en schoonmakers) worden per 
1 augustus 2019 vervangen door vrijwilligers. Dit zal op zo zorg-
vuldig mogelijke wijze gebeuren, met aandacht voor individuele 
situaties en volgens Sociaal Plan. In invulling van een deel van 
de taken wordt voorzien door aanstelling van een of meerdere 
verhuurcoördinatoren (totaal 0,5 fte). Over de concrete invulling 
van dit besluit vindt nader overleg plaats, waarna besluiten zullen 
worden genomen over de uitwerking.
Voor de vieringen die namens de Protestantse Gemeente Zwolle 
in de Grote Kerk worden gehouden is een in de huidige financiële 
omstandigheden verantwoord financieringsmodel gevonden, 
zodat deze kunnen worden gecontinueerd.
Het Kerkelijk Bureau zal een kleinere personeelsbezetting 
krijgen, tegelijkertijd zal verdere automatisering plaatsvinden.
De ledenadministratie zal zo veel als mogelijk is van betaalde 
krachten op het kerkelijk bureau worden overgedragen aan vrij-
willigers in de wijkgemeenten. Dit zal op een zo zorgvuldig 
mogelijke wijze plaatsvinden.
Er wordt een project gestart om voor alle kostenposten na te 
gaan of daarop bezuinigd kan worden. Bijvoorbeeld ook door 
het opnieuw aanbesteden van contracten, verzekeringen etc.

Hoe graag we ook al onze kerkgebouwen open zouden willen 
houden, snijden in het uitgavenpatroon zonder daarbij de gebouwen-
situatie zelf te betrekken is in de huidige situatie onvoldoende. 
Daarom heeft de Algemene Kerkenraad de voorstellen overge-

nomen, die erop gericht zijn de wijken in een positie te plaatsen 
waarin ze zelf zoveel mogelijk inbreng hebben in de ontwikkelin-
gen richting een verantwoorde gebouwensituatie. Er is gekozen 
voor het vormen van clusters van twee wijken, met daarbinnen 
dus twee kerkgebouwen. Zolang binnen een cluster de financiële 
doelstelling van Heilige Huisjes wordt gehaald kunnen deze kerk-
gebouwen in stand blijven. Zo niet, gaat het proces in werking dat 
uiteindelijk kan leiden tot afstoting van een kerkgebouw.

Clusterbesluiten
De volgende besluiten zijn hierover genomen.
Er worden drie clusters gevormd op basis van identiteit en/
of geografie, met elk twee wijkgemeenten en kerkgebouwen, 
te weten: Adventskerk-Oosterkerk, Open Kring-Stinskerk en 
Jeruzalemkerk-Sionskerk. (Voor dit laatste cluster is overigens 
op verzoek van beide wijken nog geen definitief besluit genomen, 
omdat meer tijd werd gevraagd om in de gemeenten hiervoor 
draagvlak te krijgen. Het definitieve besluit is uitgesteld tot de 
vergadering van de AK van maart).
Samenwerking binnen deze clusters zal middels een zorgvuldig 
proces (op termijn) moeten uitlopen op het gebruik van één kerk-
gebouw per cluster (tenzij wordt voldaan aan de criteria ‘50% 
van de inkomsten naar pastoraat’ en ‘een sluitende begroting’).
Zoveel mogelijk financiële verantwoordelijkheid zal aan de 
gevormde clusters worden gedelegeerd, zodat deze grotendeels 
zelfstandig keuzes zullen kunnen maken.
Er zal op worden ingezet dat de clusters hun inkomsten zoveel 
mogelijk verhogen door onder andere hun financiële zelfstandig-
heid zoveel mogelijk te benutten bij de geldwerving (‘U geeft 
voor het behoud van uw eigen wijkgemeente/cluster’). Tevens kan 
de geldwerving worden geïntensiveerd. Het cluster kan de verhuur 
van de gebouwen optimaliseren, bijvoorbeeld door een hogere 
bezettingsgraad, medegebruik door een ander kerkgenootschap, 
indexering van de huurprijs.
Het doel van dit alles is, zoals gezegd, een situatie waarin bij een 
sluitende begroting 50% van de inkomsten levend geld wordt 
uitgegeven aan structureel pastoraat. Wanneer een cluster niet na 
drie jaar vanaf 1-1-2019, dus per 31-12-2021, met behoud van 
twee kerkgebouwen, kan voldoen aan dit vastgestelde doel, moet 
binnen het cluster de keuze worden gemaakt welk kerkgebouw zal 
worden afgestoten. Binnen twee jaar daarna, dus per 31-12-2023, 
dient dat gebouw dan onttrokken te zijn aan de eredienst.
Het is natuurlijk mogelijk dat een cluster de financiële doelstel-
ling per 31-12-2021 haalt, maar dat er daarna een moment komt 
dat het niet meer lukt. Dan kan, tenzij er onvoorziene bijzondere 
omstandigheden zijn, worden besloten dat er nog maximaal twee 
jaar uitstel wordt verleend om weer op niveau te komen. Maar 
als dat niet lukt, moet de keuze tussen de kerkgebouwen worden 
gemaakt en binnen twee jaar leiden tot sluiting van een gebouw.

Beleid en bestuurBeleid en bestuur

Besluiten en toelichting Heilige Huisjes
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“Ik hou van de kerk”, vertelt Maarten. “Het is niet voor niets 
dat ik 25 jaar actief in verschillende kerkenraden ben ge-
weest. Maar nu de kinderen de deur uit zijn, willen we graag 
dichter bij hen in de buurt wonen. Daarom zijn we verhuisd 
naar Doorn. Daar hebben we het erg naar onze zin, hoewel 
we met veel warmte terugkijken op de tijd in de Stinskerk 
in Zwolle en op mijn periode als voorzitter van de AK.”

Open gesprek
Maarten leerde belangrijke lessen bij de PGZ: “Het heeft 
mij de ervaring geschonken dat het zinvol is om op een 
beleidsmatige manier te helpen kerk te zijn. Binnen de PGZ 
zijn er vele uitdagingen en het is soms best lastig om zaken 
passend te krijgen. Tegelijkertijd is dat wel altijd het doel. 
‘Voor alles wil Ik dat zij één zijn’, zegt Jezus (Joh. 17: 11), 
dat probeer ik altijd voor ogen te houden.” Dankbaar is 
Maarten voor het proces dat hij mee mocht 
maken in de clustervorming die binnen de PGZ gaande is. 
“Het is altijd lastig als je het moet hebben over kerkge-
bouwen”, zegt hij. “Mensen hechten enorm aan een plek. 
Het is mij opgevallen dat het geloof voor veel mensen 
verbonden is met de kerk die ze bezoeken. Daar heb ik, 
in de weg die we binnen de PGZ zijn ingeslagen, wel 
mee geworsteld. Als je vasthoudt aan de gedachte dat een 
specifiek gebouw belangrijk is, kan dat het gesprek op slot 
zetten. Het is lastig om de meerwaarde van samenwerking 
te zien als er de dreiging van kerksluiting boven de gesprek-
ken hangt. Toch kan ik die emoties goed begrijpen, het 
heeft alles met het verlangen te maken om de kerk te 
bewaren voor de wijk. We moeten samen op zoek blijven. 
Ik heb veel respect voor alle kerkenraadsleden die deze 
gesprekken zijn blijven voeren.” 

Heilige huisjes en het hart van kerk-zijn
Maarten is dankbaar dat dat binnen de PGZ gelukt is. 
“Om in harmonie zo’n ingewikkeld gesprek te voeren, is het 
hart van kerk-zijn”, vertelt hij. “Over alle verschillen heen 
was er een gezamenlijk doel: we willen de kerk doorgeven 
aan komende generaties. Vanuit dat eensgezinde verlangen 

kunnen we samenwerken. De komende AK-vergaderingen 
zal er nog intensief naar de definitieve besluitvorming toe-
gewerkt worden. Het is van groot belang dat we inzichtelijk 
maken hoe de clusters precies gaan werken en hoe het 
kerkordelijk verankerd kan worden. De gebouwen van 
de PGZ zijn zo belangrijk, daar kan je alleen maar heel 
zorgvuldig mee omgaan, waarbij we moeten zoeken naar 
een balans tussen kosten voor onderhoud en ruimte voor 
het pastoraat. We willen onze kinderen niet opzadelen met 
‘veel stenen en weinig brood’, tegelijkertijd willen we de 
wijken maximaal de ruimte geven om in een passend tempo 
te komen tot nieuwe manieren van samenwerking.” 

Afscheid Stinskerk
Voor Maarten betekende zijn verhuizing naar Doorn ook 
dat hij, samen met zijn vrouw, de vertrouwde Stinskerk 
vaarwel moest zeggen. Maarten: “Dat was best even 
wennen. We zijn jarenlang vaste leden van de Stinskerk 
geweest. We hadden gelukkig een prachtig afscheid met 
een barbecue in onze achtertuin. Ik ben ouderling geweest, 
dan heb je met veel mensen toch net iets meer. De binding 
met deze gemeenschap is heel sterk en ik ben blij dat ik niet 
helemaal afscheid hoef te nemen: mijn vrouw en ik gaan af 
en toe voor in de dienst. Dat blijven we doen, ook nu we in 
Doorn wonen. Ik ben blij dat we die verbinding houden.”

De boel overeind houden
Hoewel de lijnen met de Stinskerk dus intact blijven, 
moesten Maarten en zijn vrouw natuurlijk ook op zoek 
naar een nieuwe kerk in Doorn. “Die hebben we gevonden 
in Leersum”, vertelt hij. “Het is een echte dorpskerk en we 
hebben het er gelukkig goed naar onze zin. Ook hier geldt 
dat we met elkaar proberen de boel overeind te houden.” 
Tijd voor nevenwerkzaamheden in de nieuwe gemeente 
heeft Maarten voorlopig niet: “Ik ben net begonnen als 
bestuurder bij het Landelijk Dienstencentrum van de PKN. 
Daarnaast zit ik ook in het landelijk bestuur van het CDA, 
voorlopig dus maar even geen uitbreiding van het takenpak-
ket. Het is ook weleens fijn om gewoon gemeentelid te zijn.”

Afscheid voorzitter AK Maarten Westerduin
‘We willen de kerk doorgeven aan komende generaties’ 

Maar liefst 25 jaar was hij actief in de kerkenraad, maar op 1 april komt daar een einde aan: dan legt Maarten Westerduin 
zijn activiteiten als voorzitter van de Algemene Kerkenraad (AK) neer. Hij zal worden opgevolgd door Eduard Metselaar. 
Bijna vier jaar vervulde Maarten Westerduin deze functie. Voor Gaandeweg blikt hij terug op een bewogen periode.
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Dit seizoen zijn er in de Adventskerk voor 
het eerst twee ochtenddiensten met een 
Open Deurdienst karakter. Deze diensten 
zijn ontstaan vanuit de Wind-in-de-Zeilen-
diensten in samenwerking met de Open 
Deurdiensten, doordat beide commissies de 
handen ineen hebben geslagen om diensten 
te kunnen blijven voorbereiden met minder 
mensen. Deze vieringen zijn net even 
anders dan een gewone ochtenddienst. 
Op 24 februari is ds. Nelleke Eygenraam 
de voorganger en Vocaal Ensemble 
Novem uit Kampen zal muzikale mede-
werking verlenen. Het thema is: ‘Je hoeft 
niet bang te zijn’.

Op 31 maart laat Gospelkoor Grace & 
Glory (zie foto) uit Zwolle haar liederen 
horen in een dienst waarin ds. Hans 
Tissink voor zal gaan. Het jaarthema 
‘Bron van Leven’ zal hierbij leidend zijn.
Het repertoire van Grace & Glory bestaat 

uit een mix van (black) gospel en praise. 
Het koor staat onder leiding van dirigent 
Talitha Nawijn, heeft een vaste pianist 
(Denise Brand) en een band. 
Beide diensten beginnen om 9.30 uur. 

Richting Pasen wordt uit het Evangelie 
naar Johannes gelezen. Die keuze is ge-
maakt omdat op Palmzondag de Johannes 
Passion klinkt. In de veertigdagentijd zullen 
de ‘Ik ben’-woorden klinken. Het zijn voor-
al deze woorden die aangeven hoezeer God 
en Jezus met elkaar verbonden zijn. 

“Ik en de Vader zijn één.” Er bestaat een 
haast mystieke eenheid tussen Hem en God. 
Vanwege de verbouwing zijn de vieringen 
niet in het middenschip van de kerk, maar 
in het hoogkoor. Het is verstandig om 
warme kleding aan te trekken! De ingang 
is aan de achterkant van de kerk, via de 

deur van de leprozenkapel. De vieringen 
beginnen zoals gewoonlijk om 16.30 uur, 
behalve op Palmzondag (19.30 uur) en op 
Goede Vrijdag (21.30 uur). De Johannes 
Passion wordt (op 14 april) uitgevoerd in 
de OLV-basiliek. Zie ook het overzicht op 
pagina 20 en het bericht op pagina 14. 

In de veertigdagentijd zijn er op de woens-
dagavonden vespers in de Adventskerk, 
aanvang 19.00 uur: 13 maart (Biddag), 20 

maart, 27 maart, 3 april en 10 april. 
De veertigdagentijd start op Aswoensdag 
(6 maart), op die dag is er om 19.00 uur 

een oecumenische viering in de Jozefkerk, 
waarbij naast ds. J.T. Tissink ook een 
rooms-katholieke pastor voor zal gaan.

Adventskerk: Open Deur samen met Wind-in-de-Zeilen 

Bij de vieringen in de Grote Kerk

Vespers Adventskerk

Bij de kerkdiensten

Sing-in Berkum
Op zondag 3 maart (aanvang 19.00 uur) vindt in de Ichthuskerk (Campherbeeklaan 69) weer de gezamenlijke Sing-in van de kerke-
lijke gemeenten te Zwolle-Berkum plaats. Deze Sing-in, voorbereid door de werkgroep Drieklank, heeft als thema ‘Sta op en ga’. 
De presentatie is in handen van Desiree Lips en het orgel en de piano worden bespeeld door Hielke Werkman en Rick van de Kamp. 
Medewerking verleent blokfluitkwartet BonTon. Na afloop is er ontmoeting met koffie/thee.

Vespers Goede Week Adventskerk en Oosterkerk 
Op de eerste drie dagen van de Goede Week zijn er in de Oosterkerk drie vespers (aanvang 19.30), deze worden gezamenlijk met 
de Adventskerk georganiseerd: op maandag 15 april is de voorganger ds. J.T. Tissink, op dinsdag is dat ds. I.P. Epema en op 
woensdag 17 april ds. N.A. Eygenraam.

Vespers in de Stinskerk
In de week voor Pasen, van maandag 15 tot en met zaterdag 20 april, worden er in de Stinskerk vespers georganiseerd. Zo wordt 
een week lang stilgestaan bij het lijden van Jezus, voor hij voor ons aan het kruis stierf. Deze vespers, korte diensten van een half 
uur, beginnen om 19.30 uur. Er wordt een Bijbelgedeelte uit het lijdensevangelie gelezen, er wordt gezongen, gebeden en ook zijn 
er stiltemomenten. Op Goede Vrijdag is er een reguliere dienst, waarbij ook het Avondmaal wordt gevierd.  

Gospelkoor Grace & Glory
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Op vrijdag 1 maart is het Wereldgebedsdag. 
Vanuit de Adventskerk wordt op die dag 
’s middags om 15.00 uur een viering ge-
houden in de Willemszaal van woon/zorg-
centrum de Kievitsbloem. Voorganger is 
ds. N.A. Eygenraam. 
Wereldgebedsdag is bedoeld om het chris-
telijke geloof een internationale, oecume-
nische dimensie te geven en werd in 1927 
in het leven geroepen in Amerika om met 
name vrouwen overal ter wereld door 

middel van het gebed te verenigen. Van de 
site wereldgebedsdag.nl: Wereldgebedsdag 
verenigt mensen over de hele wereld in 
een keten van gebed, laat hen voelen dat 
zij deel uitmaken van de wereldbevolking, 
deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, 
mogelijkheden en problemen. Het motto 
van Wereldgebedsdag maakt dat heel 
duidelijk: ‘Samen bidden, samen vieren, 
samen delen!’

Wereldgebedsdag

Passion in de Oosterkerk
Op Goede Vrijdag (om 19.30) brengt Koorbizniz Oosterwind voor de vierde keer een geheel nieuwe versie van de Passion in de 
Oosterkerk. In de Passion wordt een verbinding gemaakt tussen het lijdensverhaal van Jezus en de Nederlandstalige popmuziek. 
Door het gebruik van hedendaagse popliederen wil het koor het lijdensverhaal dichterbij de actualiteit brengen en het verhaal voor 
een breed publiek toegankelijk maken. 
Bij deze Passion worden lezingen uit het Evangelie afgewisseld met eigentijdse, verbindende teksten, geschreven door ds. Elly 
Urban. De teksten vormen een brug tussen het evangelie en datgene waar mensen dagelijks mee geconfronteerd (kunnen) worden. 

Witte Donderdag (18 april)

Adventskerk
19.30 uur ds. J.T. Tissink en 
 ds. E. Urban Schrift en Tafel 
 (gez. met Oosterkerk)

Oosterkerk 
(locatie Adventskerk, 
gezamenlijke viering)

Open Kring
19.15 uur ds. C. Baljeu 
 Heilig Avondmaal

Sionskerk
19.00 uur dhr. J. Knol

Hoofdhof
19.30 uur  ds. P.D. Wolthaus, Zutphen

Lutherse kerk
19.30 uur  ds. M.E. Jonker 
 Heilig Avondmaal

Zonnehuis
16.00 uur ds. G.L. Kruizinga en 
 mw. J. Gerretzen 
 Schrift en Tafel

Goede Vrijdag (19 april)

Adventskerk 
19.30 uur ds. N.A. Eygenraam 
 Wake bij het kruis

Grote kerk
21.30 uur Passie

Jeruzalemkerk
19.00 uur ds. B. Jongeneel, Kampen

Oosterkerk
19.30 uur ds. I.P. Epema Passion 
 door Koorbizniz Oosterwind

Open Kring
19.15 uur ds. C. Baljeu

Sionskerk
19.00 uur ds. R. van Putten 
 Heilig Avondmaal

Stinskerk
19.30 uur ds. G.C. van Rheenen 
 Heilig Avondmaal

Hoofdhof
19.30 uur viering

Lutherse kerk
19.30 uur  ds. M.E. Jonker

Berkumstede
15.00 uur ds. M. Hukubun 
 Heilig Avondmaal 

Rivierenhof
10.00 uur ds. H. Evers
 

Zonnehuis
16.00 uur ds. G.L. Kruizinga

Stille Zaterdag (20 april)

Adventskerk
9.30 uur ds. J.T. Tissink Morgengebed 
 (gez. met Oosterkerk)
22.00 uur ds. I.P. Epema en 
 ds. N.A. Eygenraam Paaswake 
 (gez. met Oosterkerk)

Oosterkerk
Zie Adventskerk

Open Kring
21.30 uur ds. C. Baljeu

Hoofdhof
21.00 uur  Viering 

Lutherse kerk
21.30 uur  ds. M.E. Jonker

Diensten op Witte donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag: 
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9.30 uur
ds. J.T. Tissink

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.00 uur
40-dagenvesper i.s.m. ZWO

9.30 uur
ds. I.P. Epema 

19.00 uur
Inspiritual Link-viering

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam 

Doopdienst 

9.30 uur ds. J.T. Tissink 
Wind in de Zeilen
Open Deurdienst 

mmv koor Grace & Glory

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

 

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

 

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam 

9.30 uur ds. N.A. Eygenraam
Wind in de Zeilen
Open Deurdienst 

mmv Voc. Ens. Novem

Op Tweede Paasdag (maandag 22 april) is er om 9.30 uur een viering in de Jeruzalemkerk. 
De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bij de redactie bekend op 5 februari 2019.

16.30 uur
Taizéviering

16.30 uur
ds. M. Jans 

Michaëlsviering 

16.30 uur
mw. C. van Stappen 

en mw. E. Rademaker
Michaëlsvesper

16.30 uur
dhr. J. Doelman 
Michaëlsviering

16.30 uur
Taizéviering

16.30 uur
ds. H. Bousema 

en dhr. H. Steenbergen
Michaëlsvesper

19.30 uur
Johannespassion 

in de OLV-Basiliek

16.30 uur
ds. M.E. Jonker 
Michaëlsviering 

16.30 uur
mw. M. de Boer en R. Kanning

Michaëlsviering: vesper

16.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

Michaëlsviering 

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

10.00 uur
ds. I.P. Epema 

14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur
ds. J.T. Tissink

10.00 uur
ds. E. Urban

14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur
ds. I.P. Epema 

10.00 uur
ds. I.P. Epema

14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur ds. N.A. Eygenraam
14.00 uur PERKI-dienst

19.00 uur ds. H. Tissink, gezongen 
passie mmv Zwolse cantorij 

9.00 uur
ds. E. Urban, Kinderviering

10.30 uur
ds. I.P. Epema 

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

10.00 uur
ds. E. Urban 
Doopdienst

14.00 uur PERKI-dienst
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9.30 uur
ds. W.J. Dekker, Amersfoort

17.00 uur
ds. L.J. Geluk, Rotterdam

9.30 uur
ds. H. de Jong, Kampen

17.00 uur
ds. H. de Jong, Kampen

15.00 uur
ds. H. de Leede, Amersfoort 
(samen met dhr. E. Potjes)
19.30 uur ds. H. de Leede 

9.30 uur ds. H. de Leede, 
Amersfoort, Voorber. HA

17.00 uur ds. J.A. Brussaard, 
Barneveld

9.30 uur ds. H. de Leede, 
Amersfoort, H. Avondmaal
17.00 uur ds. H. de Leede, 

Amersfoort, dankz. H. Avondmaal

9.30 uur
ds. G. van de Berg, IJsselmuiden

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

9.30 uur
ds. J.E. de Groot, Ede

17.00 uur ds. P.L.R. van der 
Spoel, Amersfoort

9.30 uur
ds. H. de Jong, Kampen 

17.00 uur
ds. H. de Jong, Kampen

9.30 uur
ds. K. van Meijeren, Ede

17.00 uur
ds. W. Dekker, Oosterwolde

9.30 uur
ds. J.H. van Wijk, Winsdesheim

17.00 uur
ds. C.G. Visser, Kootwijkerbroek

9.30 uur 
ds. B.E. Weerd, Papendrecht

17.00 uur
ds. J.W. Bassie, Groningen

zondag 
24 februari

zondag 
3 maart

zondag 
10 maart

woensdag 
13 maart
Biddag

zondag 
17 maart

zondag 
24 maart

zondag 
31 maart

zondag 
7 april  

zondag
14 april

Palmpasen

zondag 
21 april 

Eerste Paasdag 

zondag 
28 april 

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

De diensten in de Goede Week (maandag 15 april tot en met zaterdag 20 april) 
vindt u in het overzicht op pagina 19
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9.30 uur
ds. E. Jonker

9.30 uur
ds. M. van Beusichem 

9.30 uur
dhr. G.S. Schutte

9.30 uur
ds. A. Pietersma

 

9.30 uur
ds. C. Baljeu

9.30 uur
ds. S. van der Zee

9.30 uur
ds. C. Baljeu

9.30 uur
ds. E. Jonker

9.30 uur
gezamenlijke dienst met 

en in Stinskerk

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur ds. H. Evers
Kinderdienst mmv De Bromvlieg

19.00 uur ds. H. Evers 
Bijbel & Kunstdienst

10.00 uur
dhr. J. Knol
18.45 uur

Open Deurdienst

19.30 uur
ds. H. Evers

10.00 uur ds. H. Evers
12.30 uur dhr. H. van Dam 

Interactieve dienst

10.00 uur
ds. R. van Putten

10.00 uur ds. H. Evers 
Philadelphiadienst

16.00 uur ds. H. Evers 
Kliederkerk

10.00 uur
ds. H. Evers 

10.00 uur
ds. H. Evers

18.45 uur
Opendeurdienst

10.00 uur
ds. H. Evers 

10.00 uur
ds. J.A. Woudenberg, 

IJsselmuiden

10.00 uur
ds. A.H. van Veluw, 

IJsselmuiden

10.00 uur
ds. H. de Jong, Kampen

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur ds. G.C. van Rheenen 
Doopdienst

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

19.30 uur
ds. E. van ’t Slot

10.00 uur
dhr. P. Kruijt StinsContaKtdienst

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur ds. H.J. van Maanen, 
IJsselmuiden

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur
ds. G.C. van Rheenen

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur ds. H.J. van Maanen, 
IJsselmuiden

19.00 uur
Johannes de Heer-dienst 

9.30 uur ds. G.C. van Rheenen 
Belijdenisdienst

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur
ds. G.C. van Rheenen

9.30 uur ds. G. de Goeijen, Den 
Ham, gez. dienst met Open Kring

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur 
ds. J.H. van Wijk, Windesheim
19.00 uur Avondontmoetings-

dienst Westenhage

10.30 uur
pasteur E. van Hilten-Matthijsen

10.30 uur
pasteur I.P. Epema

10.30 uur
pasteur R. Roukema

10.30 uur
pasteur R. Ming Kong

10.30 uur
pasteur R. Roukema

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
mw. L. Brugmans

tel. scriba: 038-4215164

www.stinskerk.nl

Eglise Wallonne
Waalse Kerk

Schoutenstraat 4
8011 NX Zwolle 
ds. R. Roukema

038-4533557
tel. secrétaire 
06-40063459

www.waalsekerkzwolle.nl

zondag 
24 februari

zondag 
3 maart

zondag 
10 maart

woensdag 
13 maart
Biddag

zondag 
17 maart

zondag 
24 maart

zondag 
31 maart

zondag 
7 april  

zondag
14 april

Palmpasen

 

zondag 
21 april 

Eerste Paasdag 

zondag 
28 april 

De diensten in de Goede Week (maandag 15 april tot en met zaterdag 20 april) 
vindt u in het overzicht op pagina 19
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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. M.E. Dijk
REHOBOTH 10.00 uur ds. T. Dankers, Dalfsen
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga, Schrift en Tafel

ISALA 10.00 uur mw. T. Sloot
REHOBOTH 10.00 uur dhr. S. Bakker, Urk
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Knol
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. E. Urban

ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk 
REHOBOTH 10.00 uur ds. J..A. Woudenberg, Westerhaar
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur dhr. M. Hermse
REHOBOTH 10.00 uur ds. A. Jonkman, Veenendaal
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Mulder
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G. Nijland

ISALA 10.00 uur mw. M. Overbosch
REHOBOTH 10.00 uur ds. J. Kuik, Kampen
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins

ISALA 10.00 uur dhr. M. Hermse
REHOBOTH 10.00 uur ds. H. de Jong, Kampen
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. J. Hagg

ISALA 10.00 uur mw. T. Sloot
REHOBOTH 9.30 uur ds. J.H.N. Veldhuizen, Kampen
RIVIERENHOF 10.00 uur 
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur ds. A.J. Hasker
REHOBOTH 9.30 uur ds. P. van Veen, Harderwijk
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. T. Lips

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 24 februari  Stille Hulp
zondag 3 maart Zending/GZB
woensdag 6 maart (Aswoensdag) Kerk in Actie
zondag 10 maart Wijkkas
woensdag 13 maart (Biddag) Zwols diaconaal doel
zondag 17 maart Onderhoud kerkgebouwen
zondag 24 maart Exploitatie PGZ
zondag 31 maart Onderhoud orgels
zondag 7 april Door wijkdiaconie vast te stellen doel
zondag 14 april  (Palmpasen) Vakantieweken Gehandicapten
zondag 21 april (1e Paasdag) Paascollecte
maandag 22 april (2e Paasdag) Paascollecte
zondag 28 april Diaconale Noodhulp
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9.30 uur
ds. B. Woord 

9.30 uur
ds. W.P. Ferguson, Zwolle

19.00 uur Sing-in in de Ichtuskerk 
mmv Bonton

9.30 uur
ds. P.W. Dekker, Wierden

9.30 uur
ds. R. Vissinga, Kampen

9.30 uur
dhr. J. Otten, Rijssen

9.30 uur
ds. P. van der Meulen, Apeldoorn

9.30 uur
ds. J. Bos, Rolde

9.30 uur
mw. H. Schröder 

E-meeting
19.00 uur Vesper

9.30 uur
ds. A. van der Spek, Zwartsluis

9.30 uur
mw. R. van Dijk, Hoogeveen

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

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. M.E. Jonker 

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
prof. dr. S. Hiebsch 

10.00 uur
ds. M.E. Jonker 

Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. M. E. Jonker

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur 
ds. M.E. Jonker 

Heilig Avondmaal

10.00 uur
prof. dr. L.J. van den Brom

zondag 
24 februari

zondag 
3 maart

zondag 
10 maart

woensdag 
13 maart
Biddag

zondag 
17 maart

zondag 
24 maart

zondag 
31 maart

zondag 
7 april

zondag
14 april

Palmpasen

zondag 
21 april 

Eerste Paasdag 

zondag 
28 april 

De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bij de redactie bekend op 5 februari 2019.

De diensten in de Goede Week (maandag 15 april tot en met zaterdag 20 april) 
vindt u in het overzicht op pagina 19

ISALA 10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff
REHOBOTH 9.30 uur ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. Z. Hazelhof (vicaris bij ds. I.P. Epema)

ISALA 10.00 uur dhr. M. Hermse
REHOBOTH 9.30 uur drs. E. Akkerman, Emmen
RIVIERENHOF 10.00 uur 
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins
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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!

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


