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‘Is het er ja of is het er nee?’

Stad van vrede is letterlijk de vertaling van de naam van de omstreden en verdeelde stad 
Jeruzalem. Vanuit diverse hoeken en perspectieven benaderen we dit thema. Het thema is 
uiteraard gekozen vanwege de Vredesweek: van 21 tot en met 29 september. Het Zwols 
Vredesplatform is druk bezig met de voorbereidingen. 
Het Bijbelverhaal komt dit keer van Munawar Masih, voorganger namens de Philadelphia 
Pentecostal Church of Pakistan. Hij ontvluchtte zijn geboorteland en kwam via een omweg 
in onze regio terecht. Wat betekent vrede voor hem? 
En in ons eigen land? Wat betekent vrede voor kinderen die al langer dan vijf jaar in 
Nederland wonen, terwijl uitzetting dreigt? Verhalen van drie Zwollenaren, die het Licht van 
hoop op vrede mede lieten branden tijdens de 96 dagen durende kerkdienst in de Bethelkerk 
te Den Haag. Mag de liturgie voor politieke doeleinden gebruikt worden? Wat gaat voor: 
humaniteit of politieke afspraken? 
Nelleke Eygenraam begint haar meditatie met terugdenken aan haar puberjaren. Zij begeleidde 
met haar blokfluit in de kerk van haar jeugd het kinderkoor, bijvoorbeeld het lied ‘Waar zou de 
stad van vrede zijn?’ een lied dat vragen oproept. 
Verder treft u in deze uitgave een interview aan met de nieuwe voorzitter en scriba van de 
Algemene Kerkenraad van de PGZ: Eduard Metselaar en Margreet de Roo. 

Op weg naar Advent en Kerst heeft de redactie het thema ‘In blijde verwachting?’ gekozen, 
let op het vraagteken. Uiterste kopijinleverdatum voor het laatste nummer van 2019 is zaterdag 
2 november. Het eerste nummer van 2020 richt zich op Pasen: ‘Lente lost de winter af’, dit 
thema is gekozen uit NLB 628: 7. 

Redactie Gaandeweg

‘Kleur geven aan de vredesstad’, Jeugdland in Windesheim, augustus 2018 foto: Tineke Vlaming



In mijn puberjaren was ik een van de blokfluitspeelsters 
die het kinderkoor van onze dorpsgemeente begeleid-
den. De heldere stemmen van de kinderen en de blok-
fluiten deden de kerkgangers opveren en lieten hen van 
harte zingen.
Een van onze lievelingsliederen was ‘Waar zou de stad 
van de vrede zijn?’ (Hanna Lam en Wim ter Burg, 
Alles wordt nieuw, deel III, 30). 

Het is een vragend lied, dat de Bijbelse dromen en 
visioenen over de stad van de vrede uitdaagt. Kun je 
er komen? Hoe dan: linksaf of rechtdoor? Of is het 
bedrog en hebben wij tevergeefs gezocht? Drie keer 
wordt gevraagd: Is het er nee, of is het er ja? De vierde 
keer wordt er een eis gesteld: wij willen weten, wij 
willen zien … Geef ons een teken van vrede mee: 
Is het er ja, of is het er nee? 
Intrigerend vond ik dat. Ik hoorde er ongeduld en 
protest in. Als opgroeiende jongere sprak het me aan. 
Vooral niet het antwoord op de vragen afwachten, 
maar zelf op pad gaan om vrede ‘uit te lokken’ en naar 
tekenen ervan te zoeken. Want dat die er waren, was 
mij met de paplepel ingegoten.

Tegelijk begon ik mij af te vragen: Hoezo een stad van 
vrede? Waarom geen dorp of akker, geen berg of strand? 
Dat komt door Jeruzalem, nogal wiedes. Een van de 
oudste steden ter wereld en vanaf haar eerste voorkomen 
in de Bijbel een bewogen en bedreigde stad. Haar naam 
betekent ‘stad van sjalom’ maar tot op heden is Jeruza-
lem omstreden en verdeeld. Hoe zal haar toekomst zijn? 

Niet voor niets is Jeruzalem model geworden voor ver-
nieuwing en eindelijk vrede op aarde. Van Godswege. 
Profeet (Jesaja 60) en apostel (Openbaring van Johan-
nes 21) komen woorden en beelden te kort om te 
vertellen hoe. Visioenen die mij bij de les houden en 
tegelijkertijd in beweging brengen. Telkens weer.

Toch was bij mij de vraag blijven knagen: hoezo een 
stad? Is het omdat de wereld steeds meer verstedelijkt? 
Talloze mensen ervaren dagelijks: ‘Hier is een stad 

gebouwd, overal om ons heen’ (Huub Oosterhuis en 
Jaap Geraedts, Liedboek voor de kerken, gezang 490). 
Een stad kan beknellen, mensen teleurstellen in hun 
verwachtingen omdat ze het gevoel krijgen opgesloten 
te zijn. 

Het visioen van Jesaja en de openbaring aan Johannes 
laten gelukkig het tegendeel zien. Vooral de laatste 
schildert een open en doorzichtige stad, onvoorstelbaar 
ruim en levendig. Niet door mensenhanden gemaakt, 
maar hemelse nieuwbouw. En God woont er samen met 
al haar bewoners. Volkomen anders dan in onze steden 
en dorpen. Niet te verzinnen. 

Intussen heb ik er vrede mee dat het om een stad gaat. 
Een stad die elke aardse vergelijking te boven en te 
buiten gaat. Om nog een derde lied te noemen: ‘Een 
stad van vrede zoeken wij’ (Wim Pendrecht en Wim 
ter Burg, Zingend geloven deel 1 & 2, 102). Een lied 
als een pelgrimstocht, op weg naar de stad van vrede.

Nelleke Eygenraam
(predikant Adventskerk)
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Rev. Munawar Masih komt uit Pakistan en kwam – na 
anderhalf jaar Bangkok, Thailand – in 2015 in onze 
regio wonen. In zowel Pakistan als Thailand was het niet 
veilig om actief te zijn voor de kerk. In een basisschool 
te Dalfsen ging hij voor, voor de Urdusprekende geloofs-
gemeenschap (Urdu is de officiële taal van Pakistan). 
Men wilde graag een centralere plek en in december 2018 
volgde een warm onthaal in de Christelijke Gereformeerde 
Verrijzeniskerk te Zwolle. Iedere eerste zaterdag van de 
maand komen daar van 13.00 tot 15.00 uur zo’n veertig 
mensen – voornamelijk uit India, Pakistan en Suriname – 
bij elkaar om de eredienst te vieren. 
Rev. Masih was 35 jaar lang voorganger van de Philadelphia 
Pentecostal Church of Pakistan. Hij volgde in de jaren 
1979 tot 1983 de Bibleschool in Karachi, Pakistan. Buiten 
voorganger voor de Urdusprekende geloofsgemeenschap 
werkt hij ook voor HCI: Helping Christians International. 
Hij helpt christenen in Thailand met voedsel, onderwijs 
en onderdak.

God is de bron van vrede en Hij geeft iedereen vrede. 
Mensen willen vrede maar ze komen niet naar Jezus, of 
willen niet. Veel mensen zoeken vrede in geld. De vrede 
die de wereld geeft, is van korte duur. Maar de vrede die 
God geeft, blijft tot in de eeuwigheid. De Here Jezus 
zei: Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de 
wereld die geeft, geef Ik hem u (Joh. 14:27). 

De discipelen van Jezus ontvingen deze vrede door de 
kracht van de Heilige Geest. Zij werden uitgezonden 
(Joh. 20: 21-22). Zoals God de Vader Jezus zond, zo 
heeft Hij zijn discipelen uitgezonden. Ons zendt Jezus 
dus ook uit om voor zijn koninkrijk te werken. 
Ook nu gebruikt God zijn dienaren op wonderlijke wijze. 

God heeft een plan voor iedereen. Zo had God het plan 
om mij vanuit Pakistan naar Thailand en van Thailand 
naar Nederland te laten gaan. In Thailand heeft Hij 
mij gebruikt onder vluchtelingen en asielzoekers. Veel 
vluchtelingen en asielzoekers werden gevangengezet in 
Thailand. Hen in de gevangenis opzoeken, het evangelie 
vertellen en dagelijks eten brengen waren elf maanden 
lang mijn taken. Veel mensen aanvaardden Jezus als 
redder. Daarbij ondervonden wij veel problemen, want 
ook wij waren vluchtelingen. Onze familieleden werden 
gevangengenomen, maar Gods genade en vrede was 
altijd met ons. De tijd die we in Thailand hebben door-
gebracht, gebruikten wij om God te dienen. 
Toen bracht God ons naar Nederland. Daar startten 
wij Gods werk. We mochten bijna drie jaar werken 
in Dalfsen. Ook in Nederland heb ik mogen werken 
onder vluchtelingen en asielzoekers. In 2018 heb ik mij 
aangesloten bij de Verrijzeniskerk. De mensen van de 
Verrijzeniskerk, de voorgangers, oudsten en diakenen 
en alle andere mensen zijn hele aardige en liefdevolle 
mensen. Bij deze mensen ervaar ik de liefde en vrede 
van Jezus Christus.

De Bijbel zegt dat genade en vrede van onze Vader en 
onze Here Jezus Christus komt. Uit genade heeft God ons 
verlost van onze zonden en ons vrijgekocht met het bloed 
van Jezus, zijn vrede heeft Hij ons gegeven. De mensen 
die Jezus aanvaarden als redder volgen en leven met Hem. 
Mensen die leven met Jezus ontvangen vrede en genade. 
En als je de Here Jezus nog niet hebt aanvaard als je 
redder, doe dat dan vandaag. Aanvaard hem als redder, 
want Hij is de Heer die genade geeft, en ook jij zult zijn 
vrede en genade ontvangen. God zegene u allen.

2 Tess 3:16: En Hij, 
de Here des vredes, 
geve u de vrede, 
voortdurend, 
in elk opzicht. 

Op deze pagina in Gaandeweg geeft de redactie het 
woord aan iemand van buiten de PKN, dit keer is dat 
pastor Munawar Masih

Vredesgroet, kerk in Schmallenberg / foto: Tineke Vlaming



Zoals elk jaar is er ook dit jaar de Landelijke Vredesweek 
in september. Op verzoek van de redactie schreef Hanneke 
Buurman (Lutherse kerk/ SLAG Zwolle) dit artikel, aan-
sluitend op het thema van deze Gaandeweg: ‘Stad van vrede’. 

In Zwolle is het Vredesplatform (bestaande uit Anneke 
Nusselder, Jolan van de Waeter, Sytse en Marlies 
Tjallingii, Maarten van der Werf, Henk Blom) samen met 
betrokken Zwollenaren druk bezig geweest met de voor-
bereiding. Met name de Walk of Peace op de eerste zater-
dag vroeg veel organisatie en inhoudelijke voorbereiding: 
een spannende zoektocht!

Thema: Vrede Verbindt over Grenzen
Uit het magazine Pax Vieren: “In de hemel zijn wellicht 
geen grenzen, maar hier op aarde struikelen we er continu 
over. De ervaring in het huidige tijdgewricht is vooral dat 
grenzen mensen tegenhouden en dat grenzen verdelen.” 
Bij de grens kom je in contact met een andere omgeving 
buiten je comfortzone. Dat is spannend: het is onbekend 
en is het wel veilig? De ontdekking van het andere biedt 
risico’s en kansen. Het risico dat andere mensen jouw 
grenzen niet respecteren, waardoor je je kwetsbaar voelt. 
De kans op nieuwe ideeën, betere oplossingen, creativiteit. 

De wereldwijde economische, politieke en maatschap-
pelijke vervlochtenheid, over grenzen heen, vraagt om 
wijsheid hoe om te gaan met deze spanning. Hoe de 
balans te zoeken tussen ons terugtrekken achter de dijken, 
dan wel onze identiteit verliezen in een grenzeloos 
bestaan. Deze zoektocht is een zoektocht naar vrede. 
Het Vredesweekthema ‘Vrede verbindt over grenzen’ no-
digt je uit om die grenzen op te zoeken en te onderzoeken. 
Om op te komen voor wat waardevol is, en nieuwe wegen 
te vinden voor de toekomst.
“Als we de hemel en de Eeuwige aanroepen dan is het 
vooral om ons mensen te verbinden, met God zelf, met 
anderen en in toenemende mate met de aarde en alle 
schepselen.”
In de Pax Vieren vond ik ook het woord Grensgangers. 
Dat zijn mensen die grenzen verkennen, de hand reiken 
naar de ander en durven de eerste stap te zetten. 
Het magazine staat vol met voorbeelden van grensgangers 
en is gratis te downloaden op www.vredesweek.nl.
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Vredesweek 21-29 september 2019 

‘Vrede verbindt over 
grenzen’

Zwols Programma Vredesweek 
Hieronder staan enkele onderdelen uit het Zwolse Vredesweekprogramma (onder enig voorbehoud: in de flyer die is 
verspreid staat het definitieve programma).

• Zaterdag 21 september: Meditatieve aandacht voor Vrede op het Rode Torenplein, ook voor kinderen, 11.00-12.00 uur. 
Vanaf 13.30 de Walk of Peace: een wandeling van ongeveer vier kilometer door Holtenbroek; tijdens de wandeling 
klinken verhalen van mensen die grenzen ervaren: religieuze, maatschappelijke, economische … en wordt met hen de 
verbinding gezocht door te luisteren en vragen te stellen. De start is bij de ULU moskee aan de Gombertstraat. 

• Op zondagochtend 22 september zijn er de gebruikelijke vredesdiensten in de Peperbus en de Adventskerk. 
Vanaf 11.30 uur is er Intercultureel Dansen voor kinderen en volwassenen bij de Lutherse kerk in samenwerking met 
SLAG en de ULU Moskee.

• Op maandagavond is de derde interreligieuze gespreksavond in een serie van vier avonden met als thema: ‘Zorg voor 
Elkaar’, vanuit de eigen tradities. U kunt zich voor deze serie – die start op maandag 9 september – opgeven via: 
www.kloosterzwolle.nl/programma.

• Op dinsdag 24 september wordt vanaf 20.00 uur de Vredesfilm Black Butterflies vertoond in de Oosterkerk.
• Op woensdagavond kunt u in de Plantagekerk een kop koffie of thee drinken met een statushouder in onze stad.
• Donderdag 26 september is er vanaf 18.30 uur Rennen voor de Vrede: van Klooster via Synagoge naar Moskee. 

Dit in samenwerking met Run2Day en SLAG.
• Vrijdag kunt u kennis maken met grensverleggende gerechten en verhalen uit verschillende culturen en zijn er 

’s avonds vredesvespers in de Dominicanenkerk met medewerking van het Thomaskoor.
• In het weekend is er de voorstelling Gandhi door theatergroep Gnaffel bij Odeon, die gaat over de dunne grens 

tussen staan voor je overtuiging en staan op je strepen (> 10 jaar).
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Len Munnik maakt jaarlijks een cartoon voor de Vredesweek, dit 
is zijn ‘vertaling’ van het thema ‘Vrede verbindt over grenzen’ 
voor de Vredesweek van 2019 

Gebed voor de Vredesweek

God van Vrede,
dat wij
als reisgenoten onderweg
naar het Land van Belofte
ons met U
en al die andere reisgenoten
verbonden mogen weten
in Uw grenzeloze Verlangen
naar Vrede
dat wij
als reisgenoten onderweg
naar het Rijk van Vrede
ons door alles heen
verbonden mogen weten
met al uw mensen
in Uw grenzeloze Bewogenheid
voor ieder mens
dat wij
als reisgenoten onderweg
naar het Messiaanse Rijk
er telkens opnieuw
durven zijn
voor elkaar
en ons verbonden mogen weten
met ieder
en alles wat ademt
op Uw lieve aarde
zo bidden wij
in Vredesnaam

(uit: magazine Pax Vieren)

Op maandag 15 juli 2019 stond op de website van de NOS 
te lezen: “Hongerprobleem groeit: 820 miljoen mensen 
hebben niet genoeg te eten”. Dergelijke berichten halen 
niet meer de krant. Die wordt gevuld met het pensioen-
akkoord en allerlei andere voor ons belangrijke berichten, 
maar dat even geheel terzijde.
Het gaat over een rapport van de Verenigde Naties. 
Dit rapport meldt dat wereldwijd het aantal mensen dat 
honger lijdt voor het derde jaar op rij is toegenomen. 
Meer dan 820 miljoen hadden in 2018 niet genoeg te eten. 
Verder schrijft het rapport dat een kwart van de wereld-
bevolking, dus 2 miljard mensen, moeilijk aan veilig en 
voedzaam eten kan komen. Ook ongeveer 8 procent van 
de bevolking in Europa en Noord-Amerika wordt door 
voedselonzekerheid getroffen. Verder blijkt uit deze 
cijfers dat wereldwijd 822 miljoen mensen te zwaar zijn.
Wrange cijfers waar we misschien niet meer van opkijken 
en die je ook weinig meer doen. Je hebt het al zo vaak 
gehoord en raakt eraan gewend. Je wordt moedeloos of 
zoekt een uitvlucht. Stil maar wacht maar, alles wordt 
nieuw, de hemel en de aarde. Wat helpt en wat helpt het 
allemaal, maakt het allemaal uit wat ik doe?
‘Neem het niet’ schrijft de Franse oud-verzetsstrijder 
Stéphane Hessel. Hij schrijft dat het essentieel is om jezelf 
te blijven verzetten tegen elke vorm van onrecht en dat 
onverschilligheid het ergste is wat mensen kan overkomen. 
Hij voert een prachtig pleidooi om hoop te houden.
Als gelovige hebben we de taak om hieraan vorm te 
geven. Vormgeven aan datgene waarop we hopen. 
De gelovige mag nooit een onverschillige houding aanne-
men of z’n medemens de indruk geven de wereld aan 
haar lot over te laten, omdat er toch een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde komt. Stéphane Hessel laat zien dat 
het tegenovergestelde van geloof niet ongeloof is, maar 
cynisme. 
In de politiek wordt vaak gekeken naar wat haalbaar is. 
Dat is het werk en de verantwoordelijkheid van politici. 
Laten we als kerk kijken naar wat niet haalbaar is. Het is 
soms het onmogelijke mogelijk maken. Daarbij moet ik 
denken aan wat er in 1989 in de Nikolaïkirche in Leipzig 
in de toenmalige DDR gebeurde. Iedere maandag waren 
er Vredevespers waarin werd gebeden en gevierd. Het 
groeide naar een massa die ook mensen buiten de kerk in 
beweging zette. Geweldloos verzet dat leidde tot de val 
van de muur. Van een generaal van de Stasi werd gezegd: 
“Smerig vond hij het, een rotstreek van de geschiedenis. 
Dat reëel bestaand socialisme onderuitgehaald kon worden 
door kaarsjes en kerkdiensten. Alles had hij verwacht in 
zijn leven, maar dat nooit!” 

‘Nu is op aard geen goede daad meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad, dat heerlijk op zal gaan.’
(Lied 642, vers 7, Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk).

Wim van Ree, 
diaconaal consulent

Recht, hoop, verzet 
en vrede
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Hoewel verschillende rechters de aanvraag van een verblijfs-
vergunning voor het gezin Tamrazyan een voor hen positief 
oordeel gaven, besloot de Raad van State uiteindelijk dat 
zij uitgezet konden worden. Ondanks negen jaar verblijf in 
Nederland werd een beroep op het Kinderpardon afgewezen. 
Hun thuiskerk, de Gereformeerde Vrijgemaakte kerk in 
Katwijk, ontfermde zich over het gezin, na drie weken nam 
de Protestantse Gemeente te Den Haag dit over. Zij organi-
seerde in de Bethelkerk een doorlopende kerkdienst, want 
een religieuze dienst mag bij wet niet door de overheid 
worden gestoord. Het gezin verbleef al die tijd in de kerk. 
Vrijdag 26 oktober 2018 werden votum en groet uitgespro-
ken, woensdag 30 januari klonk de zegen. 

Veel predikanten en kerkelijk werkers boden al die maanden 
hun diensten aan. Ook vanuit Zwolle gingen predikanten 
voor. Ds. Nelleke Eygenraam ging in de nacht van 23 op 
24 december voor, ds. Iemke Epema maandag 21 januari. 
Voormalig kerkelijk werker Christa van Stappen ging mee 
met leden van de Oosterkerk en was die maandag mede 
actief binnen de liturgie. Noch in de Oosterkerk, noch in 
de Adventskerk werd door de kerkenraden het besluit van 
hun voorgangers unaniem ondersteund, maar zegt Nelleke: 
‘Het is eigen aan een kerk dat niet iedereen hetzelfde denkt. 
We vertalen ons geloof verschillend, juist als het aankomt 
op stellingname of politieke keuze. Zodra de verkonding 
van Thora, profeten en evangelie concreet wordt, liggen 
de gevoeligheden voor het oprapen. Gelukkig maar. Er 
bestaat geen ‘gemiddelde’ waarop de christelijke gemeente 
zou kunnen uitkomen. Dan zouden we nietszeggend zijn. 
De ruimte die de vrijheid van het ambt van dienaar des 
Woords mij biedt heb ik van harte aangegrepen.’

Cor Baljeu legde beide voorgangers en de voormalig 
kerkelijk werker vier vragen voor. 

Mag de liturgie instrumenteel gebruikt 
worden?
Iemke vindt het een creatieve en mooie manier. Mensen die 
er aan deelnamen, hebben dit ervaren als direct te maken 
hebbend met hun geloof. Nuchter: ‘Als er nu sprake was 
geweest van voortdurend dezelfde diensten afdraaien, zou 
het woord instrumenteel op zijn plaats zijn geweest. De 
indruk die ik kreeg, is dat dit nooit het geval was.’
Nelleke antwoordt: ‘Ja, de liturgie fungeerde als instrument, 
maar daar is liturgie ook voor bedoeld: een voertuig voor 

onze dienst aan God en de naaste. De hele doorgaande vie-
ring, van het eerste begin tot en met de afronding, beschouw 
ik als een grote dienst van barmhartigheid: in naam van God, 
vanuit liefde voor God en voor de naasten en met God. In 
de doorgaande liturgie werd geloof ontvangen en aangereikt. 
Een kostbaar en heilig heen en weer.’
Ook nuchtere woorden van Christa: ‘Het is nodig mensen 
te steunen en dan doe ik mee op deze wijze.’

Hoe is het proces gegaan? Hoe bent u er 
betrokken bij geraakt?
‘In de Oosterkerk stelde de werkgroep evangelisatie voor 
een oproep te plaatsen voor mensen die hier vanuit de kerk 
mee sympathiseerden. We besloten dat te doen’, aldus Iemke. 
Christa twijfelde: ‘Ik overwoog voor mezelf waarom ik 
wel of niet naar het kerkasiel in Den Haag wilde gaan. 
Waarom is er voor mensen, voor kinderen die al negen 
jaar in Nederland zijn nog de mogelijkheid dat ze uitgezet 
kunnen worden? Waarom duurt het zo lang? Wat doet het 
met mensen die zo lang in onzekerheid verkeren? Waarom 
wordt er niet sneller duidelijkheid gegeven over het kinder-
pardon? Ik las dat de Protestantse Kerk Den Haag deze 
familie rust wil bieden en tijd en ruimte creëren voor een 
gesprek met de overheid over de uitwerking van het kinder-
pardon. Toen was het duidelijk: ik ga naar Den Haag!’
Aan het slot van haar preek op de tweede Adventszondag, 
9 december 2018, toonde Nelleke betrokkenheid bij het 
gezin Tamrazyan. Na afloop van die dienst stelden drie 
gemeenteleden voor naar de Bethelkerk te gaan, ‘Zelfs al is 
het in de nacht!’ En het werd nacht: maandag 24 december 
van 00.00 tot 03.00 uur.

Hoe heeft u uw deelname ervaren?
Iemke: ‘Ik had diepe bewondering voor de manier waarop 
de wijkgemeente rondom de Bethelkerk dit organiseerde 
en droeg.’ 
Christa beschrijft haar binnenkomst: ‘Ik kom binnen in de 
Bethelkerk, lees in een logboek dat mensen overal vandaan, 
ongeacht hun achtergrond, meedoen aan de 24-uursviering-
en, omdat zij geraakt zijn. Fijn, denk ik. Ik voel druk, 
spanning, heb vragen. Ik word stil. Hoe te leven binnen 
vier muren, dag en nacht. Onvoorstelbaar! Ik stap de kerk 
binnen en ga straks weer naar buiten, het is onwerkelijk.’
Nelleke spreekt lovend over de ontvangst: ‘Deze was 
allerhartelijkst.’ Over de liturgie: ‘Het laatste staartje van 
de daaraan voorafgaande viering heb ik meegemaakt. 

Drie maanden 
brandde hoopvol 
het Licht van vrijheid 
en vrede Bethelkerk

foto: Stek, Den Haag
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De Bijbel begint weliswaar met een tuin, maar eindigt met 

een stad. Blijkbaar is de stad het hoogtepunt van Gods heils-

geschiedenis! Dit hield ik graag de leden van mijn eerste 

gemeente voor als zij het platteland waarop zij wonen, ver-

heerlijkten ten koste van de stad. Dat kon ik als geboren en 

getogen stedeling natuurlijk niet over mijn kant laten gaan! 

Plattelanders prijzen graag de ruimte rond hun huis waar 

’s morgens lichtvoetige reeën over de bedauwde velden snel-

len en ’s avonds de sterrenhemel nog niet door straatverlich-

ting onzichtbaar is geworden. Inderdaad een andere manier 

van wonen dan in de stad waar buiten spelende kinderen hun 

leven niet zeker zijn vanwege het drukke verkeer, waar je moet 

betalen voor je parkeerplek, waar je wasgoed ruikt naar de 

barbecue van de buren en je tot diep in de nacht moet meege-

nieten van hun stereo-installatie. Geen wonder dat stadsbewo-

ners elkaar gemakkelijk in de haren vliegen. Je vraagt je af: 

wat is dat voor bijzondere vrede die volgens de Bijbel in een 

stad kan standhouden? Het heeft natuurlijk te maken met de 

vrede die Jezus geeft. Volgens hem is die anders dan de vrede 

van de wereld (Joh.  14:27). Maar hoe dan? 

Tijdens een avond ‘Wijn & Wijsheid’, waarvoor ik als stads-

pastor maandelijks in het Wijnhuis achter de Grote Kerk te 

vinden ben, viel pas een woord dat hier een verhelderend 

licht op werpt. Een deelnemer vertelde over de non-dualiteit 

van het bestaan waar hij al van jongs af aan weet van heeft. 

Non-dualiteit is het besef dat iedereen en alles in essentie één 

is. Vaak komt dit besef voort uit een mystieke ervaring. In het 

Johannesevangelie spreekt Jezus ook vaak over ‘eenheid’. Hij 

weet zich één met zijn Vader, die volgens hem ook onze Vader 

is. Hierdoor denkt hij niet in wij-zij. De vrede die hij hierin 

vindt, wil hij ook aan ons geven. Als dan de buren de stereo 

laten schallen, zijn we ongetwijfeld geërgerd maar toch vrij 

om te kiezen hoe we willen reageren: vanuit emotie of vanuit 

innerlijke vrede? De deelnemer van Wijn & Wijsheid bleek 

zijn wijsheid niet via het christelijk geloof te hebben opge-

daan. Toch bracht zijn inbreng ons dichterbij het Evangelie. 

De ontmoeting met mensen van verschillende achtergronden 

blijkt in mijn werk steeds een verrijking. De eenheid die ik 

daarin ervaar wekt in mij het vertrouwen dat het kan: een 

Stad van Vrede! 

Mariska van Beusichem,

Stadspastor Zwolle

Column

Indrukwekkend het doorgeven van het licht door de ene 
aan de andere liturg. De liturgische ruimte was sober, een 
huiskapel, met een Christusicoon en de Moeder met kind in 
reddingsfolie’ (zie foto).

Hoe kijkt u er achteraf op terug? Het raakt 
politiek, er is een spanningsveld.
Als antwoord op deze vraag citeert Nelleke instemmend 
ds. René de Reuver, scriba van de generale synode. Hij 
schrijft op de website van de PKN: ‘Een geluid tegen het 
in het regeerakkoord vastgelegde asielbeleid door het 
kerkasiel was nodig omwille van de humaniteit. Vanuit de 
Bijbelse roeping God lief te hebben boven alles en je naaste 
als jezelf, ging het ons in het kerkasiel om wetgeving met 
een ziel, om een samenleving waarin elk mens telt. Het 
kerkasiel staat daarom niet tegenover onze democratische 
rechtsstaat maar dient haar!’
Christa stelt dat asielvragers snakken naar vrijheid. 
‘Vrijheid, waarvan ik de betekenis wellicht niet volledig 
omvat. Vrijheid die zo vanzelfsprekend lijkt te zijn, maar 
voor velen niet is. Dat heb ik gevoeld, daar in de kerk, 
waar gelezen en gebeden is, waar het Licht is doorgegeven, 
waar vrijheid en onvrijheid elkaar raakten. Waar we elkaar 
wilden steunen, denkend aan de woorden: ‘Die ons draagt 
op adelaarsvleugels’.’
Iemke vond het heel bijzonder om vanuit de Oosterkerk 
een kleine bijdrage te leveren aan een initiatief waar zoveel 
mensen uit zoveel verschillende kerken bij betrokken waren. 

Tijdens de bijdrage vanuit de Oosterkerk werd het drukker 
en drukker, er waren liturgieën te kort. In de kerk veel 
camera’s, media-aandacht. De coalitiepartijen spraken 
namelijk die maandag, 21 januari, over versoepeling van 
het asielbeleid. Het CDA keerde zich het daaraan vooraf-
gaand weekend tegen een gevoelige kinderpardonpassage 
uit het regeerakkoord, daarmee viel de meerderheid voor 
deze passage weg. Woensdag 30 januari werd het kinder-
pardon ruimhartiger, 13.30 uur werd die dag in de Bethel-
kerk na 96 dagen de zegen uitgesproken. Dinsdag 26 maart 
ontving het gezin Tamzaryan een verblijfsvergunning. 
De kinderen Hayarpi (21), Warduhi (19) en Seyran (15) 
Tamzaryan zijn met honderden andere, meer dan vijf jaar 
reeds in Nederland wonende kinderen, bevrijd van de angst 
uitgezet te worden. 
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Stad van vrede

Amnesty International 

Eindredacteur Karin Vrieling had contact met Joke van 
der Zee-Zaadnoordijk, Everdien Sanderman en Corien de 
Boer die zich in respectievelijk de Open Kring, de Lutherse 
Kerk en de Adventskerk actief inzetten voor het werk van 
Amnesty International. 

Joke van der Zee: “Heel vaag herinner ik me nog een 
bericht in Trouw over ene Peter Benenson die in 1961 
dit – bij uitstek menslievende – internationale lichaam 
oprichtte. Ja, tóen al, of toen pás! ’t Is maar hoe je er 
tegenaan kijkt, tegen onrecht … Sowieso als christen, wel 
een adeldom die verplicht, zou je denken.
Overigens werd ik door een organiserend Amnesty-lid 
begin jaren tachtig op de vingers getikt, om in kerkbladen 
geen motiverende stukjes te schrijven, met name ook 
vanuit ons christen-zijn … want Amnesty International 
was immers een algemene instelling! Hoe waar ook, het 
schramde me, en ik heb me daar dus niet aan gehouden. 
Gepolariseerde stellingnames tussen ‘wereld’ en kerk 
waren toen dus nog wel gaande.”

Het begin
Joke: “In 1973, toen ik samen met anderen in Delfzijl 
voor Amnesty iets begon te doen – het organiseren van 
maandelijks brieven schrijven – lag dat nog wel een tandje 
moeilijker. Zeker ook binnen de kerken: zondags envelop-
pen verkopen in de kerkhal, foei …!
Intussen was ik zeker niet de enige, die in 1973 begon. 
Ook bijvoorbeeld Gré Bouwsema deed dat in de Ooster-
kerk. En Huub Wieringa, de drijvende kracht van de 
Dominicanenkerk, draait ook al heel lang mee!”
Corien de Boer: “Ik werd in 1996 gevraagd om mee te 
doen. Amnesty is in mijn ogen een betrouwbare organisatie. 
Het past bij mij dat het niet een zeer activistische organisa-
tie is, maar een gedegen, rustige, vasthoudende manier van 
werken heeft, althans in mijn ogen.” 
Everdien Sanderman: “Ik doe dit nu ongeveer drie jaar 
en heb het overgenomen van Ank de Groot die al jaren 
brieven in de Scheppingskerk neerlegde en dit heeft voort-
gezet in de Lutherse kerk. Zelf ben ik sinds ongeveer 
1992 bij Amnesty en heb ongeveer tien jaar het depot 
gehad van de Amnesty-artikelen, die wij maandelijks 
verkochten in de stand in de Diezerstraat.” 

Het werk
Everdien: “Ik leg in de Lutherse kerk de brieven van 
Amnesty neer zodat ze ondertekend kunnen worden. 
Daarna adresseer ik de enveloppen en stuur ze naar het 
land waar de mensenrechten geschonden worden. De 
diaconie betaalt de postzegels, die nodig zijn om de 
brieven te versturen.
Voordat ik de brieven in de kerk kan leggen, haal ik ze 
van internet. Vanuit de brieven worden de handtekeningen-
lijsten samengesteld. Dit alles doe ik samen met mijn 
‘collega’-amnestylid. Mensen reageren positief en zijn 
er ook op gesteld om het resultaat te horen te krijgen. 

Daarom ligt er eens per half jaar ook een ‘goednieuwsbrief’ 
in de kerk, deze wordt samengesteld door mijn collega.”
Joke: “Samen met Marijke Deinema – ook iemand ‘van 
het eerste uur’ – houden we de maandelijkse brievenactie 
in de Open Kring. Wat mij opvalt, zijn de mensen die 
rustig in de rij staan, om hieraan mee te doen. Uniek!”
Corien: “Elke maand staan we in de hal van de Advents-
kerk. We bieden de drie brieven van de maand aan en 
ook enveloppen met postzegels, zodat de mensen niet zelf 
naar het postkantoor hoeven. We plaatsen informatie over 
de drie personen op de liturgie. De predikant besteedt 
er ook regelmatig aandacht aan bij de mededelingen of 
voorbeden. Lang niet iedereen schrijft een brief, maar 
men draagt Amnesty vaak wel een warm hart toe. Als we 
handtekeninglijsten hebben, dan zijn er veel meer mensen 
die tekenen.”

Motivatie
Joke: “Mijn motivatie om dit te doen kan ik eenvoudig 
samenvatten: het feit dat mondiaal zoveel onschuldige 
mensen zo schuldig worden behandeld of mishandeld.” 
Everdien: “Ik doe dit omdat het mij helpt om handen en 
voeten te geven aan mijn gevoel van machteloosheid bij 
het zien van zoveel onrecht. Want ik vind het erg dat 
mensen niet voor hun mening uit mogen komen en gevan-
gen gezet en soms gemarteld worden.”
Corien: “Elke maand word ik, door het lezen van de brie-
ven, geconfronteerd met misstanden, onrechtvaardigheden, 
onmenselijkheden, machtsvertoon en -misbruik. Ik kan een 
kleine bijdrage leveren in de ondersteuning van de slacht-
offers en heb bewondering voor de moed en veerkracht 
van deze mensen. Ik wil hun namen noemen, ik zeg deze 
wel eens hardop en bid voor hen.”

Vrede bevorderen
Corien: “In de kerk bouwen we in verbondenheid aan 
vrede, goede omgang met elkaar en met de wereld om ons 
heen. Als gelovige kun je daar een bijdrage aan leveren, 
voor je naaste dichtbij en ver weg. Amnesty streeft ook 
naar rechtvaardigheid en doet daadwerkelijk iets voor de 
medemens.” 
Everdien: “Amnesty baseert zich op de universele verkla-
ring van de rechten van de mens. Die is geproclameerd 
door de VN in 1948 na de Tweede Wereldoorlog, vanuit 
de gedachte ‘dit nooit meer’. Amnesty probeert de vrede 
te bevorderen door steeds te vragen de universele verkla-
ring na te leven. Een onderdeel van de kerk is ook om 
de mensen zo goed mogelijk samen te laten leven en de 
vrede onderling te bewaren. Kerk en Amnesty hebben 
hierin volgens mij een gemeenschappelijke taak.”

Meer informatie? Kijk op www.amnesty.nl of 
www.zwolle.amnesty.nl.
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Aandacht voor

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was een 
Luthers theoloog en predikant die vooral 
door zijn verzet tegen het Naziregime voor 
velen een grote inspiratiebron is geworden. 
Eén vraag houdt Bonhoeffer zijn hele leven 
lang bezig: wat is de kerk, wie is de kerk 
en waar is de kerk voor? In zijn proefschrift 
(hij is dan pas 21 jaar) maakt Bonhoeffer 
duidelijk dat de kerk niet moet praten over 
Christus en het evangelie, maar zelf vind-
plaats moet zijn van Christus in de wereld. 
Christus bestaat als gemeente. Dat schept 
een enorme verplichting! Genade en verge-
ving kunnen niet zonder Navolging (de titel 
van Bonhoeffers beroemdste boek). 
Op 9 april 1945, drie weken voor het einde 
van de oorlog, wordt Bonhoeffer op per-
soonlijk bevel van Hitler opgehangen. Zijn 
laatste woorden, voordat hij werd opge-
hangen, waren: “Dit is het einde, voor mij 
het begin van het leven.” Bonhoeffer heeft 
zich niet alleen laten inspireren door het 

radicale denken van Maarten Luther (1483-
1546), maar heeft dat denken ook voor 
onze tijd opnieuw doordacht en doorleeft. 
In de cursus Leren van Luther 2019-2020 (75 
jaar na Bonhoeffers voortijdige dood) staan 
we stil bij zijn belangrijkste teksten over het 
wezen van een kerkelijke gemeenschap, over 
de spanning (of niet) tussen christen-zijn en 
leven in een niet-christelijke samenleving en 
over de betekenis van ‘navolging’ in onze 
tijd. Soms komt daarbij ook het denken 
van Luther prominent aan de orde en soms 
denken we even mee met andere theologen 
die de actualiteit van Luther (en Bonhoeffer) 
voor het voetlicht brengen.
Een team van Lutherse theologen en pre-
dikanten leidt de avonden. De serie wordt 
afgesloten met een film over het leven van 
Bonhoeffer. De data voor Leren van Luther 
in Zwolle zijn: 26 september, 7 november, 
28 november en 12 december 2019, aan-
vang 19.30 uur. Er wordt een eigen bijdrage 

gevraagd van rond de twintig euro. 
De avonden worden gehouden in de 
Lutherse Kerk.
Meer informatie en opgave: ds. Margo 
Jonker, margojonker@kpnplanet.nl.

Dietrich Bonhoeffer

Op zondag 22 september is er aansluitend 
aan de oecumenische viering in de O.L.V.-
Basiliek een workshop intercultureel volks-
dansen op het plein van de Lutherse Kerk.

Vanaf 11.30 uur worden onder leiding van 
Lieke Kiekebosch van Dansgroep Ralda 
volksdansen uit verschillende culturen 
ingestudeerd. De dansen zijn voor kinderen 

bedoeld, maar voor volwassenen is alle 
gelegenheid om mee te doen. 

Intercultureel Volksdansen

Leren van Luther: Dietrich Bonhoeffer 

Het verhaal van Sara 
De werkgroep ‘Versterk de Kerk in het Midden-Oosten’ van de Zwolse Evangelisch-Lutherse gemeente organiseert op vrijdagavond 
13 september (aanvang 19.30 uur) een bijeenkomst met Sara Savva. Zij werkt bij de orthodoxe kerk in Syrië en is in september een 
week in Nederland. Op de website van Kerk in Actie staat te lezen: “Sara coördineert alle hulp die door de vijfhonderd medewerkers 
en duizenden vrijwilligers van de Grieks-Orthodoxe kerk tot in de verste uithoeken van Syrië wordt gegeven. Nu het langzaam maar 
zeker rustiger wordt in het land, verandert die hulp van noodhulp in herstel en inkomenszekerheid voor Syrische burgers. 
‘De mensen willen niets liever dan hun land weer opbouwen’, vertelt Sara. 
‘En overal waar hulp komt, zie je dat mensen nieuw elan krijgen. Een 
school die weer wordt opgebouwd, woonruimtes die worden opgeknapt, 
vaktrainingen om mensen te leren een eigen onderneming op te zetten: het 
biedt allemaal hoop. En hoop is het belangrijkste dat wij ze kunnen geven.’
‘De meeste mensen die hulp ontvangen, zijn moslim. De bevolking van 
Syrië is voor 90 procent moslim en voor 10 procent christen. Wij zijn er voor 
iedereen, ongeacht geloof, cultuur of ras. We verwachten er ook niets voor 
terug. Mensen hoeven van ons niet naar de kerk te komen, we verkondigen 
de Boodschap niet door te evangeliseren. We delen alleen uit – dat ís de 
Boodschap van de kerk.’ ” 

Sara Savva
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Aandacht voor

Op 29 september vindt in De Hoofdhof 
(Kerkweg 26, Berkum) de gemeentezondag 
plaats. Ds. Pietersma uit Zwolle gaat voor. 
In de dienst is er gelegenheid om kennis 
te maken met verschillende groepen uit de 
gemeente en diverse vormen van vieren. 

De jeugdkerk, de meditatiegroep en het 
zangkoor stellen zich graag voor. Ook kunt 
u een stiltewandeling maken. De gemeente-
zondag begint om 9.30 uur en eindigt na 
de koffie om 12.00 uur. 
Diezelfde zondag is ook ‘Kerkproeverij’. 

Een kans om iemand (vrienden/buren/ken-
nissen) mee te nemen en te laten proeven 
van de kerk, naar het idee van de Engelse 
Back-to-Church Sunday. De Hoofdhof doet 
dit jaar voor het eerst mee met dit initiatief 
van de Raad van Kerken in Nederland.

Iconen worden wel vensters naar de hemel 
genoemd. Het zijn religieuze afbeeldin-
gen die een belangrijke rol spelen in de 
oosters-orthodoxe liturgie. Op woensdag 
20 november (aanvang 20.00 uur) zal ds. 

Hans Tissink verschillende iconen laten 
zien. Aan de hand van meditatieve oefe-
ningen neemt hij de aanwezigen mee in 
de wereld van deze heilige schilderijen. 
De bijeenkomst is in Wijkcentrum SIO. 

Kosten: € 2,- (voor koffie/thee). Opgave 
kan via een e-mail naar raad.vent@
adventskerk.nl.

Kerkproeverij en gemeentezondag Hoofdhof

Vensters naar de hemel, kijken met de ziel naar iconen

Bibliodrama
Zoek je naar verdieping van je leven, van je geloof? Doe mee met bibliodrama. Het brengt je dichter bij jezelf, dichter bij elkaar 
en dichter bij een Bijbelverhaal. Er wordt een verhaal gelezen, met elkaar gedeeld wat raakt, daarna volgt een belevingsspel (geen 
toneel) en een bespreking daarvan. 
De data zijn dinsdag 8 oktober (in de Oosterkerk) en dinsdag 15 oktober (in het auditorium van het Dominicanenklooster), 19.30-
22.00 uur. De leiding is in handen van Hans Schoorlemmer (Dominicanenkerk) en ds. Dirkjan Lagerweij (geestelijk verzorger 
ziekenhuis Almere); beide hebben een certificaat om bibliodrama te kunnen geven. 
Kosten: de eerste keer is gratis, als men een tweede keer meedoet, wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd. Opgave kan bij Maartje 
van Loo: vanloomaartje@gmail.com.

Als Vrouwen aan het Woord komen
Ook het komende seizoen is er weer een aantrekkelijk programma 
voor vrouwen die in oecumenische perspectief met elkaar in gesprek 
willen gaan. Daarvoor zullen de zeven hoofdzonden aan de orde komen. 
Hieronimus Bosch heeft er een schilderij over gemaakt zo rond 1520 (zie 
afbeelding). Deze zeven hoofdzonden staan aan de basis van veel andere 
zonden, zo is de gedachte. Een thema over een kant van het menselijk 
bestaan dat niet vaak onder de loep wordt genomen. Maar dat wel degelijk 
aanwezig is in ieders leven. Dit seizoen verzorgen de predikanten Lieke 
van Houte, Louisa Vos en Margo Jonker de inhoudelijke bijdragen. Ook 
Ensemble Drie zal weer spelen bij een van de laatste bijeenkomsten in 
het seizoen. 
Bijdrage per bijeenkomst is € 4,-. Het geheel vindt plaats in de Lutherse 
Kerk op de tweede woensdagochtend van de maand (aanvang 9.45 uur). 
Data: 9 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari, 12 februari, 
11 maart en 15 april (in verband met de Stille Week op de derde woensdag). 
Opgave: liesbeth.schuring@kpnmail.nl. 

De Zeven Hoofdzonden van de Zuid-Nederlandse schilder 
Hieronimus Bosch (hangt in het Museo del Prado in Madrid).
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De schrijver Gerko Tempelman is theoloog 
en filosoof. Hij weet niet of hij wel of niet 
in God gelooft, maar de vraag naar God 
blijft hem bezighouden. Hij schreef een 
helder en prikkelend boek dat uitnodigt 
tot gesprek. De leeskring vindt plaats op 
donderdag, afwisselend in de Oosterkerk 
en de Adventskerk, telkens om 20.00 uur. 
De data zijn: 17 oktober (Oosterkerk), 
7 november (Advenstkerk), 21 november 
(Oosterkerk) en 12 december (Advenstkerk). 

De begeleiding is in handen van ds. Iemke 
Epema en ds. Ale Pietersma. De kosten 
zijn € 2,- per keer en het is de bedoeling 
dat u het boek (€ 17,99) zelf aanschaft. 
Informatie en opgave (graag voor 11 okto-
ber) bij ds. Iemke Epema, dsIemkeEpe-
ma@oosterkerk.nl.

Elke tweede dinsdagmiddag in de maand 
(te beginnen op 8 oktober, 13.30 uur) is 
er in de Lutherse Kerk een oecumenische 
gespreksgroep, die met elkaar de verhalen 
leest en overweegt van ds. Nico ter Linden 
uit zijn serie Het verhaal gaat … 

Het gesprek wordt geleid door voorgangers 
uit verschillende kerken. Nieuwe deelnemers 
zijn van harte welkom! Opgave vooraf is 
niet nodig. Meer informatie: ds. Iemke 
Epema, dsIemkeEpema@oosterkerk.nl.

Leeskring ‘Ongeneeslijk religieus’

Oecumenische kring Het verhaal gaat ...

Leeskring Confessiones van Augustinus
God is licht en klank en geur en voedsel,
Hij is de omhelzing van mijn innerlijke mens,
Waar voor mijn ziel oplicht wat niet aan plaats gebonden is,
Waar klinkt wat de tijd je niet afneemt,
Waar een geur is die niet op de wind verwaait, …
Prachtige poëzie, krachtige theologie. En meteen begrijpelijk waarom dit boek – de Confessiones van Aurelius Augustinus – nu 
al anderhalf millennium wordt gelezen en herlezen. In twee jaar tijd, een keer per maand op een dinsdag vanaf 20.00 uur worden 
de Belijdenissen gelezen. De eerste avond is op 1 oktober aan de Hortensiastraat 118. Opgave uiterlijk 25 september bij Wilhelm 
Weitkamp: w.weitkamp@artez.nl.

Theologisch (eet)café: Zwolse dominees spreken zich uit over de actualiteit

Op de eerste woensdag van de maand spreken Zwolse predikanten en theologen zich in studentencafé Het Vliegend Paard uit over 
een actueel thema dat hen na aan het hart ligt. Iedereen, van binnen of buiten de kerk, is welkom. De avond begint telkens om 
17.30 uur met inloop en een drankje. Van 18.00 tot 18.10 uur wordt het thema kort, flitsend en prikkelend neergezet, gevolgd door 
20 minuten discussie aan de hand van twee vragen. Om 18.30 uur start de maaltijd en wordt het gesprek voortgezet. Om 19.30 
uur wordt de maaltijd afgesloten en kan iedereen weer zijns of haars weegs gaan. Kosten zijn € 7,50. Graag opgave vooraf bij 
an.vandermeulen@planet.nl, uiterlijk op de zondagavond. 
• 2 oktober: studentenpastor Martin Jans 
• 6 november: ds. Iemke Epema (Oosterkerk) i.s.m. ds. Hans Tissink (Adventskerk) over Groene Theologie 
• 8 januari: ds. Margo Jonker i.s.m. bioloog Eddy Weeda (Lutherse gemeente) over Het Oerboek van de Mens: van Karel van 
 Schaik en Kai Michel
• 5 februari: kerkelijk werker Erik Potjes (Jeruzalemkerk) over Vluchtelingencrisis? 
• 4 maart: ds. Marijn Rohaan (Hoofdhof, Berkum) over Een nieuw christendom?! 
• 1 april: ds. Cor Baljeu (Open Kring, Stadshagen) over Een helende gemeenschap



Israël speciaal
Van 20 tot 29 maart 2020 wordt er een reis naar Israël georganiseerd met medewerking van Mariska van Beusichem, stadspastor 
in Zwolle. Het belooft een unieke ervaring te worden met aandacht voor verleden, heden en toekomst. Het vliegtuig zal mid-
den in de woestijn landen en daarna wordt per luxe touringcar naar het zuiden getrokken. Vanuit Eilat wordt de Negevwoestijn 
met onder andere het Timnapark met de kopermijnen van koning Salomo bezocht. Er zal een wandeling door de Ramonkrater, 
de Grand Canyon van Israël en het national park Ein Avdat plaatsvinden. Vanuit Askelon wordt de kibboets Yad Mordechai 
bezocht waar tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1948 hard is 
gevochten. Resten van het strijdtoneel zijn zichtbaar en daarnaast 
wordt uitgekeken over Gaza. Aan de grens is er een ontmoeting met 
de IDF (Israëlische leger). In Jericho maakt de groep kennis met Tass 
Saada, de vroegere chauffeur van Arafat die zich bekeerde tot chris-
ten. Een bezoek aan Jeruzalem, Bethlehem en de Golan ontbreekt 
op deze reis niet. Ondanks de sporen van geweld is er bij velen het 
verlangen naar vrede. Dit wordt heel duidelijk bij een wandeling door 
het park of peace aan de Jordaanse grens: het park is afgesloten met 
prikkeldraad, maar er zijn openingen! Ook wordt er kennisgemaakt 
met de vrouwenbeweging Women wage Peace. Al met al een bijzon-
dere reis, speciaal samengesteld voor iedereen die interesse heeft in 
wat mensen drijft op zoek naar de vrede. 
De prijs ligt rond de € 1700,- per persoon op basis van een tweeper-
soonskamer en half pension. Informatie en aanmelding: Anneke van 
der Meulen, an.vandermeulen@planet.nl. In het najaar wordt er een 
informatieavond georganiseerd. 
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Twee dagen per week werkt ds. Elly Urban 
als predikant voor de Oosterkerk. En de 
rest van de week? Dan werkt ze als pro-
grammamanager bij ICCO, een organisatie 
voor ontwikkelingssamenwerking. Dan 
gaat het over armoedebestrijding, duurzame 

ontwikkelingsdoelen, beïnvloeding van 
beleid en soms gaat ze op reis. Wilt u 
eens iets meer horen over dit werk? En 
in gesprek raken over hoe dit haar inspi-
reert in haar predikantschap? En hoe dat 
bij uzelf werkt, de wisselwerking tussen 

geloven en werken en leven? Wees dan 
welkom op woensdag 13 november 20.00 
uur in de Oosterkerk. 
Opgave is niet nodig, maar wel handig: 
dsellyurban@oosterkerk.nl.

Wat doet die dominee de rest van de week?

Aandacht voor

Kopermijnen van koning Salomo (Timnapark, Israël)

Programma ouderenmiddagen Jeruzalemkerk 
Ook voor het komende winterseizoen zijn er een aantal maandagmiddagen voor zowel jongere als oudere ouderen in het wijkcentrum 
naast de Jeruzalemkerk (14.30-16.30 uur). Het zijn gezellige, leerzame middagen: er wordt thee/koffie gedronken, meestal is er een 
korte overdenking of meditatie, er worden liederen gezongen er zijn diverse presentaties/lezingen over allerlei onderwerpen. Het zijn 
open middagen en een ieder die belangstelling heeft is van harte welkom.

(Voorlopig) programma voor de eerste helft van het seizoen 2019/2020:
23 september:  Gezellige openingsmiddag met een meditatie van ds. De Jong, die ook de verdere middag zal verzorgen.
7 oktober:  Gerda Boeve uit IJsselmuiden spreekt over ‘Brood in de Bijbel’. Als dochter van een bakker weet zij als geen
 ander alles te vertellen over ons dagelijks brood, maar ook over het geestelijke brood.
21 oktober:  Stichting Christenen voor Israël verzorgt een presentatie, tevens verkoop van Israëlproducten. 
4 november:  Meditatie, na de pauze komt Miny van de Zande van de Vereniging Oud Apeldoorn vertellen over ‘De min van 
 de koningin’, haar overgrootmoeder was de min van koningin Wilhelmina.
18 november: Meditatie, na de pauze geeft Liesbeth Beekman een chocoladeworkshop.
2 december: Verrassingsmiddag in het kader van Sint.
16 december Kerstviering.

Contactpersonen: Alie Snoeijer (038-4210200) en Janny Kragt (038-4223171).



Etty Hillesum: kantelpunten in haar geschriften

Sinds de verschijning van Het verstoorde leven (1981) zijn overal ter wereld mensen onder de indruk 
gekomen van Etty Hillesums dagboeken en brieven. Zij werd in 1943 in Auschwitz vermoord. 
In een turbulente tijd hield ze vast aan de schoonheid van het leven en de goedheid van de mens, 
geholpen door haar onvoorwaardelijk vertrouwen in een God aan wie wij “onderdak moeten 
verlenen”. Zó helpen wij onszelf. Momenten van verandering in het rijpen van haar gedachten zullen 
in vier ontmoetingen de aandacht krijgen: 24 oktober, 14 november, 6 en 20 februari, 20.00-22.00 
uur (met koffiepauze) in Wijkcentrum SIO. Begeleiding: Jan Geurts. Informatie: h.ottevanger@
hetnet.nl, opgave via e-mail naar raad.vent@adventskerk.nl (opgave noodzakelijk).

Muziek met een Plus in De Hoofdhof
Het nieuwe seizoen van Muziek met een Plus in De Hoofdhof in Berkum staat op punt van beginnen. De maandelijkse concertserie 
op de zondagmiddag biedt een grote variatie in muziekstijlen en optredende gezelschappen, altijd vergezeld van een ‘Plus’: een extra 
element dat door de optredende gezelschappen naar eigen keuze mag worden ingevuld. 
Op zondag 15 september start Muziek met een Plus met een feestelijk concert door het zang- en dansorkest Decadentia uit Zwolle. 
Op 13 oktober wordt het concert gegeven door twee bekende Zwollenaren: Clara de Vries en Ton Lans. Op 10 november brengt 
Musica Vocalis Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. 
Verder wordt hier alvast genoemd dat in dit seizoen in plaats van de Meezing Mattheüs de meezingversie van de Johannes Passion 
van J.S. Bach zal klinken. Dit zal zijn op 29 maart 2020. 
Wilt u meer weten, ga dan naar de website www.muziekmeteenplus.nl. U kunt ook een uitgebreid programmaboekje aanvragen door 
een mailtje te sturen naar muziekmeteenplus@gmail.com.
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Naar een goede film kijken met de moge-
lijkheid er samen over na te praten, een 
activiteit die opnieuw door de Oosterkerk, 
de Dominicanenkerk en de Thomas a 
Kempisparochie wordt georganiseerd. 
Om 19.15 uur is de ontvangst (met koffie/
thee) in de Refter van het Dominicanen-
klooster, waarna om 19.30 uur de film 
begint. De entree bedraagt € 6,-, inclusief 
de consumptie. 
Er is geen pauze. Na iedere film is er voor 
wie wil een nagesprek. De eerste film If 
Beale Street Could Talk wordt vertoond op 
donderdag 31 oktober. 

De rituelen in de RK kerk kunnen je raken, maar 
kunnen ook vragen oproepen. In een cursus in het 
Dominicanenklooster wordt informatie over de ritue-
len, de grote feesten en de sacramenten. Daarnaast is 
er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en erva-
ringen en vragen te delen. De avonden worden medi-
tatief geopend en afgesloten. De begeleiding is in 
handen van Hans Schoorlemmer. Data: woensdagen 
18 september, 2, 16 en 30 oktober van 19.30 tot 
21.30 uur; deelnamekosten: € 40,-. 
Opgave via www.kloosterzwolle.nl (scrollen naar 
programmaoverzicht).

Samen lampionnen maken, het verhaal 
horen van Sint Maarten, een mooi lied 
instuderen over die heilige. En even 

oefenen hoe dat gaat: aanbellen en iets 
ontvangen. Alle kinderen en hun vrienden 
en vriendinnen, met hun (groot)ouders zijn 

welkom op 9 november 2019 van 13.30 
uur tot 15.30 uur in de Lutherse kerk. 
Opgave is fijn: margojonker@kpnplanet.nl.

Zin in film Ruiken aan Roomse Rituelen

Sint Maarten vieren in de Lutherse Kerk 
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Aandacht voor

In 1904 schonk burgemeestersdochter 
Theodora Ludovica Vos de Wael haar 
huis en een legaat aan de Onze Lieve 
Vrouweparochie in Zwolle, te besteden 
aan een huis voor behoeftige vrouwen. 
Dit verzorgingshuis – Onze Lieve Vrouwe-
pension – werd ongeveer dertig jaar later 
gerealiseerd mét daarbij een klooster en 
kapel voor de Zusters van Barmhartigheid 
uit Boxmeer, die de verzorging van de 
bewoners op zich namen. Deze taak werd 
rond 1966 overgenomen door de liefde-
zusters van de H. Carolus Borromeus. 
In 2001 kreeg de kapel pas haar naam: 
Theodorakapel. Al die tijd is de kapel, 
zeker door de zusters, maar ook door 
de bewoners vrijwel dagelijks gebruikt. 
Altijd is de kapel een plek van gebed, van 
vieren en gedenken gebleven. Regelmatig 
liepen mensen binnen om even stil te zijn 
of om een kaarsje aan te steken.
Het Onze Lieve Vrouwepension werd 
later de Nieuwe Haven en de kapel veran-
derde mét het zorgcentrum een paar keer 
van eigenaar en valt nu onder de vlag 
van IJsselheem. De Stichting Vrienden 
van de Theodorakapel droeg én draagt 
mede zorg voor het behoud van de kapel, 

zodat de oorspronkelijke bestemming 
gewaarborgd blijft. Die bestemming is: 
een plek waar bewoners van De Nieuwe 
Haven, het Theodora Vos de Waelhuis en 
allen die daarom heen wonen of er graag 
komen, hun geloof kunnen blijven vieren. 
Tot eind 2015 waren er wekelijks vierin-
gen, steeds trouw muzikaal ondersteund 
door de cantorgroep en met de hulp van 
veel vrijwilligers.
Door een inbraak moest helaas al vóór 
Kerstmis 2015 tijdelijk afscheid genomen 
worden van de kapel, die vanaf 2016 
gerestaureerd zou worden. De vieringen 
werden verplaatst naar het restaurant van 
De Nieuwe Haven. En toen begon de res-
tauratie met vele vergaderingen, keuzes 
maken, nadenken over een bredere 
bestemming van de kapel enzovoorts.
Vanaf 9 juni 2019 (Eerste Pinksterdag) 
is de Theodorakapel (grotendeels) klaar 
en staat ‘los’ en in volle glorie zichtbaar 
vanaf de Harm Smeengekade en is op de 
‘verjaardag’ van de kerk weer in gebruik 
genomen tijdens een oecumenische viering, 
voorgegaan door geestelijk verzorger 
ds. Irma Smits en (katholiek) pastoraal 
medewerker Jeanne Gerretzen en breed 

gedragen in woord en gebaar door allen 
die zich betrokken voelen bij de liturgie 
in de kapel. 
Al eerder was het aantal vieringen terug-
gebracht tot drie. Elke eerste zondag van 
de maand is er om 10.00 uur een Woord- 
en Communieviering, voorgegaan door 
lekenvoorgangers vanuit de Thomas a 
Kempisparochie. Elke tweede zaterdag 
om 17.00 uur gaat dominicaan pater Jan 
Laan voor in de Eucharistieviering en 
elke derde zondag van de maand is er om 
10.00 uur een oecumenische viering met 
voorgangers uit protestantse kerken én 
mevr. Dory Boks vanuit katholieke zijde.
Misschien wel de belangrijkste verande-
ring in de geschiedenis van de kapel is dat 
er nu voortaan ook andere activiteiten zul-
len plaatsvinden. Het is een plek gewor-
den voor zingeving, stilte, ontmoeting, 
inspiratie en verbinding tussen diverse 
groepen mensen uit de Nieuwe Haven, de 
wijk en de stad Zwolle. Met een aanbod 
van maatschappelijke en culturele initia-
tieven en activiteiten voor en met vrijwil-
ligers, ouderen en inwoners van de stad. 

Jeanne Gerretzen

Opening gerestaureerde Theodorakapel

Theodorakapel



Kerkenwerk is mensenwerk. Zonder een toegewijde club 
mensen die zich elke dag weer vol overgave inzetten, zou 
de kerk niet kunnen bestaan. De Algemene Kerkenraad 
(AK) van de PGZ mag sinds 1 april een nieuwe voorzitter, 
Eduard Metselaar, én een nieuwe scriba, Margreet de Roo, 
verwelkomen. Heleen Grimmius sprak met hen. 

‘Ik ben de organisatie van een kerk wel gewend’, vertelt 
Eduard. ‘Al dertig jaar ben ik actief in het kerkenwerk: als 
scriba, wijkouderling, diaken en ik ben twee keer voorzitter 
van de wijkkerkenraad geweest. Ik weet dus wel hoe het 
reilt en zeilt.’ Toch moest hij even nadenken toen hij werd 
gevraagd om voorzitter te worden van de AK. ‘Ik zat in de 
projectgroep Heilige Huisjes, waarvoor we veel overleg 

voerden’, vertelt hij. ‘Daar werd ik benaderd door Maarten 
Westerduin, die op dat moment voorzitter van de AK was. 
Hij vroeg of het iets voor mij was om het stokje over te 
nemen. Ik heb daar goed over nagedacht en thuis overlegd, 
want zoiets kost veel tijd. Daar moest mijn vrouw ook 
achter staan. Tegelijkertijd weet ik hoe moeilijk het is om 
ambtsdragers te vinden. Uiteindelijk heb ik alles afgewogen 
en ja gezegd.’

Behoorlijke taak
Ook voor Margreet is het niet haar eerste kennismaking 
met werken voor de kerk. ‘Sinds 2015 kerken we in de 
Sionskerk. Ik werd diaken en secretaris van de wijkdiaconie 
en een jaar later ook secretaris van het college van diakenen. 
Die taken voer ik nog steeds met veel plezier uit. Begin 
2019 kwam ik voor het eerst in de AK, omdat ik een van 
de afgevaardigden van de Sionskerk zou gaan opvolgen, en 
maakte ik de AK van dichtbij mee. Ik vond het heel interes-

sant om te zien wat zich daar allemaal afspeelde. Er werd 
een nieuwe scriba gezocht en in een van de overleggen van 
Heilige Huisjes werd mij gevraagd of dat niet wat voor mij 
was. Na veel gebed en denkwerk en een gesprek met Sytze 
de Boer, die op dat moment scriba was, heb ik ja gezegd. 
En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb.’

Onbevangen blik
Eduard en Margreet zijn tegelijk gestart, toch kenden ze 
elkaar van tevoren niet. ‘We moeten samen leren hoe alles 
werkt’, vertelt Eduard. ‘Maar dat lukt heel aardig. In het 
begin zijn we een keer samengekomen om kennis te maken, 
toen hebben we besloten om maar gewoon te starten. Dat 
gaat gelukkig heel goed. En we bellen en mailen veel.’ 
Margreet: ‘Ik ben pas drie jaar actief in de PKN. Ik sta er 
dus heel onbevangen in.’ Eduard: ‘Maar dat is juist goed. 
Het gaat in dit soort functies niet om je eigen visie, maar 
om die van de kerk en de wijkgemeenten. Waar lopen we 
tegenaan? Wat speelt er allemaal? En hoe reageren mensen 
daarop? Dat zijn belangrijke vragen die we de komende 
tijd moeten onderzoeken. Een open, onbevangen blik is 
daarvoor essentieel.’ Margreet ziet ook wel voordelen van 
zo’n frisse start: ‘Eduard weet heel veel en ik kan hem alles 
vragen’, vertelt ze. ‘Ik moet nog een beetje groeien in mijn 
rol en het helpt als je dat samen kan doen.’

Veel werk te doen
Ondanks dat Eduard en Margreet nog maar net begonnen 
zijn, realiseren ze zich dat er veel werk te verrichten is. 
‘Het project Heilige Huisjes is weliswaar afgerond, maar 
daaraan moet nu uitvoering worden gegeven’, vertelt 
Eduard. ‘Daar gaat veel werk in zitten. Zo moeten de 
wijken extra begeleiding krijgen, omdat die nu voor veel 
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Beleid en bestuur

Margreet de Roo

Eduard Metselaar

Nieuwe voorzitter en scriba 
voor de Algemene Kerkenraad
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zaken zelf verantwoordelijk worden. Bijvoorbeeld op het 
gebied van financiën. De clusters moeten er nu zelf zorg 
voor dragen dat hun huishoudboekje in orde is, maar ze 
moeten straks bijvoorbeeld ook hun eigen ledenadministra-
tie gaan bijhouden. Daarbij krijgt het Kerkelijk Bureau een 
andere rol dan voorheen.’ En zo zijn er nog meer taken. 
Eduard: ‘Zowel de AK als de wijkkerkenraden hebben te 
maken met minder ambtsdragers en het is moeilijk om aan 
nieuwe mensen te komen. Dat betekent dat er daardoor 
minder kan. We moeten nu een communicatieplan maken 
waarin staat hoe we elkaar maximaal informeren op alle 
niveaus. Ook de plaatselijke regeling is verouderd; die moet 
worden aangepast aan de nieuwe kerkorde. Er moet, kortom, 
een heel nieuw beleidsplan komen voor de komende jaren. 
De basis daarvoor wordt gevormd door de resultaten van het 
project Heilige Huisjes.’ Genoeg te doen dus, voor de AK. 
‘Ik heb het gevoel dat alles tegelijk komt’, vertelt Margreet. 
‘Er komt ook veel op ons af; we kunnen als AK onmogelijk 
alles nu oppakken. Dat vraagt van ons dat we keuzes 
maken en tijdslijnen neerzetten.’ 

Nieuwe vormen van kerk-zijn
Enthousiast zijn Eduard en Margreet over de potentie van 
het stimuleringsfonds, dat in het leven is geroepen om 
innovatieve ideeën met betrekking tot de toekomst van de 

kerk uit te voeren. In de vorige AK-vergadering is de AK 
akkoord gegaan met de aanvraag van de Sionskerk om een 
foodtruck aan te schaffen waarmee ze de wijk in willen. Op 
die manier willen ze als kerk zichtbaar worden in de wijk en 
mensen op een laagdrempelige manier laten kennismaken 
met de kerk. Bij die foodtruck kunnen ze niet alleen terecht 
voor een hapje en een drankje, maar ook voor bezinning. 
Margreet: ‘Ik hoop dat er meer van dit soort initiatieven 
komen die ervoor zorgen dat de kerk ook naar buiten toe 
levendig overkomt. Het zou mooi zijn als mensen de kerk 
weer weten te vinden, dat ze denken: de PGZ, daar wil ik 
bij horen.’ Eduard: ‘Ik hoop dat de clusters elkaar goed 
weten te vinden in de samenwerking en dat er nieuwe 
vormen van kerk-zijn ontstaan. De traditionele vorm zal 
er altijd wel blijven, maar er is ruimte voor andere vormen 
daarnaast. Ik geloof dat de Heilige Geest daarbij aanwezig 
is en hier sturing aan geeft.’ Margreet: ‘Ik vertrouw erop 
dat dat gebeurt. De Heilige Geest zal hierin werken; dit is 
de kerk van Christus.’

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

Collectepenningen PGZ

Er zijn penningen verkrijgbaar van: € 0,20, € 0,50, € 1,-, € 2,-, 
€ 5,- en € 10,-. Verkoopadres: Kerkelijk Bureau; hier kan con-
tant, per pin of door middel van een eenmalige machtiging wor-
den betaald.

Overige verkoopadressen: 
Adventskerk: 1e maandag van de maand, 19.00 - 20.00 uur
Stinskerk: 1e maandag van de maand, 16.30 - 17.30 uur
Sionskerk: 1e donderdag van de maand, 18.00 - 19.00 uur
Open Kring: 1e maandag van de maand, 18.30 - 19.45 uur
Zwolle-Noord: E. van Buiten, Welle 58 
Zwolle-Zuid: 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.

foto: Jeroen Drost
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Twee keer per jaar vindt er een oecume-
nische viering plaats die georganiseerd 
wordt vanuit de Oosterkerk, Evangelisch-

Lutherse gemeente en de Thomas a 
Kempisparochie. De eerstvolgende 
oecumenische viering is op 22 september 

om 9.30 uur in de Onze Lieve Vrouwe 
Basiliek, het thema is: ‘Vrede verbindt 
over grenzen heen’. 

Johann Sebastian Bach schreef de cantate 
‘Wer Dank opfert, der preiset mich’ (BWV 
17) in 1726 voor de veertiende zondag na 
Trinitatis die, net als dit jaar, op 22 septem-
ber viel. De evangelielezing van die zondag 
is Lucas 17: 11-19, de genezing van de tien 
melaatsen door Jezus. Eén van hen, een 
Samaritaan, keert vervolgens terug om God 
eer te bewijzen. De cantate zingt dan ook 

van dankbaarheid over Gods weldaden. 
Na een instrumentale inleiding volgt in
het openingsdeel een koorfuga over de 
tekst van Psalm 50: 23. De teksten van 
een aantal recitatieven en aria’s zijn van 
de hand van hertog Ernst Ludwig I van 
Sachsen-Meiningen. Het derde couplet 
van het bekende lied ‘Nun lob, mein Seel, 
den Herren’ rondt de cantate af. 

Deze cantate klinkt in de viering in de 
Grote of St. Michaëlskerk in Zwolle op 
zondag 22 september, aanvang 17.00 uur. 
Solisten: Paulien van der Werff (sopraan), 
Petra Lubbinge (alt), Jean-Léon Kloster-
mann (tenor) en Huub Vosmeijer (bas). 
Musica Michaelis en het cantatekoor 
staan onder leiding van Toon Hagen. 
Voorganger is ds. Harm Bousema.

JERUZALEMKERK 15.00 uur ds. H. de Leede 
  en dhr. E. Potjes, kinderdienst
 19.30 uur ds. H. de Leede, Amersfoort

SIONSKERK 19.30 uur ds. H. Evers
STINSKERK 19.30 uur ds. G.C. van Rheenen
HOOFDHOF 18.00 uur ZWO-activiteit: Dankdagmaaltijd

Oecumenische vieringen

Cantateviering Grote Kerk

Diensten op Dankdag, woensdag 6 november

Bij de kerkdiensten

Psalmen in de Michaëlsvieringen
Het Psalter of het Boek der Psalmen neemt in de traditie van jodendom en christendom een belangrijke plaats in. Psalmen is de 
Griekse vertaling van het Hebreeuwse tehilliem, lofzangen. Maar psalmen zijn niet alleen maar lofzangen. Wie deze liederen leest 
of zingt komt ook klachten tegen, bespeurt woede, twijfel, eenzaamheid, intens verlangen naar God. Psalmen, ze strelen en schuren. 
Door de eeuwen heen hebben ze hun kracht bewezen. Psalmen gaan over het leven dat vol licht en donker is, vol vreugde en pijn. In 
het najaar wordt tijdens elke Michaëlsviering aandacht gevraagd voor een psalm, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het 
klassieke leesrooster. Toon Hagen heeft bij veel psalmen een compositie gemaakt. Zijn muziek zal dan ook vaak 
klinken. Met ingang van 15 september beginnen de vieringen om 17.00 uur.

Opendeurdiensten Adventskerk Zwolle Zuid
In seizoen 2019-2020 zijn er vijf opendeurdiensten gepland in de Adventskerk (Zwolle-Zuid) met als jaarthema: Vrijheid. 
De eerste is op 6 oktober om 19.00 uur. Voorganger is ds. Elly Urban. In aansluiting op de week van de armoede is het thema: 
‘Gevangen in armoede’. De dienst wordt voorbereid samen met de vaste organist Kees Kuiper. Kees zal op piano ook het koor 
Reflection uit Heino begeleiden, waarvan hij vaste begeleider is. Reflection is een liturgisch koor dat verbonden is aan de rooms-
katholieke geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming 
te Heino. Het koor staat onder leiding van dirigent Magdalena Jarczyk en 
bestaat uit ongeveer 35 leden, zowel mannen als vrouwen. 
Op 17 november is er een heel speciale opendeurdienst. Dan zal ‘history-
teller’ Marinus Kalkman uit Zwolle voor een inspirerend uur zorgen met 
een verhaal met diepere betekenis aan de hand van het jaarthema Vrijheid. 
Hij komt samen met zijn muzikale vriend Pim de Groot die luit en gitaar 
zal spelen. Zie ook: www.historyteller.nl en www.pimdegroot.nl. 
Beide diensten zijn laagdrempelig, geschikt voor jong en oud, afwisselend 
en inspirerend. Na afloop is er koffie en gelegenheid om na te praten. 
Wie wil helpen om dit jaar één of meerdere diensten voor te bereiden, kan 
contact opnemen via opendeurdiensten@gmail.com. 

Het koor Reflection uit Heino zingt bij de Opendeurdienst op 6 oktober
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9.30 uur
ds. I.P. Epema

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

Schrift en Tafel

9.30 uur
ds. J.T. Tissink 

Wind in de Zeilen-dienst

9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle
19.00 uur ds. E. Urban

Opendeurdienst

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

Paralleldienst Schwerin

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam 

9.30 uur
dhr. D.J. Steenbergen 

Wind in de Zeilen-dienst

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

9.30 uur 
ds. N.A. Eygenraam 

Oogstdienst

9.30 uur ds. I.P. Epema
19.00 uur

dhr. M. Kalkman
Opendeurdienst

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam 
en ds. J.T. Tissink

Eeuwigheidszondag

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

Startzondag

De diensten op Dankdag, woensdag 6 november, staan vermeld op pagina 19. 
De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bij de redactie bekend op 20 augustus 2019.

17.00 uur
Michaëlsviering: Taizéviering

17.00 uur
ds. H. Bousema

Michaëlscantate met cantatekoor 

17.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

Michaëlsviering 

17.00 uur
dhr. H. Steenbergen 

en mw. E. Rademaker-Vos
Michaëlsvesper

17.00 uur
ds. M.E. Jonker
Michaëlviering

17.00 uur
dhr. R. Kanning 

en mw. C. van Stappen
Michaëlsviering: Taizéviering

17.00 uur
dhr. J. Doelman
Michaëlsviering
m.m.v. cantorij

17.00 uur
Michaëlsvesper

17.00 uur
ds. I.P. Epema

Michaëlsviering

17.00 uur
Michaëlsviering: Taizéviering

17.00 uur
ds. N.A. Eygenraam 
Gedachtenisviering

m.m.v. cantorij en cantatekoor

19.00 uur
ds. M. van Beusichem

Michaëlsviering

10.00 uur
ds. J.T. Tissink

Heilig Avondmaal

9.30 uur ds. I.P. Epema ea 
Oecum. viering Vredesweek 

in OLV Basiliek
14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

Doopdienst

10.00 uur
ds. E. Urban, ds. I.P. Epema e.a. 

Kanselruil Dominicanenkerk

10.00 uur
ds. I.P. Epema

14.00 uur
PERKI-dienst

10.00 uur
ds. E. Jonker, Zwolle

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

14.00 uur
PERKI-dienst

10.00 uur
ds. I.P. Epema

10.00 uur
dhr. D.J. Steenbergen 

KSG dienst
14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur
ds. J.T. Tissink 

10.00 uur
ds. I.P. Epema en ds. E. Urban 

laatste zondag kerk. jaar 
14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur
ds. I.P. Epema Startzondag

14.00 uur 
PERKI-dienst

Ke
rk

d
ie

ns
te

n

9.30 uur 
ds. H. de Jong, Kampen

Voorber. Heilig Avondmaal
17.00 uur ds. J.E. de Groot, Ede

9.30 uur ds. K. van Meijeren, Ede 
Heilig Avondmaal 

17.00 uur ds. K. van Meijeren, 
Ede, voortz. en dankz. H.A.

9.30 uur
ds. H.J. van Wijnen, Nieuwegein

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

9.30 uur ds. A.A.A. Prosman, 
Nijkerk Doopdienst 

17.00 uur ds. G.J. Codée, 
Maarssen

9.30 uur
ds. H. de Jong, Kampen

17.00 uur ds. H. de Jong, Kampen 
Leerdienst

9.30 uur 
ds. G. van den Berg, IJsselmuiden

17.00 uur 
ds. G.J. van Meijeren, Graveland

9.30 uur
dr. J. van Holten, Wezep

17.00 uur
dr. W. Verboom, Harderwijk

9.30 uur 
ds. C.G. Visser, Kootwijkerbroek

17.00 uur
dr. J. Hoek, Veenendaal

9.30 uur
ds. J.W. Bassie, Groningen

17.00 uur
ds. G.H. Molenaar, Doornspijk

9.30 uur ds. J. Boer, Ermelo
17.00 uur ds. H. de Jong, Kampen

Leerdienst

9.30 uur ds. H. de Jong, Kampen 
laatste zondag kerk. jaar

17.00 uur 
ds. A.J. Mensink, Elburg

9.30 uur ds. H. de Leede, 
Amersfoort, Opening winterwerk

17.00 uur prof. dr. H. van den 
Belt, Woudenberg

zondag 
8 september

zondag 
15 september 

zondag 
22 september 

zondag 
29 september 

zondag 
6 oktober 

zondag
13 oktober

zondag 
20 oktober 

zondag 
27 oktober 

zondag 
3 november 

zondag 
10 november 

zondag 
17 november 

zondag 
24 november 
laatste zondag 
kerkelijk jaar 

Adventskerk
Talmaplein 2
Zwolle-Zuid
038-4651360

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

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

www.adventskerk.nl

Grote Kerk
Grote Markt 18
Zwolle-Centrum

038-4212512
tel. contactpersoon: 

038-4542999

www.academiehuis.nl/
stadskerk

Jeruzalemkerk
Windesheimstraat 1
Zwolle-Assendorp

038-4212443
06-19440859

tel. scriba: 038 4652814

www.kerkinzwolle.nl

Oosterkerk
Bagijnesingel 17
Zwolle-Centrum

038-4535064
06-33205179
ds. E. Urban

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

www.oosterkerk.nl
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9.30 uur
ds. C. Baljeu
Startzondag

9.30 uur
ds. A. Geerling, Zwolle

9.30 uur
ds. C. Baljeu

 

9.30 uur
ds. E.R. Jonker, Zwolle

9.30 uur
ds. A. Zweers

9.30 uur
ds. C. Baljeu

9.30 uur
ds. G.C. van Rheenen
samen met Stinskerk

9.30 uur
ds. N. Beimers

9.30 uur
ds. I.P. Epema

9.30 uur
ds. M.E. Jonker

Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. C. Baljeu

Gedachtenisviering

9.30 uur
dhr. G. Schutte

10.00 uur
ds. H. Evers
Startdienst

10.00 uur
ds. R. van Putten

10.00 uur ds. H. Evers 
Heilig Avondmaal

16.00 uur ds. H. Evers
Kliederkerk

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

10.00 uur ds. H. Evers
Ontmoetingsdienst

16.15 uur ds. Daniël Maassen, 
Kampen, Opendeurdienst

10.00 uur
ds. G.A. Cnossen, Apeldoorn

10.00 uur
dhr. J. Knol

12.30 uur dhr. H. van Dam
Interactieve dienst

10.00 uur dhr. W. Wilbrink 
Oogstdienst

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

10.00 uur ds. H. Evers 
Kerk en Schooldienst

16.15 uur dhr. G. van der Plaats
Johan de Heer-dienst/

Open Deurdienst

10.00 uur ds. R. van Putten
Heilig Avondmaal

16.00 uur dhr. J. Knol
Kliederkerk

10.00 uur dhr. J. Knol en ds H. 
Evers, laatste zondag kerk. jaar

12.30 uur dhr. J. Knol 
Interactieve dienst

10.00 uur
dhr. H. Maat, Terschuur

9.30 uur ds. G.C. van Rheenen
StinsContaKtdienst: Startzondag
19.00 uur Avondontmoetings-

dienst Westenhage

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur
dhr. G. Schutte, Zwolle

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur ds. G.C. van Rheenen
Doopdienst, Israëlzondag

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur 
ds. G.C. van Rheenen

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur dhr. G. van Vulpen, Zwolle
19.00 uur StinsContaKtdienst
19.00 uur Avondontmoetings-

dienst Westenhage

9.30 uur
dienst in Open Kring

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur 
Z.W.O.-dienst

19.00 uur 
Johannes de Heer-dienst

10.00 uur ds. H. de Kok-Mellema, 
Wilsum, Heilig Avondmaal 

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage, H.A.

10.00 uur StinsContaKtdienst 
19.00 uur Avondontmoetings-

dienst Westenhage

10.00 uur ds. G.C. van Rheenen 
laatste zondag kerk. jaar 

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur ds. M. Zoetewij, Lemele 
Heilig Avondmaal 

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage (H.A.)

10.30 uur
pasteur A. Pietersma 

10.30 uur
pasteur R. Roukema

10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

Jongerendienst

10.30 uur
pasteur R. Myn Kong

10.30 uur
pasteur E. van Hilten-Matthijsen

10.30 uur
pasteur R. Roukema 

Open Kring
Hofstedestraat 1

Zwolle-Stadshagen
038-4204558
ds. C. Baljeu

tel. scriba: 038-4201876

www.openkring.nl

Sionskerk
Glanerbeek 10

Zwolle-Noord/Berkum 
038-4537075
06-19786041

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

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

www.sionskerkzwolle.nl

Stinskerk
Westenholterweg 19
Zwolle-Westenholte

038-4212614
06-45135706

ds. G.C. van Rheenen
mw. L. Brugmans

tel. scriba: 038-4215164

www.stinskerk.nl

Eglise Wallonne
Waalse Kerk

Schoutenstraat 4
8011 NX Zwolle 
ds. R. Roukema

038-4533557
tel. secrétaire 
06-40063459

www.waalsekerkzwolle.nl

zondag 
8 september

zondag 
15 september 

zondag 
22 september 

zondag 
29 september 

zondag 
6 oktober 

zondag
13 oktober

zondag 
20 oktober 

zondag 
27 oktober 

zondag 
3 november 

zondag 
10 november 

zondag 
17 november 

zondag 
24 november 
laatste zondag 
kerkelijk jaar 
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De Hoofdhof
Kerkweg 26

Zwolle-Berkum
ds. J. M. Rohaan

tel. scriba: 038-4547233

www.hoofdhof.nl

Lutherse Kerk
Koestraat 4

Zwolle
ds. M.E. Jonker

tel. scriba: 06-40715958

www.elkz.nl

ISALA 10.00 uur dhr. M. Hermse
REHOBOTH 9.30 uur ds. H. Evers, Zwolle
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. E. Volkerink

ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH 9.30 uur ds. S. Bakker, Urk
RIVIERENHOF 10.00 uur mw. M. Schuurman
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. B. van de Loosdrecht

ISALA 10.00 uur ds. M. Overbosch-Mielke (Schrift en Tafel)
REHOBOTH 9.30 uur ds. J.P. van Ark, Wapenveld
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff 
REHOBOTH 9.30 uur ds. J. Kuik, Kampen
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Mulder
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. J. Gerretzen-Veldhuis

ISALA 10.00 uur mw. T. Sloot
REHOBOTH 10.00 uur drs. E. Akkerman, Emmen (Heilig Avondmaal)
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur ds. A.J. Hasker
REHOBOTH 10.00 uur ds. J.H. van Osch, Vaassen
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Knol
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins

ISALA 10.00 uur ds. M. Overbosch-Mielke
REHOBOTH 10.00 uur ds. T. Dankers, Dalfsen
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga (Schrift en Tafel)

ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH 10.00 uur ds. G. van Vulpen, Zwolle
RIVIERENHOF 10.00 uur  (Heilig Avondmaal)
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. W. Plantinga

Collectedoelen

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

zondag 8 september  Wijkkas
zondag 15 september  Diaconale Noodhulp
zondag 22 september   Onderhoud kerkgebouwen 
zondag 29 september  Stille armoede
zondag 6 oktober  Kerk en Israël
zondag 13 oktober  Werelddiaconaat 
zondag 20 oktober  Exploitatie PGZ
zondag 27 oktober  Extra Diaconie
zondag 3 november  Zending/GZB
woensdag 6 november (Dankdag) Kerk in Actie 
zondag 10 november  Wijkkas
zondag 17 november  Zwolse migrantenkerken
zondag 24 november  Stille Hulp
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9.30 uur
ds. F. Meijnhardt, Leersum

9.30 uur mw. J. Veldkamp, 
2e Exloermond, E-meeting

19.00 uur 
Vesper

9.30 uur
Lectorendienst

 

9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle

Gemeentezondag en 
Kerkproeverij

9.30 uur
ds. J.T. Tissink, Zwolle

Van Goghdienst

9.30 uur
ds. P.W. Dekker, Wierden

9.30 uur
ds. J. Visser, Ermelo

9.30 uur
ds. H. Evers, Zwolle

thema: Kunst

9.30 uur
ds. R. Vissinga, Kampen

m.m.v. Christelijk Mannenkoor

9.30 uur
ds. L. van den Broeke 

Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. A.C. Bronswijk, Deventer

m.m.v. Ensemble Music-Ardore 
uit Nieuwleusen

9.30 uur
mw. D. Lips, Zwolle

10.00 uur
ds. M.B. Nieuwkoop

 
10.00 uur

ds. M.E. Jonker
Gemeentezondag

9.30 uur
ds. M.E. Jonker e.a. 

Oecum. viering Vredesweek 
in O.L.V.-Basiliek

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

en drs. R. van Warven

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. S. Gradl

10.00 uur
ds. H. Günther-van Dijk

10.00 uur
ds. M.E. Jonker 

Oogstdienst

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. L. Vos

10.00 uur
ds. M.E. Jonker 

Heilig Avondmaal 
Eeuwigheidszondag

zondag 
8 september

zondag 
15 september 

zondag 
22 september 

zondag 
29 september 

zondag 
6 oktober 

zondag
13 oktober

zondag 
20 oktober 

zondag 
27 oktober 

zondag 
3 november 

zondag 
10 november 

zondag 
17 november 

zondag 
24 november 
laatste zondag 
kerkelijk jaar 

ISALA 10.00 uur mw. T. Sloot
REHOBOTH 10.00 uur ds. K. de Graaf, Kallenkote
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. M. Schuurman

BERKUMSTEDE 15.00 uur ds. W.P. Ferguson (Heilig Avondmaal)
ISALA 10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff
REHOBOTH 10.00 uur ds. L. Lammers, Heerde
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Knol 
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH 10.00 uur ds. H. de Jong, Kampen
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. J. Gerretzen-Veldhuis

ISALA 10.00 uur mw. T. Sloot
REHOBOTH 10.00 uur ds. G.L. Kruizinga, Dalfsen
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. K. Fredriks
ZONNEHUIS 11.30 uur dhr. M. de Vlas

De diensten op Dankdag, woensdag 6 november, staan vermeld op pagina 19. 
De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bij de redactie bekend op 20 augustus 2019.
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Te huur
Z A A L R U I M T E

Voor vergaderingen en cursussen
met gebruik van kantine 

en voldoende parkeergelegenheid

Inlichtingen:
Wijkcentrum Jeruzalemkerk

Windesheimstraat 1
Tel. 038 - 4212443 

 06 - 19440859
             

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

Gezocht!
Creatieve fondsenwerver

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

Ton Lans
uw uitvaartverzorger

arabesque-uitvaartverzorging.nl          Staatssecretarislaan 11      8015 BA Zwolle

helpt u afscheid nemen
038 - 46 00 749



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

KoperBrendageïnspireerd  
  door mensen

Liefde voor  
   het vak,

Resultaat
dankzij 
Jurgen

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

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

038 465 65 60  
Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle  

info@utshersevoort.nl  
www.utshersevoort.nl

uw verhuizing 
een frisse start


