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Plaats van samenkomst …
Sint Pietersplein te Rome

Wat zijn de functies van een kerkgebouw? De rooms-katholieke cultuurtheoloog Frank Bosman
stelt dat er vijf zijn: plaats van samenkomst, heilige plaats, schuilplaats, getuigenis van de verborgen God van onze tijd en een plaats om door te geven. Pim van Dijk, adviseur kerkinrichting,
voegt daar nog een zesde functie aan toe: de wachtende ruimte. Impliciet of expliciet komen deze
functies in dit zomernummer met als thema ‘Huis van hout en steen’ aan de orde.
Wat doet de tijdgeest? Er bestaat een tijdsspanne van drie-en-een-halve eeuw tussen de bouw
van de Evangelisch Lutherse Kerk en die van de Open Kring. In het artikel ‘Kerkinterieurs’ leest
u verhalen over onze diverse kerkgebouwen. Gerlof van Rheenen waardeert en relativeert de
kerk als gebouw in zijn meditatie. Ds. Henk Mijnders van de Christelijk Gereformeerde Kerk
schrijft over de overname van de Verrijzeniskerk. Opvallend als we ons realiseren dat dit gebouw
tot 2016 een rooms-katholieke kerk is geweest. Zou dat vijftig jaar geleden ook mogelijk zijn
geweest? Het verantwoordelijke werk van de kerkrentmeesters komt aan bod in een artikel met
praktijkverhalen uit de Stinskerk en de Lutherse Kerk. Ook maken we in dit nummer kennis met
ds. Marijn Rohaan, nieuwe predikant van De Hoofdhof in Berkum en is er een interview met
Sytze de Boer die onlangs afscheid heeft genomen van de Algemene Kerkenraad van de PGZ.
Tenslotte is er ook aandacht voor personele wisselingen op het Kerk Bureau.
Het herfstnummer kent het thema: ‘Stad van vrede’, een knipoog naar de Vredesweek (week
39), de deadline is 10 augustus. Het thema van het nummer daarna heeft nog geen titel, reken
op een verwijzing naar Advent (deadline: 2 november).
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Er is in Gaandeweg ruimte voor berichten uit de wijkgemeenten en aankondigingen van andere kerkelijk
gerelateerde activiteiten. De redactie beoordeelt of deze van belang zijn voor zoveel mogelijk lezers.
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Een huis van hout en steen

Een huis van hout
en steen
Kerkgebouwen hebben aantrekkingskracht op mij.
Het zal iets te maken hebben met mijn bouwkundige
achtergrond. Indrukwekkend, hoe vormgeving van
ruimte je in een andere modus kan brengen. Inspirerend,
hoe het hart van een sterveling kan worden geleid naar
het heilige en eeuwige.
De vakantietijd is een mooie gelegenheid eens een kerk
binnen te lopen. In het buitenland zijn de deuren van
kerkgebouwen vaak open. Zo waren wij vorig jaar bij
de Wörthersee in Oostenrijk. Op een schiereiland is
daar Maria Wörth te vinden, een kerkje omgeven door
een schilderachtig landschap van water en begroeide
heuvels. Van verre is het een baken in het uitzicht.
Dichterbij gekomen nodigt de opgang bestaande uit
stenen trappen, hekken en poorten uit nog dichterbij te
komen en te ontdekken wat er te vinden is. Tot je voor
de houten deur van de kerk staat (zie foto). Omgeven
door het zonlicht lijkt het binnen aardedonker. Je gaat
als vanzelf diep vanbinnen in overweging. Ga ik deze
stap zetten? Wat hoop ik er aan te treffen? Zodra je over
de drempel stapt, valt je oog op een rijk versierd kruis.
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Toegangsdeur Maria Wörth (Oostenrijk)
foto: Gerlof van Rheenen

Ik denk dat ik mijzelf een geboren liefhebber mag
noemen. Al van jongs af aan kwam ik graag in kerkgebouwen. Ze geven me een gevoel van veiligheid.
Ook de Stinskerk waar ik momenteel voorganger mag
zijn. De oplopende houten spanten waar het dak op rust
doen je als vanzelf de blik omhoog richten. Ze creëren
als het ware een schuilplaats, waar de gemeente na een
week in het volle leven te hebben gestaan zich zondags
kan verzamelen en gevoed worden door het Woord.
Het geordende metselwerk doet mij voorts steeds weer
beseffen dat wij mensen, zoals in Paulus’ vergelijking,
de bouwstenen zijn van Gods huis op deze aarde. Wat
kun je zo gehecht raken aan een kerkgebouw.

Johannes schrijft dat toen Jezus op aarde was de Geest
van God in Hem ‘tabernakelde’. Die term doet denken
aan die eerste aardse woning van God, de tabernakel.
God woonde in deze tent onder zijn volk. Steeds als het
volk verder reisde door de woestijn werd de tabernakel
afgebroken om elders weer te worden opgebouwd.
Misschien is het in deze woelige tijd van tekorten en
krimp goed om zo ook naar onze Zwolse kerkgebouw
en te kijken. Hoe lief en dierbaar ze ons ook zijn.
Uiteindelijk hebben ze iets tijdelijks als een tent. Zijn
ze een middel. Om ons ergens naartoe te brengen. Zijn
ze er vooral om ons stil te zetten bij de vraag, of Gods
Geest ook in uw en jouw hart mag tabernakelen.

En toch. Het is een huis van hout en steen. Het is een
omhulsel. Het is – hoe architectonisch en inspirerend
ook – een middel om te verwijzen naar. Om onze harten
te richten op onze opgestane en levende Heer Jezus
Christus. De kerk (letterlijk vertaald uit het Grieks: wat
van de Heer is), de kerk dat zijn wij zelf, dat is ons hart,
waarin zijn Geest woning wil maken.

Ds. Gerlof van Rheenen
(predikant Stinskerk)

Op deze pagina in Gaandeweg geeft de redactie het woord
aan iemand van buiten de PKN, dit keer is dat Henk
Mijnders, predikant in de Christelijke Gereformeerde
Kerk Zwolle.
Verrijzeniskerk in Holtenbroek

Psalm 27: 4
… het enige wat ik verlang: wonen in het huis
van de Heer, alle dagen van mijn leven
Waar je woont, dat is de plek waar je kunt thuiskomen,
waar je helemaal jezelf kunt zijn. Het is de uitvalsbasis
voor al je activiteiten. Kostbaar, een plek waar je telkens
weer naar verlangt, omdat je daar met heel je bestaan tot
rust komt.
Dat is in Psalm 27 de tempel. Daar kun je wonen – staat
er – omdat je daar ‘de liefde van de Heer mag aanschouwen’.
En dat zelfs ‘alle dagen van je leven’. Hoe verschillend
onze dagen ook zijn en door hoeveel ‘fasen’ een mensenleven ook gaat, dáár – zegt de psalm – kom je altijd weer
thuis. Wie ontdekt heeft hoe goed dat doet wil het niet
meer missen.
Christenen gaan niet meer naar een tempel. De ‘orde van
dienst’ die daar gebruikelijk was zou ons vandaag heel
onwenselijk voorkomen: al die dierenoffers … In andere
tijden en culturen verrijzen telkens weer andere gebouwen
die dan het meest dienstbaar zijn aan de ontmoeting met
de Heer en met elkaar.

Gereformeerden in een katholiek gebouw…
Zo kwam de gemeenschap van de Zwolse Christelijke
Gereformeerde Kerk in 2016 in bezit van de Verrijzeniskerk, een rooms-katholiek gebouw in de Zwolse wijk
Holtenbroek. Een prachtig gebouw, heel kenmerkend
voor de meer sobere kerkbouwstijl die bij de katholieken
in de jaren 60 in zwang kwam. Verdrietig voor onze
katholieke broeders en zusters dat zij dit gebouw moesten
afstoten. Een gouden kans voor de CGKZ om nu ook in
Zwolle-Noord over een eigen gebouw te beschikken.
Maar hoe doe je dat, als gereformeerden een katholieke
kerk overnemen? In ieder geval heel anders dan we dat
waarschijnlijk een halve eeuw eerder gedaan zouden
hebben. In die tijd mocht er zelfs geen kruis hangen aan
de muur van een doorsnee CGK-gebouw, omdat dit een
‘rooms symbool’ was. Wat is er in die afgelopen halve
eeuw veel veranderd, ook in onze kijk op andere kerken,
tot en met de katholieke kerk.

Her-ingebruikname

Ditmaal overheerste het besef dat wij daar als CGK op die
plek in Holtenbroek niet iets heel nieuws begonnen zijn.
Al 50 jaar kwam in de Verrijzeniskerk een gemeenschap
samen van mensen die wilden ‘thuiskomen bij God’.
En die de woorden en symbolen uit hun traditie die
voor hen ‘de liefde van de Heer’ (Ps. 27: 4) concreet
maakten, koesterden. Daarom werd de heropening van de
Verrijzeniskerk bewust gecombineerd met de viering van
het 50-jarig bestaan van het gebouw. Daarom werd de
naam Verrijzeniskerk gehandhaafd. Nu zou de CGK mogen
proberen om, met inderdaad ook andere liturgische
woorden en symbolen, diezelfde ‘liefde van de Heer’
hoorbaar en tastbaar te maken voor mensen die daar in
Holtenbroek vandaag ‘thuis willen komen bij God’.
Zeker heeft er een renovatie plaatsgevonden. Daarbij
speelden praktische motieven. Zo werd het immense altaar
van zijn plek gehaald omdat in de meeste CGK-vieringen
de ruimte op het podium hard nodig is, voor muzikanten,
kinderen, of mensen die hoe dan ook een bijdrage leveren.
Om dezelfde reden was in de Noorderkerk aan de Thorbeckegracht de avondmaalstafel op het podium (zo heet
bij ons tegenwoordig al gauw het liturgisch centrum) ook
al ‘gesneuveld’.
Maar dat het een voormalig katholiek gebouw is, waarover de CGKZ nu mag beschikken, is nog volop te zien.
De kruiswegstaties hebben we graag laten hangen en
zelfs de mozaïek van Maria en het Kind, als een plek
waar mensen een kaarsje kunnen branden. Misschien
is de Verrijzeniskerk het enige CGK-gebouw met kruiswegstaties en Mariabeeld, maar we zijn er blij mee en
trots op. Steeds meer protestanten beginnen te begrijpen
hoeveel rijkdom de katholieke traditie bevat en te ervaren
hoe zegenrijk die kan zijn om ‘de liefde van de Heer te
aanschouwen en Hem te ontmoeten in zijn tempel’.
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Kerkrentmeesters:
de steunpilaren van
gemeente en gebouw
Het kerkgebouw. We komen er op zondag samen voor de
eredienst en door de week voor kerkgerelateerde activiteiten. Een gebouw is belangrijk om samen gemeente te
kunnen zijn. Maar het is er gewoon en we staan daar
meestal niet zo bij stil. Het zijn over het algemeen de
kerkrentmeesters die belast zijn met de financiën en met
de gebouwen. Zij zorgen zowel voor als achter de schermen
ervoor dat een gemeente draaiend blijft en het gebouw
onderhouden wordt. Maar wat komt daar eigenlijk bij
kijken? Saskia Dankers vroeg het aan Cor Noorda en
Janke Geertsema van de Evangelisch-Lutherse Gemeente
en aan Bert Kamerman van de Stinskerk.

Taken van de kerkrentmeester

In de Evangelisch Lutherse Gemeente zijn de taken van de
kerkrentmeesters onderverdeeld in één ‘kerkrentmeester
financiën’ en een koppel ‘kerkrentmeesters gebouwen’.
Cor Noorda en Janke Geertsma zijn sinds januari 2018 als
echtpaar samen als kerkrentmeester verantwoordelijk voor
de gebouwen. Ze hebben samen één stem in de kerkenraad
en verdelen onderling de taken. Noorda en Geertsma houden zich vooral bezig met beheer en onderhoud. De meeste
tijd zijn ze kwijt aan beheer. Dit bestaat uit verhuur, alsmede het met vrijwilligers schoonhouden van het gebouw
en kleine onderhoudsklussen. Ook zorgen zij dat er vrijwilligers aanwezig zijn wanneer het gebouw verhuurd wordt.
Het gebouw ligt in de binnenstad en wordt regelmatig
verhuurd voor kerkelijke huwelijken, concerten, lezingen,
recepties en jubilea. Op zondag werkt de Lutherse kerk
al jaren met vrijwillige kosters die zorg dragen voor de
voorbereidingen van de eredienst en de koffie en thee voor
en na de dienst.
Bert Kamerman is kerkrentmeester in de Stinskerk. Hij is
daar een van de twee ouderling-kerkrentmeesters, daarnaast
is er de penningmeester en er is sinds kort een kerkrentmeester zonder ambt het team komen versterken. Wanneer
gevraagd wordt welke taken onder de kerkrentmeesters
vallen, volgt een flinke opsomming: ‘Er is allereerst het
beheer van geld, geldwerving, het gebouw, onderhoud en
reparatie, het afstemmen en overleg met Centraal over
investeringen in het gebouw en aanschaf van te vervangen
zaken. Daarnaast vallen de bedrijfshulpverlening (BHV),
AED-apparaten en de veiligheid onder de kerkrentmeesters.
Maar ook de organisten en het beam-team, beide worden
door vrijwilligers gecoördineerd. De werking van de geluidsinstallatie. De kosterzaken. Het tuinteam. En niet te vergeten de kerstboom. Daarnaast is er nog het vergadercircuit:
de verschillende vergaderingen in de eigen wijkgemeente,
maar ook afvaardigingen naar de Algemene Kerkenraad,
het College voor Kerkrentmeesters en nog wat commissies.
Het is dus veel werk en kost veel tijd en energie. Om het
goed te doen zou je eigenlijk veel vrije tijd moeten hebben.’
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Klokkenstoel bij Stinskerk

foto: Jacco Dankers

Aan welke taak zijn de kerkrentmeesters de meeste tijd
kwijt? Voor Noorda en Geertsma is dit de verhuur.
‘Het gebouw wordt veel gebruikt voor kleine en grotere
bijeenkomsten en het beheren van de agenda is dan ook
heel belangrijk. De afgelopen maanden hebben we ons
meer verdiept in de veiligheid en BHV en zijn bezig om
dit vorm te geven.’
Kamerman geeft aan dat geldwerving, zoals Actie Kerkbalans, een belangrijk onderdeel is. Daarnaast is men in
de Stinskerk druk met het op de rit zetten van de kosterszaken, dit is een heel zware taak de komende jaren, omdat
de Stinskerk haar parttime koster in augustus verliest en
vanaf dan alle taken met vrijwilligers moeten worden
opgepakt. Projecten vanuit Centraal hebben ook veel van
de Kerkrentmeesters gevraagd, zoals Heilige Huisjes, maar
ook het beoordelen van het Stimuleringsfonds vanuit het
College van Kerkrentmeesters. Sowieso kost overleg en
afstemming met Centraal veel tijd.

Onderhoud gebouwen

De gebouwen van de Evangelisch Lutherse Gemeente en
de Stinskerk zijn nogal verschillend. De Lutherse kerk
zelf stamt uit 1649. Het gebouw valt niet zo heel erg op,
omdat het als schuilkerk is gebouwd tegen de voormalige
middeleeuwse stadsmuur. In de loop van de tijd zijn er
verschillende restauraties geweest. De laatste was in 1967.
Wat betekent het voor het onderhoud om zo’n historisch
gebouw te hebben? Geertsma: ‘Het grote onderhoud wordt
aan de hand van het jaarlijkse inspectierapport van de
Monumentenwacht door professionals uitgevoerd. Ook het
buitenschilderwerk, het ramen wassen aan de buitenkant
en het onderhoud van installatiewerkzaamheden wordt
door professionals gedaan. De voormalige pastorie is een
rijksmonument. Dat levert geen extra inkomsten op, maar
ook geen beperkingen, omdat het maar een klein gedeelte

Lutherse Kerk

foto: Harry Konings

van het gebouw is. Het gemeentecentrum is op de oude
stadsmuur gebouwd wat zichtbaar is onder de vloer.’
De eerste Stinskerk in Westenholte was een houten
gebouw dat sinds 1962 in gebruik was. Er verrezen in de
loop van de jaren allerlei bijgebouwen, maar uiteindelijk
voldeed het niet meer. Er werd in 1992 besloten tot
bouw van een volledig nieuwe kerk. Naast het huidige
kerkgebouw staat nog steeds de klokkenstoel uit 1968
(zie foto). In 2009 bleek de klokkenstoel in slechte staat.
Kamerman: ‘De klokkenstoel is helemaal van hout.
Dat vraagt een bepaalde manier van onderhouden. De
klokkenstoel is door vrijwilligers een aantal jaren geleden
flink onderhanden genomen. Er zat toen rot in bepaalde
delen, die moesten worden vervangen.’
Zijn er in de Stinskerk onderhoudstaken die uitbesteed
worden? ‘Dat wordt vooraf met Centraal besproken. Er
zijn afspraken met partijen over onderhoud en reparatie
aan gebouwen. Veel kan ook door de wijk zelf worden
opgepakt, zoals kleine klussen, voor grotere wordt vaak
een professionele partij in geschakeld. Afgelopen voorjaar
zijn er grote bomen naast de Stinskerk gesnoeid (zie foto).
Dat is gedaan door een professioneel bedrijf en de kosten
daarvan vallen onder Centraal.’
Zijn er veel veranderingen nodig geweest om het kerkgebouw geschikt te maken voor de huidige manier van
vieren? Hoewel de Stinskerk met haar zevenentwintig jaar
een relatief nieuw gebouw is, zijn er enkele aanpassingen
geweest. Na tien jaar is met behulp van een legaat een stuk
aan de kerk gebouwd. Er was behoefte aan een grote zaal,
met daaronder in de kelder een gezellige eigen ruimte voor
de jongeren. In de kerkzaal moest met de komst van de
beamer en een scherm een luifel boven de preekstoel verdwijnen. Omdat de Stinskerk onder architectuur is gebouwd,
betekende het dat er in beide gevallen toestemming aan het
architectenbureau gevraagd moest worden.
Wat betreft de Lutherse kerk, geven Geertsma en Noorda
aan dat het kerkgebouw alweer jaren in de huidige staat is.
Gastvrijheid neemt een belangrijke plek in. ‘De kerk zelf

Bomen snoeien bij de Stinskerk

foto: Bert Kamerman

voldoet aan de manier waarop we als Lutherse gemeente
de zondagse eredienst vieren. Het gemeentecentrum is wel
toe aan een renovatie. Met een groep vrijwilligers treffen
we dit jaar daarvoor de voorbereidingen.’
In de PGZ is er onlangs voor gekozen om de wijkgemeentes (opgedeeld in clusters) meer financiële verantwoordelijkheid te geven. Wat betekent dit voor de gebouwen van
deze PGZ-wijkgemeentes als de Stinskerk? Kamerman:
‘De financiële regelingen zullen veranderen. Wat dat
precies oplevert is mij nu nog niet duidelijk. Het is echter
wel belangrijk dat er ook daadwerkelijk wat verandert,
want de nieuwe situatie binnen de PGZ vereist dit. Daarnaast kunnen er geen grote aanpassingen worden gedaan
aan het gebouw, wel gaat het normale onderhoud aan het
gebouw door.’
Willen de kerkrentmeesters nog iets voor het voetlicht
brengen? Kamerman: ‘Het zou goed zijn dat binnen de
PGZ meer wordt samengewerkt, ook als kerkrentmeesters.
Dit wordt voorzichtig in gang gezet vanuit de clusters.
Maar het kan veel sterker. Het gaat me dan vooral om de
praktische zaken.’

Ongenode gast

Komen de kerkrentmeesters nog bijzondere dingen tegen?
In de Lutherse kerk geven Geertsma en Noorda aan. ‘We
hebben al meer dan tien jaar een gast op de zolder van de
kerk die haar sporen nalaat, maar die we zelf niet zien.
Door een steenmarter is de zolder vervuild geraakt en
leidingen worden kapot gemaakt. Op aanraden van Monumentenwacht hebben we een radio op zolder geplaatst die
we op afstand aan en uit kunnen zetten, de radio staat op
Radio 1. Het lijkt er nu op dat de steenmarter een ander
heenkomen heeft gezocht, ze is blijkbaar niet blij met
het voortdurende gepraat op de radio.’ Maar later laat
Geertsma weten: ‘De afgelopen week werden we geconfronteerd met een gat in het plafond van de kerk, ons
vermoeden dat de steenmarter een ander onderdak heeft
gevonden is helaas niet bevestigd.’
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Kerkinterieurs
In dit artikel staan we stil bij het interieur van een aantal
Zwolse kerken. Enkele leden uit de aan Gaandeweg
verbonden gemeentes werd gevraagd naar bijzondere
aspecten in het interieur van hun kerk.

Interieur van de Zwolse Lutherse Kerk

gevuld. Bij de restauratie van 1967 is geconstateerd dat er
nog een aantal stoffelijke resten onder de vloer lagen en
die hebben ze maar laten liggen …
Gemeentelid Henk Jense heeft voor de kerk de altaartafel,
de standaard voor het doopvont, de bloembakken en een
muziekstandaard gemaakt, alles van hout. Op de achterwand van de kerkzaal zijn houten symbolen aangebracht.
Deze zijn van de hand van Han Prins. De pilaren in de
kerk zijn gemaakt door gieterij Wispelwei, die vroeger
naast de gasfabriek stond aan de Dijkstraat.

foto: Reliwiki, Jelle Visser, 2008

Lutherse Kerk

Een aantal interessante wetenswaardigheden over het interieur van de Zwolse Lutherse kerk werden aangeleverd
door Chica van Dam, Bert Bartels, Jantine van der Heijden en Robert Kanning.
Toen de Lutherse kerk werd gebouwd rond 1649 moest het
van buiten er uitzien als een woonhuis, omdat de Lutherse
godsdienst officieel nog in Zwolle verboden was en de gemeente in het verborgene bij elkaar moest komen. Daarom
had het gebouw ook een (gewone) voordeur aan de kant
van de Koestraat. Toen na vele jaren de kerkdiensten weer
in het openbaar mogelijk waren, onderging het gebouw
rond 1700 enkele grote veranderingen. Zo kwamen er in
plaats van de kleine ramen aan de straatkant grote boogvormige kerkramen. De kleine deur in het midden van de
gevel werd vervangen door twee ruime ingangen aan weerszijden. De kerkzaal had in het begin een andere indeling
dan nu, het front van de gemeente was gericht op de stadsmuur en met de rug naar de Koestraat. Er was een soort
verhoging waar de voorgangers op stonden. Het kerkgebouw
werd in 1752 van binnen verbeterd en opgeknapt en zo
ontstond de huidige indeling, op initiatief van ds. Andriew
Paauw. Voor een preekstoel had zijn schoonvader een
groot bedrag geschonken. Als dank en ter herinnering
daaraan werd zijn familiewapen in de kap van de preekstoel aangebracht.
In de hal van de kerk staat de oude Godskiste (uit 1647!),
hierboven prijkt een schilderij van Henk Helmantel, dat
hij in de jaren zeventig van de vorige eeuw maakte in
opdracht van de kerkenraad.
Bij de bouw van de kerk was een grafkelder gebouwd
waar tot 1827 diverse predikanten begraven zijn. In 1889
is het tongewelf verwijderd en de ruimte eronder met puin
8

Interieur Jeruzalemkerk

Jeruzalemkerk

foto: Reliwiki, Henco de Bruijn, 2005

Het interieur van de Jeruzalemkerk vormde de inspiratiebron voor het logo van de kerk (zie afbeeldingen). Dit logo
is in 2017 aan de gemeente gepresenteerd en sindsdien in
gebruik. De toelichting bij het logo:
Het geloof in de Drie-enige, Vader, Zoon en Heilige Geest
wordt uitgedrukt in het logo, waarbij de vormen grotendeels zijn geïnspireerd door de vormen van het kerkgebouw
waarin dit geloof wordt beleden. De achtergrond van het
logo is als een pijlpunt die naar boven wijst, waar de Vader
troont. In de kerk is deze pijlpunt te zien aan bijvoorbeeld
het metselwerk rondom het orgel en aan de draagconstructie van het dak. De kruisvorm in het logo verwijst naar
het volbrachte werk van Christus. Zij is afgeleid van het
samenspel van preekstoel en orgel. Als u kijkt vanaf de
achterste kerkbanken, dan ziet u het kruis. De gemeente
maakt deel uit van de PKN, een geheel van christelijke
gemeenten. De duif uit het logo van de PKN beeldt ook in
het logo van de Jeruzalemkerk de Heilige Geest uit.
Wim van Ree wist het volgende te vertellen over de muur-

Logo Jeruzalemkerk

schilderingen in de Jeruzalemkerk. Deze zijn ontworpen
door de niet meer levende kunstenaar Teun van der Veen
en verbeelden het nieuwe, hemelse Jeruzalem. De schilderingen zijn indertijd onder andere aangeboden door mejuffrouw Janna van der Waarde. In de jaren 50 en 60 was zij
werkzaam op het Kerkelijk Bureau, toen nog gevestigd aan
de Grote Markt (tegenover de Febo). Zij was een bekende
verschijning in de toenmalige hervormde gemeente
Zwolle en in geheel Zwolle.

stelde tussen Jeltsin en Gorbatsjov, want dat was toen in
het nieuws … Maar we kwamen er al gauw op dat het
toch gewoon door Wouters bedoeld is om de Farizeeër
en de Tollenaar uit Lukas 18 te verbeelden (ik ben ervan
overtuigd dat de toeschouwer zelf er niet op komt als zij
het verhaal niet van tevoren kent of aangereikt krijgt).
Het is goed te zien dat de kunstenaar vooral de visie heeft
uitgebeeld die de eerstgenoemde op de ‘verachtelijke’
ander heeft. Kijk ook hoe die ander daaronder lijdt!
Pas na een tijd kijken realiseren we ons dat er weinig of
geen details te zien zijn: geen kleding bijvoorbeeld, weinig
details van gezicht ook, aantal vingers of tenen? Geen
kleding? Nee, eigenlijk helemaal niets en wel zonder dat
ons het blote of naakte opvalt! Na een tijdje zien we dat
uitsluitend tussen het ‘onderstel’ van de ‘tollenaar’ een
rechte streep valt te interpreteren als een aanduiding van
kledij! En volgens mij is dat precies wat de kunstenaar
wil zeggen: hij heeft kennelijk een goede preek gehoord
over 2 Kor. 5:3: ‘als wij maar bekleed en niet naakt zullen
worden bevonden’ (of over Openb. 19:8 of Gal. 3:27).
Want van de tollenaar wordt gezegd dat hij ‘gerechtvaardigd naar huis terugkeerde’.
Overigens: over het ontwerp van ons kerkgebouw zou ook
genoeg wetenswaardigs gezegd kunnen worden of over de
lege klokkenstoel, de zonnepanelen, de ‘groene kerk’, het
gebrandschilderde raam(pje) of de scheuring (in de muur!).”

Plastiek in de hal van De Hoofdhof te Berkum

De Hoofdhof

Gemeentelid Kees Bos: “Het kunstwerk dat mede het
interieur van De Hoofdhof te Berkum siert (zie foto), is
geen plastic, maar metaal, maar ik typeer het als een
plastiek. Het is van de hand van wijlen Ab Wouters.
Het is door hem aan onze gemeente geschonken omdat
predikant Ridderbos aan zijn werk een tentoonstelling
had gewijd, in ons kerkgebouw, en omdat zij goed bevriend waren. Hij deed veel met kunst en meende dat
ook in de liturgie, in de eredienst kunstwerken moesten
functioneren. Het bovengenoemde plastiek heeft jaren, tot
aan de verbouwing in 2008, vóór in de kerkzaal gestaan,
broeder Tolman heeft er een fraaie sokkel onder gezet.
Maar de plek is nu voor andere doeleinden bestemd en het
werk van Wouters staat, volgens mij wat verloren, in de
hal van de kerk.
Ikzelf heb samen met Cazemier het kunstwerk nog eens
meegesleept naar de ‘kerkzaal’ van de gevangenis die nu
door Jonnie Boer wordt geëxploiteerd. Ik suggereerde
toen aan de gedetineerden dat het werk een gevecht voor-

Stinskerk: close-up van de balken met de pijler

Stinskerk

Gemeentelid Saskia Dankers: “In het gebouw van de Stinskerk in Westenholte zijn een aantal symbolische elementen verwerkt. De kerkzaal heeft de vorm van een taartpunt.
De kerkgangers zitten in een soort halve maan rond het
liturgisch centrum dat ook rond loopt. Deze ronde vorm
van de muren in de kerkzaal is te zien als een vesting, een
bolwerk en verwijst naar “een vaste burcht is onze God”.
Zeven grote houten balken dragen het dak van de kerk (zie
foto). Onder dit dak kan de gemeente groeien in geloof.
Zeven is het getal van de volheid. De balken zijn zichtbaar
in de kerkzaal en lopen naar elkaar toe. De zichtlijn loopt
9
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buiten uit op een paars geschilderde metalen pijler met
daarin een kruis. Vanuit de kerkzaal heb je door ramen
bovenin zicht op deze pijler. Door de ramen stroomt het
licht van Gods genade, zichtbaar geworden door het offer
van Jezus Christus. Het kruis staat zegevierend in het
midden als teken van de grote overwinning.”

Glas-in-lood ramen in de Open kring

geplaatst. De drie glunderden als de ramen zelf, kleurende
zonnestralen waren iedere zondagochtend weer welkom!
Kees’ vrouw Kitty hield zich bezig met een heel ander
aspect van kerk-zijn: bezinning. Mensen hebben behoefte
om een kaarsje aan te steken, iets op te schrijven. Zo kreeg
de aandachtstafel een plek waar tot vandaag gebruik van
wordt gemaakt. Bij de tafel hangt een bijzondere lamp:
de aandachtslamp. Flexibele en stevige kunststofsprieten
buigen naar beneden. Iedere spriet heeft aan het einde
een kleine knijper. Daar worden gebeden, gedichten,
noodkreten, wensen, ideeën, maar ook herfstbladeren
in gehangen. De aandachtstafel wordt zo verlicht met
persoonlijke woorden.”

foto: Hans van Eerbeek

Open Kring

Ds. Cor Baljeu: “Het op 31 maart 2007 in gebruik genomen
kerkgebouw kan niet begrepen worden zonder het Zonnehuis. Kerk en verpleeghuis vormen één gebouw. Via
de melkglazen deuren kom je vanuit de kerkzaal in het
verpleeghuis en vice versa. Leiding en kinderen van de
Kinderkring maken gebruik van ruimtes in het Zonnehuis.
Dit gegeven illustreert de eenheid van de gebouwen, of is
het: gebouw?
De niet kerkelijk opgevoede architect, Thomas Rau, ziet
gelovigen van deze tijd als gericht zijnde op de wereld,
niet meer op de hemel. Daarom geen toren op de kerk,
maar horizontale ringen in de kerk.
Metalen dragers, houten liggers en het vele glas dat in de
wanden is aangebracht vormen het bewijs dat hij met natuurlijke materialen wil werken. Het glas bleek echter
hinderlijk tijdens zonnige zondagochtenden. Maar niet
blij zijn met een zonnige zondagochtend, dat is vreemd.
Van de nood werd een deugd gemaakt: er kwamen glasin-lood ramen. Glaskunstenaar Maja de Haan maakte er
een water en vuur lichtspel van. Zij legt uit: ‘zonder deze
twee elementen kunnen we niet leven: het water wast,
zuivert en voedt. Het vuur verlicht, verwarmt en bezielt’.
‘Water, diep blauwgroen in rustige banen, zijn de rustige
perioden in een mensenleven, de lichtere banen in wilde
golven symboliseren de woelige tijden. De middelste
ramen laten vuur zien: een vlam die van de onderste rij
ramen helemaal naar boven loopt en daar uitwaaiert in de
armen van het kruis. Symbool van de Geest.’
Gemeentelid Tjipke Sijtsma – als machinebankwerker
opgeleid – werkte enthousiast met Maja en Kees Bardelmeijer aan de ramen. Ruim anderhalf jaar na de opening
van de kerk, 30 december 2008, werden de laatste ramen
10

Gedachtenishoek Oosterkerk

Oosterkerk

Een bijzonder en in het oog vallend onderdeel van het
interieur in de Oosterkerk wordt gevormd door de
Gedachtenishoek (zie foto). Deze is in oktober 2011 in
gebruik genomen. Het is een ontwerp van Pim van Dijk,
die ook het interieur van het liturgisch centrum ontwierp.
Het kleurige glaswerk is afkomstig van de voormalige
gedachtenishoek in De Hoeksteen (Aa-landen). Het is
ontstaan door het smelten van glas. Annemiek Punt, de
kunstenares die het glaswerk in 2008 heeft gecreëerd, is
daarbij geïnspireerd door de begrippen ‘tijdelijkheid –
verbonden met eeuwigheid, perspectief – over grenzen
heen, geborgenheid – dragen in … onverwacht licht’.
Achter het glaswerk is een plateau geconstrueerd, waarop
stenen liggen. Op die stenen staan de namen geschreven
van gemeenteleden die zijn overleden. Na ruim een jaar
wordt de steen overgedragen aan de familie van de overledene. Aanvankelijk waren de stenen afkomstig van het
eiland Iona in Schotland, waar een oecumenische gemeenschap leeft, die door verschillende gemeenteleden uit de
Oosterkerk al enkele keren is bezocht.
Het op deze wijze zichtbaar maken van de namen van
gemeenteleden die zijn overleden, sluit aan bij een tekst
uit Openbaring 2: 17: ‘Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje, waarop een
nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die
het ontvangt.’

Het liturgisch centrum (‘podium’) van de Sionskerk

Sionskerk

Gedachteniswand Adventskerk

Adventskerk

Ds. Hans Tissink vormde samen met enkele gemeenteleden een speciale commissie die nadacht over een gedachteniswand (zie foto) in de Adventskerk. Deze wand is
gemaakt door beeldend kunstenares Annet van der Kamp
en is eind 2011 in gebruik genomen.
In de gedachteniswand is veel symboliek verwerkt. De
Jacobsladder is de verbinding tussen het aardse en het
hemelse (Gen. 28:12). De sporten zijn in de zeven kleuren
van de regenboog: volheid en belofte. De Hebreeuwse
letter Beth, die op handen wordt gedragen, staat centraal
in de gedachteniswand. Deze letter lijkt op een open huis
en verwijst naar Bethel = huis van God (Gen. 28:19).
Het staat voor: een dak boven het hoofd, een steun in
de rug, grond onder de voeten en is open naar voren en
biedt uitzicht. Op de steendragers (een soort schaaltjes)
liggen witte stenen met de namen van de overledenen. De
cirkelvorm geeft verbondenheid aan en de handen geven
aan dat we in leven en sterven gedragen worden.
Gedurende een jaar worden de stenen met de namen van
wie zijn overleden in de gedachteniswand verzameld en
bewaard. Op Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van
het kerkelijk jaar, worden alle namen nog een keer hardop
genoemd. De nabestaanden ontvangen de steen met de
naam van hun dierbare.

Wout Sleijster: “Licht, rustgevend, uitnodigend, eerder
breed dan lang (‘niemand heeft het idee achterin te zitten’).
Die kwalificaties zijn na de ingebruikname van de Sionskerk, met de eerste eredienst op 28 augustus 1983, nog
steeds actueel. In toenemende mate is de Sionskerk een
kerk van en voor de leden geworden. Gelijktijdig groeit er
het besef dat de bakstenen kerkmuren geen obstakel zijn
om in hoog tempo steeds meer in de wijk (en stad Zwolle)
actief te zijn. Dominee Hélène Evers is al jaren een aanjager van dat proces. Vandaar ook dat in de entreehal al
(kunst)werken van kerkleden te zien zijn. Ze zijn ook
actief binnen de Schildersclub Aa-landen/De Bolder, een
club die al eens clubbreed exposeerde in de Sionskerk.
Dat gebeurde overigens nadat de Sionskerk enkele jaren
geleden al onderdak bood aan de Chagall Expositie. Die
expositie trok landelijk aandacht.
De kerkzaal van de Sionskerk biedt ruimte aan maximaal
500 stoelen (bij ‘gewone’ kerkdiensten ligt dat aantal
doorgaans op 400). Net als het kerkgebouw is ook de
kerkzaal – de voorbije maanden ook gevuld met werken in
het kader van de tentoonstelling ‘Alles stroomt’ – min of
meer een driehoek. Die grondvorm was uitgangspunt bij
de invulling van de bouw. Het symboliseert de zogeheten
Drie-eenheid (God: Vader, Zoon en Heilige Geest). De
architect, wijlen Klaas van den Berg, had een reputatie
als ontwerper van kerkgebouwen (hij ontwierp ook de
Adventskerk).
De gedachte van die driehoek is tevens herkenbaar in het
liturgisch centrum voorin de kerkzaal. Dat liturgisch centrum – door kinderen steevast ‘podium’ genoemd – laat ook
de driehoekige vorm zien in met name de kansel, de avondmaalstafel, het trouwbankje en het doopvont. En de kerktoren met driehoekige top? De klokken luiden elke zondag
tijdens het in de kerk massaal gebeden ‘Onze Vader’.”
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Het kerkgebouw
voor de toekomst
Pim van Dijk adviseert bij het inrichten van kerken. Hoe
ziet een adviseur voor kerkinterieur de toekomst van
een kerkgebouw? Cor Baljeu ontving van Pim van Dijk
twee documenten waarin hij zijn visie hierop ontvouwt.
Hij vat voor u beide documenten samen. De titels van de
documenten: ‘Het kerkgebouw is in essentie geen thuis’
en ‘Het kerkgebouw voor de nieuwe tijd’.
De rooms-katholieke cultuurtheoloog Frank Bosman
noemt vijf functies van een kerkgebouw: samenkomst,
heilige plaats, schuilplaats, getuigenis en een plaats om
door te geven. Pim van Dijk voegt daar ‘de wachtende
ruimte’ aan toe. Wat bedoelt hij?
De kerk is in de eerste plaats een plaats van samenkomst.
De kerkgemeenschap voor de nieuwe tijd heeft een ruimte
nodig voor ontmoeting met de ander en met het geloof.
En deze ontmoetingen moeten ondersteund worden door
goede ordening van de ruimtes.
Pim van Dijk gaat als het ware de gangen van de kerkganger na. Hij stelt zich voor hoe iemand van huis uit
vertrekt en verwachtingsvol naar de kerk gaat. In zijn
geïmagineerde ‘wandeltocht’ gaat hij van buiten naar
binnen. Deze tocht kent vier niveaus. Op ieder niveau
vindt er ontmoeting plaats. Ieder niveau vereist een goede
ordening van de ruimtes.

Vier niveaus

Sociaal
Binnengekomen informeert men naar elkaar, het eerste
contact is gelegd. Er vindt aanpassing plaats en een ervaring van vertrouwen. Binnenkomen begint al buiten: bij de
kerk is de wandelroute duidelijk, de bestrating mooi en de
verlichting goed. Ook de wandeltocht moet een ervaring
van vertrouwen zijn, eventueel geïllustreerd met kunst.
Binnen heeft de inrichting een gastvrije uitstraling.
Cultureel
De ontmoeting wordt intenser. Eenmaal in de zaal is er een
moment van aarzeling, een ‘treuzelplek’. Hier wordt duidelijk waarbij men betrokken raakt. Schoonheid, muziek
en kunst, daar gaat het nu om. De inrichting heeft balans
en symmetrie, of functionele asymmetrie. Er is harmonie
in vorm, kleur, licht, klank en lucht. Het goede en schone
wordt ervaren. Geschiedenis, akoestiek, licht, klimaat en
textuur van de gebruikte materialen vormen de basis van
de vormgeving. Zij zijn onderhavig aan tijd en tijdsbeeld.
Spiritueel
Door de ontstane balans is er ruimte voor ervaringen van
rust, overwegen, verbinding met het geestelijke. We kunnen
loskomen van de wereld om ons heen, op dit niveau wordt
de geest onderhouden. De inrichting is daarom intiem en
oprecht.
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Het transcendente
Er dient plek te zijn voor de ontmoeting die nog niet is
ingevuld, een stilteruimte. Een mogelijkheid dat we iets
van het transcendente kunnen ervaren.
Deze vier niveaus vormen het vertrouwde concept vanaf
het begin van onze jaartelling. Maar in de jaren zeventig
van de vorige eeuw worden huiselijkheid en gezelligheid
belangrijke waarden. Werkt de symboliek vanaf die tijd
niet meer?

Niet van buiten naar binnen,
maar van binnen naar buiten!

Hier komt de functie van ‘de wachtende ruimte’ naar
voren. Pim van Dijk raadt aan niet van buiten naar binnen
te denken, maar van binnen naar buiten! Laat je inrichting
dynamisch en multifunctioneel zijn. In het document ‘Het
kerkgebouw voor de nieuwe tijd’ zegt hij:
‘Met stoelen in rechte rijen voor een podium is snel sprake
van een voordracht waar mensen consumeren in plaats
van ontmoeten en doen. Bij het inrichten van een dynamische kerkruimte maken we juist gebruik van de bewegingen en gebaren van personen. Doop, verkondiging en
tafelgebed hebben hun eigen plek. Gebaren raken op deze
manier verbonden met het meubel, de plek en de ruimte.
Een dynamische kerkzaal kan ook goed multifunctioneel
worden gebruikt zonder verlies van identiteit. Het kruisteken en de liturgische tafel kunnen prima blijven staan
bij activiteiten als bijvoorbeeld bridgen en bedrijfspresentaties als men hiermee maar niet in strijd is met de visie
die de kerk heeft,’

Voorvragen

Maar eerst voorvragen: wat voor kerk wil je zijn? Een kerk
voor de gemeenschap met een sociale ontmoetingstaak?
Een kerk in de stad met mogelijkheden voor exposities,
lezingen en concerten? Wat wilt u als kerkgemeenschap

Column
Dit huis van hout en steen
Er zijn nog steeds mensen die denken dat de kerk saai is.
Nou, als je een kerk weer stof wil laten opwaaien, moet je
gaan verbouwen! Dat hebben we in de Grote Kerk de laatste
maanden wel gemerkt. Er was zelfs een grote stoftent in het
middenschip nodig om de boel in beetje in de hand te houden.
Saai was het in de kerk ook allerminst: dagelijks vulde het
oude godshuis zich met oorverdovend lawaai. Waar je hemelse
muziek zou verwachten, klonk nu een hels kabaal. Voor ons
als staf van het Academiehuis de Grote Kerk viel er niet te
werken. Gelukkig boden de Zwolse theaters ons gastvrij
onderdak op de bovenverdieping van Odeon waar wij niet
Dorpskerk Ruurlo: nieuwe situatie

over vijf jaar zijn? Welke functie heeft het gebouw dan?
Hoe beweegt u hiernaartoe en hoe laat u dit terugkomen
in kerkgebouw en interieur?
Pim van Dijk: ‘Als kerkgemeenschap moet je een beeld
of visie hebben van de toekomst. Vaak ontbreekt deze.
Het beeld en de taal zijn er niet meer. Creëer daarom
een invulling, al is het een minimale, en biedt ruimte
aan wat komen gaat. Zorg voor een publieke plek – dus
voor iedereen! – waar het stil is en waar de mogelijkheid
aanwezig is voor meditatie. Kom in beweging voor de
nieuwe tijd!’

Conclusie

alleen een prachtig uitzicht op de Grote Kerk hadden maar
ook op de Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Een lust voor het oog.
Door zo’n verbouwing word je er weer bij bepaald dat een
kerk, hoe mooi ook, in feite niet meer is dan een hoop stenen
en een berg hout. Onder de kundige ogen van architecten
en de vaardige handen van bouwlieden kunnen zij worden
samengevoegd tot een adembenemend gebouw dat een sfeer
van verstilling of zelfs heiligheid oproept. In de Grote Kerk
merkte ik dat het beste toen ik een groep achtjarige kinderen
van een school voor speciaal onderwijs mocht rondleiden.
Zij waren bijzonder beweeglijk en vuurden de ene vraag na
de andere op mij af. Bij het stiltecentrum gekomen stak een

Pim van Dijk geeft een signaal af, heeft een uitdagende en
perspectiefrijke toekomstvisie. En passant onderstreept hij
de vijfde door Frank Bosman genoemde functie: kerk je
bent schatbewaarder! Zorg ervoor dat de schat voor een
zo breed mogelijk publiek toegankelijk is, want in de
toekomst zal toenemend behoefte zijn aan echt onderling
contact, ook aan rituelen, die de gemeenschap versterken.
Zo’n stilteplek, waar we kunnen herdenken, zal van grote
betekenis zijn, mensen hebben daar behoefte aan. Zoek
evenwicht tussen kerk als plaats van eerbied, rust, aandacht
enerzijds en als plaats van gemeenschap, ontspanning ontmoeting, sfeer, anderzijds. Geef je schat door aan volgende
generaties! Behoud wat goed is, maar voeg vooral iets toe
in de huidige tijd.

jongetje zijn vinger op. Hij maakte zich zorgen om zijn broer

Samenvattend kwam Jezus’ woord uit Marcus 10 bij me
op: ‘… de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te
worden, maar om te dienen’, zo functioneert de kerk in
‘de wachtende ruimte’. Kerk, jouw ruimte heeft toekomst!
Stil maar, wacht maar!

is heiliger dan de hele berg hout en stenen van een kerk bij

en wilde een kaarsje voor hem branden. Ik liet de jongen een
kaarsje aansteken en alle kinderen gingen in het stiltecentrum
zitten. Daar verzonken zij in gebed. Het duurde en het duurde
maar. Deze kleine springkikkers waren totaal verstild geraakt.
Uiteindelijk schraapte de juf haar keel en zei: ‘Kinderen,
willen jullie nu je gebed gaan afronden? We moeten terug
naar school!’
Een kerkgebouw kan een hulpmiddel zijn om ons mensen voor
het heilige te openen. Maar we moeten er voor oppassen het
gebouw zelf heilig te verklaren. Dan wordt het extra pijnlijk
als ergens een kerk moet sluiten. Het gebed van de kinderen
elkaar. De Heilige Zelf is niet van een gebouw afhankelijk.
Als we ooit zouden moeten kiezen – maar laten we hopen van
niet – kunnen we beter het gebed redden dan het gebouw.
Mariska van Beusichem, Stadspastor Zwolle
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Exclusieve of
inclusieve kerk
Een kerkgebouw is belangrijk in het leven van mensen. Er
is daar getrouwd, gerouwd, gedoopt, geofferd. Het is een
stuk van je levensgeschiedenis. Velen in de Protestantse
Gemeente hebben de afgelopen jaren ervaren wat het is
om afscheid te moeten nemen van een kerkgebouw waarin
je bent opgegroeid, waarin je veilig voelt en dat je lief
was. Kerken zijn geen gebouwen die je achteloos kunt
afdoen als iets van steen en hout. Daarmee doe je geen
recht aan mensen die daar hun lief en leed hebben gedeeld
en zich er voor hebben ingezet.
Een kerkgebouw kan ook een obstakel worden. Dat hebben
we geleerd bij de burendag in september 2018. De Jeruzalemkerk had een open huis. Met flyers werden buurtbewoners hiervoor uitgenodigd. Een van de eerste gasten was
een mevrouw die wat beschroomd binnenliep. Ze zei: ‘ik
ben nog nooit eerder binnengelopen, want ik dacht dat je
daar christelijk voor moest zijn’. Dat beeld van een kerk(gebouw) bestaat er dus ook. Hoe dergelijke beelden ontstaan is nog wel eens het onderzoeken waard.
Is het een idee om alle kerken te verkopen en met de
opbrengsten hiervan helemaal opnieuw te beginnen en
daarbij de vraag te beantwoorden: wat missen we voor
het kerk-zijn als er geen kerkgebouw meer is? Is een
kerkgebouw bepalend voor ons kerk-zijn? Een vraag die
in het proces van Heilige Huisjes wellicht niet voldoende
aan de orde is geweest.
Als de vraag ‘is een kerkgebouw bepalend voor ons kerkzijn?’ met ‘ja’ beantwoord wordt, dan schept dat een zekere
inspanning. Dus als we kerkgebouwen hebben, laten we er
dan ook wat mee doen. Een kerkgebouw dat niet alleen
aan de buitenkant gezichtsbepalend en herkenbaar is,
maar ook aan de binnenkant. Niet alleen een gebouw
voor ‘christelijke’ mensen, maar een gebouw met een
open sfeer waar iedereen welkom is. Nu zal iedereen dit
onderschrijven, maar de ‘niet christelijke’ mevrouw stemt
je wel tot nadenken. Zijn we wie we zeggen te zijn? Als
we dit zeggen te zijn dan vergt het een andere manier van
denken en kijken. Durven we over onze eigen schaduw
te springen?

Het is niet zinvol om een kerk een plek te doen laten zijn
die bij wijze van spreken het reguliere buurtwerk gaat vervangen. Echter, bijvoorbeeld, wel een plek waar op zondagmiddag de deur open is voor mensen die de eenzaamheid
en de leegte van de zondagmiddag ervaren en behoefte
hebben aan aandacht of met zingevingsvraagstukken zitten.
Geef organisaties die mensen, die beschadigd en gedeukt
zijn door het leven en weer tot hun bestemming willen
brengen, letterlijk en figuurlijk de ruimte. Ook deze mensen
zijn geschapen naar Gods beeld. Je krijgt dan mensen over
de vloer met soms een wat ander taalgebruik, ze zien er wat
anders uit, hebben andere gebruiken of ruiken anders.
Je kunt blijven kijken naar wat achter en niet meer is.
Een kerk kan niet leven van nostalgie en verleden.
Tot slot een citaat uit het meinummer van het blad
Kontekstueel (Tijdschrift voor gereformeerd belijden nú).
Ds. Bert de Leede eindigt met een kroniek over: ‘Besef
van voorlopigheid’. Onder het kopje ‘Spelen met vuur’
schrijft hij: “De kerk is het lichaam van Christus. Haar
hoofd is in de hemel. De triomferende kerk is boven. De
gestalte van de gemeente op deze aarde is die van het
kruis: bijeenvergadering van zondaars rond het kruis,
in een wereld vol kruisen en mensen met hun kruis op
hun rug. De kerk op aarde leeft van wat kómt, wat van
Godswege op ons toekomt. Zij leeft niet uit wat zij zelf is.
Zij verwacht het Rijk dat komt en verlangt ernaar. In één
woord samengevat: kenmerk van de kerk is haar besef van
voorlopigheid.”
Wim van Ree,
diaconaal consulent

Aandacht voor
Walk of Peace
In 2019 is de Vredesweek van 21 tot 29 september. Het thema is: ‘Vrede verbindt over grenzen’.
Op zaterdagmiddag 21 september organiseert het Zwols Vredesplatform opnieuw de Walk of Peace
in Zwolle. De wandeling gaat door de wijk Holtenbroek en start om 13.30 bij de Ulu Moskee aan
de Gombertstraat. Iedereen kan meedoen. Langs de route zijn er vredesactiviteiten geïnspireerd
door het thema van de Vredesweek. Kijk op www.vredesplatformzwolle.nl voor meer informatie.
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Ouderenmiddagen wijkcentrum Jeruzalemkerk
Ook in het komende seizoen worden weer
een aantal middagen georganiseerd voor
zowel jongere als oudere ouderen in het
wijkcentrum naast de Jeruzalemkerk. Er is
gelegenheid tot ontmoeting, er wordt thee
of koffie gedronken en meestal is er een

korte overdenking of meditatie, er worden
liederen gezongen en er zijn er diverse
presentaties/lezingen over allerlei onderwerpen. Het gaat om maandag 23 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november en
2 en 16 december. De invulling wordt in

de volgende Gaandeweg bekend gemaakt.
De middagen zijn voor alle belangstellenden toegankelijk. Contactpersonen: Alie
Snoeijer (tel. 038-4210200) en Janny Kragt
(tel. 038-4223171).

Boekbespreking: ‘Is er een hemel voor autisten’
Dat de Zwolse Alianna Dijkstra van binnenuit heel toegankelijk kan schrijven over autisme en
over hoe het is om met autisme te leven, wisten we al uit haar eerdere boeken Autisten liegen
niet en Autisteneiland. In haar nieuwe boek Is er een hemel voor autisten? (KokBoekencentrum,
Utrecht) verkent zij hoe diverse mensen met autisme en een aantal van hun hulpverleners omgaan
met het christelijk geloof. En ze vertelt over bijzondere woonvormen.
Het is een opmerkelijk boek geworden, omdat de schrijfster in haar ontmoetingen open en
eerlijke gesprekken heeft kunnen voeren. De lezer mag daarom in het boek meeluisteren naar heel
persoonlijke verhalen over God, Bijbel, kerk en geloof. Een bont gezelschap trekt aan de lezer
voorbij. Met opzet zijn er mensen gevraagd van verschillende leeftijden uit de volle breedte van
het christelijk erf in ons land. Ook de mate waarin autisme hen last geeft, verschilt. En onder de
hulpverleners zijn er die bij een christelijke organisatie werken en andere die gekozen hebben
voor een algemene. De bijzondere woonvormen verschillen ook. In alle verhalen laat Dijkstra de
mensen zelf aan het woord, zonder er eigen commentaar doorheen te weven. Respectvol geeft ze
weer wat haar werd toevertrouwd. En dat ook nog eens helder en begrijpelijk. Dat respect voor de
uniciteit van elk persoonlijk verhaal uit zich ook hierin dat er geen algemene conclusies getrokken
worden en ook geen lijstje trucs voor het geloofsgesprek met ‘de’ autist.
Het geheel geeft een brede indruk van wat mensen met autisme in al hun diversiteit denken en ervaren als het gaat over God,
Bijbel, kerk en geloof. Meer dan eens wordt de neiging genoemd woorden heel letterlijk te nemen. Dat kan erg lastig zijn,
helemaal bij het lezen van de Bijbel en het spreken over God. Immers: in de Bijbel wemelt het van de beeldspraak. En voor de
hemelse Heer schieten aardse woorden nu eenmaal fundamenteel te kort. Maar het was een eyeopener voor mij om de vragen die
dit oproept, met die neiging in verband gebracht te horen worden. Ze verdienen dus gewoon een serieuze reactie.
Ook het verlangen begrepen te worden komt veel terug. In dat verband ervaren velen de rijkdom van Psalm 139, over God die ons
snapt, beter dan wij onszelf begrijpen. Meedoen met een geloofsgemeenschap blijkt ingewikkeld te kunnen zijn. Want autisme is voor
velen iets vreemds en niet iedereen neemt de moeite zich er een beetje in te verdiepen om enig begrip te krijgen. En een kerkdienst
kan ook snel te druk zijn, te prikkelrijk. Gastvrij willen zijn als geloofsgemeenschap betekent dus minstens je realiseren wat de
behoeften van mensen met autisme zijn. Dat je als geloofsgemeenschap je ook nog verrijkt mag weten met hun kwaliteiten zoals
trouw, stiptheid, eerlijkheid en dergelijke, behoeft geen betoog.
Aan de verhalen vooraf staat in het boek een goede, leerzame inleiding van de hand van prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker. Bij de
slotzinnen van die inleiding sluit ik mij graag aan: “Gekend en begrepen zijn, niet alleen door God maar ook door mensen, geeft rust.
Daarom beveel ik het lezen van dit boek van harte aan.”
Ds. Lily A. Burggraaff

Koffieochtenden in de Stinskerk in de zomervakantie
De zomer is een periode waarin veel mensen op vakantie gaan. Toch zijn er ook
mensen die thuisblijven. Die vinden het
misschien gezellig om even bij te praten
en nieuwe mensen te ontmoeten onder het
genot van een kopje koffie of thee (met wat
lekkers erbij). Iedereen is ook deze zomer

weer welkom op drie donderdagen in de
Stinskerk in Westenholte (Westenholterweg
19). Op 18 juli, 1 en 15 augustus staat om
10.00 uur de koffie klaar.
Stinskerk in Westenholte
foto Saskia Dankers
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Aandacht voor
Zorg voor elkaar: gesprek tussen drie religies
Joden, christenen en moslims ontmoeten
elkaar in september op vier maandagavonden die worden georganiseerd door
SLAG (Samen Leven Anders Geloven).
Vanuit ieders persoonlijke achtergrond
gaat het gesprek over het thema ‘Zorg
voor elkaar’. De leiding is in handen van
Egbert van Veldhuizen. De eerste drie

avonden wordt er een inleiding gegeven door een vertegenwoordiger van
een religie (jodendom, christendom en
islam). Vanuit de persoonlijke ervaring
wordt een relatie gelegd naar het geloof
en vervolgens breder naar de zorg in de
maatschappij.

Data: 9, 16, 23 en 30 september;
Tijd: 19.00-21.00 uur;
Locatie: Stadkamer Centrum
(bibliotheek);
Kosten: € 20 voor 4 avonden
(incl. koffie/thee);
Aanmelden:
www.kloosterzwolle.nl/programma.

Leerhuis in de Lutherse kerk
Voor mensen die op zoek zijn naar theologische verdieping bij de zondagse lezingen organiseert de Lutherse gemeente Zwolle
volgend seizoen opnieuw een leerhuis. Tijdens het leerhuis wordt een lezing behandeld van de komende zondag. Iedere avond wordt
ingeleid door een predikant. Iedere keer staat op zichzelf, je kunt dus één keer komen of vaker.
Leerhuisdata:
Tijd: 20.00-21.30 uur (koffie/thee vanaf 19.45 uur);
Blok 1: 2019: 10, 17, 24 september en 1 oktober
Locatie: Gemeentecentrum Lutherse Kerk (ingang Potgietersingel);
Blok 2: 2019: 29 oktober en 5, 12, 19 november
Aanmelden en vragen: leerhuis@elkz.nl;
Blok 3: 2020: 21, 28 januari en 4, 11 februari
Kosten: vrijwillige bijdrage voor onkosten.
Blok 4: 2020: 12, 19, 26 mei en 2 juni

Informatieavond Theologische Verdieping
Op dinsdag 27 augustus is er een informatieavond over de driejarige cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (regio IJsselland). De cursus is

bedoeld voor mensen die zich grondig
willen verdiepen in het christelijk geloof.
Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de
Broederkerk aan de Broederstraat 16 in

Kampen. De cursus start weer op dinsdag
10 september 2019.
Zie ook www.tvgkampen.nl
of www.facebook.com/TVGKampen

Beleid en bestuur

Nieuw hoofd
kerkelijk bureau
De PGZ moet het in de toekomst doen met een kleiner kerkelijk
bureau. Dat was één van de uitkomsten van het project Heilige
Huisjes. Dit kerkelijk bureau zou optimaal gebruik moeten maken
van de mogelijkheden op het gebied van automatisering en digitalisering. Voorwaarde is, dat er zoveel mogelijk taken op het gebied
van beheer en administratie bij vrijwilligers in de wijken belegd
worden.
Om één en ander systematisch uit te voeren heeft het College
van Kerkrentmeesters per 1 mei de heer Henk van Bergeijk voor
0,6 werktijd benoemd tot tijdelijk hoofd kerkelijk bureau, voor
de duur van twee jaar. In die tijd moet de transitie van afslanking
en decentralisatie gerealiseerd worden, in nauw overleg met de
wijken, in het bijzonder de kerkrentmeesters.
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Henk van Bergeijk (1958) is woonachtig in Wezep. In het verleden was hij onder meer werkzaam als adjunct-directeur van de
Kamer van Koophandel regio Zwolle. Hij is namens de ChristenUnie lid van de gemeenteraad Oldebroek. Hij heeft ruime
ervaring als ouderling-kerkrentmeester en als scriba van de
kerkenraad van de Hervormde Gemeente Wezep. Vanuit deze
hoedanigheid heeft hij ook gedegen kennis op het gebied van de
ledenadministratie en de (bijdragen)administratie van de PKN.
Henk van der Sar,
voorzitter College van Kerkrentmeesters

Afscheid Nico Duijf
Per 1 juli is Nico Duijf na bijna 40 jaar werken bij de kerk met
vervroegd pensioen gegaan. Hij werkte vele jaren op het kerkelijk
bureau. Op vrijdag 14 juni was het zijn laatste werkdag en werd
hij door onder andere Anco Balke toegesproken. Hieronder volgen
citaten uit die toespraak.
Op 1 juli 1981 kwam je in dienst als administrateur bij de rechtsvoorganger van de PGZ, de Gereformeerde Kerk Zwolle. Bijna
je hele werkzame leven, op een kort uitstapje na bij de bank en
een administratiekantoor, heb je voor de kerk gewerkt.
Ik heb jou de laatste jaren meegemaakt als hoofd van het kerkelijk bureau van de PGZ dat jij was geworden na de fusie van de
hervormden en gereformeerden in 2005. Daarmee veranderde
ook jouw werkplek. Niet meer het vertrouwde plekje aan de
Bagijnesingel, maar naar de Molenweg. Daarmee nam jouw
reistijd toe met een factor 10, maar was je nog altijd binnen twee
minuten op het werk. Je was lange tijd de ‘linking pin’ tussen
het kerkelijk bureau en het bestuur. Met een sterk verloop van
kerkelijke vrijwilligers en bestuurders was jij dan ook vaak een
van de weinigen die nog kon vertellen hoe iets nou precies zat.
Het bestuur van de kerk is, zo zou je kunnen zeggen een duiventil, maar dan was jij net de enige ‘duijf’ die op zijn plek bleef.

Daar hebben velen hun voordeel mee gedaan. We verliezen
met jouw vertrek een van onze wandelende archieven. Je was
nooit te beroerd om even (ongevraagd) een korte geschiedenisles te geven over hoe iets in het verleden is ontstaan. Een korte
vraag per mail levert vaak een gratis college op, maar werd ook
vrijwel altijd vergezeld van een kwinkslag.
Je hebt veel veranderingen meegemaakt. Toen je in 1981 begon
was gereformeerd Zwolle nog groeiende en ontstonden er
nieuwe wijken. Toen kwam de fusie en nu zitten we weer in een
proces van teruggang van leden en gebouwen. Ook de bezetting
op het kerkelijk bureau hield gelijke tred met deze ontwikkelingen. Van de relatieve rust op de Bagijnesingel naar zeker in de
eerste jaren het soms wel erg drukke kantoor op de Molenweg,
waar jij als hoofd kerkelijk bureau voor de uitdaging stond beide
bureaus samen te voegen. Bepaald geen gemakkelijke klus.
Het is nu klaar. Je kunt afscheid nemen van het werkende
bestaan en hebt tijd voor andere dingen. Meer tijd om op reis
te gaan, iets dat je graag doet met jullie kampeerauto. We
gunnen jou nog hele mooie jaren samen met je vrouw en kinderen en hopen je ook nog weer tegen te komen als lid van de
(Oosterkerk)gemeente.”

Openingstijden Kerkelijk Bureau zomervakantie
In de schoolvakantie – 15 juli t/m 23 augustus (week 29-34) –
is het kerkelijk bureau alleen op maandagochtend open.

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.

foto: Jeroen Drost

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

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, 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.
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Marijn Rohaan,
nieuwe predikant
van De Hoofdhof
'Heb maar vertrouwen dat Gods Geest waait'
Trieneke Wubs sprak met ds. Marijn Rohaan, die
eind mei bevestigd werd als de nieuwe predikant in
De Hoofdhofgemeente te Berkum.
ds. Marijn Rohaan

We ontmoeten elkaar op een zonnige donderdag. De donderdag tussen de zondag van het afscheid en de zondag van
de intrede. En tussendoor moet er ook nog geklust worden
in het nieuwe huis in Zwolle. Marijn Rohaan: ”Het klinkt
dicht op elkaar, maar zo’n afscheid en de nieuwe start
zitten er natuurlijk al een tijdje aan te komen. De procedure
neemt wel een paar maanden in beslag. Dus dan zijn beide
gemeentes en predikant er ook aan toe om afscheid te
nemen en een nieuwe start te maken.”

Wie is Marijn?

De jonge Marijn Rohaan voelt zich verbonden met mensen,
of ze nu jong zijn of wat ouder. Ze is gedreven, en houdt
van op zoek gaan, samen met anderen. Dit komt goed van
pas in haar tweede predikantsplaats waar ze deze maand
aan begint, in de Hoofdhof in Berkum.

Theologie

Marijn begint na de middelbare school met een studie
economie. Op zich interessant, maar toch te eenzijdig, te
zakelijk. Ze stapt over naar Theologie. Een veel bredere
studie, met aandacht voor de mens in al zijn facetten en
voor zingeving. Wat is van waarde in een mensenleven,
daar gaat het om. Ze is blij dat ze de overstap maakte.
“Dit vak geeft me de mogelijkheid iets voor mensen
te betekenen, een stukje met iemand op te lopen in het
pastoraat. Maar ook de uitleg van de Bijbelverhalen vind
ik mooi om te doen. Er zit zoveel in!”

Vollenhove

In Vollenhove heeft ze echt het vak geleerd. Het was haar
eerste gemeente waar ze het hele pakket van een predikant
mocht doen. Voorgaan in de zondagse vieringen, de sacramenten, het pastoraat aan jong en oud. “Ik kon zo leren om
op m’n eigen manier het voorganger-zijn in te vullen. Een
mooie ervaring.”

Berkum

En nu naar Berkum. Een andere gemeente in een andere
situatie en op een andere plek. Ze komt in Berkum niet
alle dromen vervullen. Dit gegeven verwerkte ze ook in de
intrede-preek. Ze wil wel graag aanwezig zijn, verbinding
maken met jong en oud, in mooie en in moeilijke momen-
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ten van het leven. Maar Marijn komt eerst luisteren en
kijken: Wat speelt er, wat vinden mensen belangrijk, waar
hebben mensen behoefte aan?

Samen maken we de kerk

Het werk van een predikant is nooit af en in de PKN is
ervoor gekozen om deeltijdpredikanten aan te stellen. Dit
betekent dat je als predikant of kerkelijk werker nooit alles
kunt doen wat misschien wenselijk is. Marijn: “Samen met
de gemeente bepaal je wat er moet gebeuren, samen maken
we de kerk. Ik doe het predikantschap niet alleen, we doen
het samen, de gemeente en ik.”

Kerk-zijn

De kerk als instituut is niet het belangrijkste, volgens
Marijn. “Kerk zijn is voor mij het samen delen van je
geloof. Dit kan op heel veel verschillende manieren. Een
manier is een kerkgebouw in een stadswijk met een groep
mensen die daar regelmatig komt. Maar er zijn ook plekken
in Nederland waar mensen een huiskamerkerk hebben, of
een pioniersplek beginnen. Het gaat in die zin niet om de
aantallen kerkgangers, om de kwantiteit, maar om de groep
mensen die het geloof deelt. Dit kan vanuit de traditie, maar
ook heel laagdrempelig en verkennend.”

Klein is ook goed

In Zwolle zijn verschillende kerken, dat is mooi. Als predikant heb je daardoor collega’s op korte afstand. Het geeft
de mogelijkheid tot overleg, en misschien kunnen sommige
dingen samen opgepakt worden. Dit vindt Marijn een voordeel. “Ik denk ook dat gemeentes elkaar kunnen opzoeken
en versterken. Je hoeft wat mij betreft niet direct te fuseren
als het minder goed gaat, maar je kunt je eigenheid behouden en tegelijk samen dingen ondernemen. En, klein is ook
goed. Niet alles hoeft groot of veel te zijn.”

Gods geest waait

“Het zou mooi zijn als we als Zwolse gelovigen kijken
met een brede blik. Het wordt binnenkort Pinksteren, heb
maar vertrouwen dat Gods geest waait. Zie de warmte van
het vuur van Pinksteren zich verspreiden, binnen maar ook
buiten de kerkmuren.”

Vertrek Sytze de
Boer bij Algemene
Kerkenraad
'Zakelijke besluiten gaan altijd met emoties gepaard’
Ruim vijf jaar lang was hij als scriba verbonden aan
de Algemene Kerkenraad (AK) van de PGZ. Maar aan
die periode is op 1 april een einde gekomen. Sytze de
Boer geeft het stokje door, maar tijd om zich te vervelen
heeft hij niet. ‘Het is tijd voor andere dingen.’ Heleen
Grimmius sprak met hem.
Sytze de Boer

In de afgelopen jaren maakte Sytze veel mee in de AK.
‘Het was een intensieve periode’, vertelt hij. 'Ik denk dan
in het bijzonder aan het project Heilige Huisjes, waar veel
energie en vergaderingen in zijn gaan zitten. Van meet
af aan stonden we hierbij voor grote uitdagingen: hoe
krijgen we al die verschillende wijkgemeenten op één lijn?
In de gesprekken die we met elkaar voerden, was steeds
het uitgangspunt om samen op te trekken. Centraal stond
daarbij de vraag: hoe creëren we een levensvatbare PGZ?
Die het huishoudboekje op orde heeft en die ook in de
toekomst een aantrekkelijke kerk kan zijn? Dan moet je
soms moeilijke beslissingen nemen. Eén daarvan is het
vertrek van onze betaalde kosters. Dat is een heel lastig
onderwerp geweest, maar we zagen geen andere mogelijkheid. Hetzelfde geldt voor het aantal medewerkers op
het Kerkelijk Bureau dat naar beneden wordt bijgesteld.
Dat zijn enorme bestuurlijke uitdagingen: je weet dat je
een zakelijk besluit moet nemen, maar dat gaat altijd met
emoties gepaard. Maar als we met elkaar willen werken
aan een kerk die ook in de toekomst houdbaar is, moet je
doorpakken. Hoe moeilijk het ook is. Het is een prestatie
dat het gelukt is om ingrijpende besluiten te nemen in het
project Heilige Huisjes. Het succes is echt te danken aan
het feit dat iedereen bereid was over het eigen belang heen
te kijken naar het gezamenlijke belang. Maar het is nog niet
klaar: nu komt de fase waarin de besluiten moeten worden
uitgevoerd.’

Flinke stappen gezet

Ook de fusies die Sytze de afgelopen jaren meemaakte,
laten de uitdagingen van de AK in zijn volle omvang
zien. ‘Het begon ermee dat de Hoeksteen samenging met
de Oosterkerk’, blikt Sytze terug. ‘Een jaar later, toen
het stof net een beetje was neergedaald, kwam ook de
Jeruzalemkerk erbij. Dat vraagt veel van ieders flexibiliteit.’
Wel zijn er in die periode flinke stappen binnen de PGZ
gezet die hielpen de kerk voor te bereiden op de toekomst.
Sytze: ‘Er waren tot op dat moment geen duidelijke kaders,
bijvoorbeeld op het gebied van hoeveel predikanten en

kerkelijk werkers er mochten worden beroepen. Het was
daardoor onduidelijk wat de grenzen waren. Daar is met
elkaar hard aan gewerkt, waardoor die kaders er nu wel
zijn. Op dit moment weet elke wijkgemeente hoe lang haar
polsstok is; daar kun je vervolgens je beleid op maken. Ik
ben er trots op dat de AK dat samen met het College van
Kerkrentmeesters voor elkaar heeft gekregen.’

Grote Kerk

Hoewel Sytze de AK verlaat, betekent dat niet dat hij zich
niet meer bezighoudt met de kerk. ‘Ik ben als secretaris van
de Stuurgroep Vieringen Grote Kerk vooral betrokken bij
de diensten in de Grote Kerk’, vertelt hij. ‘Ook daar zijn
mooie uitdagingen. De Grote Kerk is hét gezicht van de
kerken in Zwolle: hij staat midden in het centrum van onze
stad en de vieringen kenmerken zich onder meer door een
hoge muzikale kwaliteit. Het is belangrijk dat deze kerk
een kerkelijke functie houdt, maar de kosten waren hoog,
terwijl wijkgemeenten kampen met een krimpend budget.
De eerste neiging bij velen was dan ook om te stoppen
met deze vieringen, omdat ze te duur werden gevonden.
Maar tegelijkertijd trekken ze wel bezoekers en die vinden
in de Grote Kerk iets wat ze aanspreekt en wat ze in de
andere vieringen in Zwolle niet vinden. Daarom hebben
we een nieuw financieringsmodel ontwikkeld, waarbinnen
de PGZ geen huur meer hoeft te betalen aan de Stichting
Academiehuis Grote Kerk. Dat scheelt al flink in de kosten.
In de Stuurgroep bouwen we aan een verdere uitwerking
hiervan, met alles wat daarbij hoort. In de tussentijd gaan
de diensten in de Grote Kerk gelukkig gewoon door.’

Tijd voor andere dingen

Niet alleen de Grote Kerk, maar ook de Belanghebbendenraad Kranenburg en de Stichting Herdenken Belicht (die
de jaarlijkse lichtjestocht in november organiseert) kunnen
rekenen op de inzet van Sytze, vertelt hij. ‘Maar het is goed
dat ik het werk bij de AK neerleg en wat rustiger aan ga
doen. Ik ben 73 en heb ook graag tijd voor andere dingen.
Daar ga ik me nu op richten.’
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Kerkdiensten
zondag
7 juli

zondag
14 juli

zondag
21 juli

zondag
28 juli

zondag
4 augustus

zondag
11 augustus

zondag
18 augustus

zondag
25 augustus

zondag
1 september

Adventskerk

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

Grote Kerk

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.adventskerk.nl

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. I.P. Epema

19.00 uur
Orgel-/Zomervesper

9.30 uur
ds. J. Boer, Ermelo
19.00 uur
ds. J.W. Bassie, Groningen

10.00 uur
dhr. Dirk Jan Steenbergen
Afscheid oudste kinderen
kinderkring

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam
Doopdienst

19.00 uur
Orgel-/Zomervesper

9.30 uur
ds. G. van den Berg, IJsselmuiden
19.00 uur
ds. G.J. van Meijeren, Graveland

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

9.30 uur
ds. E. Jonker, Zwolle

19.00 uur
Orgel-/Zomervesper

9.30 uur
ds. J.W. Bassie, Groningen
19.00 uur
ds. W.J. Dekker, Amersfoort

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.00 uur
Orgel-/Zomervesper

9.30 uur
ds. G. van Goch, Scherpenzeel
19.00 uur
ds. C.A. van der Graaf, Heerde

10.00 uur
ds. E. van der Veen, Oldemarkt
14.00 uur
PERKI-dienst

9.30 uur
ds. J. Jonkmans, Zwolle

19.00 uur
Orgel-/Zomervesper

9.30 uur
ds. M. Maas, Dordrecht
19.00 uur
ds. P. de Jager, Wilsum

10.00 uur
ds. S. van der Zee

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.00 uur
Orgel-/Zomervesper

9.30 uur
ds. J.H. van Wijk, Windesheim
19.00 uur
ds. J. Harteman, Kampen

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

9.30 uur
ds. M. Benard-Boertjes, Wierden

19.00 uur
Orgel-/Zomervesper

9.30 uur
ds. E. de Mots, Rijssen
19.00 uur
NNB

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

19.00 uur
Orgel-/Zomervesper

9.30 uur
ds. B. Jongeneel, Apeldoorn
19.00 uur
ds. F.J.K. van Santen, Kampen

10.00 uur
ds. E. Urban
14.00 uur
PERKI-dienst

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

19.00 uur
Michaëlsviering,
ds. M. van Beusichem
Dienst ihkv Pride

9.30 uur
ds. W. Dekker, Oosterwolde
17.00 uur
ds. C. Hoek, Bedum

10.00 uur
ds. I.P. Epema

Zomervespers in de Grote of St. Michaëlskerk
Wie de Grote of St. Michaëlskerk binnenloopt, naar het Hoogkoor wandelt, ziet op het koorhek de Tien Woorden staan. In de
Protestantse traditie hebben deze een belangrijke plek (gehad) in de liturgie. Het gedachtengoed heeft in de 20e eeuw ook zijn weerklank gevonden in de Universele Verklaring van de Rechten van de mens. Velen schreven over deze Woorden, zoals Karel Eykman.
Vrij recent publiceerde de filosofen Hans Achterhuis en Maarten van Buuren het boek Erfenis zonder testament – filosofische overwegingen bij de tien geboden. Voor de commissie die de diensten in Grote Kerk organiseert is dit alles een goede aanleiding om in
de Zomervespers van 2019 aandacht te vragen voor deze oude woorden uit Exodus 20 die nog steeds te denken geven.
Overzicht van de vieringen:

30 juni:
7 juli:
14 juli:
20

geen andere goden/geen godenbeelden maken - ds. Ad Geerling (em. predikant PKN)
de Naam niet misbruiken - ds. Peter van de Kamp (oud-docent Theologische Universiteit Kampen)
sabbat houden – ds. Han Hagg (predikant GKV)

Open Kring

Stinskerk

Eglise Wallonne

www.stinskerk.nl

www.waalsekerkzwolle.nl

10.00 uur
ds. H. Evers
Heilig Avondmaal

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

10.30 uur
pasteur D. Ribs

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
ds. H. Evers
Doopdienst

9.30 uur
dhr. G. van Vulpen, Zwolle
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

zondag
14 juli

9.30 uur
ds M.E. Dijk
Gezamenlijke viering
met Stinskerk

10.00 uur
ds. M.J. Hukubun, Zwolle

9.30 uur ds. M.E. Dijk,
Gezamenlijke dienst in Open Kring
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

zondag
21 juli

9.30 uur
ds. T. Dankers, Dalfsen
Gezamenlijke viering
met/in Stinskerk

10.00 uur
ds. W.P. Ferguson, Zwolle

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

zondag
28 juli

9.30 uur
mw. J. van der Zee
Gezamenlijke viering
met Stinskerk

10.00 uur
ds. M.J. Hukubun

9.30 uur mw. J. van der Zee
Gezamenlijke dienst in Open Kring
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

zondag
4 augustus

9.30 uur
ds. G.C. van Rheenen
Gezamenlijke viering
met/in Stinskerk

10.00 uur
ds. G. de Goeijen, Den Ham

9.30 uur ds. G.C. van Rheenen
Gezamenlijk met Open Kring
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

zondag
11 augustus

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
dhr. G. Timmer

9.30 uur
mw. L. Brugmans, Nunspeet
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

zondag
18 augustus

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
ds. R. van Putten

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

9.30 uur
ds. C. Baljeu
Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. H. Evers

9.30 uur
ds. G.C. van Rheenen
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

www.openkring.nl

21 juli:
28 juli:
4 augustus:
11 augustus:
18 augustus:
25 augustus:

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

10.30 uur
pasteur J. Roselaer

zondag
7 juli

zondag
25 augustus

zondag
1 september

eerbied tonen voor vader en moeder – ds. Anneke v/d Velde (Predikant VVH Kampen; adviseur PKN)
geen moord plegen – ds. Riky Christoffers (em. Predikant; PGZ)
geen overspel plegen – ds. Henk Mijnders (predikant CGK)
niet stelen – Annie Hasker (pastor Isala-ziekenhuis)
geen vals getuigenis afleggen – ds. Cor Baljeu (predikant Open Kring)
je zinnen niet zetten op… van een ander – Susanna Bloem (Lid Evangelische Broedergemeente Zeist)

Op zondag 1 september is er een bijzondere ‘regenboogviering’ waarin ds. Mariska van Beusichem voorgaat. Dit in het kader
van Zwolle Pride (29 augustus tot en met 1 september).
De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bij de redactie bekend op 25 juni 2019.
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Collectedoelen

zondag
7 juli

zondag
14 juli

zondag
21 juli

zondag
28 juli

zondag
4 augustus

zondag
11 augustus

zondag
18 augustus

zondag
25 augustus

zondag
1 september

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

De Hoofdhof

Lutherse Kerk

zondag 7 juli
zondag 14 juli
zondag 21 juli
zondag 28 juli
zondag 4 augustus
zondag 11 augustus
zondag 18 augustus
zondag 25 augustus
zondag 1 september

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

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

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

www.hoofdhof.nl

www.elkz.nl

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan, E-meeting
19.00 uur
Vesper

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

9.30 uur
ds. A.C. Bronswijk, Deventer

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. B. Woord, Almere

10.00 uur
ds. N. van den Briel

9.30 uur
ds. W.P. Ferguson, Zwolle

10.00 uur
ds. P. Akerboom-Roelofs

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan

10.00 uur
ds. N. Vlaming

9.30 uur
ds. H. Vijver, Oss

10.00 uur
ds. W. Tinga

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

dhr. F.J.G. Broekhoff
ds. M. Zoetewij, Lemele
dhr. J. Mulder
mw. J. Gerretzen

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan
Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. B. Zitman

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

ds. J.M. Rohaan (Heilig Avondmaal)
ds. A.J. Hasker
ds. A. Palland, Mastenbroek
ds. G.L. Kruizinga (Schrift en Tafel)

9.30 uur
ds. P. Boomsma, Nijverdal

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

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

dhr. M. Hermse
dhr. G. van Vulpen, Zwolle
dhr. J. Knol, Zwolle
mw. G. Prins

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

dhr. F.J.G. Broekhoff
ds. E. van ’t Slot, Zwolle
ds. W.P. Ferguson, Zwolle (Heilig Avondmaal)
mw. G. Prins

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

ds. M.E. Dijk
ds. G.L. Kruizinga, Dalfsen
dhr. K. Fredriks

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

dhr. M. Hermse
dhr. S. Bakker, Urk
mw. C. van Stappen
ds. G.L. Kruizinga

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

mw. T. Sloot
dhr. H. Esselink, Zwolle
mw. J. Gerretzen-Veldhuis

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

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

mw. T. Sloot
ds. J.H.N. Veldhuizen, Kampen
dhr. K. Fredriks, Zwolle
mw. L. Brugmans

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

ds. M. Overbosch-Mielke
dhr. G. Klaassen, Zwolle
ds. G.L. Kruizinga

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

Blauwvingerdagen: Samenzang in Grote Kerk
Zingend op adem komen in de Michaël: de commissie Blauwvingervieringen is ook in 2019 weer actief tijdens de
Blauwvingerdagen: op 17, 24 en 31 juli. Er is samenzang van 12.30 tot 13.00 uur en dit wordt begeleid door Toon
Hagen, de organist van de Grote Kerk. De kerk is voor bezichtiging open van 10.30 tot 16.30 uur en men kan dan
ook de boekenmarkt bezoeken.

De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bij de redactie bekend op 25 juni 2019.
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helpt u afscheid nemen

038 - 46 00 749

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

Ton Lans

uw uitvaartverzorger
arabesque-uitvaartverzorging.nl

Staatssecretarislaan 11

8015 BA Zwolle

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!
Creatieve fondsenwerver
Bent u of kent u die fondsenwerver met
ervaring en ideeën? Dan zoeken wij u!
Informatie of aanmelden bij het Kerkelijk Bureau:
administratie@pknzwolle.nl
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Particuliere verhuizingen
Projectverhuizingen
Nationaal en internationaal
Verhuisdirigente
Kunst en antiek verhuizen
Seniorenverhuizing
Schoonmaakservice
Handyman
Opslag

uw verhuizing
een frisse start

Resultaat
dankzij
Jurgen

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

www.salet.nl

Salet, voor een glansrijk resultaat!

Brenda
Koper

