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Onderweg naar Pasen
Bovenstaande foto en die op de voorkant is gemaakt door Tineke Vlaming. Zij schrijft over het fresco:
“De liefdevolle afbeelding van de kruisafname is vanuit ‘onze’ Broeren. Ik heb er al veel foto’s gemaakt; ik vind de meeste figuren zo menselijk en toegankelijk.”
Op de foto hierboven ziet u de Christusdoorn.
Voor u ligt de eerste Gaandeweg van 2016. Een vertrouwd blad met een redactie in gewijzigde
samenstelling: tijdens de receptie op 7 januari nam de redactie afscheid van hoofdredacteur Iemke
Epema en eindredacteur Gery Bruins, die zich beiden ruim acht jaar – vanaf het begin – in hebben
gezet voor Gaandeweg. Mede dankzij hen kunnen de nieuwe hoofd- en eindredacteur, die zich elders
in deze uitgave voorstellen, instromen in een ‘gespreid bedje’!
In deze Gaandeweg gaan we onderweg naar Pasen, aan de hand van het thema ‘Die geleden heeft’.
De redactie hoopt dat u, als lid van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse
Gemeente of de Hoofdhof, zich aangesproken en geïnspireerd voelt door Gaandeweg. En we hopen
op uw betrokkenheid, die u onder meer kunt laten merken door mee te denken en/of schrijven over de
thema’s die we voor de komende edities hebben gekozen. Foto’s zijn ook zeer welkom.

Pinksterthema
Voor het tweede nummer van 2016 is het (Pinkster)thema: ‘De tongen los’; het gaat onder andere over
het belang van taal in kerk en samenleving: verstaan mensen elkaar nog? Maar ook over de verschillende Bijbelvertalingen en de vraag: Wat hebben vreemdelingen ons te vertellen? Zie het colofon voor
de inlever- en verschijningsdata.
Het nummer daarna verschijnt eind juni en heeft als thema: ‘Van ophouden weten’. Suggesties van
lezers voor onderwerpen kunnen tot uiterlijk begin april per e-mail of post door worden gegeven (zie
colofon voor de gegevens).
Redactie Gaandeweg

Colofon
Gaandeweg is het magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle,
de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle en De Hoofdhof Berkum
Negende jaargang nr. 1, februari/maart/april 2016
Verschijnt in 2016 vijf keer. Oplage: 9700
Redactie: Ad Geerling (hoofdredacteur), Karin Vrieling (eindredacteur),
Saskia Dankers, Rob van Harten en Jan Nauta
Advertentiebeheer
Kerkelijk Bureau tel. (038) 421 75 96
Vormgeving en grafische productie:
door Upmeyer Grafimedia Zwolle

Dit magazine is milieuvriendelijk geproduceerd

Aanleveren kopij en foto’s:
De volgende Gaandeweg verschijnt in de week van 10 april en loopt tot en met zaterdag 2 juli.
Kopij en foto’s dienen uiterlijk maandag 14 maart te zijn aangeleverd via
kerkbladgaandeweg@gmail.com of schriftelijk bij het Kerkelijk Bureau.
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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‘Ster’ aan een afgeknipte braamstengel Foto: Tineke Vlaming

Over liefde en lijden
De veertigdagentijd begint dit jaar vroeg. Zondag Invocavit is al op 14 februari.
Dat samenvallen van de eerste zondag in de lijdenstijd met Valentijnsdag vind ik wel mooi. In beide gevallen gaat het
immers om de liefde? Met Valentijnsdag gaat er als stille hint een kaartje naar je lief. In het lijden van Jezus Christus
gaat het om de onpeilbaar diepe en tegelijk zo vreemde liefde die God voor ons mensen laat zien in zijn Zoon.
In Christus gaat God zelf aan het kruis kapot. Tot ons heil.
Als u dit al te menselijk over God gesproken vindt, moet u nog even verder lezen. In een tafelrede heeft Maarten
Luther volgens een van zijn studenten ooit gezegd: “God wordt geboren, gewiegd of gezoogd, ligt in de kribbe, heeft
het koud, staat, valt, zwerft, waakt, eet, drinkt, lijdt, sterft, etc.”
Volgens Luther kunnen we niet anders dan menselijk over God spreken, omdat God een God van mensen is. En Hij is
juist daar te vinden, waar wij Hem uit onszelf niet zouden zoeken: bij mensen die lijden, bij de mensen die anderen en
zichzelf tegenvallen.
Voor Luther was de almacht van God onbetwist. Maar hij zag er net zo weinig bewijs van als wij, als hij om zich
heen keek. De wezenlijke dingen over God leren wij alleen door het Woord dat spreekt over de volstrekte zelfovergave van God in Christus. Daarom kan het christelijk geloof ook niet zonder de bewering dat Jezus waarlijk God en
waarlijk mens is. Natuurlijk snap ik daar evenmin wat van als u, al ben ik predikant. Maar enkel omdat ik daarin
geloof, kan ik leven met de vragen rond het lijden en de vraag naar God. Omdat Hij niet op afstand blijft, maar ons
nabij komt als één die weet wat mensen te lijden hebben. In Christus zijn wij allen begrepen.
Maar God doet meer. En dat ‘meer’ beleven we vanuit Pasen. Dan blijkt dat God niet het laatste woord laat aan lijden
en dood. Zijn beslissende woord is niet ‘dood’ maar ‘leven’. Christus is opgestaan. En zoals Hij ons nabij is in lijden
en dood, zo mogen wij ons zijn opstanding toe-eigenen. “Zo”, zegt Luther hierover: “is de opstanding door het
Woord van jou geworden, het Evangelie brengt die naar je toe als je eigendom en je kunt die in geen betere monstrans opbergen dan in je eigen hart.”
Gezegend Pasen.

Erwin de Fouw (predikant Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle)
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Wilbert Scheffer is predikant van de Zwolse
Zuiderkerk: NGK1 (Zwolle kent twee Nederlands
Gereformeerde Kerken, NGK2 houdt de diensten in
het Carolus Clusius College). Op verzoek van
Gaandeweg schreef Wilbert Scheffer een tekst naar
aanleiding van het thema ‘Die geleden heeft’.

EHBO bij menselijk
lijden
Over het lijden van mensen kun je diepzinnig filosoferen
of theologiseren. Maar het valt me op dat antwoorden op
de vragen waar het lijden van mensen vandaan komt en
waar het toe dient, mensen weinig verder helpen – áls die
antwoorden al te geven zijn. Daarom ben ik zo blij met de
Bijbel.
Die geeft ons erg weinig antwoorden op deze vragen, maar
des te meer antwoorden op de vraag: En wat doe je nu, als
het lijden je overkomt? Hoe kun je daarmee gelovig
omgaan? Niet dat het antwoord op die vragen dan wél
direct helder is. Het blijft een zoektocht en soms een worsteling om je in pijn en moeite te verhouden tot God. Ik
moet daarbij denken aan het schilderij van Rembrandt, dat
ik laatst op de grote Rembrandt-tentoonstelling in
Amsterdam gezien heb: Jakob worstelt met de engel. Als
Rembrandt: Jakob en de engel
je goed kijkt zie je een Jakob die met gesloten ogen probeert om het gevecht te winnen; maar wat zou hij zien als hij zijn ogen open zou doen? En wat zou er gebeuren als hij
zich vervolgens overgaf aan de liefdevolle omhelzing van de engel?
13 Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. 14 Laat iemand die ziek is
de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer.
15 Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem
vergeven worden. (Jakobus 5)
Jakobus is een van die Bijbelschrijvers, die uitermate praktisch denkt en ook ons aanspoort om uitermate praktisch te
zijn. Ook ten aanzien van het lijden, de moeite en de pijn die ons leven met zich meebrengt.
Zijn benadering is zeer pastoraal (herderlijk), het is als het ware een EHBO bij menselijk lijden. Het eerste, zegt hij,
wat je zeker niet achterwege moet laten is bidden!
Zo kreeg een nichtje van me jaren geleden een ernstig ongeluk op straat; haar moeder werd erbij geroepen en knielde
neer bij haar dochter en begon eerst te bidden… Mijn nicht is ondertussen gezond, getrouwd en zelf moeder…
Maar Jakobus wil niet zeggen: als je maar bidt, dan ben je van alle ellende af. Hij weet wat een ziekbed met je kan
doen: hoe het je lichamelijk, maar ook geestelijk kan slopen, je kan ontmoedigen en doen vertwijfelen. En wat het ook
met de omstanders kan doen: wat kun je nog doen? wat zul je nog bidden? wat mag je nog geloven?
En dan raadt Jakobus aan geloofsversterking te zoeken: gelovige mensen om je heen verzamelen die jou in je lijden
verbinden met het lijden van Christus. De zieke en zijn ziekte worden door gebed en zalving onverbreekbaar verbonden
met Jezus Christus, met zijn heilzame lijden en sterven en opstanding. De zieke mag diep weten dat hij deelt in
Christus’ lijden om ook te zullen delen in zijn opstanding!
Zo mogen we als gelovigen elkaar EHBO verlenen bij menselijk lijden. EHBO die van het allergrootste belang is, ook
als het lijden zelf daardoor nog niet wordt weggenomen.
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Die geleden heeft
Margrieta en Sytze de Boer verloren hun dochter Mirjam

“Het was puur overleven”
Fietsend naar school met haar zus en een vriendinnetje,
verongelukte de achtjarige Mirjam de Boer. Het was op
de dinsdag voor Pasen in het jaar 1992. Het noodlottige
ongeval met een verdwaalde vrachtwagen in de Aa-landen, zette het leven van het gezin De Boer compleet op
zijn kop. Moeder Margrieta: “Je belandt in een bizarre
film waarin je niet wilt belanden.”
Theo Brand sprak met de ouders van Mirjam.

Een open blik, wisseltanden en een mooie glimlach. De foto
van Mirjam staat in de woonkamer van de familie De Boer
tussen enkele doorleefde teksten en de Paaskaars van 1991.
Boven de eetkamertafel hangt een kindertekening van het
gezin. Mirjam maakte die tekening zelf, kort voor haar dood.
Naast vader Sytze, moeder Margrieta en Mirjam zelf, staan
haar oudere broers Sander en Wouter en haar zus Ellen afgebeeld op het kinderkunstwerk dat na het fatale ongeluk diepere betekenis kreeg.
Mirjam is na de klap niet meer bij bewustzijn geweest en
overleed even later aan inwendige bloedingen. Margrieta: “In
het ziekenhuis vertelde een arts dat ze niet meer leefde. Dat
was echt absurd, het was niet te bevatten.”
Sytze moest vanuit Utrecht, waar hij werkte, met de trein
halsoverkop terug naar Zwolle. Hij had kort zijn dochter
Ellen aan de lijn gehad die was opgevangen door een
bevriende buurvrouw: ‘Mirjam… vrachtauto… ongeluk’, had
ze gezegd. En hij antwoordde: ‘Ik kom eraan, zo snel mogelijk’. Het was een warme dag en hij zat zwetend in de trein,
aldoor denkend ‘Mirjam is dood’. Een achterbuurman, die
hem ophaalde op het station, bevestigde wat hij al vermoedde.
“Het was puur overleven,” herinnert Margrieta zich de eerste
periode. “Er was gelukkig enorm veel burenhulp. De eerste
week werd er bijvoorbeeld voor ons gekookt. Ik voelde me
een zombie. Slingers ophangen voor de verjaardag van één
van de kinderen vier weken later: hoe doe je dat? Voordat ik
weer de stad in kon… of een taart kon bakken voor een verjaardag.”
De uitvaartdienst was op Stille Zaterdag in wijkkerk De
Hoeksteen waar het gezin De Boer actief betrokken was.
Tegen de gebruiken in heeft op Stille Zaterdag de oude
Paaskaars gebrand tijdens de uitvaartdienst. Deze kaars staat
nu thuis in de woonkamer. Sytze: “We steken hem alleen aan
op bijzondere momenten, bijvoorbeeld op de geboortedag en
sterfdag van Mirjam. Rituelen zijn zo belangrijk. Daar zijn
we altijd al gevoelig voor geweest.”
Mirjam werd thuis opgebaard, wat begin jaren negentig niet
vaak gebeurde. “Als gezin hebben we de kist naar buiten
gedragen. Ook werden er foto’s gemaakt van de uitvaart.
“Dat we zelf dingen konden doen, beleefden we ondanks
alles als helpend,” vertelt Sytze.

Paaskaars op Stille Zaterdag
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Tekening van Mirjam de Boer
“Na de begrafenis waren er ’s avonds vrienden bij ons thuis,”
vertelt Margrieta. “In gesprek met hen besloten we uiteindelijk om de dag erna, op Paaszondag, tóch naar de kerk te
gaan. De kindercantorij, waar Ellen en Mirjam op zaten,
zong niet. Dat paste niet. Maar Pasen werd het hoe dan ook.
Achteraf is het heel goed geweest dat we wel gingen. Tijdens
de dienst kreeg iedereen een narcis. Veel mensen gaven hun
narcis aan ons. Die narcissen hebben we toen naar het graf
gebracht op Kranenburg.”
De impact op het gezinsleven was groot. Margrieta en Sytze
rouwden elk op hun eigen manier, maar verloren elkaar
gelukkig niet uit het oog. Voor de kinderen was het, elk op
hun eigen manier, ook heel zwaar. “Het heeft zeker tien jaar
geduurd voordat er een zeker evenwicht was. Dit is wel de
cruciale periode geweest waarin de kinderen thuis opgroeiden, voordat ze op zichzelf gingen wonen.”

Narcissen

De sterfdag van Mirjam op 14 april is belangrijk. Maar de
dinsdag voor Pasen is van nog grotere betekenis voor het
echtpaar. “Die dag werk ik nooit,” zegt Margrieta die de
week voor Pasen elk jaar als een zware week ervaart. “Op
zaterdag ben ik fysiek helemaal op. Paaszondag is dan toch
weer de dag van een nieuw begin.”
Soms vragen mensen hen: ‘Heb je wat aan je geloof?’. Dat
vinden Margrieta en Sytze allebei een lastige vraag. Ze halen
troost uit teksten, liederen en gebeden. Sytze: “Het goede van
de kerk vind ik dat er altijd woorden zijn. Je kiest nu voor
andere woorden dan we vroeger deden. Ook als er iets heel
ergs gebeurt, zijn er in de kerk woorden die kunnen troosten
of richting geven.”

Heb je wat aan je geloof?

Margrieta en Sytze wijzen erop dat zij beslist niet de enigenzijn die een kind hebben verloren of iets ernstigs hebben
meegemaakt.

Echt luisteren

“Voor veel mensen is het belangrijk dat je je veilig kunt
voelen in de kerk. Er moet ruimte zijn voor je verhaal en
voor je emoties,” zegt Margrieta die nu onder meer ouderling is in de Oosterkerk. “Het is ontzettend belangrijk dat
mensen echt naar elkaar luisteren. We hebben een vriendin
die ons verhaal misschien wel honderd keer heeft gehoord.
Toch was het verhaal telkens weer anders, vindt zij. Het
gaat om het verhaal van je eigen verdriet.
Het verlies van Mirjam beheerst ons leven nu niet meer.
Maar het is er wel altijd.

Als mensen ons vragen hoeveel kinderen we hebben, dan
zijn dat er vier, en dat zal nooit anders worden.”
Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.
(Lied 199)

Hospice Zwolle: “Rustpunt in Zwolse samenleving”
Halverwege 2014 verscheen een artikel in de Zwolse Stentor waarin werd gezegd: “Hospice Zwolle is begonnen met de
werving van 80 vrijwilligers. Die moeten de laatste verblijfplaats voor terminaal zieke mensen vanaf medio 2015 gaan
runnen.” Uiteindelijk werd het iets later – op vrijdag 11 december 2015 werd Hospice Zwolle officieel geopend – maar
inmiddels zijn er niet 80, maar 120 vrijwilligers!
Hospice Zwolle is te vinden aan de Wipstrikkerallee naast
restaurant Urbana. Er ging 10 jaar van voorbereiding aan
vooraf (inclusief ruim een half jaar bouwen); er kwam heel
wat kijken bij de realisatie van het huis.

Hospice leeft …
De oproep om mee te denken over een naam leverde bijna
honderd inzendingen op. Uiteindelijk werd gekozen voor de
meest duidelijke naam: Hospice Zwolle. Zowel het grote
aantal inzendingen, de vele vrijwilligers als de talloze donaties door zowel particulieren als bedrijven, geven aan hoezeer de hospice leeft in onze stad. En dat is ook niet verwonderlijk, want het gaat over een ‘aspect van het leven’
waar we allen vroeg of laat mee te maken krijgen: de dood.
De hospice is er om in de laatste, terminale fase van het
leven zorg en begeleiding te bieden, in een huiselijke sfeer
en met alle aandacht voor de gast en zijn of haar naasten.
Erik Meulemans, voorzitter van Stichting Hospice Zwolle:
“Doe je de zorg thuis, dan kom je door je zorgtaken als
mantelzorger haast niet meer aan gesprekken toe. En in een
klinische omgeving mis je de geborgenheid van thuis.”

Vrijwilligers
Hospice Zwolle draait nagenoeg volledig op de inzet van
vele vrijwilligers: specifieke zorgvrijwilligers en mensen
die andere werkzaamheden verrichten, zoals huishoudelijke
taken en onderhoudsklussen. De zorg in Hospice Zwolle
wordt gecoördineerd door twee professionals – Jacqueline
Diepman en Joke Boerma. Ze kenden elkaar niet, maar
vinden elkaar in hetzelfde doel: “Een warm huis realiseren,
waar kan wat iemand nog wil en waar vrijwilligers de gasten ondersteunen bij leven voor het sterven.”
“We hopen en denken dat Hospice Zwolle een rustpunt gaat
worden in de Zwolse samenleving. Een huiselijke plek waar
geen minutenzorg wordt gegeven, maar waar – hoe moeilijk
je eigen huis verlaten ook is – je blij bent om te zijn. En dat
het een plek wordt voor iedereen, ongeacht leeftijd, cultuur
of geloof. We hopen dat mensen gaan ervaren dat wat thuis
kan, ook kan in dit bijna-thuis-huis.”

Gasten, naasten, zorg
In Hospice Zwolle staat de wens van de gast centraal. Dit
betekent dat gasten en hun naasten – na zorgvuldig te zijn
geïnformeerd – zelf beslissen over de zorg en ondersteuning. Er is niet alleen tijd en aandacht voor de dagelijkse

zorg, maar ook voor gesprekken over het leven en vragen
over zingeving.
Voor zover mogelijk en wenselijk zijn het in eerste instantie
familie en naasten die zorgtaken op zich nemen. In Hospice
Zwolle zal daarnaast 24 uur per dag, zeven dagen in de
week aanvullende zorg worden verleend door vrijwilligers,
verpleegkundigen/verzorgenden, de (eigen) huisarts, paramedici die op afroep kunnen worden ingeschakeld, aanvullende dienstverleners voor zowel geestelijke als lichamelijke verzorging. Er is altijd een luisterend oor en tijd voor
een goed gesprek.

Opening en Open Huis
Vrijdag 11 december 2015 was de dag van de officiële opening. Genodigden op deze dag waren voornamelijk de organisaties, bedrijven, stichtingen en instellingen die hebben
bijgedragen aan de realisatie van de hospice. Burgemeester
Henk Jan Meijer noemde het bijna-thuis-huis een “onmisbare schakel” voor mensen die hun leven bijna geleefd hebben. “Als het einde komt, willen ze de tijd die hen nog rest,
leven zoals hen voor ogen staat.” Na de officiële opening,
was er zaterdag 12 december een open huis, waarbij zeer
veel mensen een bezoek brachten aan Hospice Zwolle.

Open Huis Hospice, 12 december 2015. Foto: Joop van Putten

Inmiddels werden begin januari de eerste gasten ontvangen.
Hospice Zwolle biedt plaats aan vijf gasten. Een verblijf in
een hospice wordt vaak vergoed door zorgverzekeraars als
de patiënt een aanvullende verzekering heeft.
Op de site van Hospice Zwolle staat uitgebreide informatie:
www.hospicezwolle.nl
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Leven na een depressie
Irma Smits is als predikant in het pastoraat verbonden aan
de Pauluskerk te Wezep en de Protestante Gemeente te
Nijverdal. Op verzoek van de redactie schreef ze een bijdrage over het ‘leven na een depressie’ in het kader van het
thema van deze Gaandeweg: ‘Die geleden heeft’.
Als je een donkere periode hebt gehad – depressie, een
burn-out of overspannenheid met depressieve klachten –
ben je geneigd daar overheen te springen om het leven
weer op te pakken. Want: voorbij is voorbij. Toch is dat
ook jammer. Er gebeurt vaak veel aan je. Het verandert je.
Het leven daarna is anders dan daarvoor. Het kan van belang
zijn om dat wat meer te onderzoeken en vruchtbaar te maken
met het oog op vandaag en morgen.
Het is november 2012. We zijn in het Dominicaner-klooster
te Zwolle. In het kader van het project De Terugblik kijken
Ikonpastor Judith van der Werf en ik met een groepje mensen terug op een donkere periode in hun leven. We doen
dat vanuit het nu. En we kijken met een blik van geloof en
spiritualiteit: belangstellend, mild, welwillend, zonder oordeel. Als je zó terugkijkt, kun je onderscheiden, kun je verschillende kleuren, tinten zien. Somber grijs is niet gewoon
maar grijs, er zit meer kleur in.
Ook ik kijk voor mezelf terug op een periode die donkere
momenten kende. In 1990 woonde ik als student een half
jaar in het Zuid-Amerikaanse land Chili. De eerste tijd
genoot ik volop, totdat ik last kreeg van heimwee. Dat
haalde me flink onderuit. Opeens viel studeren in Chili
tegen. Over alles kwam een grauwe sluier te hangen. Ik
schrok dat mij dit overkwam. Na thuiskomst heb ik er nooit
echt meer over gesproken, uit gêne denk ik. Vanwege De
Terugblik zet ik me ertoe om terug te kijken en te zoeken
of dit donker mij misschien iets heeft gebracht. Dan blijkt
vooral één herinnering naar boven te komen.
Het is zondag en ik loop weer eens met mijn ziel onder de
arm. Ik woon een kerkdienst bij in mijn stagekerkje in een
sloppenwijk. Bij het avondmaal gaan we naar voren. En
daar zit ik op mijn knieën tussen enkele vrouwen die ruiken naar armoede. We ontvangen een stuk brood dat de
pastor afbreekt van een gewoon brood. Het armoedige
kerkje, de lelijke plastic bloemen, de eenvoud van het

ritueel ontroeren me. En opeens ervaar ik in dit alles verbondenheid. Hier zitten wij, hopend op bemoediging, vanuit een eigen gemis en tekort. Heel verschillende vrouwen
en toch één in Christus die met ieder mens verbonden is,
dichtbij en ver weg. Het raakt mij diep.
Door terug te blikken ontdek ik dat juist in deze soms donkere Chileense periode mijn motivatie voor het predikantschap is geboren. Tot dan toe twijfelde ik of het predikantschap iets voor mij was, maar de laagdrempelige manier
van kerk-zijn en de intense ervaring hoe verbindend een
kerkelijk ritueel kan zijn gaven mij het zetje.
Via woorden, verbeelding, meditatieoefening, tekenen
komen de verhalen van de anderen in de groep op gang.
Wat is het beeld bij jouw donkere periode en keerpunt?
Welk lied, verhaal, gedicht geeft troost, richt je naar het
leven? En we onderzoeken de plek van God in het donker en
in het licht van ons leven. Waar is God, is God er? Het
levert boeiende inzichten en verlangens op.
Terugblikken kan iets opleveren. Misschien een andere
manier waarop je kijkt, in de dingen die je doet; wat grond
is om op te staan, wat een innerlijk anker kan zijn om je
aan vast te houden voor de toekomst.
Gold dat ook niet voor de Emmaüsgangers (Lucas 24)?
Met hulp van een metgezel ontdekken zij dat ergens in de
donkere nacht van Goede Vrijdag een keerpunt is waarna
het ochtendgloren inzet: Pasen! En oog in oog met het
grote Verhaal ontbrandt in hun eigen donkere nacht de
vlam van hoop.

10-jarig jubileum gezamenlijk 40-dagentijdboekje
Al tien jaar bestaat de traditie om in de veertigdagentijd ter bezinning een dagboekje uit te brengen als samenwerkingsproject tussen een aantal wijkgemeentes. Voor iedere dag is door een gemeentelid een persoonlijke bijdrage geleverd, waarvoor een Bijbeltekst het uitgangspunt vormt. In totaal werken er 47 personen aan het boekje mee.
De ontstaansgeschiedenis gaat terug naar 2005. In het begin van 2005 trof ds. Harm Bousema, die met plannen rondliep om zo’n boekje op te zetten voor de Oosterkerk, Wim Schotanus, gemeentelid van De Hoeksteen. Hij was op het
kerkelijk bureau van toen nog de Gereformeerde kerk – gevestigd in de Oosterkerk – bezig met het kopiëren van teksten voor het veertigdagenboekje van De Hoeksteen. Ze kwamen aan de praat en raakten enthousiast voor het idee om
als wijkgemeentes gezamenlijk een boekje uit te brengen. Dat eerste boekje heette Langs beelden van hoop. Twee jaar
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later stapte de Jeruzalemkerk in. Na de fusie zocht de
nieuwe Oosterkerkgemeente contact met eerst de Open
Kring en vervolgens met de Adventskerk, om er opnieuw
een project van verschillende wijkgemeentes van te
maken.
De werkgroep bestaat uit leden van de drie wijkgemeentes. Meteen na de zomer komen ze bij elkaar om te brainstormen over een nieuw thema en de lijnen uit te zetten.
Ze beleven samen veel plezier aan het ontstaansproces
van het boekje. Het is bijzonder om de heel diverse en
vaak persoonlijk bijdrages binnen te zien komen.
Gemeenteleden geven elkaar in dit boekje heel veel mee;
het is echt een gemeenschapversterkend project. Behalve
aan de inhoudelijke kant wordt ook veel aandacht gegeven
aan de vormgeving. Jarenlang maakte kunstenares
Marjanneke Scholtheis, lid van de Oosterkerk, de illustratie op de voorkant, geheel toegesneden op het thema.
De afgelopen twee jaar gebeurt dit door Claudia van de
Leur, betrokken bij de Open Kring en professioneel werkzaam in illustratie en ontwerp. Zij maakt ook deel uit van
de redactie en is nu ook verantwoordelijk voor de lay-out.
In het boekje wordt altijd een plaats gereserveerd voor
een aantal kindertekeningen, waarin het thema op nog
weer een heel andere manier wordt verbeeld.
De oplage is inmiddels gestegen naar 450 stuks.
De meeropbrengst van het boekje, dat € 4,50 kost, is
bestemd voor een diaconaal project verbonden met de
veertigdagentijd.
Dit jaar hebben de schrijvers geen Bijbelteksten voorgelegd gekregen, maar waren ze helemaal vrij om zelf een
tekst uitkiezen, aan de hand van de vraag van Jezus aan
zijn leerlingen ‘Wie zeggen jullie dat ik ben?’
Het boekje is tot en met 7 februari na de dienst verkrijgbaar in de Adventskerk, de Oosterkerk en de Open Kring
en ook op het kerkelijk bureau.

Wie zeggen jullie dat ik ben?
Dagboek voor de Veertigdagentijd 2016

Oosterkerk, Open Kring & Adventskerk

Voor informatie over de verkoop kunt u terecht bij
Klazien Oosting, klazienoosting@hotmail.com. Wilt u
ook eens meeschrijven met het boekje dan kunt u zich
opgeven bij ds. Iemke Epema, iemke.epema@hetnet.nl.

Column
Een Jodenster voor
Jezus
Een scène uit de aangrijpende Franse film La Rafle (de
Razzia, 2010) waarin het lot van de Parijse Joden in de
Tweede Wereldoorlog op indringende en integere wijze
wordt verbeeld:
Twee Joodse jongetjes spelen op straat. Een priester in
zwarte soutane komt voorbij en groet de jochies vriendelijk. Een van de twee verwondert zich over de grote gele
Jodenster op de zwarte kleding van de priester. De ander
vertelt dat de Christus van die pater Jood was. Die zou
ook een gele ster hebben moeten dragen.
Die gele vlek, waar staat die voor? Wat wil dat? Wat
doet dat met je?
De gele ster verklaart je tot anders dan anderen.
De gele ster zondert je af van anderen.
De gele ster brandmerkt je als minder dan anderen, minderwaardig.
De gele ster reduceert jouw rijke leven tot een nummer,
op een bureaucratische lijst, een nummer gekrast in je
ziel, gebrand in je huid.
Is de gele ster zo niet het ereteken voor wie lijden?
Wie de geschiedenis van het Joodse volk de eeuwen door
tot zich laat doordringen, kan niet anders dan concluderen dat het één aaneenschakeling van lijden laat zien.
In ballingschap, verstrooid over de gehele wereld, het
geboorterecht ontzegd, tweedehands ingezetenen, uitgesloten van adel en burgerij, veroordeeld tot beroepen
waar de ‘gewone’ burger zich niet aan zou wagen, zoals
voddenboer, geldwisselaar, daardoor veracht en gehaat,
opgejaagd in pogroms, met uiteindelijk toppunt van antisemitisme de genocide van de twintigste eeuw.
De geschiedenis van het Godsvolk is een geschiedenis
van lijden.
‘Die geleden heeft…’ gaat over Jezus, de Jood Jezus, die
geheel in de lijn van de geschiedenis zich met de lijdende mens geïdentificeerd heeft.
“Hij maakte zich zo onbelangrijk als een slaaf. Hij
kwam als mens op aarde.
En toen hij leefde als mens, dacht hij nooit aan zichzelf.
Hij was altijd gehoorzaam aan God, zelfs toen hij aan
het kruis moest sterven.
Omdat Jezus Christus dat deed, … gaf God hem de
hoogste eer…’ (Filippenzen 2: 7 en 8, Bijbel in Gewone
Taal)
Zo draagt onze Joodse Meester Jezus Messias het
ereteken: de gele Davidsster.

Ad Geerling
(nieuwe hoofdredacteur Gaandeweg, zie ook pag. 15)
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Aandacht voor
Diaconaal consulent PGZ Wim van Ree:

“Sociale Wijkteams en de rol van de kerk”
Met ingang van 2015 is er veel veranderd in het sociale domein. De Rijksoverheid heeft een groot deel van de ondersteuningstaken uit
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgedragen aan de lokale gemeenten. Met de nieuwe Jeugdwet heeft de provincie de jeugdzorgtaken overgedragen aan de gemeente. Het doel is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, zo nodig met
ondersteuning van de gemeente of zorg via de zorgverzekering. Men denkt dat de gemeente dichter bij de mensen haar inwoners staat.
De financiering komt in één hand, waarmee men de zorg efficiënter hoopt te organiseren.
In Zwolle is de nieuwe werkwijze aangepakt met de vorming van een Sociaal Wijkteam (SWT). In vijf stadsdelen is er zo’n team:
Noord, Oost, Zuid, West en Zwolle-Midden. Het SWT wordt gevormd door een clustering van verschillende partners: De Kern
Maatschappelijk Werk, MEE IJsseloevers, Travers Welzijn, Bureau Jeugdzorg en Gemeente Zwolle. Het gaat in deze hulpverlening om
één huishouden en één plan voor de hulpvrager, die overigens zelf de regie houdt. In veel gevallen gaat het om lichte ondersteuning,
advies en het versterken van het sociale netwerk. Andere uitgangspunten zijn onder andere ondersteuning op maat, participatie, goede
afstemming en samenwerking van zorgaanbieders.
Bij het SWT kan men terecht met (ondersteunings)vragen op het gebied van onder andere maatschappelijke participatie, opvoeden en
opgroeien, schuldenproblematiek, hulp in de huishouding, dagbesteding en huiselijk geweld.

Wat is de rol van de kerken?
Van oudsher zijn de diaconieën en de kerken betrokken bij dergelijke hulpverlening. Door het optuigen van de verzorgingsstaat in de
jaren 60 en 70 is deze taak uit beeld geraakt. Door een tegengestelde beweging komen de kerken opnieuw in beeld. Dit biedt kansen,
uitdagingen, maar ook valkuilen.
De kerk/diaconie komt bij veel mensen achter de voordeur. In dit kader kan de kerk een belangrijke schakel vormen tussen burger en
SWT. De participatiesamenleving kan worden omgevormd naar een hernieuwd omzien naar elkaar. De kerk kan de naastenliefde in de
samenleving stimuleren. Zij heeft daar eeuwenoude ervaring mee en staat dichtbij mensen.
Sommige mensen vinden het bijvoorbeeld lastig om keukentafelgesprekken te voeren. Dit zijn gesprekken die het SWT voert met een
cliënt of hulpvrager als gevraagd wordt om bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Mensen uit de kerk kunnen, na een korte cursus, als
maatje beschikbaar zijn voor deze gesprekken.
In het eerste gedeelte van 2015 had het SWT veel tijd nodig voor het inrichten van de nieuwe organisatie en het nieuwe werken.
Contacten met de kerken waren er sporadisch. Inmiddels zijn er in verschillende wijken goede contacten tussen de kerken en het SWT
en zijn er concrete activiteiten gepland. Wel is het belangrijk dat de kerken uitgaan van hun eigen kracht en mogelijkheden. Kerk en de
diaconie moeten geen verzoekplatenprogramma worden (‘u vraagt, wij draaien’). Verder moeten de kerken ervoor waken geen vangnet
te worden voor de bezuinigingen van de overheid. De kerk heeft ten opzichte van de overheid een eigen rol en verantwoordelijkheid.
Zij is prima in staat deze rol te vervullen en zo weer een teamplayer te worden in de samenleving.

Meer informatie, zoals een PowerPointpresentatie van het SWT voor het Diaconaal Platform, is op te vragen via
consulent@diaconiezwolle.nl of tel. 038 4217596 / 06 10186422.
Website SWT: www.swtzwolle.nl.

Heilig kijken met Vincent van Gogh
Ds. Hans Tissink (Adventskerk) schreef een boekje over de
spirituele werking van de schilderijen van Van Gogh:
“Vincent van Gogh vergezelt me al vele jaren. Ik ben zijn
doeken meer en meer gaan zien als iconen. Ze raken mijn
hart. De theoloog Henri Nouwen beschouwde Van Gogh als
een ziener, een monnik. Van Gogh ziet in mens en natuur iets
van het mysterie. In dit boekje zoom ik in op de spirituele
werking van de schilderijen van Van Gogh. Ik besef goed dat
deze zienswijze nogal subjectief is. Toch waag ik me aan dit
avontuur en hoop ik op navolgers die met mij willen ’meekijken’. Ik probeer lijntjes te trekken naar enkele kernthema’s van de geestelijke begeleiding. Sleutelwoorden zijn: kijken met je ziel, schouwen met de ogen van God. Dat vind ik
een mooie omschrijving van geestelijke begeleiding. Het is
een vorm van heilig kijken.”
Verkrijgbaar in de boekhandel à €7,50
ISBN: 978 90 5362 466 1.
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Passion 2016
Op televisie is het al een paar jaar een gewoonte: de jaarlijkse uitvoering van een ‘Passion’ rondom het lijdensverhaal van Jezus.
Een aantal enthousiastelingen van Koorbizniz Oosterwind raakten hierdoor geïnspireerd: “Wij dachten dat het maken van zo’n
Passion ook in de Oosterkerk mogelijk zou moeten zijn. Weliswaar is onze Passion veel kleiner opgezet – het past in een dienst
van ongeveer een uur – maar met veel zorg zijn de liederen uitgezocht en is het verhaal vormgegeven,” aldus Marinus Coree, Ria
van der Meulen en Geeske Koopman.
Koorbizniz Oosterwind is een koor dat is ontstaan vanuit gemeenteleden van de Oosterkerk. De insteek is om andersoortige liederen – “popliederen met mooie teksten en melodieën” – meerstemmig in te studeren en een plek te geven binnen een kerkdienst.
Voor de uitvoering van de Passion is een oproep gedaan om mee te zingen en hierop werd enthousiast gereageerd. Het koor is
behoorlijk uitgebreid en repeteert voor de Passion sinds september 2015. De zangers zullen begeleid worden door verschillende
muzikanten.
“In onze Passion willen wij een verbinding maken tussen het lijdensverhaal van Jezus en de Nederlandstalige popmuziek. Door
het gebruik van hedendaagse liederen willen we het lijdensverhaal dichter bij de actualiteit brengen en op die manier het lijdensverhaal op een andere manier ten gehore te brengen. Hierdoor hopen we een breed publiek aan te spreken. We hebben zeven liederen uitgezocht die qua tekst heel mooi aansluiten bij het lijdensverhaal en een mooie verbinding kunnen maken met het heden.”
Tijdens de uitvoering van de Passion zullen delen uit
het evangelie van het lijdensverhaal voorgelezen worden. Deze evangelielezingen zullen worden afgewisseld met hedendaagse teksten, die geschreven zijn
door Andries den Besten. De teksten hebben betrekking op dagelijkse gebeurtenissen. Het geheel zal
worden ondersteund door enkele beelden.
Deze bijzondere Passie rond het Oosterkerkjaarthema
‘God in de muziek’ is tot stand gekomen door de
samenwerking van verschillende mensen, zowel
gemeenteleden als andere enthousiastelingen. De
muzikale leiding is in handen van Geeske KoopmanRidderbos.
De Passion maakt deel uit van de viering op Goede
Vrijdag, 25 maart 2016, om 19.30 uur in de
Oosterkerk.
Koorbizniz Oosterwind, Eerste Kerstdag 2015, Oosterkerk

Paaswandeling tussen 23 en 28 maart
In de uiterwaarden van de Vecht kunt u op een zelfgekozen tijdstip tussen Witte Donderdag en Tweede Paasdag een
paaswandeling maken door de Struinwaard, waar drie kruisen zijn geplaatst. De bedoeling is: bezinning op wat Pasen
werkelijk betekent en verwonderd raken over de ontluikende natuur. Een en ander wordt georganiseerd vanuit de
Emmaüskerkgemeente.

Vrouwenkring Hadassa organiseert koffieochtend
Op woensdag 16 maart spreekt Els van Dijk bij de koffieochtend van de Grote Kerkgemeente over ‘Oefeningen in
verlangen’. Het opwekken van verlangen naar een betere
wereld is volgens Els van Dijk een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van volwassenen richting jongeren.
“We schieten er namelijk niets mee op als we hen slechts
voorhouden ‘hoe het hoort’ in het leven. Jongeren zullen dan
hooguit aan gewoontevorming doen, maar niet in beweging

komen. Dat kan alleen als het vuur van binnen ontstoken is
en het verlangen naar God is ontbrand.”
Els J. van Dijk is directeur van de Evangelische Hogeschool
in Amersfoort. De koffieochtend van Vrouwenkring Hadassa
vindt plaats in Zalencentum Jeruzalemkerk van 9.15 tot
11.15 uur. Informatie: Anneke van Essen, fvessen@live.nl
of tel. 038 4655703.

Studiekring over boek ‘Is dit onze Vader?’
Schrijver Hetty Lalleman bespreekt in haar boek ‘Is dit onze Vader?’ moeilijke thema’s uit het Oude Testament,
onder andere “Al die oorlogen, en zo…”. In de Sionskerk is op 16 februari en 29 maart van 20.15 tot 21.45 uur een
studiekring over dit boek. Door goed te lezen, kunnen verrassende perspectieven ontdekt worden. Op de tweede
avond is de schrijfster zelf aanwezig.
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Aandacht voor
Muziek in de Stins
Muziek in de Stins is een samenwerking van de Stinskerk en Driezorg. Een aantal keren per jaar wordt een
concert georganiseerd in de Stinskerk met de bedoeling bewoners van Woonzorgcentrum Westenhage en
Westenholte te verbinden. Op dinsdag 9 februari wordt het concert gegeven door het Christelijk Mannenkoor
Zwolle. Het koor bestaat uit 75 leden die een gevarieerd repertoire ten gehore brengen. Het concert begint om
19.30 uur; de entree bedraagt € 5 (incl. koffie of thee). Voor informatie: Els van de Kamp, tel. 038 4217934.

Ouderenmiddagen Grote Kerkgemeente
In de komende maanden bent u op de volgende maandagmiddagen (van 14.30 tot 16.30 uur) welkom in de
zaal van de Jeruzalemkerk voor ontmoeting, gezelligheid, ontspanning en opbouw.
Op 8 februari spreekt Jetty Nijveldt uit Hasselt over:
Jezus volgen in deze (digitale) tijd.
Op 22 februari verzorgt de heer H. Verwey uit
IJsselmuiden een klankbeeld over het thema:
“Ik geloof… maar wat?”
Op 7 maart houdt de heer Jaap Klaassen een meditatie
en na de pauze is er een creatieve middag met de dames
van de Oost-Europacommissie. Zij verzorgen ook een
verkooptafel met handgemaakte kaarten, honing, cake
e.d. voor het goede doel.
Op 21 maart is de Paasmiddag met broodmaaltijd, dit is
van 15.30 tot 18.30 uur. Hiervoor kunt u zich tot 16
maart opgeven bij Janny Mouthaan, tel. 038 4655845.
De laatste middag is op 4 april: pastoraal werker Jan

Hendrik van Wijk verzorgt de meditatie en na de pauze
vertelt Greet Woortmeijer uit Dalfsen (streek)verhalen.

De commissie van de Ouderenmiddag: achter vlnr: Janny
Mouthaan, Niesje Bredewout, Janny Kragt;
voor: Truus de Ruiter en Rijka Klaassen.

Muziek en Poëzie aan de IJssel
Vanuit de Raad Vorming en Toerusting van de Adventskerk wordt net als vorig jaar ‘Muziek en Poëzie aan de
IJssel’ georganiseerd. Dit zal plaatsvinden op zondagmiddag 22 mei 2016. Het thema is: ‘Vergezichten’. Er kunnen
gedichten worden ingeleverd waaruit de voorbereidingsgroep (Anneke Scholten, Nelleke Eygenraam en Hadewieg
Louissen) een keuze zal maken. Het gedicht mag zelf worden voorgelezen, maar dat hoeft niet. Gedichten kunnen
tot 15 februari 2016 worden gestuurd naar Hadewieg Louissen, Eekhoornveld 24, 8017 LD of per e-mail:
Hadewieg@home.nl

God in de supermarkt
Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je
vraagt je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes uit Nederland?
Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Gaan we
voor het gezond of liever toch voor lekker of kan het
tegelijk? Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de
supermarkt. Bij elk schap moet je een afweging maken
tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. De Werkgroep
Groene Kerken Overijssel organiseert een workshop van
twee avonden over dit thema.

De workshop ‘God in de supermarkt’ verkent de keuzes
die we maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt
deze met een helder ethisch kader. De bijeenkomsten zijn
actief, sociaal, informatief en gaan in een hoog tempo een
serieuze maar niet te zware dialoog aan. Er wordt veel
materiaal uit actuele documentaires en websites gebruikt.
De workshops vinden plaats op donderdag 4 en 18
februari, aanvang 19.45 uur, in De Hoofdhof, Kerkweg
26, Berkum. De toegang is vrij (aan het eind wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd). Aanmelden kan door een
mailtje te sturen naar groenekerkenoverijssel@gmail.com.

Israël-avonden in Sionskerk: ‘Messiasbelijdende Joden’
Hoe is het om Messiasbelijdende Jood te zijn? Hoe ziet je geloof eruit, je leven en wat kunnen kerk en
Messiasbelijdende Joden voor elkaar betekenen? Hoe is hun positie in Israël en in Nederland? De Sionskerk heeft
Kid Lev Ary, een in Zwolle woonachtige Messiasbelijdende Jood, uitgenodigd om op 8 februari (19.45-21.45 uur)
hierover te spreken. Hij vertelt zijn persoonlijke levensverhaal en zal ingaan op de genoemde vragen.
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Gespreksgroep 50plus Oosterkerk
Op 17 februari houdt Henk Vreekamp een lezing over de
verhouding tussen jodendom, christendom en heidendom.
Henk Vreekamp is theoloog, predikant en schrijver van
een aantal boeken.
Op 16 maart komt Stevo Akkerman, hij is bekend als
journalist van het dagblad Trouw en schreef drie boeken.
Akkerman gaat in zijn lezing in gesprek over geloven in
deze tijd en ons onvermogen daarbij: “Het is een geloof
met gaten; de ene dag geloof ik wel, de andere niet”.
Op 20 april wordt de cyclus afgesloten met een lezing

van filosoof en dichter Renée van Riessen naar aanleiding van haar laatste boek: ‘De ziel opnieuw’, over innerlijkheid, inspiratie en onderwijs. Renée van Riessen
doceert godsdienstfilosofie aan de PThU Groningen en is
bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de
Universiteit Leiden.
De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur en worden
gehouden in de Oosterkerk. De kosten bedragen €5 per
ochtend (inclusief koffie/thee). Meer informatie: Bert van
de Venis, tel. 038 4547173, e-mail: fam.venis@home.nl.

Film ‘Erbarme Dich’ in Fraterhuis
Op zaterdag 19 maart 2016 zal om 11.00 uur de Film Erbarme Dich worden
geprogrammeerd in het Fraterhuis, op verzoek van de commissie Toerusting van de
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle.
Erbarme Dich is een 90-minuten durende film van Ramón Gieling; de film uit 2015 is een
ontdekkingsreis over de persoonlijke band van veel mensen met de Matthäus Passion van
Bach. In een leegstaande kerk woont het daklozenkoor de Straatklinkers repetities bij van het
Bach Choir & Orchestra onder leiding van Pieter Jan Leusink. De dirigent leeft voor de
Matthäus Passion, terwijl hetzelfde muziekstuk een breuk tussen hem en zijn zeer gereformeerde vader heeft veroorzaakt. Ook enkele andere personen – bekende mensen uit het culturele circuit, zoals de Zwolse countertenor Sytse Buwalda, maar ook anonieme liefhebbers vertellen over hun verhouding met dit fameuze muziekstuk. Ieders verhaal is zowel uniek als
invoelbaar: uiteindelijk kent iedereen een vorm van lijden, verlies en liefde.
Kaarten zijn te koop via het Fraterhuis.

Muziek met een “+” in de Hoofdhof
In de Hoofdhof (Kerkweg 26) in Berkum wordt gewerkt
aan een muzikaal programma dat een aantal keren per
jaar zal worden uitgevoerd op de zondagmiddag. Onder
het motto Muziek met een “+” worden muzikanten uitgedaagd om naast het tonen van hun muzikale talenten
een extra dimensie aan een muzikale prestatie mee geven.
Dat kan betekenen dat ze een korte uitleg van het
muziekstuk geven of iets vertellen over de componist.
Het kan ook een combinatie zijn met beeld (foto of
video) op de beamer of een voordracht van proza of
poëzie, door henzelf of door iemand anders. Het publiek
kan ook betrokken worden bij de muzikale presentatie.
Alles is mogelijk zolang de uitvoering een duidelijke “+”

heeft.
De organisten van de Hoofdhof zijn uitgenodigd om als
eerste – op 14 februari – hun muzikale prestatie met een
“+” op te luisteren. Het belooft een verrassende muzikale
belevenis te worden.
Bezoekers van het programma kunnen in de pauze ook
van een “+” genieten.
Iedereen is van harte welkom om de eerste Muziek met
een “+” mee te beleven. Vanaf 15.00 uur is er koffie/thee
/drankje, om 15.30 uur begint het muzikale gedeelte;
inclusief een pauze duurt het programma tot uiterlijk
17.00 uur. De toegang is vrij, na afloop wordt een vrije
bijdrage gevraagd.

De Syrisch-orthodoxe kerk in Nederland
In Nederland leven al sinds het begin van de jaren 70 in de twintigste eeuw ‘Aramese’ christenen. De eersten van
hen kwamen als zogenaamde gastarbeiders vanuit Oost-Turkije naar Twente om te werken in de textielindustrie. Uit
hetzelfde gebied kwamen later vluchtelingen die in verschillende gemeenten in Nederland kerkasiel hebben genoten. Na hun officiële toelating zijn velen van hen door studie en ondernemingszin hier tot welstand gekomen. Maar
de zorg over hun zusters en broeders die achter zijn gebleven of geen vluchtelingenstatus kregen, houdt hen erg
bezig.
Op woensdag 9 en 16 maart organiseert de Raad Vorming en Toerusting van de Adventskerk een ochtend (9.30 tot
11.00 uur) waarbij nader wordt ingegaan op de geschiedenis en de actualiteit van de Syrisch Orthodoxe Kerk. Op
een nader te bepalen datum zal er, voor wie wil, een bezoek bij het Syrisch-orthodoxe klooster in Glane (bij
Enschede) gepland worden.
De ochtenden vinden plaats in het wijkcentrum SIO bij de Adventskerk (Thorbeckelaan 2). Inleider is ds. Jaap van
Slageren, deelnamekosten bedragen €2 per keer.
Informatie: ds. Henk Ottevanger, h.ottevanger@hetnet.nl; opgave: raad.vent@adventskerk.nl.
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Aandacht voor
Oecumenische Ontmoetingen: “Is dan niemand
meer heilig?”
Sinds 2007 komen deelnemers uit de Protestantse Gemeente Zwolle en parochianen van de Thomas a Kempisparochie samen om kennis te maken met elkaars vieringen en gebruiken. In 2016 zijn er twee ontmoetingen.
Op de eerste avond (woensdag 9 maart; Adventskerk/wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2) is het thema: ‘Wie zijn
heilig voor ons?’
Hoe verstaat de kerk ‘de gemeenschap van de heiligen’? Wie zijn ons heilig? Wat is ‘heilig’ zijn? Welke mannen
en vrouwen zijn voor ons iconen? Het kunnen bekenden zijn, maar ook mensen, die nooit op een pilaar zullen
staan.
Op de tweede avond (woensdag 16 maart OLV Basiliek – de Peperbus – aan de Ossenmarkt) gaan we met het
thema verder maar nu vooral zingend, m.m.v. de gregoriaanse Schola Cantorum Campensis o.l.v. Ditty van den
Berg-Krijger. Naast zang is er ruimte voor ontmoeting en gesprek.
Beide avonden starten om 20.00 uur, deelnamekosten: €5 voor twee avonden. Leiding: ds. Nelleke Eygenraam en
pastor Hans Schoorlemmer. Meer informatie: Nelleke Eygenraam, tel. 038 4525223 of dominel@hetnet.nl.
Opgave: vóór 1 maart 2016 via raad.vent@adventskerk.nl.

Avond met Toon Hagen over het kerklied
Zolang er mensen zijn, wordt er
muziek gemaakt. Muziek schept orde
uit chaos. Zingen helpt om te geloven. Hoe ontstaat muziek? Wat mag
je van een componist verwachten?
Hoe gaat een dichter met geloofstaal
om? Wat brengt een kerklied teweeg?
We gaan het horen en ervaren op een

avond die is voorbereid door kerkmusicus Toon Hagen, in samenspraak
met ds. Iemke Epema en ds. Nelleke
Eygenraam.
Deze avond wordt gehouden op donderdag 14 april om 20.00 uur in de
Lutherse Kerk (Koestraat 2, ingang
via Potgietersingel) en is georgani-

seerd door de gezamenlijke commissies Vorming en Toerusting van de
Oosterkerk en de Adventskerk.
Deelnamekosten bedragen €2. Meer
informatie: ds. Iemke Epema, tel.
038 4542366 of iemke.epema@hetnet.nl of ds. Nelleke Eygenraam tel
038 4525223 of dominel@hetnet.nl)

Meeleven met vervolgde christenen
Wereldwijd worden rechten van minderheden geschonden. In veel landen worden ook christenen vervolgd.
Geregeld horen we van schrijnende situaties in bijvoorbeeld Irak, Syrië en Pakistan.
In het leerhuis op dinsdag 5 april (20.00-22.00 uur, wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2) zal een gastspreker van
Open Doors aan de hand van filmmateriaal vertellen over het leven van christenen, die in de knel zitten vanwege
hun geloof. Deelnamekosten €2; opgave: vóór 2 april via raad.vent@adventskerk.nl.

Kijken met andere ogen - Bijbelse beeldtaal in de kunst
Tot op de dag van vandaag beïnvloeden
Bijbelse verhalen de hedendaagse beeldende kunst. Soms hebben kunstenaars de
Bijbelse beelden gebruikt om eigen ervaringen of ingrijpende gebeurtenissen te
verwerken. Onder hen vinden we kunstenaars die via hun werk onrecht aan de
kaak stellen of juist beelden van hoop
laten zien. Sommige kunstenaars volgen
de lijn van de traditie, anderen laten een
verrassend nieuwe wijze zien.
Op woensdagmiddag 16 maart (14.3016.30 uur) richten Peter den Hengst en
Nelleke Eygenraam de blik op werken

van verschillende 20e-eeuwse beeldende
kunstenaars. Deze kunstenaars laten met
andere ogen kijken naar Bijbelse grondthema’s als barmhartigheid, recht en
onrecht, vreemdelingschap en hoop. De
bijeenkomst vindt plaats in wijkcentrum
SIO, Thorbeckelaan 2; deelnamekosten
bedragen €2.
Meer informatie: Nelleke Eygenraam,
tel. 038 4525223 of dominel@hetnet.nl.
Opgave: niet nodig, maar wordt op prijs
gesteld raad.vent@adventskerk.nl.
Krijnie Ederveen: Het Kruis (acrylschilderij)

Avond voor artsen en verpleegkundigen
Op maandag 15 februari (20.00-21.45 uur) vindt in de Sionskerk een speciale avond voor artsen en verpleegkundigen plaats. Het is een jaarlijkse bemoedigende avond voor professionele werkers in de gezondheidszorg. Het
thema van deze avond is: Moet alles wat kan? De avond wordt geleid door dr. W.L.H. Smelt.
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Mag ik mij even voorstellen?
Nieuwe hoofdredacteur Gaandeweg
Mijn naam is Ad Geerling, ik ben 67 jaar jong, geboren en getogen in Twente, in Almeloooo om
precies te zijn. Al meer dan veertig jaar ben ik getrouwd met Gertruud, vader ook al een hele poos,
en wel van een zoon en twee dochters.
Na een opleiding tot onderwijzer, militaire dienst en een tijdje voor de klas ben ik theologie gaan
studeren in Kampen. In 1979 werd ik predikant in Zuidoost-Groningen. Ruim vier jaar later werd ik
predikant in het Westland en na zo’n vijf jaar in Dalfsen. Vanwege ziekte werd ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard, ik nam daarom afscheid van de kerk van Dalfsen en ging wonen in Zwolle, in
Stadshagen.
Na mijn werk als gemeentepredikant heb ik een jaar voor de klas gestaan, ROC Twente, heb gewerkt
voor uitgeverij Kok in Kampen, onder andere als eindredacteur van Theologisch Debat, ik heb de uitgave van enkele boeken verzorgd en het dagboek van paus Benedictus (Alles heeft zijn tijd) vertaald.
De laatste jaren van de PThU, de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen, heb ik gewerkt
als docent Praktische Theologie voor het afstandsonderwijs.
Sinds een aantal jaren ben ik notulist van de kerkenraad van de Open Kring in Stadshagen en columnist
in het wijkblad. Binnenkort begin ik mijn werkzaamheden als kerkvisitator in de provincie Overijssel
en Flevoland. Eens per maand ga ik voor in erediensten, onder andere in de Open Kring en in gemeentes in de omgeving van Zwolle.
Mijn grote hobby is zingen. Ik zing in het Zwols Vocaal Ensemble, in de koordirectieklas van het conservatorium in Zwolle en in het Vocaal Theologen Ensemble van de PThU. En verder in diverse projectkoren, zoals het Michaëlscantatekoor.

Nieuwe eindredacteur Gaandeweg
Mijn naam is Karin Vrieling, ik ben op 30 december 1969 geboren te Zwolle. Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Hattem, Almelo en Nijverdal. Op m’n achttiende ging ik studeren in Groningen, aanvankelijk Psychologie aan de RUG. Dit combineerde ik een aantal jaren met een studie aan het conservatorium, waar mijn hoofdvak klarinet was. Nadat ik in 1996 mijn conservatoriumdiploma had gehaald, studeerde ik een klein jaar klarinet in Brisbane te Australië.
Het voelt nog steeds geweldig goed dat ik van mijn hobby – klarinet spelen – mijn beroep kon maken.
Tegenwoordig houd ik me vooral bezig met het schrijven en redigeren voor tijdschrift de Klarinet, een
tweemaandelijks, Nederlandstalig blad voor beroeps- en amateurklarinettisten. Daarnaast geef ik klarinetles, dirigeer twee (klarinet)orkesten en speel in Ensemble Drie (fluit-klarinet-accordeon). Mijn
leven speelt zich dus af rond de klarinet en hoe gek het voor sommigen wellicht ook klinkt: dat is
absoluut niet saai.
Ik zie het als een mooie nieuwe uitdaging om aan de slag te gaan voor Gaandeweg en voel me vereerd
om in de sporen van Gery Bruins te mogen treden.
Sinds 1999 woon ik (weer) in Zwolle, eerst een jaar in Zuid, daarna in Stadshagen. Ik ben lid van de
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle, ben getrouwd en heb drie kinderen (11, 8 en 4).

Meehelpen met het schoonmaken van Joodse graven?
Voor Joodse mensen is het een plicht en een eer om de
graven van hun voorgeslacht te onderhouden. Een graf
is daarom heel belangrijk. Hoewel Joodse archieven heel
vaak de pogroms en oorlogen niet overleefd hebben, zijn
er nog wel grafstenen als bewijs dat hun voorgeslacht
daar geleefd heeft. Doordat in de oorlog de Joodse
gemeenschap gedecimeerd is en de overlevenden niet
meer in staat zijn om hun begraafplaatsen goed te
onderhouden, wordt het erg gewaardeerd dat de vrijwilligers van Boete & Verzoening dat zijn gaan doen.
De Stichting voor Boete en Verzoening te Zwolle omvat
onder meer een werkgroep van leden van nagenoeg alle
Nederlandse christelijke kerken en gemeenten; die werkgroep is sinds 1975 bezig om Joodse begraafplaatsen in

een eervolle staat van onderhoud te brengen. In de
komende mei-vakantie zal er op de Joodse begraafplaats
van Zwolle gewerkt worden. Wie mee wil helpen,
kan zich via de website
www.boete-verzoening.nl
opgeven voor een of meer
dagen in de meivakantie
(of voor de werkweek in
Oost-Overijssel, 18-22
juli). Voor meer informatie,
zie website of bel met
Harriët Tamminga,
tel. 038 4660133.

Managerscursus
Op maandag 14 maart wordt vanuit de Sionskerk de voorjaarsavond van de managerscursus georganiseerd.
Het onderwerp is: hoe bewaar je evenwicht tussen je gezin en werk? Geïnteresseerde ondernemers en leidinggevenden zijn welkom. Opgave en info: ds. Hélène Evers, predikantsionskerk@live.nl.
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Gégé Callenbach draagt voorzitterschap PGZ over aan Maarten Westerduin

“Er kan nu weer aan de inhoud worden
gewerkt”
Iets meer dan acht jaar na zijn aantreden
heeft Gégé Callenbach per 1 januari 2016
het voorzitterschap van de PGZ overgedragen aan een opvolger.
Hoewel hij ongeveer twintig jaar jonger is
dan Gégé, heeft Maarten Westerduin een
ruime ervaring als kerkelijk ambtsdrager.
Vanaf zijn 26ste is hij – met tussenpozen
– ouderling geweest, de laatste jaren in de
Stinskerkgemeente. Hij vertegenwoordigde die wijkgemeente ook in de Algemene
Kerkenraad (AK), waar hij Gégé als voorzitter meemaakte.
Gery Bruins had een geanimeerd dubbelinterview met de gaande en komende
voorzitter.

Gégé Callenbach (links) en Maarten Westerduin
in gesprek over de toekomst van de PGZ.

In het allereerste nummer van Gaandeweg, in december 2007, staat een interview met Gégé, toen een paar maanden voorzitter. Hij voorzag dat de AK voor ‘moeilijke beslissingen’ zou komen te staan en hoopte dat deze in een ‘open cultuur’
zouden worden genomen. Het eerste is zelfs nog heftiger het geval geweest dan hij destijds kon vermoeden. Gégé memoreert zijn eigen geschoktheid, toen bij de presentatie van het eerste concept Financieel Beleid bleek, hoe omvangrijk de
bezuinigingen moesten zijn. “Er zouden meer kerkgebouwen afgestoten moeten worden dan we hadden gedacht.
Maatregelen die noodzakelijk waren, maar voor de wijkgemeenten heel ingrijpend.”

Zorgvuldigheid
Dat er tijd genomen zou worden om bij de gemeenteleden begrip te doen ontstaan voor deze maatregelen, stond voor de
AK vast. De voorzitter had als lid van de voormalige Scheppingskerkgemeente ervaren hoe de opheffing van een wijkgemeente en de afstoting van een kerkgebouw niet moest worden aangepakt. “Die besluitvorming ging sluipend. Dat voelde
niet goed. Daarom wilde ik een open cultuur.”
“Naast openheid moet er echter ook zorgvuldigheid zijn. Zelfs als zaken heel ingewikkeld blijken en noodzakelijke veranderingen tergend langzaam tot stand komen, moet je als AK voorkomen dat je wijkgemeenten platwalst. Naar mijn idee is
dat in de afgelopen jaren nooit gebeurd, hoewel de belangen van de PGZ als geheel en die van de wijkgemeenten wel konden botsen. Een groot risico dat je dan als bestuurders loopt is, dat je anders doet dan is afgesproken. De uitvoering van de
besluiten moet nauwkeurig worden bewaakt, in de richting waar ik over sprak. In het onderwijs heb ik veel ervaring met
fusies opgedaan en ik wist dus dat je een lange adem nodig hebt.”

Optimistisch
Dat de fase van lijden onder de krimp voorlopig voorbij is, stemt zowel Gégé als Maarten optimistisch over de nabije toekomst van de PGZ. Nu er een streep is gezet onder het voortdurend aanpassen van de begroting, kan er aan de inhoud worden gewerkt. Wijkgemeenten kunnen weer gaan nadenken over de vraag wat het betekent kerk te zijn, zowel voor hun
leden als in hun maatschappelijke omgeving. Maarten Westerduin, in het dagelijks leven bestuurder van een familieholding
op het gebied van arbeidsmarktbemiddeling en overnames, wil de komende jaren graag leiding geven aan die ontwikkelingen. Toen hem werd gevraagd de voorzittershamer van Gégé over te nemen, had hij verschillende redenen om ja te zeggen.
“Ik vind dat we een verhaal hebben dat van belang is voor de wereld waarin we leven, ook in deze tijd. De kerk is eigenlijk
een vreemde combinatie: enerzijds een veilige haven waar mensen tot rust kunnen komen, maar ook een plaats waar
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Kerkelijk Bureau
mensen worden aangespoord en toegerust om te leren
zoeken en voluit te leven. Op basis van eeuwenoude
begrippen als naastenliefde, trouw en geloof bieden we
als kerk meerwaarde, ook aan dertigers en mensen in
welke andere fase van hun leven ook. Daar wil ik mij
graag voor inzetten. En ik vind,” zegt hij met een knipoog
naar zijn beide gesprekspartners “dat je de kerk niet helemaal aan pensionado’s moet overlaten.”

Verbinden
Hij zal vooral “veel pogingen ondernemen om mensen
met elkaar in gesprek te brengen over de essentie van
kerk-zijn en een beleid te ontwikkelen dat een geloofwaardige uitwerking is van die essentie” belooft Maarten.
“De predikanten van de wijkgemeente bijvoorbeeld, zullen als team wellicht beter in staat zijn de complexiteit
van het geestelijk leiderschap aan te kunnen.” Gégé stemt
in met zijn opvolger: mensen en wijkgemeenten met
elkaar verbinden zal een belangrijke opgave zijn. “En dat
hoef je als voorzitter bepaald niet alleen te doen”, steekt
hij Maarten een hart onder de riem. “Het moderamen van
de AK heeft een grote drijfkracht. Vrijwel alle leden dragen ook verantwoordelijkheid in een wijkgemeente en
zijn daardoor een belangrijke bron voor de vorming van
gezamenlijke ideeën. Daarnaast heeft het College van
Kerkrentmeesters grote betekenis; anders dan de allesbepalende kerkvoogden van vroeger zijn kerkrentmeesters
nu meer beleidsvoorbereider en adviseur en daardoor
maximaal dienstbaar aan de PGZ.”

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) 421 75 96
E-mail: administratie@pknzwolle.nl
Website: www.pknzwolle.nl
Website Diaconie: www.diaconiezwolle.nl
Gaandeweg e-mail: kerkbladgaandeweg@gmail.com

Bankrekeningen:
College van Kerkrentmeesters: NL49FVLB 0699641705
College van Diakenen: NL02FVLB 0699543320
Gaandeweg: NL38FVLB 0699769167

Collectepenningen

Opbrengst bijdrage
Gaandeweg

Er zijn penningen verkrijgbaar van: €0,20, €0,50, €1,-, €2,-, €5,- en
€10,-. Verkoopadres Kerkelijk Bureau. Hier kan contant, per pin of
door middel van een eenmalige machtiging worden betaald.
Overige verkoopadressen:

In het najaar van 2015 werd bij de Gaandeweg een brief
meegestuurd waarin lezers werden opgeroepen een bijdrage over te maken voor Gaandeweg. Ook dit jaar waren
weer veel mensen bereid een bedrag te geven, waarvoor
veel dank!
De inzameling had eind december ruim €26.760 opgebracht. Helaas is dit ruim €8.700 minder dan vorig jaar.
De redactie denkt dat een deel van de lezers wellicht van
mening is dat als er een bijdrage aan Kerkbalans wordt
gegeven, dat dit tevens de bijdrage voor Gaandeweg
omvat, de bijgevoegde brief wekte namelijk enigszins
deze suggestie.
Heeft u nog niets overgemaakt, maar draagt u Gaandeweg
wel een warm hart toe? Uw bijdrage is nog steeds welkom op IBAN NL38FVLB 0699769167.
Onze dank gaat ook uit naar alle ondernemers en bedrijven, die ondanks krimpende reclamebudgetten nog steeds
bereid zijn regelmatig in Gaandeweg te adverteren!
Redactie Gaandeweg

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 van 18.30 - 19.45 uur
In Zwolle-Noord: E. van Buiten, Welle 58, K. Smit, Meppelerdiep 92
In Zwolle-Zuid: W.A. Stomp-de Koning, Rendierveld 41.
In Stadshagen: L. Blauw, Goudplevierstraat 123 (tel. 460 90 16)
In Berkum (Emmaüskerkgemeente): J. Beumer, Zernikelaan 13
(tel. 453 73 96 - op telefonische 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
en klik op de Berichten van deze colleges.
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Bij de kerkdiensten
Oecumenische viering in Zuid op Aswoensdag
De veertigdagen- of vastentijd begint dit jaar op Aswoensdag, 10 februari. In Zwolle-Zuid wordt dit begin gemarkeerd met
een oecumenische viering in de Sint Jozefkerk (Ministerlaan 203, bij het winkelcentrum). Deze viering begint om 19.00
uur. Pastor Evelien Reewijk en ds. Nelleke Eygenraam gaan samen voor. Iedereen die met aandacht de weg naar Pasen wil
gaan is van harte welkom in de viering.

Bijbel & Kunstdienst 21 februari
Sionskerk
In de Bijbel & Kunstdiensten die een
paar keer per jaar plaatsvinden in de
Sionskerk is aandacht voor hoe de
Bijbel een rol speelt in de kunst.
Dominee Hélène Evers vertelt er over.
Deze diensten zijn ook interessant voor
mensen die minder kerkelijk betrokken

zijn, maar wel belangstelling hebben
voor geloof én kunst.
Via de beamer kijken we naar werken
van bekende kunstenaars, op 21 februari
(aanvang: 19.00 uur) zijn dat werken
van Rembrandt over Petrus.
Rembrandt: De verloochening van Petrus

Wereldgebedsdag
Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw. Er doen momenteel 173 landen aan mee.
Zo voelen zich honderdduizenden mensen door gebed verenigd en bemoedigd. Als de zon in het verre oosten opgaat over
de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden, terwijl wij hier nog de vorige datum
schrijven. Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Als het bij ons avond is, begint in
Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag.
Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair. Zo maakt de viering op de eerste vrijdag in maart duidelijk
dat gebed en actie niet zonder elkaar kunnen.
In Nederland wordt sinds 1929 deelgenomen aan Wereldgebedsdag: in meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen
actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren en die publiciteit geven aan het werk van Wereldgebedsdag.
Eén van de vieringen vindt plaats in Zwolle-Zuid in woonzorgcentrum de Kievitsbloem (Patriottenlaan 3) op vrijdag 4
maart om 15.00 uur. Voorgangers zijn ds. Nelleke Eygenraam en mw. Wil Treep.

Zondagmiddagvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk
Alle vieringen in de Grote Kerk hebben
als hoofdaanduiding Michaëlsviering,
maar de opzet kan per zondag verschillen: de meer ‘reguliere’ opzet naast een
vesper of een viering met een sterk
Taizé-karakter. Het uitgangspunt van
alle vieringen is het streven naar kwaliteit op liturgisch, inhoudelijk en muzikaal gebied.
Op 7 februari is er een Michaëlsviering
waarbij het hoofdthema is: Verschijning
- Verrassing. De vieringen van 14
februari tot en met 27 maart hebben
‘Pasen’ als hoofdthema, alle diensten

beginnen om 16.30 uur (met uitzondering van Goede Vrijdag).
Op de eerste zondag in de
Veertigdagentijd, 14 februari, is er een
Cantateviering. In deze viering wordt
onder leiding van Toon Hagen door
solisten, het Michaëlscantatekoor en het
orkest Musica Michaelis de cantate
BWV 23 ‘Du wahrer Gott und Davids
Sohn’ en het slotkoor uit cantate BWV
22 van J.S. Bach uitgevoerd.
Op Goede Vrijdag, 25 maart, begint om
21.30 uur de Kruismeditatie. De
Michaëlscantorij zingt o.l.v. Toon

Hagen het muziekstuk Stabat Mater van
de componist/kunstschilder Henk Klop.
Het is een werk voor koor en orgel en
het betreft de eerste uitvoering ervan.
Op Eerste Paasdag, 27 maart, wordt tijdens de Cantateviering de cantate BWV
4 ‘Christ lag in Todesbanden’ uitgevoerd.
Zie voor verdere informatie ook de
website: www.grotekerkzwolle.nl onder
agenda of stadskerk/vieringen.

Lutherse gemeente: afscheid van predikant Erwin de Fouw
Erwin de Fouw, predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle, heeft een beroep ontvangen van de PKNwijkgemeente Vlaardingen-Holy en heeft dit beroep aangenomen. Op zondag 21 februari neemt de gemeente afscheid
van hem in een bijzondere viering om 15.00 uur in de Lutherse Kerk aan de Koestraat.
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Vespers in de Adventskerk in de veertigdagentijd
Gedurende de veertigdagentijd is er
in de Adventskerk elke woensdagavond van 19.00 tot 19.30 uur in de
veertigdagentijd een vesper: 17
februari tot en met 16 maart. De vesper op 2 maart wordt met de
Gebedsgroep voorbereid, de vesper

op 9 maart met de werkgroep
Duurzaam Leven. Deze vesper wordt
voorafgegaan door een duurzame
maaltijd. De overige vespers worden
met de werkgroep ZWO voorbereid.
Het thema van de vespers is ‘Die
geleden heeft’. Het lijden van

Christus wordt verbonden met het
leed van mensen nu. In de veertigdagentijd staan in de Adventskerk de
paarse collectebussen klaar voor het
ZWO-project van Kerk in Actie,
Project in Myanmar.

Vespers in de wijkgemeenten in de Stille Week
In de Stille Week, tussen Palmzondag
en Witte Donderdag in, worden er in
de Adventskerk, Oosterkerk, Lutherse
Kerk en Stinskerk drie vespers

gehouden op maandag 21, dinsdag 22
en woensdag 23 maart.
In de Adventskerk en Oosterkerk zijn
de vespers van 19.00 tot 19.30 uur, in

de Stinskerk en de Lutherse Kerk
beginnen de vespers om 19.30 uur.

Diensten op Tweede Paasdag
Op Tweede Paasdag, maandag 28 maart, is er om 10.00 uur een kerkdienst in de Jeruzalemkerk; voorganger is kand.
J.H. van Wijk uit Zwolle. Op deze dag is er om 9.30 uur in De Hoofdhof de traditionele Paasjubel (georganiseerd door
drie kerkelijke gemeenten): een zangdienst met samenzang, lezing, declamatie en muzikale bijdrage.
Er wordt een collecte gehouden voor een goed doel in de buurt en na afloop staat de koffie klaar.

Witte Donderdag Goede Vrijdag

Stille Zaterdag

24 maart

25 maart

26 maart

Adventskerk
19.30 uur: ds. J.T. Tissink
Schrift & Tafel
Oosterkerk
19.30 uur: ds. H. Bousema
Heilig Avondmaal
Open Kring
19.30 uur: ds. N. Beimers
Heilig Avondmaal
Sionskerk
19.00 uur: ds. R. van Putten
Kinderdienst
Stinskerk
19.30 uur: Vesper
Hoofdhof
19.30 uur: ds. L.A. Burggraaff
Heilig Avondmaal
Lutherse Kerk
19.30 uur ds. H. Günther
Heilig Avondmaal
Molenhof
19.00 uur: ds. J. Jonkmans
Heilig Avondmaal
Zonnehuis
16.00 uur: ds. G.L. Kruizinga
Schrift en Tafel

Adventskerk
19.30 uur: ds. N.A. Eygenraam
Grote Kerk
21.30 uur: Kruismeditatie
Jeruzalemkerk
19.30 uur: ds. J. Mulderij
Oosterkerk
19.30 uur: ds. I.P. Epema
Passion, m.m.v. Koorbizniz
Oosterwind
Open Kring
19.30 uur: ds. M.E. Jonker
Sionskerk
19.30 uur: ds. R. van Putten
Heilig Avondmaal
Stinskerk
19.30 uur: ds. H. Evers
Heilig Avondmaal
Hoofdhof
19.30 uur: ds. L.A. Burggraaff
Lutherse Kerk
19.30 uur: Vesper
Rivierenhof
10.00 uur: ds. J. Vonk
Schrift & Tafel
Zonnehuis
16.00 uur: ds. G.L. Kruizinga

Adventskerk
9.30 uur: ds. N.A. Eygenraam
morgengebed
22.00 uur: ds. J.T. Tissink
Paaswake
Oosterkerk
21.30 uur: ds. N.A. Eygenraam
Paaswake, aansluitend:
Nachtwake met Heilig Avondmaal
Sionskerk
19.00 uur
Stinskerk
19.30 uur: Vesper
Hoofdhof
21.00 uur: ds. L.A. Burggraaff
Lutherse Kerk
21.30 uur ds. H. Günther
Paaswake

.

De diensten op Eerste en Tweede Paasdag staan vermeld in het dienstenoverzicht op de volgende pagina’s.
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Kerkdiensten
zondag
7 februari
zondag
14 februari
zondag
21 februari
zondag
28 februari
zondag
6 maart

Adventskerk

Grote Kerk

Jeruzalemkerk

Oosterkerk

Talmaplein 2
Zwolle - Zuid
Mw. ds. N.A. Eygenraam
Ds. J.T. Tissink
dhr. D.J. Steenbergen
Tel. scriba: (038)4658028
www.adventskerk.nl

www.michaelsvieringen.nl

9.30 uur
dhr. D.J. Steenbergen
Kerk-School-Gezin-dienst

16.30 uur
J.J. Stegeman
Michaëlsviering

10.00 uur
ds. J. Mulderij
19.00 uur
ds. H. de Jong, Windesheim

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

16.30 uur ds. M. Jonker
Cantateviering
mmv Michaëlscantatekoor e.a.
olv T. Hagen

10.00 uur
ds. J. Mulderij
19.00 uur
ds. P. Baas, Houten

10.00 uur ds. I.P. Epema
m.m.v. Zwolse cantorij
14.00 uur PERKI
dienst

9.30 uur ds. J.T. Tissink
19.00 uur Opendeurdienst
ds. P Breure, Voorthuizen
m.m.v. Novem, Kampen

16.30 uur
C. van Stappen
H. Steenbergen
Michaëlsvesper

10.00 uur
ds. K. van Meijeren, Ede
19.00 uur
ds. J. Mulderij

10.00 uur
ds. A.J. Hasker
m.m.v. Oosterkerkcantorij

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam
Wind in de zeilen-dienst

16.30 uur
J. Doelman
Michaëlsviering

10.00 uur
ds. J. Mulderij
19.00 uur
ds. F.J.K. van Santen, Kampen

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

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

16.30 uur
J.J Stegeman
Michaëlsviering

10.00 uur
ds. J.W. van Barth, Wierden
19.00 uur
ds. E. van ’t Slot, Zwolle

10.00 uur
ds. N. Beimers

Grote Markt 18
Zwolle - Centrum

Windesheimstraat 1
Zwolle - Assendorp
Grote Kerkgemeente
Ds. J. Mulderij
Tel. scriba: (038)4223241
www.grotekerkgemeente.nl

Bagijnesingel 17
Zwolle - Centrum
Mw. ds. I.P. Epema
Tel. scriba: (038)4227480
www.oosterkerk.nl

woensdag
9 maart
Biddag

19.00 uur
40-dagenvesper

zondag
13 maart

9.30 uur
ds. J.T. Tissink
Schrift & Tafel

16.30 uur
Taizéviering

zondag
20 maart
Palmpasen

10.00 uur ds. B.J. van Assen,
Nieuwe Tonge
19.00 uur
ds. J. Mulderij

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

9.30 uur ds. N.A. Eygenraam
19.00 uur Opendeurdienst
D.J. Steenbergen, Zwolle
m.m.v. Vox Vivace, Deventer

16.30 uur
E. Rademaker-Vos
ds. H. Bousema
Michaëlsvesper

10.00 uur
ds. J. Mulderij Belijdenisdienst
19.00 uur
ds. E. van den Noort, Emst

10.00 uur
ds. H. Bousema
19.00 uur ds. I.P. Epema
Vesper m.m.v. Zwolse cantorij

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam
Wind in de zeilen-dienst

16.30 uur
J.J. Stegeman
Cantateviering

10.00 uur
ds. J. Mulderij
19.00 uur
ds. G.J. Codee, Maarssen

9.00 uur ds. I.P. Epema
Kinderdienst
10.30 uur
ds. I.P. Epema

zondag
27 maart
Eerste Paasdag
zondag
3 april
zondag
10 april

15.00 uur
kand. J.H. van Wijk, Zwolle
19.30 uur
ds. J. Mulderij

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

16.30 uur
E. Rademaker-Vos
R. Kanning
Michaëlsvesper

9.30 uur ds. J. Mulderij
Voorbereiding Heilig Avondmaal
19.00 uur
ds. H. Westerhout, Hasselt

10.00 uur
mw. E. Urban
m.m.v. Zwolse cantorij

9.30 uur
ds. J.T. Tissink
Dopen

16.30 uur
ds. M. Jonker
Michaëlsviering

9.30 uur ds. J. Mulderij
Heilig Avondmaal
19.00 uur ds. J. Mulderij
Dankzegging Heilig Avondmaal

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

Interactieve kerkdienst
De Sionskerk organiseert op 3 april een nieuw soort kerkdienst: de interactieve dienst. Rondom een thema zijn allerlei actieve werkvormen te beleven, bedoeld om er actief aan mee te doen, mobieltje aan, kahut-kwis, reageren op een stelling,
gesprek op de bank, workshop, enzovoorts. Iedereen die actief wil meedoen is welkom. Van 12.30-13.15 uur, daarna is er
soep en stokbrood. De dienst wordt geleid door ds. Hélène Evers.
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Open Kring

Hofstedestraat 1
Zwolle - Stadshagen
Mw. ds. N. Beimers
Mw. ds. M.E. Jonker
Tel. scriba: (038)4201876
www.openkring.nl

Sionskerk

Glanerbeek 10
Zwolle - Noord/Berkum
Mw. mr. dr. H. Evers
Drs. ir. R. van Putten
dhr. G. van Vulpen
Tel. scriba: (038)4546104
www.sionskerkzwolle.nl

Stinskerk

Westenholterweg 19
Zwolle - Westenholte
Tel. scriba: (038)4215164
www.stinskerk.nl

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

10.00 uur
ds. H. Evers
(doopdienst)

10.00 uur Kerk-school dienst mmv
Pr. Julianaschool ’s-Heerenbroek
19.00 uur ds. N. Beimers
Avondontmoetingsdienst
Westenhage

9.30 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
dhr. G. van Vulpen
19.00 uur
Open Deurdienst

10.00 uur JeugdContaKtdienst
19.00 uur mw. A. Westerduin
Avondontmoetingsdienst
Westenhage

9.30 uur
ds. N. Beimers

10.00 uur ds. H. Evers Kinderdienst
m.m.v. kinderkoor De Bromvlieg
19.00 uur Bijbel & Kunstdienst

10.00 uur
ds. T. Dankers, Dalfsen
Bevestiging ambtsdragers
19.00 uur ZangContaKtdienst

9.30 uur
ds. S. van der Zee

10.00 uur
ds. W.P. Ferguson

10.00 uur ds. H. de Jong, Zwolle
19.00 uur mw. A. Westerduin
Avondontmoetingsdienst
Westenhage

9.30 uur
ds. E. van ‘t Slot

10.00 uur
ds. R. van Putten

10.00 uur ds. G. Oberink, Urk
19.00 uur dhr. M. Westerduin
Avondontmoetingsdienst
Westenhage

19.30 uur
dhr. G. van Vulpen

19.30 uur
mw. A. Westerduin

9.30 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. H. Evers
Passiedienst, m.m.v. Kavoca
19.00 uur
Open Deurdienst

10.00 uur
ds. J. Mulderij
Dopen
19.00 uur
StinsContaKtdienst

9.30 uur
ds. N. Beimers

10.00 uur
ds. H. Evers
Belijdenisdienst
m.m.v. Sjema

10.00 uur ds. M.E. Jonker
Belijdenisdienst
19.00 uur ds. M.E. Jonker
Avondontmoetingsdienst
Westenhage

9.30 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. H. Evers

10.00 uur dhr. M. Westerduin
19.00 uur mw. T. Lips
Avondontmoetingsdienst
Westenhage

9.30 uur
dhr. G. Schutte

10.00 uur ds. H. Bakhuis,
Hoogeveen
12.30 uur ds. H. Evers
interactieve kerkdienst

9.30 uur
ds. E.J. Terpstra, Urk
19.00 uur mw. A. Westerduin
Avondontmoetingsdienst
Westenhage

9.30 uur
ds. M.E. Jonker
Dopen

10.00 uur Philadelphia-dienst
m.m.v. bewoners van De Boeier
en muziekgroep Ancora.
ds. H. Evers
19.00 uur Open Deurdienst

9.30 uur mw. A. Westerduin
19.00 uur ds. E. van ’t Slot
Avondontmoetingsdienst
Westenhage

Eglise Wallonne

Waalse Kerk
Schoutenstraat 4
8011 NX Zwolle
Tel. contactpersoon:
(038) 3336542

zondag
7 februari
10.30 uur
pasteur D. Ribs

zondag
14 februari
zondag
21 februari

10.30 uur
pasteur E. van Hilten-Matthijsen

zondag
28 februari
zondag
6 maart
woensdag
9 maart
Biddag

10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

zondag
13 maart
zondag
20 maart
Palmpasen

10.30 uur
mw. M. Eekels

zondag
27 maart
Eerste Paasdag
zondag
3 april

10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

zondag
10 april

Klassieke Passiedienst
In de Sionskerk wordt op 13 maart samen met de gemeente het lijdensevangelie beleefd en gezongen, met delen
uit de Johannespassion van Johann Sebastian Bach.
Voorganger is ds. Hélène Evers, muzikale medewerking: vocaal ensemble Kavoca.
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Kerkdiensten

Collectedoelen

zondag
7 februari
zondag
14 februari
zondag
21 februari
zondag
28 februari
zondag
6 maart
woensdag
9 maart
Biddag
zondag
13 maart
zondag
20 maart
Palmpasen

zondag
27 maart
Eerste Paasdag
zondag
3 april
zondag
10 april

De Hoofdhof

Lutherse Kerk

Mw. ds. L.A. Burggraaff

Ds. E. de Fouw

Kerkweg 26

Zwolle - Berkum

Koestraat 4
Zwolle

Tel. scriba: (038)4547233

Tel. scriba: (06)40715958

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. E. de Fouw
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
ds. K. van der Kamp,
Kampen

15.00 uur
Afscheidsdienst
ds. E. de Fouw

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
pastor M.-J. Dusseldorp

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff
19.00 uur
Sing-in in Ichtuskerk

10.00 uur
ds. H. Günther
Heilig Avondmaal

www.hoofdhof.nl

www.elkz.nl

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 7 februari: Werelddiaconaat
zondag 14 februari: Exploitatie PGZ
zondag 21 februari: Stille hulp
zondag 28 februari: Studentenpastoraat
zondag 6 maart: Zending/GZB
woensdag 9 maart: Kerk in Actie
zondag 13 maart: Wijkkas
zondag 20 maart: Vakantieweken gehandicapten
zondag 27 maart: Paascollecte
maandag 28 maart: Paascollecte
zondag 3 april: Instandhouding Grote Kerk
zondag 10 april: Door wijkdiaconie vast te stellen
Voor de kerkdiensten in de Stille Week zijn er geen centraal
aangeduide collectedoelen.
ISALA
MOLENHOF
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. A.J. Hasker
ds. I.P. Epema
ds. T. Dankers, Dalfsen
ds. L.A. Burggraaff

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. F.J.G. Broekhoff
ds. K. de Graaf, Kallenkote
dienst
ds. G.L. Kruizinga

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. M.E. Dijk
dhr. H. Esselink, Zwolle
mw. G. Prins

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. Th. Sloot
ds. J. Kuik, Kampen
ds. J. Vonk
ds. G.L. Kruizinga

ISALA
MOLENHOF
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. E.L.J. de Haar
ds. J. Jonkmans
dhr. B. Greveling, Wezep
ds. N.A. Eygenraam

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. M.E. Dijk
dhr. A. Hartstra, Oudehaske
ds. G.L. Kruizinga
ds. J. Vonk

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
mw. M. Mielke

9.30 uur
ds. J.C. Oosterwijk, Wezep

10.00 uur
ds. T.K. van Dam

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. Th. Sloot
ds. A. Jonkman, Veenendaal
ds. N. Beimers

10.00 uur
ds. H. Günther
Heilig Avondmaal

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. F.J.G. Broekhoff
ds. J.H.N. Veldhuizen, Kampen
ds. J. Vonk
ds. G.L. Kruizinga

ISALA
MOLENHOF
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

dhr. E.L.J. de Haar
ds. A. den Besten
ds. G.L. Kruizinga, Dalfsen
mw. W. Treep

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. A.J. Hasker
ds. P. van Veen, Zwolle
ds. J. Vonk
ds. G.L. Kruizinga

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle

10.00 uur
ds. B. Zitman

9.30 uur
ds. F. Meynhardt, Leersum

10.00 uur
ds. W. Tinga

De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover
bekend op 11 januari 2016.
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Meerwa
ard
voor uw e
voeten!
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Te huur

Z AA 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) 421 24 43 (b.g.g. 4538964)

