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Het thema van dit blad is: ‘Een lichtend vuur’. Het vuur van Pasen wordt via Pinksteren een
vuur dat nooit meer dooft! Pastor Jaap van de Poll (VEZ) schrijft in dit nummer: “Verlangen
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onderwerpen in dit nummer zijn: Zending vroeger en nu, Taizé-ontmoeting in het MiddenOosten, Vurigheid in zingen en het ‘vuur van Maria’. Diaconaal consulent Wim van Ree
schrijft op pagina 12: “Laat de kerk van 2019 een pleisterplaats zijn waar ruimte is, waar
mensen worden gekend in wie en om wie ze zijn. Een dergelijke kerk houdt het vuur van
geloof, hoop en liefde brandend.”
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foto: Tineke Vlaming

De Geest gaat haar eigen gang
We leven in Pinksteradvent. Wij verwachten de komst
van de Heilige Geest. De Geest die voor ons pleit, die
ons troost, die enthousiasmeert. Dit laatste betekent
letterlijk: door God begeestert. Zijn Geest die in mij
werkt. De belofte van de Geest. De Geest is echter
ongrijpbaar. Laten wij haar claimen door pinkster- en
charismatische groeperingen? Voor deze groeperingen
bestaat in onze kerken huivering. Anderen zien ze als
zuivering. Voelen wij iets van haar begeestering? Iets
van haar vernieuwing? Horen wij de Geest nog ritselen
en knisperen?
Romeinen 14: 21: “Zij aan wie hij niet verkondigd
is, zullen zien; zij die niet over hem hebben gehoord,
zullen tot inzicht komen.”

Twee journalisten

In het onafhankelijke weekblad De Groene Amsterdammer is een boeiende briefwisseling geweest tussen
twee journalisten over religie. Zij, zestiger, heeft
spijt dat ze niets aan haar kinderen heeft meegegeven
van haar katholieke opvoeding. “Het grootste gemis
na de ontkerkelijking is”, zo stelt zij, “dat wij geen
verlossing meer accepteren. Het enige wat dan
overblijft, is het slachtofferschap, voedingsbodem
voor populisme.” Hij, vijftiger, behorend tot de
intellectuele voorhoede van Nederland, waar het ‘not
done’ is om religieus te zijn, hij is gaan proefgeloven,
en proefgeloven werd geloven. Maandelijks bracht hij
verslag uit van zijn geloofsontwikkeling. Een van zijn
verslagen begon met een intrigerende zin: “Het geloof
dat van binnenuit wordt beleefd, ziet er flink anders uit
dan het geloof dat van de buitenkant wordt bekeken.”
4

Twee filmmakers

In de lente van 2017 kwam de film Hier ben ik uit:
twee atheïstische filmmakers volgen een dominee in
zijn werk. Sindsdien gaan beiden zondags geregeld
naar de kerk van de hoofdrolspeler. Een van hen legt
uit: “… wat je uit de Bijbel kunt putten, is ontzettend
actueel en relevant. Er is een enorme behoefte aan
zingeving, aan duiding van het leven die dieper gaat.”
“Een biljartclub bijvoorbeeld biedt gezellige troost”,
zegt de ander, “voor mijn gevoel vind je in de kerk
troost. Troost die reflecterend is voor de ziel. Dat gaat
een spade dieper. Tevens word je in de kerk tegen de
haren ingestreken.”

Een godsdienstwetenschapper

Een godsdienstwetenschapper (bestudeert alle
godsdienst als fenomeen, terwijl hij niet in een
geloofstraditie staat) uit België stelt: “… een sterk punt
van het christendom is dat het zegt: religie heeft niet
zozeer te maken met de gemeenschap waar u nu toe
behoort, maar met de gemeenschap waar u toe kunt
behoren. Iedereen kan christen worden, wij allen zijn
kinderen van God.”
Jesaja 43: 19: “Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu
ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?”
Ds. Cor Baljeu
(predikant Open Kring)

Op deze pagina in Gaandeweg geeft de redactie het woord
aan iemand van buiten de PKN. Dit keer is dat Jaap van de Poll,
pastor Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ).

Verlangen naar het
lichtend vuur
In de eerste week nadat de zomertijd is ingegaan, werd
ik er op een avond weer even fijntjes mee geconfronteerd
dat we zo gewend zijn aan licht. Een uur later donker.
Heerlijk, zomertijd! Maar toen ook echt. Pikdonker was
het! Want de straatlantaarns deden het niet. Misschien
ontregeld door die zomertijd.
Licht valt dus echt op als het donker is. Juist door het
ontbreken ervan. Dan besef je weer eens hoe afhankelijk
we zijn van licht.
“Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend
licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood
werden door het licht beschenen.” (Matt. 4:16).
Dit zijn woorden van de profeet Jesaja die werkelijkheid
werden in Galilea, toen Jezus begon met het verkondigen
van het koninkrijk van de hemel dat nabij is.
Jezus, het licht dat ons beschijnt. Een schitterend licht.
Een licht dat sterker is dan de schaduw van de dood.
De lichtstraal van zijn liefde die doordringt in het duister.
De mensenmassa in het toenmalige Galilea en verre
omstreken laafde zich aan het licht dat hij bracht.
Een paar jaren later leek het licht gedoofd. En dan doel ik
niet alleen op Goede Vrijdag, de dag waarop het pikdonker
werd toen Jezus stierf aan het kruis. Maar vooral op Hemelvaartsdag. Veertig dagen nadat het licht op paasmorgen
schitterde en krachtiger scheen dan ooit – de dood is overwonnen – was Jezus ineens niet meer ‘tastbaar’ onder ons.
Sindsdien zien we hem niet meer met onze ogen.
Hoe moet het nu verder? Hoe komen we nu aan dat licht?

Pinksterbloemen

foto: Tineke Vlaming

De Geest brengt het licht en het leven in ons.
De Geest geeft ons kracht en vuurt ons aan om het licht
te delen met anderen.
De Geest verlicht het pad waarop wij lopen,
in navolging van Jezus.
De Geest verbindt ons in eenheid als kerk van Jezus
Christus, in verbondenheid met Gods verbondsvolk Israël.
De Geest doorbreekt grenzen: tussen kerken en
denominaties, tussen mensen en volken, tussen mijn
ongeloof en geloof dat God wonderen kan doen.
Verwachten wij dat nog?
Verlangen wij nog naar dat lichtend vuur van de Geest?
Geest van God, wij verwachten U!
Vul en vernieuw ons met uw lichtend vuur!

Johannes de Doper had het al gezegd: “Hij zal jullie dopen
met de heilige Geest en met vuur!” (Matt. 3:11) en Jezus
herhaalde en bevestigde die woorden vlak voor zijn Hemelvaart (Hand. 1:5). Blijf wachten op de belofte van de
Geest! Wachten is verwachten. Wat houdt die belofte in?
Wat kunnen we verwachten? "Ik laat jullie niet als wezen
achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de
wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel
zien, want ik leef en ook jullie zullen leven," zei Jezus
(Joh. 14:18-19).
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Luther en missie: de weg kwijt versus
‘alle gelovigen zijn zendeling’
De redactie van Gaandeweg vroeg aan Praxedis Bouwman,
voorzitter van het Luthers Zendingsgenootschap, om een
artikel over zending ‘vroeger en nu’1.
Maarten Luther en zijn visie op zending is een zoektocht in
een omgeving van schurende controverses. Tot lang na de
Reformatie heerste de opvatting dat de kerkhervormers
volledig verzaakt hadden op het gebied van de missionaire
actie en de missionaire opdracht van de kerk.
Gustav Warneck, de vader van missiologie als een theologische discipline, schrijft in 1906 dat dat zo is omdat:
‘fundamentele theologische inzichten ze hinderden om
hun daden, maar zelfs ook hun denken, een missionaire
richting te geven’.
Een herziening van deze opvatting vond plaats toen onderzoekers Luthers schrijven nog eens nader gingen bestuderen.
In het Duitse ‘Evangelische Kirchenlexikon’ (1962) wordt
in bijna triomfantelijke woorden beschreven hoe de inzichten inzake Luther en zending aan het kantelen zijn. Luther
vindt immers dat het evangelie voor de hele wereld is en
alle volkeren moet bereiken, hij ziet het als een plicht voor
iedere christen om missionair te zijn, ‘zowel overzees als in
Duitsland, zo vaak hij met heidenen of Turken in aanraking
komt,’ dominee of niet. (Met ‘Turken’ bedoelde Luther
moslims, de inwoners van het Ottomaanse of Osmaanse
Rijk (1299-1922)).
Bij Luthers noorderburen had men Luther van het begin af
aan al anders begrepen. De Zweedse koning Gustaaf Wasa
gebruikte de aansporing tot missie vanaf 1559 toen hij de
aanzet gaf tot het zendingswerk onder de (heidense) Lapse
bevolking in het noorden.
De Nederlanders waaiden uit via de VOC (1602) – verlost
van het juk van de Spanjaarden – en lieten zich in de Oost
niet onbetuigd. In het kielzog kwamen natuurlijk ook Nederlandse lutheranen, die bijvoorbeeld in Kaapstad (Zuid-Afrika)
al vanaf 1743 onderhandelden om ook een andere christelijke
traditie dan de gereformeerde uit te mogen dragen.
Het Nederlands Luthers Genootschap voor de EvangelischLutherse Zending, opgericht in 1852, had echter een andere
ontstaansreden: tegen vrijzinnigheid, vóór het behoud
van de orthodoxe lutherse leer. Verschillende initiatieven
leidden uiteindelijk in 1872 tot de oprichting van wat nu
nog steeds het ‘Nederlands Luthers Genootschap voor
In- en Uitwendige Zending’ heet. Bedoeld om in brede zin
zending onder de heidenen te gaan uitoefenen, maar ook
om de eigen predikanten toe te rusten. Het Genootschap
is daarmee één van de oudste zendingsgenootschappen,
dat wonderlijk genoeg zowel de ‘buitenlandse’ missie
als de ‘binnenlandse’ missie tot doel had. Dat laatste is
momenteel een urgent onderwerp van gesprek in veel
Europees lutherse missieorganisaties en kerken op basis
van de veranderde positie van kerk in de samenleving.
1
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In lange versie verscheen dit artikel in Tussenruimte, een uitgave
van de Nederlandse Zendingsraad.

Luther en missie

Volgens Luther moet ieder individu het woord van God
horen als wet en evangelie. De kerk vindt haar missie in
de ‘Missio Dei’, Gods missie om de verlorenen te redden,
zending is bij uitstek het werk van de drie-ene God. Alle
gelovigen zijn beschikbaar voor God om het woord van
verlossing uit te dragen.
De kerkhervormer realiseerde zich dat het werk van de
Heilige Geest nooit af zou zijn in dit leven, zoals ook de
missie van het evangelie nooit de bekering van iedereen
zal bewerkstelligen. In plaats daarvan wordt van christenen
gevraagd om, altijd vernieuwd door geloof, hoop en liefde,
geduldig het kruis van lijden te dragen. Zonder de hoop te
verliezen op de overwinning van God op de krachten van
de duivel, moeten christenen zich realiseren dat ze altijd
een minderheid zullen zijn.

Lutherse zending nu

Het NLG is in 2004 buiten de Protestantse Kerk in Nederland gebleven. Het Genootschap ondersteunt de levendige
lutherse traditie in Nederland en het buitenland, financieel
en/of met deskundigheid. Daar is voor gekozen omdat het
NLG een stabiele, maar kleine speler in het veld is en geheel
op vrijwilligers draait. Een groot deel van de ‘lutherse’
zendingsopdracht is ondergebracht in Kerk in Actie.
In het binnenland geeft het Genootschap ieder jaar het
Evangelisch-Luthers Dagboek uit, met het luthers dienst- en
leesrooster, dagelijkse meditaties en een adressenbestand.
Daarnaast worden op aanvraag lutherse projecten (mede)
ondersteund.
In het buitenland ligt de nadruk op Suriname en het Indonesische eiland Nias en de daarnaast gelegen Batu-eilanden.
Zo restaureerde het genootschap lutherse bejaardenhuizen
in Paramaribo, het Bätzorgel in de Maarten Lutherkerk en
ondersteunde het met emeritus predikanten vacatures in het
dominees-bestand van de lutherse kerk in Suriname.
Vanouds draagt het Genootschap bij aan het theologisch
onderwijs op Nias en het helpt ook bij het bouwen van
scholen en pastorieën en bij de pensioenen van predikantsweduwen bij gebrek aan pensioenvoozieningen en nog veel
meer praktische zaken.
Indachtig het luthers wereldwijd denken over ‘ontwikkeling’
is het Genootschap een bescheiden, maar trouwe partner
van de afdeling Worldservice van de Lutherse Wereldfederatie (LWF). Worldservice, partner van de UNHCR (de
mensenrechtenafdeling van de Verenigde Naties), is de uitvoerder van ontwikkelingshulp en noodhulp via de LWF.

Meer informatie over het Nederlands Luthers
Genootschap voor In- en Uitwendige Zending:
www.luthersgenootschap.nl.
Een gift is welkom op NL28 INGB0000043360,
tnv Nederlands Luthers Genootschap Woudrichem.

Vlammend vuur van liefde

Beeld van Maria in de kathedraal van Ely (Groot-Brittannië)
foto: Joop van Putten

Anna Hoogendoorn schreef voor het Zwols Vocaal
Ensemble een tekst over Maria, waarin het woord ‘vuur’
drie keer voorkomt. De redactie van Gaandeweg vroeg haar
om een tekst te schrijven over achtergrond van het lied.
De afbeeldingen in de kinderbijbels uit mijn gereformeerde
opvoeding in een klein Brabants dorp zijn zwart-wit tekeningen. De plaats die Maria innam als moeder van Jezus
was bescheiden. De hoofdrol was voor haar zoon Jezus.
Met verbazing keek ik bij mijn buurmeisje thuis naar een
beeld van een vrouw in een blauwe mantel met een kind
in haar armen. Het stond op een hoekplank in de huiskamer,
vaak met een brandend lichtje erbij en een takje groen.
Ik wist niet wat te doen als de complete familie knielde,
waarbij zij een kruis sloegen en een gebed uitspraken dat
ik later bij de nonnen op school leerde kennen als het
“Wees gegroet Maria.”
“Zij vereren de moeder van Jezus,” legde mijn moeder uit
“en daarom knielen ze voor haar. Wij niet, dat doen alleen
katholieke mensen, voor hen is zij een heilige.”
Toen ik ruim vijftig jaar later in Engeland in de kathedraal
van Ely de vrouwenkapel betrad, ging ik zitten op een
bank tegen een van de vier muren, de rest van de vloer
was leeg. Om me heen voelde ik de aanwezigheid van
vele onzichtbare vrouwen die hier in de eeuwen voor mij
geweest zijn.
Een levensgroot beeld van een vrouw in een felblauwe
jurk (zie foto) leek vanaf grote hoogte over me heen te
kijken, maar haar ogen waren gesloten, haar armen naar
de hemel geheven. De gouden haren blonken in het licht
van het raam erachter.
Waarom ben je van steen? schreef ik in mijn dagboek,
waarom zit je niet naast me? Open je ogen en kom naar
beneden. We hebben je nodig om het vuur aan te wakkeren; vrouwen die voorop gaan, richting geven waar het
met ons mensen op de wereld heen moet.

Een paar weken later in de Zwolse Basiliek zag ik opnieuw
een Mariabeeld. Kleiner deze keer tegen een zijmuur
wederom in blauw gewaad, nu met een kind op de arm.
Werp af die blauwe mantel! schoot het door mijn hoofd.
En dat werd de dichtregel toen me gevraagd werd om
een tekst over Maria te schrijven voor een project van het
Zwols Vocaal Ensemble in 2007.
Het zwart en wit gekleurde gereformeerde verleden is
op de meeste plaatsen voorbij. We vormen met elkaar
een veelkleurige samenleving. De Mariabeelden uit de
katholieke traditie kunnen door iedereen gezien worden,
die een kerk binnengaat om te bidden, een kaars aan te
steken of stil te staan bij het leven van alledag. Dankbaar
denk ik aan het werk van de vele vrouwen èn mannen die
zich vrijwillig inzetten zodat kerken open kunnen zijn en
blijven. Beelden van lichtend vuur in ons midden.

Maria
Maria, vrouw, gekroond met heilig vuur
werp af uw blauwe mantel
kom tot ons als levend beeld
kom tot ons als levend beeld dat tot werken wekt.
Maria maak ons, o maak ons
ja, maak ons vol van vuur dat wenkt en werkt,
vlammend vuur van liefde, warm en puur.
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Christen in het Midden-Oosten
De Franse kloostergemeenschap Taizé organiseerde van 22
tot en met 26 maart 2019 voor het eerst een internationale
oecumenische jongerenontmoeting in het Midden-Oosten,
in Beiroet, Libanon. Dit deden zij samen met de Raad van
Kerken van het Midden-Oosten. Kerk in Actie besloot
deze bijzondere gelegenheid aan te grijpen om er met een
groep heen te reizen en aansluitend nog enkele van hun
projecten in Libanon te bezoeken. Carline Meijster (uit de
Oosterkerk) gaf zich op voor deze speciale reis geeft in dit
artikel een indruk weer.

Libanon

Het Midden-Oosten is tegelijk een logische en vreemde
plek om een christelijke ontmoeting te houden. Dit is nabij
waar de eerste gemeenten ontstonden, waar de wortels van
de kerk liggen en de kerkelijke tradities vele eeuwen oud
zijn. Het is echter ook de plek waar de islam vaak de boventoon voert. Er wordt echter geschat dat het percentage
christenen in Libanon rond de 35% ligt. In andere landen in
het Midden-Oosten ligt dat eerder rond de 10%. In Libanon
is christen-zijn dus niet ongewoon. Er zijn christelijke
dorpen en wijken en in het centrum van de stad is het even
normaal om een kerk tegen te komen als een moskee, zelfs
pal naast elkaar. Sterker nog: volgens de wet moet de president van Libanon altijd een christen zijn.
Dit is het land dat de Franse kloostergemeenschap Taizé
heeft uitgekozen om een internationale ontmoeting te
houden. 1600 jongeren, tussen 18 en 35, nemen deel. 1200
van hen komen uit het Midden-Oosten: Libanon, Syrië,
Jordanië, Irak, Egypte, Israël en Palestina. De overige 400
grotendeels uit Europa, enkelen uit andere werelddelen.
Taizé hoopt dat we ons geloof verdiepen door het te delen,
dat de jongeren van buitenaf kennis maken met de kerk
in het Midden-Oosten en dat we zoeken hoe we kunnen
samenleven met moslims.

Ervaringen

Na het eerste middaggebed van Taizé wandelen we in een
lange optocht richting de binnenstad voor workshops. Het
is indrukwekkend om door een stad in het Midden-Oosten
te lopen, de islamitische oproep tot gebed te horen en tegelijk te weten dat je in een lange rij christelijke jongeren
loopt. Hoewel wij elkaar allemaal niet kennen, uit volledig
verschillende culturen komen, voelen we ons toch verbonden
8

Taizé-bijeenkomst in Libanon
foto: Sandra Rijswijk

met elkaar. We weten dat we allemaal met hetzelfde doel
hier zijn: ons geloof beleven, delen en erin groeien. Te zien
dat zoveel jonge mensen, maar vooral ook zoveel jonge
christenen uit het Midden-Oosten hiervoor willen uitkomen,
dit opzoeken, geeft mij veel inspiratie.
Bijzonder zijn ook de diensten in de ‘Seaside Arena’, langs
de kust van Beiroet. Stuk voor stuk worden ze op de nationale tv uitgezonden door een christelijke tv-zender. Op
zondagavond krijgt iedereen bij binnenkomst een kaars
en terwijl we met z’n allen (in het Frans) zingen: ‘Jezus,
U bent het licht in ons leven’, dimmen de lichten, maar
verspreiden zich vanuit het midden talloze vlammetjes, als
iedereen de vlam van zijn aangestoken kaars doorgeeft aan
wie achter of naast hem zit. De grenzen tussen landen en
culturen ver-vagen en de grenzen tussen stromingen ook: we
vieren met elkaar dat Christus voor ons allen het Licht is.
Maandagmiddag gaan we niet alleen over de grenzen van
verschillende kerken, maar ook over de grenzen van ons
eigen geloof. In een gezamenlijke dienst met moslims,
wordt de nationale feestdag van de aankondiging van Jezus’
geboorte aan Maria gevierd. Dit verhaal komt terug in
Bijbel en Koran en vormt zo een mogelijkheid om samen te
vieren. Hoge geestelijken uit de islamitische gemeenschap
zijn ook aanwezig en zitten naast de vertegenwoordigers
van de christelijke kerken. Het is het teken dat christenen
en moslims in Libanon in vrede kunnen samenleven.
Met Kerk in Actie bezoeken we op onze laatste dag in
Libanon de NEST (Near East School of Theology). We
spreken er met een docent die in Nederland gestudeerd
heeft en getrouwd is met een Nederlandse man. Ze wonen
alweer jaren in Libanon. We vragen haar wat het grootste
verschil is tussen de landen en ze komt met een antwoord
dat voor mij deze reis goed beschrijft. ‘In Nederland moet
je je geloof veel meer verdedigen,’ zegt ze, ‘mensen vinden
het vreemd dat je gelooft. In Libanon is het vanzelfsprekender, je hoeft het niet uit te leggen.’ Natuurlijk kan het lastig
zijn om christen te zijn in het Midden-Oosten, maar in
Libanon was het geen opgaaf en lijkt het voor de jongeren
geen opgave te zijn. Ze groeien op in het geloof en blijven
betrokken. Die vanzelfsprekendheid van geloven, die zijn
we in het Westen kwijt geraakt. Ik ben dankbaar, dat ik dit,
zo ver van huis, toch weer even mocht beleven.

Inspiratie

Kapel in het Sint Liobaklooster (Egmond-Binnen)
foto: Saskia Dankers-Bruining

Naar aanleiding van het thema van deze editie van
Gaandeweg (‘Een lichtend vuur’) vroeg de redactie aan
meerdere gemeenteleden waar zij door geïnspireerd
worden in hun kerk. Wat raakt hen bij de activiteiten die ze
ondernemen en wat blijft hen bij?

“Er is een verbondenheid die ik als uniek
heb ervaren”

Saskia Dankers-Bruining (Stinskerk) ging mee met het
Kloosterweekend in het St. Liobaklooster (Egmond-Binnen;
zie foto boven). “Het kloosterweekend was voor mij erg
intensief. Sommige deelnemers vonden rust tijdens dit
weekend. Daar had ik ook op gehoopt, maar dat heb ik
helaas niet ervaren. Nu was het mijn eerste kloosterweekend, dus alles was nieuw en we waren met een grote groep
van zestien personen. Dat ik slecht sliep, hielp uiteraard
ook niet. De vieringen in de kapel vond ik mooi, maar ik
had op de een of andere manier verwacht daar meer uit te
halen. En – het zal de protestantse inborst zijn – ik miste
een uitleg bij de gezongen en gelezen teksten. Het gezamenlijk vieren van de eucharistie in een kring maakte wel
indruk. Maar de diepgang die ik zocht, vond ik in het
groepsprogramma. We concentreerden ons bijvoorbeeld
op een Bijbeltekst die een aantal keer werd voorgelezen,
waarbij je een fragment dat bij je binnenkwam uitsprak en
koppelde aan jezelf. Het is heel bijzonder om persoonlijke
dingen te delen met een groep mensen die je niet of nauwelijks kent. Je komt elkaar min of meer toevallig tegen in
zo’n weekend en gaat na een paar dagen weer uit elkaar.
Toch was er tijdens het weekend een verbondenheid die
ik als uniek heb ervaren.
Hans Smits (Open Kring): “De laatste jaren bezoek ik
bijna ieder jaar een klooster. Altijd met een groep, bijvoorbeeld tijdens een bezinningsreis in Frankrijk, met een
vriendengroep of georganiseerd door de kerken zoals
afgelopen februari in het Liobaklooster. Wat ik zoek in
een klooster is de rust: even uit de hectiek van alledag,
meedeinen op het ritme van de diensten. Even stilstaan

en terugkijken op de afgelopen tijd, op zorgen rond het
gezin of bij vrienden en kennissen en weer energie en
inspiratie opdoen voor als ik het klooster verlaat en de
wereld weer inga. Een soort pas op de plaats.
Deze inspiratie/energie haal ik in de rest van het jaar
vooral uit de natuur bij het hardlopen, fietsen en (alleen)
het Pieterpad lopen. Mijn hoofd leeg maken en genieten
van de natuur zoals een opkomende zon bij mist of, zoals
bij het wandelen tijdens dit kloosterweekend langs de zee,
de zon die als bij toverslag tevoorschijn komt tussen de
wolken; voor mij een teken van de Bron.
Een kloosterweekend met een groep heeft voor mij een
duidelijke meerwaarde. Tijdens het weekend doe ik ook
inspiratie op uit de levensverhalen van de groepsgenoten
en het open delen van de zorgen, maar ook uit de bronnen
waar een ieder zijn kracht uithaalt. Iedere keer kom ik
weer tot het besef dat wij allemaal onze eigen zorgen
hebben, en er op onze eigen wijze mee om gaan.”

Ontmoetingsplek Moderne Devotie

Elke twee weken komt er een groepje bij elkaar in café
het Vliegende Paard of in de Grote kerk. De samenstelling
en grootte van de groep wisselt. Uitgangspunt voor de
Ontmoetingsplek Moderne Devotie (OMD) is het gedachtegoed van Thomas a Kempis. Drie deelnemers uit de
Adventskerk vertellen over hun ervaringen.
Anneke Tuit. “We beginnen rond 18.30 uur en praten
even over wat algemene dingen met elkaar. Vervolgens
zingen we een lied uit de Taizébundel en daarna eten we
gezamenlijk. Na de maaltijd wordt er door de inleider van
die avond een tekst uitgereikt met teksten van Thomas
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a Kempis. Dit wordt eerst door de inleider voorgelezen
en daarna leest ieder het voor zichzelf in stilte. De vraag
‘welke zin (of deel daarvan) valt je op of spreekt je aan?’
is dan altijd wat volgt. Soms zijn er zinnen die mij aanspreken en soms is dat ook niet het geval. Maar ook al
is er niet iets wat mij speciaal aanspreekt dan is het toch
mooi om te horen wat anderen voor gedachten bij bepaalde teksten hebben.”
Margreet Overbeek: “In eerste instantie denk ik bij de
tekst vaak: wat moet ik hiermee? Maar door uitleg en
erover door te praten ga je de tekst begrijpen en toepassen
in het nu. Er zijn mooie en open gesprekken in een sfeer
van respect en vertrouwen en interesse in elkaar, dat is
wat me telkens weer raakt.”
Johan Deurloo: “Ik ben een grote bewonderaar van
Dietrich Bonhoeffer. Via hem ben ik terecht gekomen bij
Thomas a Kempis en dat leidde weer tot mijn deelname
aan het Ontmoetingshuis Moderne Devotie, opgericht en
geleid door Hans Tissink.
Ik loop daar nu al zo’n twee jaar mee en geniet van bijna
elke bijeenkomst. Ik ben hard aan het zoeken naar wat
de Bijbel en alles daar omheen voor mij persoonlijk kan
betekenen. Ik leer daar veel van de inleidingen, maar meer
nog van de persoonlijke ervaringen die de deelnemers
dikwijls naar voren brengen.”
Anneke Tuit: “We eindigen de avond altijd met het zingen
van een lied en een moment van stilte waarin een ieder
die dat wil een kaarsje kan aansteken voor iemand anders
of voor zichzelf.”
Johan Deurloo: “Het zijn niet alleen leerzame bijeenkomsten, maar het is ook nog eens een gezellig gebeuren.
Naast de vaste deelnemers zijn er ook dikwijls nieuwelingen bij of sprekers die zijn gevraagd een speciaal onderwerp
uit de doeken te doen. Juist deze afwisseling maakt de
avond altijd weer de moeite waard. Ik kan aan ieder die dit
leest aanbevelen gewoon eens een keer een avond mee te
maken. Je zult daar waarschijnlijk geen spijt van krijgen.”

“Een verdieping van mijn geloofsleven op
doorreis”

Een groep van ruim twintig personen (zie foto) maakte in
maart 2019 een Lutherreis, twee leden van de EvangelischLutherse Gemeente Zwolle (ELGZ) vertellen over hun
ervaringen.
Robert Kanning: “Voor mij als gedoopt, belijdend lid
van de ELGZ, wilde ik meer dan alleen schriftelijke informatie en verhalen over Luther. Welk effect heeft het ter
plekke zijn op je geloofsleven? Op pad dus, niet wetend
dat deze week met de aanslag in de tram in Utrecht en de
verschuiving naar rechts in het politieke veld de reis een
onverwachte aandacht gaf. Marktpleinen, musea, burchten,
kerken, beelden, schilderijen en landschappen verankeren
de vele verhalen over Luther en zijn invloed op de kerk en
maatschappij. Voor mij zijn er drie opvallende feiten:
1. Op 2 juli 1505 het onweer bij het dorpje Stutterheim:
Luther belooft de heilige Anna monnik te worden. In dit
angstig uur neemt hij zijn radicale besluit en toont vasthoudendheid.
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Deelnemers aan de Lutherreis bij een beeld van Luther in Eisleben

2. Op de Wartburg vertaalde hij met een groep medewerkers de Bijbel in begrijpelijk Duits, rekening houdend
met de verschillende dialecten. Hij moet een bijzonder
taalgevoel bezitten en een groot inspirator voor de groep
zijn om dit proces vol te houden.
3. Eén van zijn uitspraken, aangebracht in de Stadskerk
te Wittenberg: ‘Die wahre Schatz der Kirche is das
allerheilgste Evangelium der Herrlichkeit und Gnade
Gottes.’ Sola scriptura, sola fide en sola gratia. Geloven
is waar het Evangelie klinkt.”
Janke Geertsma: “We gingen kijken en beleven waar
Luther geboren en getogen is, gestudeerd, geleefd en
gewerkt heeft. We schaarden ons in de Sankt Georgienkirche in Eisennach rond het doopvont, dat bekleed is met
symboliek. J.S Bach is hier gedoopt en Luther zong als gymnasiast in het koor. Met een mooie uitleg door onze gids ds.
Hans Mudde besefte ik voor het eerst op welke historische
grond we stonden. Dat je je doop iedere dag opnieuw mag
aantrekken als een dagelijks kleed, was voor mij een prachtige gedachte die werd geuit door één van de groepsleden.
Iedere avond na de maaltijd was er een tafelgesprek waarin
we onze indrukken met elkaar konden delen, het werd
afgesloten met een avondgebed. Iedere dag weer een
bijzonder moment.”
Robert: “Heel indrukwekkend vond ik het bezoek aan de
Petri-Kirche in Eisleben waar Luther gedoopt is. Deze
laatgotische hallenkerk ademt na de restauratie in 2010
een ongelofelijke harmonie met als bijzonderheid een
cirkelvormig doopvont gemaakt in de vloer van het schip
voor het altaar. Terplekke hebben we een kaars aangestoken en gebeden voor de slachtoffers en de hoop uitgesproken dat vergelding uitblijft. Kortom, een verdieping en
verrijking van mijn geloofsleven op doorreis.”
Janke: “Tijdens de terugreis naar Nederland, vol van alle
indrukken en verhalen van Luther, vroeg ik me af: Hebben
we hem niet op een te grote hoogte geplaatst de afgelopen
dagen? Ik denk het niet. Luther is een mens van vlees en
bloed, maar zeer begenadigd, gedreven en strijdvaardig.
Hij heeft ons een grote schat nagelaten. Het was bijzonder
om elkaar als gemeenteleden op een andere manier te
ontmoeten. Een mooie en blijvende herinnering.”

Column
Een lichtend vuur
Taizéreis

Ds. Hans Tissink bezocht de zomer van 2018 samen met
zeven Zwolse jongeren (uit onder andere de Oosterkerk
en de Adventskerk) de kloostergemeenschap van Taizé
in Frankrijk. Wat maakt Taizé zo speciaal? Ds. Tissink
stelde ter evaluatie aan de jongeren drie vragen: Wat liet
je achter? Wat nam je mee naar huis? Wat is deze week
je lievelingslied geworden? Hier volgen enkele reacties.
Carline: “Wat ik achterlaat in Taizé zijn de mooie mensen
die ik heb leren kennen in mijn ‘small group’, maar ook
de sfeer die er heerst (het samenzijn, de verwelkoming
van iedereen, ongeacht cultuur/religie). Wat ik meeneem
is: rust. De hernieuwde wetenschap dat ‘er zijn’ genoeg
is, dat verwachtingen niet altijd uit hoeven te komen, dat
je je verwachtingen niet te veel druk op jezelf moet laten
leggen. Overigens makkelijker gezegd dan gedaan, maar
wel een les waaraan ik nog eens hoop te denken. Mijn
favoriete lied van deze week blijft: Herre visa mig vägen
(Heer, wijs mij mijn weg en leidt mij er veilig overheen,
geef mijn hart rust). Ik vind het mooi omdat het de zoektocht door het leven weergeeft, waar ik zelf ook mee
bezig ben, en ook weergeeft dat we God mogen vragen
om erbij te zijn, de weg te wijzen. Het gebed om rust …
Dat hoop ik mee te nemen als een blijvend gebed.”
Merel: Wat ik achterliet in Taizé is de angst om me echt
met iemand te verbinden. Wat me vooral geraakt heeft is
het samenzijn, het samen leven. Dat alles er al is en dat het
goed is, hoe dan ook. Mijn lievelingslied is Viespate tu vis
kazinaj (lied 136). Ik kan niet zeggen waarom, dat vind ik
juist het mooie van muziek. Soms raakt iets en dan is dat
een waarheid zonder dat ik er woorden aan kan geven.”
Job: “Ik liet een heleboel onrust en verdriet achter. De
gebedsdiensten, de stiltes, de goede gesprekken, de fijne
mensen, de fijne wandelingen hebben me vooral geraakt.
Mijn lievelingslied is Nada te turbe (50). Dit lied is de
hele week niet gezongen, behalve op vrijdagavond voor
het eten, speciaal voor mij nog wel! Wat mij vooral aanspreekt is de strekking: laat niets je verontrusten, je bang
maken.”
Joël: “Ik vond het een heel bijzondere ervaring, en het
mooist vond ik onze open bijbelgroep waar ik veel mee
heb kunnen praten. Mijn lievelingsliedje is er een waarbij
de melodie bleef hangen: Ô toi, l'au-delà de tout (149).”

Een vuur trekt altijd aandacht. Het is opvallend hoeveel mensen er toestromen als ergens brand is uitgebroken: zij willen
die laaiende vlammen met eigen ogen zien! In de scheepsvaart
worden vuurtorens gebruikt om schepen te waarschuwen of de
weg te wijzen. Voor de dichter van psalm 119 is de Bijbel zo’n
soort licht, hij schrijft: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.’
Nu ik dit schrijf is net het Zwolse Bijbel Project begonnen.
Tot half juni schrijven Zwollenaren de Bijbel over in het hoogkoor van de Grote Kerk. Hiermee treden zij in de voetstappen
van de Moderne Devoten die in de Middeleeuwen in Zwolle
meermaals de Bijbel overschreven. De beroemdste Bijbel is in
opdracht van de Utrechtse Mariakerk in het Zwolse Fraterhuis
gemaakt. Zwolse kunstenaars zorgden voor prachtige versieringen waaronder miniatuurtjes van Bijbelse taferelen. Deze
Bijbel is helaas beschadigd. Hoog tijd om een nieuwe te
schrijven. Als zoveel mogelijk Zwollenaren mee doen moet
het kunnen!
Mensen blijken om uiteenlopende redenen mee te doen. Bijvoorbeeld uit liefde voor de Bijbel of vanwege de historische
waarde van een nieuwe Zwolse Bijbel of uit meer algemene
religieuze interesse. Iemand zei, nadat hij geconcentreerd had
zitten schrijven: ‘Ik ken de Bijbel niet zo goed. Ik ben eigenlijk
wel nieuwsgierig geworden hoe het verhaal waaraan ik net
geschreven heb verder gaat en ga het binnenkort eens in een
bijbel opzoeken.’
Voor lang niet alle Zwollenaren is de Bijbel een licht op hun
pad. Veel mensen tasten over God in het duister. Maar sommigen ervaren wel een zeker verlangen. Al kan het verstand God
niet doorgronden, de ziel kan hem wel voelen.
De zestiende-eeuwse Spaanse mysticus Johannes van het Kruis
schreef een gedicht: De donkere nacht van de ziel. Het gaat
over iemand die naar God verlangt maar het zicht op Hem
kwijt is. Volgens Johannes is dat een voordeel: met ons verstand verwarren we God vaak met onze eigen ideeën over
Hem. Maar als die beelden vervagen krijgt het verlangen
de kans om ons te gidsen. In zijn gedicht schrijft Johannes:
‘Ik had geen ander leidslicht dan wat er in mijn eigen binnenste
brandde.’ Verlangen is een lichtend vuur. Zoals een vuurtoren
een schip op een veilige route leidt, leidt verlangen ons zekerder naar God dan ons verstand kan doen. De Bijbel schiet
daarbij graag te hulp!
Stadspastor Mariska van Beusichem
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Veelkleurigheid
foto: Tineke Vlaming

Een vuur dat nooit
meer dooft
Pinksteren is het feest van de kerk wereldwijd. Voor Pinksteren zat een groepje mensen te wachten op wat hen was
voorspeld, maar niet goed wist wát hun te wachten stond.
De Geest brak door, mensen in verwarring, mensen uit de
hele wereld, mensen van diverse pluimage hoorden dat
God sprak tot de wereld en daarbij zich niet beperkte tot
een selecte groep. Frisse lucht en zuurstof kwam de kerk
van die dagen binnen, het vuur werd daardoor aangewakkerd en kon zo blijven branden.
Wat is er na 2000 jaar in ons land van overgebleven?
De secularisatie verslaat z’n duizenden en als kerk voelen
we ons gemarginaliseerd. We doen er niet meer toe, zo
lijkt het. Een reden om de veren maar te laten hangen en
een beetje in marge door te ploeteren en conserveren wat
we nog hebben en dat vooral koesteren? Houden wat we
hebben, desnoods op een lager pitje?
Als Protestantse Gemeente Zwolle zitten we noodzakelijkerwijs in het proces van Heilige Huisjes. De uitgaven
dienen te worden aangepast aan de realiteit van de inkomsten en dat is heel verstandig. Een reactie kan dan zijn
om in je kerkelijke schulp te kruipen en het kerkenwerk
op kleinere schaal voort te zetten. Het vuur dreigt dan te
doven. Dit is niet de bedoeling van Pinksteren. De kerk is
er niet voor zichzelf, maar voor de ander.
De kerk wil graag diaconaal en missionair zijn. Laten
we dan ook zijn wat we zeggen te zijn. De kerkdeur mag
gerust wat meer open, zo komt er zuurstof en frisse lucht
binnen. Het vuur blijft alleen dan brandend. Stel de kerk als
gemeenschap en als gebouw open voor migrantenkerken,
open de deur voor initiatieven die het leven van mensen
mooier en beter maken. Je haalt wellicht een ander type
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mensen binnen, mensen die er anders uitzien, het anders
doen of die zelfs anders ruiken. Misschien gaat het om mensen met wie je liever niet gezien wil worden, maar die er toch
bij horen. Ervaar het onbekende niet als bedreigend en durf
je kwetsbaar op te stellen. Het kerk-zijn wordt minder voorspelbaar, maar er is nieuwe zuurstof en een frisse wind
nodig om het vuur brandend te houden.
In mijn werk kom ik veel mensen tegen die beschadigd
en gemarginaliseerd zijn. Ze hebben het niet gemaakt in
het leven en voelen zich een loser. Zij herkennen de boodschap van de kerk niet (meer). Voor hen is dit een luxe
bezigheid en valt het buiten hun leefwereld. Zij staan in
de overleefstand en hebben vaak niet meer de ruimte in
hun hoofd om aan ‘geestelijke’ zaken toe te komen. Het
gaat om mensen die niet komen met hun zonden, maar
met hun wonden. Laat de kerk van 2019 een pleisterplaats
zijn waar ruimte is, waar mensen worden gekend in wie
en om wie ze zijn. Een dergelijke kerk houdt het vuur van
geloof, hoop en liefde brandend. Een dergelijke kerk doet
er werkelijk toe, wel of niet gemarginaliseerd.
Wim van Ree, diaconaal consulent PGZ

Vurigheid in zingen,
in gesprek met zangdocente Maria Bloem
De dichter, componist wil iets duidelijk maken. Hoe
breng je de kracht van een lied over? En wel zodanig dat
de tekst niet alleen technisch goed wordt gezongen, maar
ook de Geest waarmee een lied is geschreven voelbaar
wordt. Cor Baljeu in gesprek met zangdocente Maria
Bloem, familienaam Dette.
Zij zingt al haar leven lang. ‘Zingen is voor mij ademen,
een eerste levensbehoefte, net als eten, slapen en liefhebben’. Ze is geboren in de Duitse Democratische
Republiek. Haar vader is cantor en organist geweest.
Haar moeder was eveneens cantor ‘… in de DDR was
cantor werk, geen vrijwilligerswerk!’
Met een glimlach zegt ze: ‘Ik zong al in de buik van mijn
moeder’. Ik associeerde een variatie op Psalm 139, 13b:
‘U weefde mijn zangtalent in de buik van mijn moeder!’
Haar ouders behoorden tot de Hernhutters. In hun spiritualiteit is de rol van muziek bijzonder groot. ‘De aardse
koren vormen een afspiegeling van de hemelse, dus zo
goed mogelijk, want het is tot eer van God!’

Oost en west

Via ontmoetingsweekenden van de Herrnhuttersjeugd in
Oost-Berlijn leerde zij Hans Bloem kennen. De ontmoeting werd liefde. Liefde werd huwelijk. Na tweemaal
uitstel, vanwege niet op orde zijnde papieren, trouwden
zij in 1985.
Haar zangstudie werd bepaald door de politiek. Zelf wilde ze
solist worden, maar ze mocht niet, dus werd ze koorzanger.
‘Met een in de kerk werkende vader was ik politiek niet
oké. Niet aan politiek doen was in de DDR uitgesloten.
Je moest keuzes maken. Zo niet? Ook al was je beter dan
de rest, je stond toch aan de kant.’
In Nederland braken moeilijke jaren aan. Zij was hier ‘de
vrouw van Hans’, niet meer Maria met die prachtige stem.
Haar artistieke leven stond op een laag pitje. Ze moest alles
zelf uitzoeken, voelde zich alleen. Ze spreekt liefdevol over
de DDR. ‘Als iemand ‘Ossie’ roept, dan vind ik dat een
eretitel, want voor mij betekent dat betrouwbaar, bekwaam, integer.’1
Wonen in Nederland was voor haar een strijd. Ze had veel
discipline nodig, ‘ik moest wel!’ Ze leerde houden van
de taal via boeken van Godfried Bomans en liederen van
Herman van Veen.

Lichtend vuur

Ik luister geboeid naar een bevlogen vrouw en vraag: ‘hoe
kan een lied tot leven gebracht worden, zodanig dat de
geest van dat lied voelbaar is?’ We kijken elkaar aan en
1

Nadat de Duitse Democratische Republiek en de Bondsrepubliek
Duitsland in 1990 weer verenigd zijn tot één land werden de bewoners
van beide fuserende landen betiteld als respectievelijk ‘Ossies’ en
‘Wessies’ (lees: Oost-Duitsers en West-Duitsers).

foto: Hans Bloem

realiseren dat deze vraag eigenlijk niet te beantwoorden
valt, want de Geest waait waarheen zij/hij wil! Zo vervolgt
ook ons gesprek.
Ze noemt voorbeelden: ‘in de werken van Kurt Weill en
Bertolt Brecht proef je power, protest, passie’. Felix
Mendelssohn is haar favoriet. ‘Hij kijkt achter de coulissen.
In zijn werken laat hij hoop zien. Dat is kunst! Toch ook
het doel van kerkmuziek? Mensen bemoedigen met
ervaringen van hoop?’
Ze vertelt over momenten waarin de ziel geraakt
werd tijdens haar werk als zangdocente. ‘Mijn eerste
leerling in Dronten (hier werkte Maria 22 jaar aan de
muziekschool, CB) was gehandicapt. Hij zong My Bonny
is over the Ocean. Ik hielp hem en zag voor mijn ogen
een gehandicapte jongen mens worden. Werken met de
stem is werken met de mens.’ Enthousiast citeert ze uit
het moderne sprookje De kleine prins: “Je blijft altijd
verantwoordelijk voor wat je tam hebt gemaakt.” Mijn
vader leerde mij dat je niet eens hoeft te beginnen als
je niet van je leerlingen houdt. De stem zegt veel over
iemand. Ik leer geen trucjes, want perfectie bestaat niet,
het leven is ook niet perfect. Intuïtief aanvoelend wat de
leerling of de interpretatie van het lied op dit moment
nodig heeft, dat is mijn werk. Het is iets dat ik niet kan
verklaren, noem het een genadegave, een charisma, een
geschenk. Uiteindelijk moet God zelf zijn lof bereiden uit
dat wat wij doen! Een ontspannen gedachte, maar zonder
ontspanning kan er geen levensstroom vloeien.’
Lichtend vuur ontlokken aan lied, componist of leerling?
Het valt niet te organiseren. Het ligt op het gebied van aanvoelen, fingerspitzengefühl.’ Plotseling zegt ze gedecideerd:
‘Dit moet jij ook ervaren in het pastoraat!’ Hierop vertel ik
een verhaal uit mijn vorige gemeente. Ineens zie ik de
parallel in ons werk: Maria laat het lichtend vuur van
mensen tevoorschijn zingen. Ik luister het lichtend vuur
van mensen tevoorschijn. Beiden mensen hoop biedend.
Wat een prachtig werk!
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Aandacht voor
Cursus ‘Luisteren naar Gods stem’
Veel mensen hebben wel eens ervaren dat je bij het lezen in de Bijbel of tijdens een preek iets ontvangt dat echt ‘voor jou’ is.
Alsof God rechtstreeks iets tegen je zegt. Zou je daar meer van kunnen leren? Niet alleen voor jezelf, maar ook tot zegen voor elkaar?
Vanuit de Sionskerk wordt de cursus ‘Luisteren naar Gods stem’ aangeboden. Het is een cursus van drie avonden, met stukjes onderwijs, groepsgesprek en het oefenen in ‘werkelijk luisteren’.
Het onderwijs wil deelnemers een Bijbelse basis geven, en toerusting en handvatten voor de praktijk. De onderwerpen zijn:
Avond 1: Wandelen met God (over een persoonlijke relatie met God);
Avond 2: Wacht op de Heer (over tijd nemen voor God, stil worden en verwachting);
Avond 3: Rivieren van levend water (over de inwoning en vervulling met de Heilige Geest).
In de toerusting komen ook praktische zaken aan de orde zoals:
• Hoe spreekt God? • Hoe kan ik stil worden? • Welke obstakels kunnen er zijn? • Hoe weet ik of iets van God is?
Uitgangspunt bij dit alles is het geloof dat God wil spreken door zijn Heilige Geest en dat de Bijbel het vaststaande Woord van God
is, dat grenzen en richting aangeeft.
Tijd: woensdagavonden 1, 8 en 15 mei 2019, vanaf 19.45 uur. Plaats: Oelerbeek 12, Aalanden. Leiding: Dineke van Veluwen en
Henriët Ferguson. Opgave: mail naar dineke.van.veluwen@hetnet.nl of bel Henriët: 038-4578998. Ook voor verdere informatie kunt
u contact opnemen. Zie ook de website www.ewv.nl, onder ‘vorming’.

Boekenmarkt in de Sionskerk
Op zaterdag 11 mei (9.00-12.30 uur) organiseert de werkgroep Kerk en Israël de
jaarlijkse boekenmarkt in de Sionskerk,
Glanerbeek 10, Zwolle. Een breed aanbod

aan boeken zal gepresenteerd worden.
Onder meer de volgende categorieën worden te koop aangeboden: Israël, streekromans, hobbyboeken, thrillers, kinderboeken,

Konsalik. Koffie en thee staan klaar.
Daarnaast is er een stand van Christenen
voor Israël.

Klimaatverbetering
Ds. Jan Woltinge is in Zwolle betrokken bij Grootouders voor het Klimaat. Hij zegt: “De zorgen om het klimaat zijn zeker ook
zorgen en aangelegenheden van mensen die betrokken zijn bij de kerk. Immers, vanaf pagina 1 van de Bijbel worden wij mensen
betrokken bij Gods scheppingswerk. Deze aarde, het daglicht, het leven, dieren, planten en mensen: wij belijden dat ze allen geschenk
zijn van de Levende. Daarom gaan wij zorgvuldig om met onze levensdagen, ons leven en dat van anderen, de zorg om de natuur om
ons heen. En – niet het minst – het beheren en zorgvuldig bewaren van de schepping (Genesis 1).”
Er is een landelijke beweging die zich hiermee bezighoudt: Grootouders voor het Klimaat (www.grootoudersvoorhetklimaat.nl). Jan
Woltinge: “Wat de diepere, persoonlijke beweegredenen zijn, zal per persoon wel verschillend zijn. Bij sommigen zal dat ook het
geloof zijn. Ook bij ons. Daarom komen wij er ook voor uit: op donderdag 9 en 16 mei en op woensdag 22 mei staan wij te betogen
op de Grote Markt bij de Engel, van 12.30 uur tot 13.30 uur. Iedereen die wil gaan voor klimaatverbetering, niet alleen grootouders,
is daarbij van harte welkom.”

Concert Hemelvaartsdag Dorpskerk Windesheim
Ook dit jaar is er op Hemelvaartsdag (30
mei) weer een concert in de Dorpskerk te
Windesheim. Het concert wordt gegeven
door Barokensemble ‘La Soranza’. De
naam La Soranza verwijst naar een veertiende-eeuws paleis van de familie Soranza
aan de kade van een kanaal in Venetië.
Het ensemble is opgericht door vijf musici
vanuit gemeenschappelijk enthousiasme
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en passie voor barokmuziek. Het ensemble
streeft er naar om het repertoire authentiek
uit te voeren. Er staan werken van onder
andere Monteverdi, Frescobaldi, Vivaldi,
Telemann en Händel op het programma.
Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Boekbespreking
Jaap van Slageren, in samenwerking met
Salaam Somi, In Gesprek met Mor Polycarpus. Aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochië in Nederland,
Glane, Bar Ebroyo Press, 2018, 177 pp.,
€ 19,95,
Met de komst van – toen zo geheten – gastarbeiders, asielzoekers en andere migranten
hebben niet alleen moslims zich in Nederland gevestigd, maar minstens zo veel
christenen ‘met een migratieachtergrond’,
zoals dat nu heet. Zo is de Nederlandse
christenheid verrijkt met een groot aantal
kerken van diverse tradities. Een van de
oudste kerken uit het Midden-Oosten die
zich sinds enkele decennia in dit land een
plaats heeft verworven is de ‘OriëntaalsOrthodoxe’ Syrische Kerk van Antiochië.
De Syrisch-Orthodoxe kerk in Nederland
beschikt over een indrukwekkend kloostercomplex in Glane, tegen de Duitse grens,
en heeft parochies in Twente en Amsterdam.
Haar leden zijn vooral afkomstig uit Turkije
en Syrië. De emeritus missioloog en kerkhistoricus Jaap van Slageren heeft met de
bisschop van deze kerk in Nederland een
aantal diepgaande gesprekken gevoerd
over diens leven, theologische studie, visie
en kerk. Bisschop Polycarpus, afkomstig
uit een eenvoudig milieu in zuidoost
Turkije, heeft in New York Orthodoxe

theologie gestudeerd en is aan het Princeton
Theological Seminary gepromoveerd.
In de gesprekken komen de functie van
het klooster in Glane, het kerkelijk jaar,
de liturgie van de vieringen, de invulling
en expressie van het geloof, contacten met
joden en moslims, Polycarpus’ kijk op de
integratie van de Syrische christenen in
Nederland, evenals zijn brede oecumenische
visie aan de orde. Regelmatig citeert hij
Syrische kerkvaders wier teksten deels in
de liturgie worden gebruikt. De geloofsinhoud wijkt soms duidelijk af van die van
het klassieke westerse christendom. Zo
wordt het effect van Christus’ kruisdood
niet in juridische zin uitgelegd, maar bovenal als overwinning op de zonde en de dood.
In feite komen de weergaven van deze
gesprekken voor een groot deel neer op
colleges van de bisschop over zijn kerk en
haar beleving van het christelijk geloof.
Wat niet op de titelpagina vermeld staat, is
dat na de weergaven van de gesprekken
vier lezingen van Polycarpus zijn opgenomen, waarvan enkele elders zijn gepubliceerd. Het boek wordt afgesloten door een
bibliografie van zijn publicaties, 16 pagina’s
met kleurenfoto’s en – in onze context wat
vreemd – een lofdicht op de bisschop in
het Syrisch en Nederlands, van de hand
van Salaam Somi. Zij is pastoraal werker

in deze gemeenschap, heeft alle gesprekken bijgewoond, en heeft een belangrijk
aandeel geleverd in de redactie van het
boek. Ook de syriacus prof. Lucas van
Rompay heeft hierin een aandeel geleverd.
Zo is dit werk een geslaagde introductie
geworden van een oude, theologisch rijke
kerk die veel heeft geleden en nu ook in
Nederland (en allerlei andere Europese
landen) wortel heeft geschoten. Jaap van
Slageren heeft de Nederlandse kerken een
goede dienst bewezen met deze uitgave.
(De emeritus-dominee dr. Jaap van Slageren
is woonachtig in Zwolle en PKN-lid)
Riemer Roukema

Jaap van Slageren en aartsbisschop Polycarpus
foto: Salaam Somi

Oproep: vrijwilligers voor Geestelijke Verzorging Isala
Met de oecumenische vieringen op zondag in ziekenhuis Isala wordt bijgedragen aan welzijn van patiënten en hun familie.
Om dit mogelijk te maken, zoekt de vakgroep Geestelijke Verzorging vrijwilligers:
• voor het uitnodigen van patiënten: eens per maand op vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur;
• voor het halen en brengen van patiënten op zondag: eens per twee maanden van 9.15 tot 11.30 uur;
• voor Isala Cantat, het koor dat tweewekelijks de vieringen ondersteunt, worden tenoren en bassen gezocht.
Vooral voor vrijdagmiddag wordt versterking gezocht. Wat houdt het in? Op vrijdagmiddag nodig je met twee anderen persoonlijk
patiënten uit. Een klus die veel voldoening geeft. Vaak zeggen mensen: ‘Het is fijn dat je ook in het ziekenhuis een kerkdienst kan
meemaken’. Informatie en of opgeven bij: he.groen@isala.nl, tel. 038-4244335.

Nacht van Gebed
Vervolgde christenen vragen altijd om
gebed. Om dit extra aandacht te geven
wordt in het weekend van 21 en 22 juni
2019 de Nacht van Gebed georganiseerd
in Stinskerk, Westenholterweg 19, Zwolle

(tijd: 21.00 - 24.00 uur). Dit gebeurt met
opzet ’s nachts omdat ze het juist dan extra
zwaar hebben. Aan de hand van filmpjes,
verhalen en concrete gebedspunten bidden
we voor vervolgde geloofsgenoten uit

diverse landen. Iedereen is van harte
welkom, u kunt vrij in en uit lopen.
Infomatie:
Els van de Kamp, tel. 038- 4217934
of Jenny Vrieswijk, tel. 038-4225325.
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Beleid en bestuur
Collectepenningen PGZ
Er zijn penningen verkrijgbaar van: € 0,20, € 0,50, € 1,-, € 2,-,
€ 5,- en € 10,-. Verkoopadres: Kerkelijk Bureau; hier kan
contant, per pin of door middel van een eenmalige machtiging
worden betaald.

Protestantse Gemeente Zwolle
Kerkelijk Bureau: Molenweg 241, 8012 WG Zwolle
Centraal adres voor Algemene Kerkenraad, kerkrentmeesters
en diakenen
Geopend: maandag t/m vrijdag, 8.30 - 12.00 uur
Tel.: 038-4217596, 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
College van Kerkrentmeesters: NL54 RABO 0373 7341 66
College van Diakenen: NL12 RABO 0373 7399 66
Gaandeweg: NL85 RABO 0373 7341 90

Bankrekeningen: LET OP, NIEUW:

De PGZ gebruikt een nieuw rekeningnummer voor Kerkbalans.
Op de binnenkomende rekeningafschriften is te zien dat er nog
vaak naar de oude bankrekening geld wordt overgemaakt. Nu
wordt dat nog doorgeboekt naar het nieuwe rekeningnummer,
maar die service stopt een keer. Dus: wilt u controleren of u uw
Kerkbalansbijdrage op het nieuwe RABO-rekeningnummer overmaakt? Het nieuwe rekeningnummer is:

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:
I. Stomp, Jofferenlaan 8
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.

NL54 RABO 0373 7341 66 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente
Zwolle. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het
Kerkelijk Bureau via 038-4217596 of administratie@pknzwolle.nl.

Voor hetzelfde geld geeft u meer …
… met een periodieke schenkingsovereenkomst
Steunt u de PGZ met een kerkelijke bijdrage? Bijvoorbeeld
via Kerkbalans? Koopt u collectemunten? Dan kunt u de kerk
misschien meer geven, zonder dat het u meer kost. U kunt de
belastingregels namelijk nog meer in het voordeel van uzelf of
de kerk laten werken.
Uw giften aan de kerk, ook aan uw plaatselijke gemeente of
diaconie, zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De PKN
is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen
Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter een drempel van
1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag
inkomstenbelasting.
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Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang
jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig
aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het
maximum van 10% vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug
van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van
uw leeftijd en inkomen kan uw voordeel zelfs oplopen tot 52%.
Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk.
Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.
Uw gift is een periodieke gift als:
• de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
• u conform de overeenkomst regelmatig (minstens een keer per
jaar) de bedragen overmaakt;

Uitslag actie Kerkbalans PGZ
Veel gemeenteleden van de PGZ hebben de afgelopen tijd meegewerkt aan de Actie Kerkbalans 2019. Medio vorig jaar begonnen
de voorbereidingen al! Er vonden vergaderingen plaats, er zijn
teksten opgesteld en publicatiematerialen ontwikkeld en ook vanuit
de wijkgemeenten van de PGZ is aandacht gevraagd voor de actie.
Voor het tweede jaar hebben de wijken Open Kring en Stinskerk
deelgenomen aan een pilot van het Dienstencentrum van de PKN
om op een andere manier geld op te halen voor onze PGZ. In die
wijken zijn er onder leiding van mensen van het Dienstencentrum inspirerende avonden georganiseerd om hier meer inzicht
in te krijgen.

opbrengst van € 30.000 in de Jeruzalemkerk en een een lichte
stijging van de opbrengst in de Sionskerk. Dat biedt perspectief.
Daarom zijn wij vooral dankbaar!
Dankbaar voor al die gemeenteleden die al jarenlang een deel
van hun inkomen aan de kerk toezeggen – en vervolgens ook
daadwerkelijk afdragen. Dankbaar voor al die gemeenteleden
die enveloppen bezorgen en weer ophalen. Dankbaar voor al die
gemeenteleden die op het Kerkelijk Bureau helpen bij de administratieve verwerking van de toezeggingen. Fantastisch dat we
als Protestantse Gemeente Zwolle weer verder kunnen!

7900 enveloppen

Na de landelijke start op zaterdag 19 januari 2019, startte de
actie in Zwolle op zondag 20 januari. In de kerkdienst werd
aandacht besteed aan de Actie Kerkbalans. In de week daarop
zijn in Zwolle door tientallen vrijwilligers iets minder dan 8000
enveloppen verspreid met de uitnodiging om bij te dragen. De
week daarna zijn ze weer opgehaald. Op bijna 60% van deze
verzoeken ontvingen wij een positieve reactie en een toezegging
voor een vrijwillige bijdrage voor 2019.

De oproep om meer te geven heeft in twee wijken een vruchtbare
bodem gevonden. Daar kunnen de andere wijken niet bij achterblijven. We hopen dat al die mensen die nog niet gereageerd
hebben nog eens goed nadenken wat hun eigen kerk hun waard is
om verder te gaan. En alle gevers die al meer hebben gegeven dan
het vorige jaar moedigen wij aan om bij de mei actie voor de
Solidariteitskas ook een extra gift voor hun eigen wijkkerk te geven. Dan kunnen wij aan het eind van dit jaar een goede opbrenst
voor 2019 meedelen. Want geld geven voor de kerk loont.

Dankbaar

Kerkrentmeesters van de PGZ

En nu is de uitslag bekend. In totaal is € 1.206.729 toegezegd
voor de actie Kerkbalans. Voor het eerst in jaren komen we
hoger uit dan het vorige jaar. Dit komt vooral door de hogere

• deze bedragen steeds even hoog zijn;
• u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
• de begunstigde (PGZ) geen tegenprestatie levert voor de gift.
Met de Schenkcalculator op
www.protestanstekerk.nl/schenkcalculator berekent u heel
eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De
Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.
Geeft u geregeld ook aan een of meerdere andere instellingen dan
de kerk? Dan is het eventuele fiscale voordeel minder of nihil.
Het kan dan raadzaam zijn ook die giften in de vorm van een periodieke gift te doen. Zo is uw belastingvoordeel nog groter.

En hoe nu verder?

PS Wilt u weten hoe u meer kunt bijdragen zonder dat het u
extra kost, lees dan het artikeltje over de periodieke gift!

Uw periodieke gift legt u vast in een schriftelijke overeenkomst.
Bij het Kerkelijk Bureau kunt u dit formulier opvragen
(administratie@pknzwolle.nl of tel. 038 4217596, elke ochtend
van 8.30 tot 12.00 uur) of u kunt het downloaden via de site
www.pknzwolle.nl/bijdrage/mogelijkheden.
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Beleid en bestuur

Ds. Lili Burggraaff tijdens de afscheidsdienst in De Hoofdhof

Afscheid ds. Lily Burggraaff
“Ik had niets anders willen doen”
Meer dan 36 jaar werkte Lily Burggraaff als predikant en
sinds 2005 deed ze dat in de Hoofdhofgemeente in Berkum.
Aan die periode is nu een eind gekomen, maar stilzitten
doet ze niet: “Het is een voorrecht dat ik op mijn leeftijd
nog nieuwe plannen kan maken.” Heleen Grimmius sprak
met haar.
Afgelopen september nam Lily afscheid van de Hoofdhofgemeente. “Het is een lange periode, 36 jaar”, blikt ze terug.
“Maar ik weet nog goed hoe het begon. Ik startte in een
kleine gemeente in de buurt van Sneek. Zelf ben ik geboren
en getogen in de Randstad, dus dit was een enorme overgang voor mij, maar wel een hele fijne. De gemeente was
klein en ze waren bekend met predikanten die net afgestudeerd waren. Er waren volop ouderlingen die me souffleerden en ze waren vast van plan een echte dominee van me te
maken. Het was een andere tijd, de kerk speelde een belangrijke rol in het dorpse leven. Ik heb er een fijne tijd gehad.”

Jeugdwerk

Een paar jaar later vertrok Lily naar Dokkum. “Ook daar
nam de kerk een centralere plaats in”, vertelt ze. “Ik herinner
me dat er een paar onderzoekers van de VU naar Dokkum
kwamen om onderzoek te doen naar de positie van de
jeugd in dit gebied. Toen ze vroegen hoe het jeugdwerk in
Dokkum georganiseerd was, werden ze tot hun verbazing
verwezen naar de kerk. Die nam een groot deel van het
jeugdwerk voor zijn rekening en draaide volop mee in de
maatschappij.” In de jaren die volgden zag Lily hoe die
centrale positie verschoof, net als ook andere zaken veranderden. “De liturgie is anders dan 36 jaar geleden, net als
dat elke gemeente nu een paaskaars heeft. Ook zijn er veel
meer vrouwen in het ambt: toen ik begon was ik nog echt
een uitzondering. In elke gemeente waar ik gewerkt heb,
was ik de eerste vrouwelijke dominee. Maar in alle gevallen
ben ik ook weer opgevolgd door een vrouw, dus kennelijk
is een vrouwelijke dominee goed bevallen.”

Performance

Lily maakte ook de teruggang in kerkbezoek mee, waarmee
de kerk inleverde op zijn centrale plaats in de maatschappij.
“Dat is een zware kant van zoveel jaren ervaring”, vertelt ze.
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“Ik ben geen doemdenker, maar deze ontwikkeling leidde
bij mensen wel tot vragen als: waar ligt het aan? En doen
we het wel goed? Maar antwoorden daarop zijn lastig:
het gebeurt gewoon in deze tijd, we zien het overal. En er
worden tegenwoordig behoorlijk zware eisen aan predikanten gesteld. De kerkdienst moet echt een ‘performance’ zijn.
Nou, ga er maar aan staan! Tegelijkertijd zie ik dat de
kennis van de Bijbel en de vertrouwdheid met Bijbelverhalen een stuk minder is tegenwoordig. Als ik het heb over
Abraham of David kan ik er niet van uitgaan dat mensen
dat direct kunnen plaatsen. Ik moet dan eerst iets vertellen
over in welke tijd zij leefden en hen plaatsen in de context.
Hierdoor beperk je je als predikant vaak tot de bekende
Bijbelverhalen, wat ik weleens jammer vind. Je komt dan
niet meer toe aan de onbekendere verhalen, terwijl die ook
heel mooi zijn.”

Kruispunten in het leven

De vele gesprekken die ze in 36 jaar predikantschap voerde,
hebben grote indruk gemaakt. “In de pastorale zorg maak je
heftige dingen mee. Ik heb baby’s en jonge mensen begraven,
dat is heel zwaar. Hoe heeft God hiermee te maken, vraag
je je op die momenten af. En hoe kan ik als dominee hierin
van betekenis zijn voor anderen? Tegelijkertijd zijn het die
momenten waarop je heel dicht bij mensen komt te staan.
Ik heb mijn hart opgehaald aan het mogen delen met mensen op de kruispunten in hun leven. In veel gesprekken
vertelden mensen mij wat zij van God hebben ervaren in
hun leven, die gesprekken brachten mij dichter bij het hart
van mensen. Ik voel me bevoorrecht dat ik dat heb mogen
meemaken. Maar na 36 jaar is het genoeg. Ik heb mijn
roeping volbracht.”

Dankbaar

En dus stort Lily zich nu op iets heel anders. “Ik ben economie aan het studeren”, vertelt ze. “Als ik in de krant teksten
van economen las, zeiden ze allemaal wat anders. Maar
omdat ik er zelf niets vanaf wist, kon ik dat nooit duiden.
Ik ben dankbaar dat ik op mijn leeftijd nog gezond ben en
deze studie kan oppakken, vooral de vragen naar goed en
kwaad interesseren me. Maar ik had mijn leven als predikant niet willen missen, ik had niets anders willen doen.”

Bij de kerkdiensten
Michaëlsvieringen Grote Kerk
Als overkoepelend thema voor de komende vieringen in de Grote Kerk is gekozen
voor: ‘Tijd van Leven’. In onze leef-tijd
is er tijd om te dansen, tijd om het leven
te vieren, tijd om te omhelzen, tijd om te
rouwklagen, tijd om te danken, tijd om te
bewaren, tijd om te … Elke zondag komt

een andere ‘tijd’ aan bod. Op 23 juni gaat
het over ‘tijd om te danken’, dan wordt de
Cantate ‘Nun danket alle Gott’ van Johann
Sebastian Bach uitgevoerd.
Tot en met april werden de vieringen
gehouden in het Hoogkoor, vanwege de
verbouwing van de Grote Kerk. In de loop

van mei zijn deze waarschijnlijk weer in
het schip van de kerk en zullen de klimatologische omstandigheden aangenamer zijn.
Met ingang van 26 mei verandert het aanvangstijdstip van de vieringen naar 19.00
uur en dat blijft de hele zomer zo.

Dauwtrappen en gezamenlijke Hemelvaartsdienst Open Kring en Stinskerk
De traditie van dauwtrappen en vieren op Hemelvaart wordt dit
jaar in Zwolle-West gezamenlijk voortgezet. Op 30 mei is de
Hemelvaartsdienst in de Open Kring. Het thema zal zijn: In zicht.
De dienst begint om 9.30 uur en wordt geleid door ds. Gerlof van
Rheenen en Geke Cleveringa. Voorafgaand aan de dienst wordt
een fietstocht gemaakt. Het vertrek is om 8.00 uur vanaf de Open
Kring. Om ongeveer 8.10 uur wordt er gestopt bij de Stinskerk
om fietsers aan te laten sluiten. De tocht eindigt rond 9.00 uur bij
de Open Kring waar de koffie klaar staat voor fietsers en niet-fietsers. Wanneer het héél slecht weer is, gaat de fietstocht niet door.
Dauwtrappen Zwolle-West (2017)
foto: Bastiaan Lips

Opendeurdienst in de Adventskerk in het teken van de hoop
Op zondag 12 mei om 19.00 uur vindt in de
Adventskerk Zwolle-Zuid de laatste Open
Deurdienst van dit seizoen plaats. Het jaarthema is ‘Bron van Leven’ en tijdens deze
avonddienst staan we stil bij de vraag:

‘Hoe houd ik vol?’ In deze speciale dienst
gaat Marijke Gehrels voor. Zij is pas
afgestudeerd als theoloog en komt uit
Amsterdam, haar theologische richting is
confessioneel met een lichte evangelische

inslag. De vaste organist/pianist Kees
Kuiper neemt een muzikale vriend mee:
Erik Janssen; samen geven zij vorm aan
deze dienst met diverse instrumenten,
veelal op basis van improvisatie.

Gedachtenisbijeenkomst 4 mei Oosterkerk
Op zaterdag 4 mei 2019 is er zoals elk jaar weer een gedachtenisbijeenkomst in de Oosterkerk. Deze dienst is bedoeld voor iedereen
die zich aangesproken voelt om naast de herdenking om 20.00 uur nog een moment van bezinning te hebben. Bij de gedachtenisbijeenkomst lezen de drie winnaars van de gedichtenwedstrijd hun gedicht voor. De gedichtenwedstrijd (voor kinderen) wordt georganiseerd door de gedachteniswerkgroep 4 mei Zwolle. Aan deze werkgroep nemen deel: vertegenwoordigers van de Oosterkerk, de
Joodse Gemeente Zwolle en het Humanistisch Verbond, afdeling Zwolle en omstreken. De dienst zal muzikaal worden omlijst door
het gezelschap Musica Vocalis. Jaap Hagendoorn zal een verhaal vertellen dat inhoud geeft aan het thema van dit jaar: ‘In vrijheid
kiezen’. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht in Nederland.
De dienst begint om 18.30 en zal tijdig eindigen, zodat wie dat wil, daarna nog kan lopen in de Stille Omgang en de herdenking in
het Ter Pelkwijkpark kan bijwonen. De Stille Tocht voert langs de Oosterkerk, dus wie dat wil, kan op dat moment aansluiten.

Nieuwe predikant voor De Hoofdhof
De protestantse gemeente De Hoofdhof Berkum heeft, na het vertrek van ds. Lily Burggraaff (zie interview op pag. 18) een nieuwe
predikant gevonden. Het betreft mevrouw Marijn Rohaan. Zij is
nu predikant in Vollenhove in de Mariakerk. Ds. Rohaan doet haar
intrede in De Hoofdhof op zondagmorgen 26 mei in de morgendienst van 9.30 uur.

Zangdienst in Rehoboth
De Evangelisatievereniging Rehoboth organiseert op 5 mei een
Zangdienst. Hierbij zullen liederen uit de bundel van Johannes
de Heer worden gezongen. Organist is Dicky van der Kolk. Het
kerkgebouw Rehoboth staat in Wijthmen aan de Heinoseweg 34.
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Adventskerk

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

Grote Kerk

Jeruzalemkerk

Oosterkerk

Grote Markt 18
Zwolle-Centrum
038-4212512
tel. contactpersoon:
038-4542999

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

www.academiehuis.nl/
stadskerk

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

www.kerkinzwolle.nl

www.oosterkerk.nl

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

16.30 uur
ds. M. van Beusichem
Michaëlsviering

9.30 uur
ds. W.J. Dekker, Amersfoort
19.00 uur
ds. J. van Gelderop, Vaassen

10.00 uur
ds. E. Urban

zondag
12 mei

9.30 uur
ds. J.T. Tissink Doopdienst
19.00 uur Marijke Gehrels
Open Deur Dienst

16.30 uur
Michaëlsviering: Taizé

9.30 uur ds. H. de Leede,
Amersfoort, Doopdienst
19.00 uur
ds. C.A. van der Graaf, Heerde

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

zondag
19 mei

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

16.30 uur
Mw. E. Rademaker-Vos
en dhr. R. Kanning
Michaëlsviering: vesper

9.30 uur
ds. H. de Jong, Kampen
19.00 uur
ds. H. de Jong, Kampen

10.00 uur
Dhr. D. J. Steenbergen

zondag
26 mei

9.30 uur
dhr. D.J. Steenbergen
Wind in de Zeilen-dienst/
Inspiritual Link

19.00 uur
ds. M. Dijk
Michaëlsviering
mmv Michaëlscantorij

9.30 uur
ds. G.J. Codée, Maarssen
19.00 uur ds. P.J. den Admirant,
Apeldoorn

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

donderdag
30 mei
Hemelvaartsdag

10.00 uur
ds. I.P. Epema
Oecumenische viering
in Dominicanenkerk

9.30 uur
dr. J. van Holten, Wezep

10.00 uur
ds. I.P. Epema
& dominicanen pastor
Oec. Viering in Dominicanenkerk

zondag
5 mei

zondag
2 juni

zondag
9 juni
Eerste Pinksterdag

zondag
16 juni

zondag
23 juni

zondag
30 juni

9.30 uur
ds. E. Urban

19.00 uur
Ds. H. Bousema
en Mw. M. de Boer
Michaëlsviering: vesper

9.30 uur
ds. J.H. van Wijk, Windesheim
19.00 uur ds. M. Visser,
Nunspeet, Dovendienst

10.00 uur
ds. I.P. Epema

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

19.00 uur
ds. I.P. Epema
Michaëlsviering

9.30 uur
ds. H. de Leede, Amersfoort
19.00 uur
ds. J. Harteman, Kampen

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

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

19.00 uur
Dhr. H. Steenbergen
en Mw. C. van Stappen
Michaëlsviering: vesper

9.30 uur
ds. J. M. Viergever, Onstwedde
19.00 uur
dienst

10.00 uur
ds. I.P. Epema

9.30 uur
ds. W. Hortensius

19.00 uur
ds. J.J. Stegeman
Michaëlsviering: Cantate BWV
192; Nun Danket alle Gott

9.30 uur ds. J.H. van Wijk,
Windesheim
voorber. Heilig Avondmaal
19.00 uur ds. P. Baas, Houten

10.00 uur
ds. E. Urban, Heilig Avondmaal
14.00 uur PERKI-dienst

9.30 uur ds. J.T. Tissink
en dhr. D.J. Steenbergen
Wind in de Zeilen-dienst / Gezin
op zondag; openluchtdienst

19.00 uur
Ds. M. van Beusichem
Michaëlsviering: vesper

9.30 uur ds. K. van Meijeren,
Ede, Heilig Avondmaal
19.00 uur ds. K. van Meijeren,
Ede voortz. en dankz. HA

10.00 uur
ds. I.P. Epema
Doopdienst

Op Tweede Pinksterdag (maandag 10 juni) is er om 9.30 uur een viering in de Jeruzalemkerk.
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Open Kring

Stinskerk

Eglise Wallonne

www.stinskerk.nl

www.waalsekerkzwolle.nl

10.00 uur
ds. H. Engelsma, Wijnjewoude

9.30 uur
ds. T. Dankers, Dalfsen
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

10.30 uur
pasteur R. Roukema

10.30 uur
ds. C. Baljeu
en ds. G.L. Kruizinga
samen met Zonnehuis

10.00 uur
ds. H. Evers

9.30 uur
dhr. F. Verkade, Amsterdam
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. I.P. Epema

10.00 uur
ds. H. Evers
Doopdienst

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

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
dhr. W. Wilbrink
Ontmoetingsdienst

9.30 uur
ds. J. de Kok, Wilsum
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

zondag
26 mei

9.30 uur ds. Van Rheenen
en mw. Cleveringa
gezamenlijk met Stinskerk

10.00 uur
ds. H. Evers

9.30 uur ds. Van Rheenen
en mw. Cleveringa
gezamenlijke viering met/in
Open Kring

donderdag
30 mei
Hemelvaartsdag

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

10.00 uur
dhr. J. Knol

9.30 uur ds. H.J. van Maanen,
Heilig Avondmaal
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage / HA

zondag
2 juni

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
ds. R. van Putten

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

9.30 uur
ds. C. Baljeu
Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. H. Evers

9.30 uur dhr. M. Westerduin
StinsContaKtdienst
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
mw. G. Cleveringa

10.00 uur
ds. H. Evers
Slotdienst

9.30 uur
ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
ds. R. van Putten

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

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

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

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

9.30 uur
ds. C. Baljeu
Doopdienst

www.openkring.nl

Waalse Kerk
Schoutenstraat 4
8011 NX Zwolle
ds. R. Roukema
038-4533557
tel. secrétaire
06-40063459

zondag
5 mei

zondag
12 mei
10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

10.30 uur
pasteur R. Roukema

zondag
19 mei

zondag
9 juni
Eerste Pinksterdag

zondag
16 juni
10.30 uur
pasteur I.P. Epema

zondag
23 juni

zondag
30 juni

De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bij de redactie bekend op 16 april 2019.
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Collectedoelen

zondag
5 mei

zondag
12 mei

zondag
19 mei

zondag
26 mei

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

De Hoofdhof

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

www.hoofdhof.nl

www.elkz.nl

9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle

10.00 uur
ds. T.K. van Dam

9.30 uur
ds. S. Zijlstra, Heemstede

ISALA
REHOBOTH

10.00 uur
9.30 uur
19.00 uur
RIVIERENHOF 10.00 uur
ZONNEHUIS
11.30 uur

mw. Th. Sloot
dhr. Smit, Dedemsvaart
Zangdienst
dhr. J. Mulder
ds. F. Pathuis

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

ISALA
10.00 uur
REHOBOTH
9.30 uur
ZONNEHUIS
10.30 uur
		

mw. M. Overbosch
mw. A. Westerduin, Doorn
ds. G.L. Kruizinga en ds. C. Baljeu,
samen met Open Kring

9.30 uur
ds. F. Meijnhardt, Leersum

10.00 uur
ds. M.B. Nieuwkoop

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

mw. Th. Sloot
ds. J.H. van Osch, Vaassen
dhr. J. Knol
mw. J. Gerretzen

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan, Zwolle
Intrededienst

10.00 uur
ds. H. Günther-van Dijk
Heilig Avondmaal

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

ds. M.E. Dijk
dhr. de Wit, Utrecht
mw. G. Prins

zondag
9 juni
Eerste Pinksterdag

zondag
16 juni

zondag
23 juni

zondag
30 juni

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

9.30 uur
ds. M.E. Jonker

donderdag
30 mei
Hemelvaartsdag

zondag
2 juni

Lutherse Kerk

Kerkweg 26
Zwolle-Berkum
ds. M. Rohaan
tel. scriba: 038-4547233

zondag 5 mei
Instandhouding synagoge
zondag 12 mei
Jeugd- en jongerenwerk/HGJB
zondag 19 mei
Wijkkas
zondag 26 mei
Stedelijk diaconaat
donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) Studentenpastoraat
zondag 2 juni
Stille armoede
zondag 9 juni (Eerste Pinksterdag) Zending/GZB
zondag 16 juni
Diaconale noodhulp
zondag 23 juni
Exploitatie PGZ
zondag 30 juni
Wijkkas

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

10.00 uur
dhr. G. Schutte

9.30 uur
ds. J.M. Roohaan, Zwolle

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle

10.00 uur
ds. H. Günther

9.30 uur
ds. D. Wolters, Vollenhove

10.00 uur
ds. M.B. Nieuwkoop

9.30 uur
ds. W.P. Ferguson, Zwolle

10.00 uur
ds. M. Diepenbroek

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

ds. M. Hukubun, Heilig Avondmaal
dhr. M. Hermse
ds. C.S. Kelemen, Urk
dhr. J. van der Veen
mw. E. Volkerink

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

ds. A.J. Hasker
ds. J.P. van Ark, Wapenveld
dhr. J. Knol
mw. G. Prins

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

dhr. M. Hermse
ds. van Veluw, IJsselmuiden
dhr. M. de Vlas

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

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

ds. A.J. Hasker
dhr. A. Palland, Mastenbroek
dhr. J. Mulder
mw. M. Schuurman

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

dhr. M. Hermse
dhr. G.S. Schutte, Zwolle
ds. G.L. Kruizinga, Schrift en Tafel

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bij de redactie bekend op 16 april 2019.
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Te huur

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

		

Gezocht!
Bent u of kent u die creatieve tekstschrijver met
hart voor de kerk? Dan zijn we naar u op zoek!
Informatie of aanmelden bij het Kerkelijk Bureau:
adminstratie@pknzwolle.nl
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Resultaat
dankzij
Jurgen

Salet, voor een glansrijk resultaat!

www.salet.nl

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

uw verhuizing
een frisse start

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

Liefde voor
het vak,

geïnspireerd
door mensen

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

Brenda
Koper

