Gaandeweg
juli / augustus / september 2016

Van ophouden weten

21-05-16

14:46

Het begint met een goed boek!

Zwolle-Centrum: Jufferenwal 2
038 - 421 61 71
contact@boekhandelwesterhof.nl

Zwolle-Stadshagen: Wade 106
038 - 422 24 40

wade@boekhandelwesterhof.nl

Westerhof Boeken,
dé boekhandel van Zwolle!
www.westerhofboeken.nl

Gratis advies voor ondernemers om te
besparen op de partijenpost kosten.
Besparing gegarandeerd!
Vraag het advies vandaag nog aan om
direct uw winst te verhogen.
U kunt ons bereiken via:
postvergelijk.info en mail@postvergelijk.info
of 06-128 16 406.

In deze Gaandeweg
Op de voorpagina:
Foto: Tineke Vlaming

Themapagina’s
Slow down brother …
pagina 4
Geniet van het leven
pagina 5
Pater Jozef Essing over ‘Van ophouden weten’
pagina 6
Even op adem komen
pagina 7
Vakantie voor iedereen!
pagina 8
Column: Weten van ophouden?
pagina 9
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Voor deze derde uitgave van Gaandeweg in 2016 is het thema: ‘Van ophouden weten’. Voor veel
mensen is de vakantietijd aangebroken, maar niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om weg te
gaan. In dit nummer besteden we veel aandacht aan vakantieweken voor mensen met een fysieke,
geestelijke of financiële beperking. Daarnaast zijn er artikelen over Taizé en de Vacaregroep. Ook
komt broeder Jozef Essing van de Dominicanenkloostergemeenschap aan het woord over pelgrimstochten en meditatie.
Op 20 september, als alle kerken hun startzondag hebben gehouden, verschijnt Gaandeweg nummer
4 van dit jaar. Als thema is gekozen voor: ‘Wat ons samenbindt’. Het gaat onder meer over de veelkleurigheid van de PGZ en de plek van de kerk in de maatschappij. Zie het colofon voor de inleveren verschijningsdata.
Het nummer daarna verschijnt op 29 november en heeft als thema: ‘Plaats in de herberg?’. Suggesties van lezers voor onderwerpen kunnen tot eind oktober per e-mail of post worden doorgegeven
(zie colofon voor de gegevens).
Wij wensen u een mooie zomer en een goede start van het kerkelijk seizoen.
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De volgende Gaandeweg verschijnt in de week van 19 september en loopt tot en met zaterdag 3 december.
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Er is in Gaandeweg ruimte voor berichten uit de wijkgemeenten en aankondigingen van andere
kerkelijk gerelateerde activiteiten. De redactie beoordeelt of deze van belang zijn voor zoveel
mogelijk lezers.
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Foto: Saskia Dankers

Slow down brother …
Douwe Bob zong het op het laatstgehouden songfestival en werd er elfde mee. Doe nou eens kalm aan, weet van
ophouden. Slow down if you can’t go on …
‘Van ophouden weten’ is een aansprekende titel voor dit kerkblad vlak voor het begin van de zomer. Toen we – meer dan
25 jaar geleden – als predikant begonnen in Friesland was er nog zo’n heel duidelijk einde van het kerkelijk seizoen:
‘Nei de Peaske wol it net mear, dumny’. ‘Na Pasen wil het niet meer, dominee’ betekent dat. Dan moest er gemaaid en
soms nog gekuild worden, dan werden de avonden langer en warmer en werd er gekaatst in de dorpen en niet meer
vergaderd. Heerlijk! Ze wisten daar van ophouden.
In het rapport ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ van de Protestantse Kerk in Nederland zit meer ontspanning
dan in eerdere rapporten. In voorgaande publicaties lag nog veel nadruk op missionaire plannen en groei en was er
meer kramp rond de krimp te bespeuren. Nu is het: ga maar back to basics, accepteer het maar als er ergens een witte
vlek ontstaat, zoek maar aansluiting bij een andere christelijke gemeenschap in je buurt, wees niet bang … verzin
vernieuwende projecten en waar twee of drie bijeen zijn …Slow down brother (sister denken we er even bij …).
Heeft het evangelie het eigenlijk ook over ‘van ophouden weten’? Ik moet denken aan Matteüs 10 vers 5 tot en met 16.
In dit stuk stuurt Jezus zijn leerlingen op pad. Ze moeten gaan vertellen over Gods nieuwe wereld en mensen
helpen en genezen. Onderweg niet teveel meesjouwen, licht reizen dus. En als het kan ook: licht leven! Want als ze
merken dat hun vrede niet aanvaard wordt door de mensen van het huis waar ze naar binnen gegaan zijn dan moeten
zij dat waar laten zijn. En sterker nog: als ze ergens niet worden ontvangen en mensen niet naar hen willen luisteren
dan moeten ze weggaan en verder trekken. Het stof van zich afschudden … Dan moeten ze dat niet als een probleem
met zich meedragen. Ze mogen immers proberen licht te reizen en licht te leven?
Een leerzaam verhaal. En bovendien woorden van Jezus zelf. Voel je de grote vrijheid waarin die woorden je plaatsen?
Er wordt een grens gesteld aan wat je kunt. Er wordt ons geleerd bij de ander te laten wat van de ander is.
Over ‘van ophouden weten’ gesproken. We worden uitgenodigd dat lichte en vrije en belangeloze van het evangelie
waar te laten zijn voor anderen en voor onszelf. Zo ontstaan er steeds wel weer wegen voor het Woord. Ik wens je
een lichte zomer toe!

Ds. Nelleke Beimers
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De redactie vroeg ds. Arie van der Veer, predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerken, om een
bijdrage te schrijven bij het thema ‘Van ophouden weten’. Ds. Van der Veer was tot 1990 predikant in
Zwolle, woont tegenwoordig in Stadshagen en is bij velen van ons bekend als de man van de EO: achttien
jaar lang was hij voorzitter van de Evangelische Omroep.
Ds. Van der Veer heeft heftige tijden meegemaakt. Hij was ernstig ziek. Vorig jaar overleed plotseling
zijn zoon Peter, voorganger in de Chr. Geref. kerk van Zwolle. Toch schrijft hij: “Ondanks alles mag het
leven een feest zijn”.

Geniet van het leven
‘Draag altijd vrolijke kleren’ (Prediker 9:8)

Iemand had tijdens de vakantie een kerkdienst bijgewoond, waarin alles somber was. De preek was somber en de mensen keken ook niet vrolijk. “Dominee,
het leek wel of die mensen allemaal erge dingen
hadden meegemaakt.”
Zo is het niet altijd en ook niet overal. Maar feit is
wel dat christenen niet bekendstaan als levensgenieters. Niet als mensen van een goed glas wijn of elke
dag gebak. Christenen zien het als een wonder, als
genade dat ze er (nog) mogen zijn. Maar ze durven
nauwelijks te genieten van het leven en het te zien
als een door God gegeven geschenk.
Ze zijn het helemaal eens met koning Salomo. Die
noemt in zijn boek Prediker het leven ‘lucht en leegte’
(oudere vertaling: IJdelheid der ijdelheden, alles is
ijdelheid). Het leven is als een damp. Het leven gaat
snel voorbij en er gaat van alles verkeerd. Het glipt
je tussen de vingers door. Wat kun je je druk maken
om dingen. Heeft dat zin?
Ik begrijp wel waarom sommige christenen in het
zwart gaan. Zwart is een ernstige kleur. Je draagt het
bij verdriet. Christenen in het zwart zijn niet altijd
sombere, maar wel ernstige mensen.
Daarom kunnen ze Salomo niet in alles begrijpen,
laat staan navolgen. Die schrijft als hij het over dit
moeilijke leven heeft: “Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet
op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven” (9:9). Het woordje ‘dus’ valt op in deze zin.
‘Geniet van alle mooie dingen!’, schrijft Salomo.
Juist omdat dit leven zo vol met vragen zit en vaak
heel moeilijk is.

Foto: Tineke Vlaming

Geniet van de zonnestraal die over je bed valt.
Geniet van de bloem die bloeit. Geniet van je vrouw
en kinderen. Geniet van je mooie huis en van die
fijne vakantie. Het moet niet, maar het mag.
Bij een christen passen eigenlijk geen zwarte kleren,
maar witte. Dat is niet mijn mening, maar die van
Salomo. “Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur” (9:8). Ondanks alles mag het leven een
feest zijn.
Maak van het leven een feest. Niet om de moeiten
van het leven te vergeten. De pijn weg te drinken.
Maar wel omdat het ondanks alle pijn, al het verdriet, een feest is om God te kennen en te genieten
van wat Hij ons onder al die omstandigheden ook
geeft.
Veel christenen denken dat genieten een woord is
voor later. Ten onrechte. Het is ook een woord voor
het leven van nu.
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Pater Jozef Essing over vakantie, meditatie en tot
stilstand komen

De redactie vroeg Jozef Essing om een bijdrage over het ‘van ophouden weten’ omdat vermoed werd dat daar in een
kloostergemeenschap ervaring mee wordt opgedaan. Essing zelf heeft daar zeker ervaring mee, al was het alleen al
door zijn lange fietstochten door Europa. Hij is een van de predikbroeders van de Dominicanenkloostergemeenschap
aan de Assendorperstraat (van de o.p. = Ordo Praedicatorum). In dat klooster oefent men in meditatie en contemplatie
en het biedt onder andere via het Thomashuis aan jong en oud cursussen en studiebijeenkomsten aan; ook retraites
geven mogelijkheden om te leren van ‘ophouden te weten’.
‘Vakantie’ komt van het Latijnse woord ‘vacare’: vrij zijn. Maar
ieder die op vakantie gaat, ondervindt dat je niet zo maar los
komt van wat er nog door het hoofd blijft malen aan klussen, die
je ook ver van huis nog bezig houden. Het duurt even, eer dat
hoofd leeg wordt en ontvankelijk voor wat er binnenkomt aan
andere beelden en geluiden. Vakantie vraagt loslaten van eigen
activiteit: dat je passief wordt in de zin van ontvankelijk en open.
Een bijzondere ervaring biedt een verre pelgrimstocht te voet of
per fiets. Omdat je dan zo weinig mogelijk meeneemt van huis,
ben je meer aangewezen op mensen die je helpen en je hebt
onverwachte contacten met bewoners of andere trekkers.
Kortom: de ongewisse en ontvangende kant van het leven leer je
kennen en waarderen.
Het landschap waarin de pelgrim zich – niet afgeschermd achter
vensterglas – beweegt, bevordert nog een ander besef: van een
werkelijkheid die groter is dan ik. De ruimte en de verten trekken
de aandacht naar het onzichtbare ‘achter’ wolken en horizon.
Soms is er een ‘ongeplande vakantie’ nodig die het rad van
activiteiten ongevraagd stilzet. Kort geleden sprak ik een vrouw
die abrupt in het ziekenhuis was opgenomen, weggehaald van
haar vertrouwde plek. “ ’s Nachts, als het stil is, ga ik nadenken
over mijn man en kinderen, de mensen voor wie ik me inzet.
Hoe zouden ze het maken? Hoe is mijn leven met hen?

Juist omdat je niets voor ze kunt dóén komt de vraag naar boven
wat je voor elkaar betékent.” De activiteiten die vanzelfsprekend
waren, worden nu opnieuw in dit licht bekeken.

Het oude Boek der boeken heeft dit in de vorm van een mooi
verhaal gegoten. Zes dagen is God bezig met de aarde om die te
maken tot een behuizing voor de mens, die op de zesde dag in
beeld komt. Dan houdt God op met werken en rust Hij op de
zevende dag. Letterlijk schijnt er te staan dat Hij ‘op adem
komt’, zoals sabbat letterlijk ‘ophouden’ betekent. En juist de
dag dat hij niet werkt, wordt beschreven als de bekroning van
zijn werken! En zodra Hij zich een volk heeft gevormd en het uit
Slavenland op weg heeft gezet naar het Land van belofte, zal Hij
het opdragen die zevende dag te onderhouden. Hij wil zijn kinderen
laten proeven dat zij vrij zijn, geen werkslaven.

Harvey Cox beschrijft in zijn boek Oostwaarts hoe een rabbi hem
uitnodigt “om met hem en zijn kleine gemeente samen de wekelijkse sabbat te vieren. Niet alleen de godsdienstige ceremonie
die zich afspeelde in zijn achtertuin, maar een echte ouderwetse
sabbat, een hele dag van weinig doen, zo maar genieten van de
schepping, liever de wereld waarderen dan er iets aan doen …”
Het worden voor hem ‘gouden uren’ die hij ervaart als meditatie.

Foto gemaakt door Jozef Essing tijdens één van zijn vele fietstochten
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Het woord ‘mediteren’ is verwant met ‘meten’. Niet in de zin
van berekenen wat je ermee kunt doen of welke prijs je ervoor
kunt vragen, maar meer als: stilstaan bij de dingen om bewust te
worden van de volle omvang van de werkelijkheid. Meditatie is
geen wegvluchten van de aarde en zweven op de wolken, maar
allereerst aandacht, pure aandacht zonder winstoogmerk.

Kloosters zijn een bijzonder leefmilieu voor mensen die dit
onbevangen kijken willen inoefenen. Dominicanen noemen dit
‘contemplatie’ en als predikers willen zij die contemplatie al 800
jaar met anderen delen. Al hoort daar ook het bestuderen van grote
denkers bij, steeds staat de vraag voorop: waar is het om begonnen?
“Gods glorie is de levende mens”, scheef een kerkvader. Als wij
ook eens zo zouden kijken naar mensen …!

Even op adem komen

André van der Wijk is betrokken bij de Taizé-vieringen in
de Grote Kerk en schreef op verzoek van de redactie van
Gaandeweg onderstaand artikel.

Wij kijken door een bepaalde bril naar mensen en dingen: wat
kan ik ermee, wat kan het mij opleveren? Druk plannen maken
en bezig zijn, kan zo een sta-in-de-weg worden om hen te laten
zijn die zij werkelijk zijn. Juist mensen die met mensen werken
– pastores, hulpverleners, maar ook ouders met hun kinderen –
hebben het nodig om uit hun gewone doen weg te trekken en
zich de kans te geven met frisse en onbevangen ogen naar hen te
kijken.
Velen zijn opgevoed met een actief idee van liefde tot de naaste.
Maar die liefde dient even sterk contemplatief te zijn! Want enkel
een dadendrang vol goede bedoelingen schiet de naaste voorbij.
Aandacht is nodig voor wat er in die ander omgaat, wat hem of
haar goed doet, waar zij of hij naar hunkert. Ruimte hiervoor
komt er pas in jezelf, als je zelf op adem komt!

Viering in Taizé

Zondagmiddag in het centrum van Zwolle: koopzondag.
De winkelstraten stromen inmiddels ook buiten de Randstad
steeds vaker vol op zondag. Onze koop- en slenterdrift lijkt
grenzeloos. Binnen al dit winkelend rumoer is de Grote Kerk
een baken van rust en verstilling, de ideale plek voor wie wil
vluchten voor de vluchtigheid en verlangt naar een moment
van bezinning. Vooral de contemplatieve Taizé-vieringen
vormen een mooi contrast met de drukte van de binnenstad.

Eens in de vijf weken vormt de Grote Kerk het decor voor een gebedsdienst in de stijl van Taizé. In dit idyllische Franse
dorpje start de Zwitserse Roger Schütz in 1940 een oecumenische broedergemeenschap. In de jaren zestig van de vorige
eeuw trekt deze gemeenschap steeds meer de aandacht van jongeren. Vanuit heel Europa – en snel ook al van daarbuiten –
trekken ze naar Taizé om een week te verblijven.

In Taizé domineert vooral de rust. Tijdens de kerkdiensten – driemaal daags – wordt veel gezongen. De typische Taizé-liederen
bestaan uit korte Bijbelteksten die meditatief zingend worden herhaald. Een aantal van deze liederen staat ook in het
Liedboek (zoals Venite, Exultemus Domino en Laudate Omnes Gentes). Er is geen voorganger en geen overdenking. Het
hart van de dienst wordt gevormd door een lange stilte. Een adempauze in de gezamenlijke taal van de aanwezige internationale jongeren: de stilte. Dit moment van ‘ophouden weten’ heeft sinds de jaren zestig nog niet aan populariteit ingeboet: nog
steeds groeit de populariteit van Taizé onder jongeren.

De behoefte om afstand te nemen van de dagelijkse sleur en stress lonkt misschien wel sterker dan ooit in deze tijd, ook voor
de ‘oudere jongeren’. De lokroep van reclames, prestatiedrang en de alomtegenwoordige social media kunnen de moderne
mens soms doen verlangen naar die eenvoudige stilte. Toen de Taizé-vieringen een aantal jaren geleden verhuisden naar de
Grote Kerk bleek dit wederom. De populariteit van de diensten groeide en de diensten blijven stabiel goed bezocht.
Vooral tijdens de koopzondagen verschijnen er ook steeds meer ‘onbekende’ gezichten. Winkelend publiek, toeristen en
voorbijgangers die de drukte van de stad even achter zich laten en de Grote Kerk binnenwandelen en worden gegrepen door
mooie muziek en gezamenlijke stilte. Een korte adempauze, om vervolgens weer met hernieuwde energie het leven tegemoet
te lopen.
De eerstvolgende Taizé-dienst in de Grote Kerk is op zondag 3 juli om 16.30 uur. Muzikale begeleiding: Toon Hagen.
Zelf musiceren of meezingen in het koor kan ook. Mail voor meer informatie: taizezwolle@hotmail.com.
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Vakantie voor iedereen!
Zwolse vakantieweek in Imminkhoeve stopt
Gedurende het hele jaar worden door verschillende organisaties vakantieweken georganiseerd voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Ook zijn er initiatieven voor mensen die het financieel niet breed hebben (zie hiervoor ook
het artikel van diaconaal consulent Wim van Ree op pagina 11 in deze editie van Gaandeweg). In dit artikel leest u over de
ervaringen van vrijwilligers en vakantiegangers.

De foto is gemaakt tijdens de laatste week op de Imminkhoeve in 2015

Marlien Poll-van de Berg, is ouderling in de Oosterkerk en
was jarenlang, samen met haar moeder, coördinator van de
Vakantieweek die in de Imminkhoeve werd georganiseerd.
Helaas is een einde gekomen aan deze week, die 54 jaar werd
georganiseerd rond Pinksteren en begonnen werd vanuit de
Oosterkerk. Marlien: “Oorspronkelijk was het bedoeld voor
met name mensen met een beperking die destijds ‘thuis’
woonden. Zo konden zij op vakantie en kon hun familie ook
even een weekje ‘vrijaf’ hebben.” Door de jaren heen is de
doelgroep wat veranderd, “de gasten waren vaak mensen
die in woonvormen en verzorgings- en verpleeghuizen wonen,
ook gingen er echtparen mee waarvan één van beiden hulpbehoevend was en ook vaak in het verzorgingshuis woonde.
We merkten dat onze gasten ook steeds ‘zwaarder’ werden
in de mate van zorg die zij nodig hadden.”
Een vaste werkgroep van vier leden organiseerde jaarlijks de
week, waarmee een groep van zo’n 25 vrijwilligers vanuit
het hele land meeging. De locatie was de afgelopen 30 jaar
steeds de Imminkhoeve in Lemele. Marlien: “Onze groep
was zo groot – tot een aantal jaren terug hadden we vaak
tussen de 35 en 40 gasten – dat we niet op veel andere locaties terecht zouden kunnen. Het programma was ieder jaar
ongeveer hetzelfde: veel wandelen, spelletjes doen, een
dagje uit, vissen, samen naar de markt, bij de bonte avond
(rolstoel)dansen en de polonaise lopen ... Drie keer per dag
samen eten, bij ieder kopje koffie of thee iets lekkers, echt
vakantie voor de gasten!”
Wat is de reden dat deze vakantieweek nu niet meer mogelijk
is? Marlien: “Vanwege wet- en regelgeving die wordt gesteld
aan het verlenen van zorg moeten wij noodgedwongen stoppen. Het is niet zo dat er alleen ongediplomeerd personeel
mee ging met onze week, er was altijd een arts, een verpleegkundige en een aantal vrijwilligers die in de zorg werken.

Strengere zorgregels
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Maar tegenwoordig moet je om bijvoorbeeld een tillift te
mogen gebruiken al een registratie hebben en dat geldt voor
veel meer zorghandelingen.”
Ds. Andries den Besten ging drie keer mee als predikant en
vrijwilliger naar de Imminkhoeve. “In het begin was ik wat
op zoek naar mijn rol, ik was gevraagd om als predikant
mee te gaan, maar ook gewoon als vrijwilliger die voor een
gast zorgt. Dus enerzijds als pastor oor en oog hebben voor
gasten en vrijwilligers, maar anderzijds ook gewoon billen
wassen en zorg dragen voor de aan jou gekoppelde gast.
Op zondag een kerkdienst leiden in een bijzondere setting,
ruimte voor gebeden vragen rond maaltijden, het geloof een
plekje geven, met wat humor en vrolijkheid.
Het was een bijzondere en leerzame combinatie die ik niet
graag had willen missen en die mijn respect voor zorgverleners
alleen maar verhoogd heeft.
Je komt als vrijwilliger heel dicht bij die kwetsbare medemens, met wie je tijdens het zorg verlenen soms de meest
diepgaande gesprekken krijgt. Deze vakantieweken met het
enthousiasme van de vrijwilligers en de dankbaarheid van de
gasten hebben mijn staan in het leven verrijkt en verdiept.
Ik vond het een voorrecht om hiervan deel uit te maken.”

Predikant én vrijwilliger

Het Vakantiebureau in Lunteren heeft inmiddels ook heel
wat ervaring opgebouwd met vakanties: al ruim 50 jaar
worden jaarlijks vakantieweken in Nederland voor circa 2400
vakantiegasten georganiseerd. Dit zijn seniorenvakanties en
begeleide vakanties voor mensen die in het dagelijks leven
zorg of begeleiding nodig hebben. Zo’n 1.400 vrijwilligers
per jaar maken deze vakanties mogelijk.
Klarisa Scholten (gemeentelid van de Evangelisch-Lutherse

Het Vakantiebureau

Gemeente Zwolle) heeft een visuele handicap en ging mee
met een vakantie georganiseerd door Het Vakantiebureau:
”Het Vakantiebureau beschikt over verschillende hotels
waar lichte zorg tot intensieve zorg geboden wordt en een
hotel aangepast voor blinden en slechtzienden. Ook zijn er
twee bootreizen in Noord-Holland en de Zeeuwse wateren.
Er staat een groep vrijwilligers voor je klaar die alles voor
je doet. Ik had een vaste helpster die mij begeleidde. Er is
een weekprogramma dat bestaat uit leuke activiteiten waar
je aan mee kan doen, maar dat is vrijblijvend. Alles mag,
niets moet. Ik heb een fantastische week gehad en hoop
dat ik volgend jaar weer mee kan en kan het iedereen
aanbevelen.”

Ontspanning in de Lunterse bossen

Ds. Margo Jonker sprak voor dit artikel met Renske Heins
(nu 92 jaar en gemeentelid van de Oosterkerk) die 37 jaar
geleden voor het eerst op vakantie ging naar de Blije Werelt
(vakantieaccommodatie van Het Vakantiebureau, red.).
Een week in de bossen van Lunteren, optrekken met
anderen, gezellige ontspanning en geen zorgen over alledaagse dingen.
Het was “machtig gezellig”, zegt Renske. En daar kijkt
zij nu ook al weer naar uit. Eind juli zal zij weer naar
Lunteren toe gaan. Een vriendin, die zij op de vakanties
heeft leren kennen, gaat ook mee. En zo is de vakantie
een draaipunt in het jaar. Vooraf is het voorplezier van
de vakantie en achteraf het plezier van de herinnering.
En de vakantie zelf is het geluk van de herhaling.
In gedachten gaat Renske weer ’s morgens om zeven uur
wandelen met de predikant, die mee was in de week.
Zij heeft veel spelletjes gespeeld in de Lunterse bossen.
De zondagse kerkdienst was fijn. En het vieren van het
Heilig Avondmaal op de laatste vrijdag van de vakantie
is steeds heel bijzonder geweest. De ritjes door het bos,
met kar, of trein, of ook wel fiets, waren heerlijk. En wat
te denken van de slaapkamer, waarvan de ramen wijd
open konden, en je de bosvogels vanuit je bed kon
horen.
De vakantie is een zeer bijzonder moment in het leven van
Renske Heins en zij is dankbaar dat zij zoveel jaren daar
al van heeft kunnen genieten.
In de loop van de jaren zijn er wel veranderingen geweest
in de vakanties. De naam van het centrum, vroeger de
Blije Werelt, is vervangen voor ‘De Werelt’. Was het
voorheen een groepsvakantie met vrijwilligers die alles
verzorgden, nu is het meer een hotelvakantie geworden,
waar vrijwilligers meer naar de achtergrond zijn gegaan.
Vroeger stond er gewoon een soepterrine op tafel.
Nu lopen er obers met witte servetten over de arm rond.
Een beetje verlangen naar de eenvoud van eerder is er wel
bij Renske. Maar dat neemt niet weg, dat zij nog steeds
zeer geniet van de week. Er is wel eens een zomer geweest,
dat Renske zich voor een ander huis heeft ingeschreven.
Ook dat was mooi. Maar het terugkomen in de bossen
van Lunteren is tot nu toe toch de mooiste ervaring.
En zij hoopt van harte dat haar gezondheid het weer
toelaat om op vakantie te gaan. Zij heeft een fijn thuis en
daar is het heel goed. Maar het is heerlijk om een week
onder de mensen te zijn.

Column
Weten van ophouden?
In de veelheid van berichten lees ik vaak onzorgvuldig,
ik scoor gauw een paar trefwoorden. Zo kwam er een
mail van Ad Geerling, waar ik ‘Gaandeweg’, ‘zomernummer’ en ‘column’ uit haalde, en ‘Weten van
ophouden’. Maar, vreemd misschien, ik las: ‘weten
van hét ophouden’, dus: ‘weten dat het ophoudt’.
Zo gaat het als je 68 bent.
Bij ‘geboortejaar’ moet je steeds verder naar beneden
scrollen. De kaarsjes op de verjaardagstaart zijn
onderhand duurder dan de taart zelf. Heel geleidelijk
wordt het een bewustzijn: het houdt een keer op.
‘Dat ga ik niet meer meemaken …’ opeens rolt het uit
je mond. Of je denkt: als we tien jaar doen met deze
auto, dan ben ik achtenzeventig … Achtenzeventig?
Een raar onzeker gevoel. Ja, wees reëel, elke dag kan
de laatste zijn en het kan maar zo dat je opeens maar
een paar weken of een paar maanden hebt.
Maar kun je met die wetenschap leven? Ik houd het
maar op Epicurus: zolang ik er ben, is de dood er
niet, en als de dood er is, ben ik er niet meer. Al helpt
het niet echt, die harde vijandige tegen-alles-in moordenaar duikt overal op. En als hij voor mij komt, die
wrede dood, dan ben ik er weliswaar niet meer, maar
dan is het voorbij, voorbij.
Zo erg. Afscheid, verdriet. En hoe moet het met alle
onafgemaakte dingen van mijn leven, al het ongezegde,
het niet gerealiseerde?
Ja, dat is ook een punt: zoveel dat eigenlijk nog moet.
De column moest eigenlijk gaan over weten van
ophouden als pensionado. Kun je de dingen loslaten,
kun je aanvaarden dat je erbuiten staat en dat dingen
anders gaan dan jij ze deed of nu zou doen? Niet over
zeuren, het leven leert het je wel. Maar weten van
ophouden?
Mijn leeftijdgenoot Ad werd hoofdredacteur van
Gaandeweg. Hij wil er dus niet van weten! En ik ook
niet! Ik wil de mensen van wie ik houd nog heel lang
meemaken. En alles volgen. Hoe de kerk door de crisis
van nu heenkomt. En hoe Wilders eindelijk door de
mand valt. En of Europa de spanningen te boven
komt. Alle foto’s trouwens ook nog ordenen …
Nee, ik weet niet van ophouden. En als … als … Dan
hoop ik op de grote woorden, op de liefde, op vrede,
op vertrouwen. Dan hoop ik op God.
Ale Pietersma (emeritus predikant)
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Aandacht
Van ophouden
voor weten

Het hele jaar vakantie
Het thema ‘Van ophouden weten’ past helemaal op de zomerperiode waarin we even op kunnen houden met hollen en vliegen, druk, druk, om tot rust te komen, om op te ademen. Dat hoeft niet beperkt te blijven tot een periode, meestal de zomer, dat
kan het hele jaar door, zoals in de Vacaregroep die ds. Henk Ottevanger samen met zijn collega Siebren van der Zee leidt.
Vakantie komt van het werkwoord vacare. Dat betekent ‘leeg
zijn’. De bedoeling van vakantie is dat je je leegmaakt van
zaken waar je anders druk mee bent. Maar lukt dat ook?
Ook op vakantie neem je jezelf mee. En alles wat je aan
bagage hebt – positief en negatief. Vacare is ook de naam
van een beweging die aan christelijke meditatie doet.
Kick Bras is er in onze protestantse kerken mee begonnen.
Jaren geleden al. Als je mediteert probeer je je leeg te maken
voor God. Maar ook dat lukt niet zó maar – dat vraagt oefening.
Elke derde woensdag van de maand komt een Vacaregroep
bij elkaar in het gebouw S.I.O. in Zwolle Zuid. Daar is ook
de Adventskerk. Sinds een aantal jaren hebben we een vaste
groep. Siebren van der Zee en ik hebben beurtelings de leiding.
We zijn onderdeel van Vorming & Toerusting van de Adventskerk.
We oefenen ons in het leegmaken. In het loslaten van de
gedachtenstroom in ons hoofd. Zó scheppen we ruimte waarin
de Geest van God zijn werk kan doen.
Hoe dat gaat? Heel eenvoudig eigenlijk. We oefenen ons in een
goede zithouding. We letten op de ademhaling. We mediteren
over een tekst of een verhaal uit de Bijbel. En na de pauze is
er een gesprek over een boek rond meditatie. Muziek – tussendoor – kan ook helpend zijn. Alles afgewisseld met periodes
van gezamenlijke stilte. Dan gebeurt er soms wat. Deelnemers
vertellen dat: ik werd geraakt. Samen stilzijn kan echt goed
doen. Er ontstaan gesprekken.
Die maandelijkse ontmoeting is
bedoeld om te stimuleren dat je thuis
mediteert. Zo nu en dan vragen we ook
hoe het gaat met het ‘huiswerk’. De één
doet dat meer dan de ander. Wat kun je
thuis doen? Je zoekt een rustige plek in
je huis. Dat wordt je ‘heilige hoekje’.
Je zet er een stoel neer of een krukje.
Vóór je een kaars of een reproductie
van een icoon. Of wát je maar wilt. Dan
doe je dezelfde oefeningen als in de
groep. Niet iedereen heeft een goede
plaats voor meditatie thuis. Het belangrijkste is de ruimte in je hoofd en in je
leven. Je kunt ook mediteren tijdens
een wandeling door het bos.
Of terwijl je in een rij staat te wachten.
Of wanneer je in een museum kijkt naar
een schilderij dat je raakt. Of tijdens
een mooi muziekstuk. Mediteren is
eigenlijk niks anders dan bewust leven.
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Bij alles met aandacht betrokken zijn. En in alles God zien.
Zijn stille aanwezigheid. Zó kun je leren meditatief te leven.
En zó heb je eigenlijk altijd ‘vakantie’ – ben je ‘leeg’ om
Gods Geest te ontvangen.
Of mij dat altijd lukt? Helemaal niet! Daarom moet je ook
oefenen. Ook in het op tijd ophouden met je dagelijks werk.
Kunnen stoppen, zodat er ruimte komt voor rust. En tijd voor
wat werkelijk belangrijk is. Ook dat is meditatief leven.
Heb je wat aan mediteren in je vakantie? Dat lijkt me wél!
Bewust genieten van de natuur. Extra tijd voor elkaar als
partners. Vrij om te spelen met de kinderen. Het kan allemaal ‘als uit Gods hand’ beleefd worden. Natuurlijk is dit
geen toverformule dat alles gemakkelijk en glad verloopt.
Soms is er weinig rust en stilte. Juist in de vakantie. Maar
het kan helpen bij bewust leven. Oók in de vakantie.
Meer weten over Vacare?
Zie de website www.protestantsekerk.nl/vacare.
Boeken: Lex Boot, Kleine gids voor christelijke meditatie;
Alberte van Ess & Lex Boot, Het ritme van de tijden, dagboek christelijke meditatie; Kick Bras, Vacare, een bevrijdende levenskunst; Hans Tissink, Kijken met je ziel.
Foto: Henk Ottevanger

Geen geld, geen vakantie of toch wel?
Veel mensen kijken weer uit naar de komende vakantie. Even de boel en de sores van iedere dag achter
je laten. Het vakantiegeld is gebeurd, dus de vakantie kan beginnen. Helaas geldt dit niet voor alle
inwoners van Zwolle. Door ziekte, werkloosheid of andere tegenslag is er soms geen geld in de knip
voor een vakantie.
Het vakantiegeld wordt gebruikt om achterstallige rekeningen te voldoen of er moet worden gespaard
voor kosten die de kinderen met zich meebrengen.
Gelukkig is er een zestal organisaties dat een vakantie voor deze groep mogelijk wil maken. Het zestal
werkt samen in de werkgroep ‘Zwolle deelt vakanties’ die mede op initiatief van het Diaconaal Platform
Zwolle in het leven is geroepen. Met deze samenwerking worden de verschillende vakanties op elkaar
afgestemd, verwijst men naar elkaar en worden er dubbele boekingen voorkomen.
De organisatie waar de Diaconie van de Protestantse Gemeente ‘zaken mee doet’ en aan bijdraagt is
de werkgroep ‘Prettige Vakantie!?’. Deze is in 1986 ontstaan uit een contact met de Diaconie op
Ameland. Laatstgenoemde diaconie had op één van de campings een caravan. Vanaf die tijd wordt de
caravan ieder jaar beschikbaar gesteld aan inwoners van Zwolle die om financiële redenen niet met
vakantie kunnen. De gezinnen worden aangemeld via het maatschappelijk werk, huisartsen, wijkverpleegkundigen etc. De werkgroep selecteert de aanmeldingen op volgorde en urgentie. Mensen die
niet eerder gebruik hebben gemaakt van de caravan hebben voorrang.
Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. De werkgroep stelt de reis- en verblijfkosten beschikbaar.
De aanschaf en het onderhoud neemt de Diaconie van Ameland voor haar rekening.
Jaarlijks zijn er 14 vakantieweken mogelijk op dit Waddeneiland. Na afloop zijn de reacties van de
deelnemers enthousiast. Vooral voor kinderen is een dergelijke vakantie belangrijk. Zij kunnen na de
vakantie op school vertellen dat ze echt op vakantie zijn geweest en wel helemaal naar Ameland.
Bij de evaluatie vorig najaar merkte men dat bij de caravan ook de jaren begonnen te tellen. De caravan
werd oud en was eigenlijk aan vervanging of renovatie toe, maar hiervoor waren onvoldoende mogelijkheden. Het informele netwerk van één van de werkgroepleden bood uitkomst. Een relatie had een
goede en comfortabele caravan op dit eiland die ze uiteindelijk beschikbaar heeft gesteld aan de
Diaconie van Ameland. Zo is er vanaf het najaar een mooie caravan met eigentijdse voorzieningen.
Toeval bestaat niet, soms vallen dingen
je toe.
Tot slot. In de praktijk merken we hoe
gevoelig een gratis vakantie kan liggen
bij mensen die een week naar Ameland
gaan. Op het moment dat hen de reisen verblijfkosten worden overhandigd
door iemand van de werkgroep, vragen
zij vaak: “Moet ik iemand hiervoor
bedanken?”. Enerzijds op de toon
van iemand die heel blij is, maar
anderzijds met het gevoel geen dankjewel te hoeven zeggen. Vanuit de
kerken in Zwolle is afgesproken dat
er niet bedankt wordt.
Namens de diaconie van de
Protestantse Gemeente Zwolle wens
ik u allen een prettige vakantie!
Wim van Ree, diaconaal consulent

Overleg over de vakanties op Ameland: v.l.n.r. Klaas Wijnberg (diaconie
Ameland), Rieky Heining (werkgroep Prettige Vakantie), Janny Ruygh (diaconie
Ameland), half zichtbaar An Meijer en Ria Wittenaar (beiden van: werkgroep
Prettige Vakantie). foto: Wim van Ree
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Aandacht voor
Lida Brugmans kerkelijk werker in de Stinskerk
De Stinskerk heeft voor de invulling van het pastoraat een kerkelijk werker gevonden. Mevrouw Lida Brugmans is per 1 juni begonnen
en is aangesteld voor 10 uur per week, voor de duur van 2 jaar. Zij is woonachtig in Nunspeet en heeft ruime ervaring in het pastoraat.
Ze zal zich vooral bezighouden met crisispastoraat en begrafenissen, maar zal ook het pastoraal team binnen de Stinskerk ondersteunen.

Nieuwe kerkelijk werkers in Sionskerk/Emmaüskerk
Jeroen Knol is sinds 1 mei voor 1 dag per week werkzaam als
kerkelijk werker voor de Sionskerk- en Emmaüskerkgemeente,
met als opdracht het verzorgen van het ouderenpastoraat. Jeroen
Knol is 24 jaar en woont in Kampen. Van jongs af aan – tot zijn
verhuizing naar Kampen – was hij lid van de Sionskerk. Hij
volgde de opleiding tot kerkelijk werker aan de Protestantse
Theologische Universiteit in Kampen en de Christelijke
Hogeschool in Windesheim. Hij werkt momenteel ook parttime
voor de Protestantse Gemeente Joure, als pastoraal & missionair
werker.

Willem Klapwijk werkt per 1 mei voor twee dagen in de week als
jongerenwerker in de beide wijkgemeenten Emmaüskerk en
Sionskerk. Hij woont sinds een jaar in de Aa-landen en werkt ook
parttime als jongerenwerker/-adviseur in de Protestantse
Gemeente te Steenwijk. Samen met zijn vrouw is hij ook betrokken bij de Opstandingskerk in Zwolle. Hij is als missionair jongerenwerker pionierend actief in de Aa-landen, samen met de kerkenraad van de wijkgemeenten Emmaüskerk en Sionskerk en in
contact met andere Zwolse kerken en Youth for Christ.

‘Weg van de Psalmen’
Gezamenlijk leerhuis Protestantse Gemeente Zwolle
Psalmen zijn oude Bijbelse geloofsliederen die vandaag nog steeds iets kunnen betekenen voor de geloofsweg. Een psalm resoneert de
geestelijke weg van de dichter. Hoe ziet die weg eruit? Welk woord of beeld uit de psalm raakt aan je eigen levensweg?
Tijdens zeven bijeenkomsten wordt op deze vragen ingegaan onder leiding van PKN-predikanten van de kerken uit Zwolle.
Om de beurt zijn verschillende Zwolse kerken gastkerk en verzorgen zij de organisatie van de avond. Er wordt op verschillende
manieren aan de Psalm gewerkt, bijvoorbeeld het voeren van een geloofsgesprek, een zangavond of gebruik makend van een creatieve
werkvorm.
De avond wordt begonnen met een gezamenlijke maaltijd en wordt afgesloten met een liturgisch moment. Aanvang is 18.30 uur en
het eindigt om 21.30 uur. Op de afsluitende bijeenkomst volgen we een workshop Psalmzingen met cantor en organist Toon Hagen.
Kosten per avond inclusief maaltijd, koffie en thee: € 5.
De cyclus lift mee met de jubileumcampagne ‘2017: 500 jaar protestant Geloofwaardig’ ter herdenking van 500 jaar Reformatie.
Meer informatie: ds. Hans Tissink (hanstissink@hetnet.nl) of Anneke van der Meulen, tel. 06 - 53720539.
Aanmelden kan tot 12 september 2016 (voor één of meerdere avonden) bij: Anneke van der Meulen via an.vandermeulen@planet.nl.
Overzicht van de bijeenkomsten ‘Weg van de Psalmen’:
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Zangvieringen in Grote
Kerk op Blauwvingerdagen
Op de Blauwvingerdagen 20 en 27 juli organiseert het Comité
Middag-Pauze-Zang Grote Kerk weer de Zangvieringen.
De samenzang is van 12.30 uur tot 13.00 uur en wordt begeleid door
Toon Hagen, organist van de Grote Kerk.
De kerk is voor bezichtiging open van 10.30 tot 16.30 uur, men kan
dan ook de boekenmarkt en het Stiltecentrum bezoeken.
Op de Blauwvingerdagen op 6 en 13 juli is er geen zangviering,
maar de Grote Kerk is wel open voor bezichtiging.

Alpha-cursus in Sionskerk
Het komend seizoen wordt op meerdere locaties in Zwolle begonnen met de zogeheten Alpha-cursus. Deze biedt een goede
mogelijkheid om (nader) kennis te maken met het christelijk geloof en de Bijbel. Dat gebeurt tijdens een tiental bijeenkomsten.
De Alpha-cursus wordt georganiseerd door meerdere kerken in Zwolle, maar qua inhoud en programma is er geen verschil.
Kijk op www.alphacursuszwolle.nl voor een overzicht en de contactgegevens.
Ook in de Sionskerk in de Aa-landen begint in het najaar (woensdag 21 september) een Alpha-cursus. Het programma omvat tien
avonden en een weekend. De cursusavond verloopt volgens een vast schema. Er wordt begonnen met een gezamenlijke maaltijd.
Daarna is er een korte inleiding, waarin het onderwerp van die avond wordt toegelicht. Na de inleiding gaat iedereen in groepjes
uit elkaar om door te praten. Alle vragen mogen gesteld worden. Voor aanmelding of meer informatie:
alphacursus@sionskerkzwolle.nl.
Aan de Alpha-cursus zijn geen kosten verbonden. Er wordt wel een kleine vergoeding gevraagd voor de maaltijden en het
verblijf tijdens het slotweekend.

Vacaregroep Zwolle 2016-2017
In Zwolle bestaat al een paar jaar een vaste Vacaregroep, zie ook
het artikel op pagina 10 in deze editie van Gaandeweg. Ieder die
wil kennismaken met mediteren vanuit een christelijke visie is
hartelijk welkom vanaf 21 september (iedere derde woensdag van

de maand, 20.00-21.00 uur, Adventskerk/Wijkcentrum SIO,
Thorbeckelaan 2). Deelnamekosten bedragen € 2,- voor koffie/thee.
Opgave kan door een e-mail te sturen naar:
raad.vent@adventskerk.nl.

Muziek met een Plus in De Hoofdhof
De Hoofdhof in Berkum is begin 2016 gestart met een maandelijks muziekprogramma op de zondagmiddag. Het programma blijkt
in een behoefte te voorzien: veel bezoekers, uit Berkum en van ver daarbuiten, komen niet alleen voor de muziek, maar ook voor
een moment van ontmoeting onder het genot van een hapje en een drankje.
Het programma heet ‘Muziek met een Plus’. De muzikanten
worden uitgedaagd om aan hun optreden een extra element
mee te geven. Dit mag volledig naar eigen keuze: beeld,
drama, mime of interactie met het publiek. In het seizoen
2016-2017 wordt het programma uitgebreid: voor zeven
zondagmiddagen zijn muzikale gezelschappen met zeer
uiteenlopende programma’s uitgenodigd.
Op zondagmiddag 23 oktober begint het seizoen met een
optreden van EVA Vocaal, vijf zangeressen, afgestudeerd
aan het ArtEZ conservatorium en geïnspireerd door een
masterclass bij de King’s Singers. Op zondag 20 november
treedt het Slagwerk-ensemble Cadenza uit Twello op, een
slagwerkgroep van twintig man sterk met een wereldwijde
reputatie.
Voor 2017 is het programma vrijwel geheel ingevuld.
Er is een e-mailnieuwsbrief beschikbaar, waar u zich voor
kunt inschrijven via muziekmeteenplus@gmail.com.
Voor meer informatie: Ab Kasper, tel: 06 - 26900994.
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Aandacht voor
Monumentendag en Klassendag Oosterkerk
Het thema voor Open Monumentendag is dit jaar ‘Iconen en symbolen’. In de Oosterkerk komt een iconenexpositie van
mevrouw Jantje Aaltink uit Nijverdal. Deze expositie is de hele maand september te zien.
Het programma voor Open Monumentendag op zaterdag 10 september ziet er in de Oosterkerk als volgt uit: 11.00 en 13.00
uur: Orgelconcert door Rudie Altelaar, 12.00 uur: Kooroptreden Caecilia en om 14.00 uur: optreden Christelijk Mannenkoor
Zwolle.
Op vrijdag 9 september van 9.00 tot 12.00 uur is er een Klassendag in de Oosterkerk. Kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool komen op bezoek om kennis te maken met monumenten in Zwolle.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Marijke Zijlstra (tel. 038 - 4544488)

Ervaringsavonden: ‘Gebroken en toch heel’
Ook binnen christelijke gezinnen komt echtscheiding steeds meer
voor. Voor deze gescheiden christenen worden er ervaringsavonden
georganiseerd in Zwolle. Naast tijd voor informatie en het delen
van persoonlijke ervaringen is er ook ruim tijd voor gebed en
persoonlijke ondersteuning en opbouw. Spreekt dit je aan? Kom
dan naar deze ‘ervaringsavonden’, die gehouden worden op

19 september, 17 oktober, 21 november, 16 januari, 20 februari,
20 maart en 10 april in de Sionskerk. Tijdens de avonden worden
thema’s besproken uit het boek van Bram de Blouw: Gebroken
en toch heel (zie ook www.gebrokenentochheel.nl).
Meer informatie en aanmelden: ervaringsavonden@gmail.com
of 038 - 4529130 (Ans van Buuren).

Diaconale Werkvakantie 2017
In de zomer van 2017 gaat er een groep jongeren van de PKZ naar Kenia, om daar te werken aan waterputtenproject van de
Zwolse stichting WellWishes. In 2015 vond ook een diaconale werkvakantie plaats: project Injera. Dit had als doel het bouwen
van een opleidingsschool voor dove mensen. Deze opleidingsschool – een bakkersopleiding – is gerealiseerd in de armste wijk
van Addis Abeba. Op http://www.projectinjera.nl/ is hierover meer te lezen.
Een nieuwe diaconale werkvakantie staat gepland voor juli 2017. Dit keer is gekozen voor een waterputtenproject in Kenia,
niet alleen het boren van waterputten, maar ook het bouwen van sanitaire ruimten en het geven van informatie over hygiëne.
Iedereen, van welke kerk dan ook, die in 2017 achttien jaar of ouder is, kan mee. De organisatie is in handen van Gerrit
Groenink, die deel uit maakt van de jeugdraad van de Adventskerk. Wie meer wil weten, kan een mail sturen naar werkvakantie2017@gmail.com.

Poëzie en muziek aan de IJssel
Op zondagmiddag 22 mei organiseerde
de Adventskerk Muziek en Poëzie aan de
IJssel rond het thema ‘Vergezichten’. Er
waren ruim vijftig mensen naar Harculo
gekomen. Precies op het goede moment
hield het op met regenen, zodat op de
IJsseldijk geluisterd kon worden naar het
openingsgedicht van Hanneke Cator:
‘Vergezicht’.
Deze zomer verschijnt onder de titel
‘Vogel in mij, wees vrij’ een gedichtenbundel van haar hand waarin naast

‘Vergezicht’ ook andere gedichten van
troost en hoop zijn opgenomen.
De bundel is te bestellen via
hannekecator@gmail.com en kost €10.
Een deel van de opbrengst komt ten
goede aan IntermeZZo, het nazorgcentrum voor mensen met kanker en hun
naasten. IntermeZZo helpt mensen de
regie en levensvreugde terug te vinden.
Hanneke Cator
Foto: Arie Pool

Samen groeien
Een Interkerkelijke Bijbelkring voor vrouwen in Zwolle (‘Samen Groeien’) is op zoek naar nieuwe leden: vrouwen van alle
leeftijden, die samen willen komen rondom Gods Woord. Op dit moment zijn er acht groepen actief, verspreid over verschillende wijken in Zwolle. Om de twee weken komen ze bij elkaar op een ochtend of avond om samen te zingen, te bidden, te
lezen uit de Bijbel en om elkaar te bemoedigen. Iedereen die met elkaar over kerkmuren heen met Gods Woord wil bezig zijn,
is van harte welkom. Voor meer info: bel Jeanet Jansen op 038 - 4660734 of mail: jansen.jeanet@gmail.com.
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Uitvaartteam
Op 24 mei 2016 is in de Protestantse
Gemeente van Zwolle een uitvaartteam
geïnstalleerd. Dit uitvaartteam bestaat uit
emerituspredikanten en gepensioneerde
kerkelijke werkers die woonachtig zijn
in Zwolle. De wijkpredikanten en wijkgemeenten kunnen in bepaalde noodgevallen een beroep op hen doen.
We signaleren in onze kerk net als elders in
ons land een afname in predikantsformatie.
Ten gevolge van de vergrijzing valt een
toename te verwachten van het aantal

uitvaarten. Verder zijn in vakantieperiodes
nog eens minder predikanten beschikbaar
dan normaal. Deze situatie bracht het
ministerie van predikanten en de
Algemene Kerkenraad van de PGZ tot het
besluit om een uitvaartteam aan te stellen.
Een wijkpredikant kan een beroep doen
op het team, als hij of zij niet zelf in de
gelegenheid is om voor te gaan bij de
uitvaart. Ook in tijden van vakantie en
studieverlof kan een lid van het team
worden benaderd. Vanzelfsprekend blijft

de wijkpredikant wel verantwoordelijk
voor de pastorale nazorg voor de nabestaanden.
We hopen dat het uitvaartteam de werkdruk van de actieve predikanten kan verlichten. En we hopen verder ook dat het
uitvaartteam een waardevolle bijdrage
kan leveren aan de kerkelijke zorg bij een
laatste afscheid van een gestorven
gemeentelid.

Sporten over kerkmuren heen
Op vrijdag 9 september is er een interkerkelijke sportavond,
om 19.00 uur in de Bolder (wijkcentrum Aa-landen). Alle
wijken zijn uitgenodigd om met een team mee te doen.
Kees Kloosterman, voorzitter van de diaconie van de Sionskerk
en lid van de AK, staat aan de basis van de organisatie van
dit jaarlijks terugkerende sportevent. Hij heeft in mei de
diverse gemeenten van de PGZ aangeschreven. Er is plek
voor maximaal 15 teams van de verschillende christelijke
gemeentes in Zwolle. Vorig jaar waren er ook teams vanuit
Youth For Christ en van asielzoekers en de organisatie
hoopt dat er dit keer ook teams bijkomen van de diverse
gereformeerde kerken.
De deelnamekosten bedragen maximaal € 5 per persoon en
de vereiste minimum leeftijd is 14 jaar.
Opgeven of meer weten? Stuur een e-mail naar:
greetkloos@home.nl.

Expositie (N)ergens thuis en meer in Zwolle
In samenwerking met het Platform Kerk
en Kunst wordt er een grote tentoonstelling in Zwolle georganiseerd van 16
september tot en met 12 oktober met als
thema ‘(N)ergens thuis’.
Voor deze tentoonstelling nodigt het
Platform Kerk en Kunst kunstenaars in

haar landelijke adressenbestand uit om
een of meer werken over het thema in te
sturen. Met de geselecteerde werken
wordt een grote expositie samengesteld in
de Grote Kerk, met satelliet-exposities
elders in Zwolle. Er is inmiddels hard
gewerkt aan een boeiend en inhoudsvol

programma met lezingen over kerk en
kunst, speciale kunstdiensten, kunstavonden
en concerten, onder andere in samenwerking met vluchtelingen. De Grote Kerk,
de Sionskerk, de VEZ en andere kerken
werken mee.

Start Ouderenmiddagen Jeruzalemkerk
Op maandag 26 september is in de Jeruzalemkerk de eerste ouderenmiddag in het nieuwe seizoen. Ds. J. Mulderij zal een
meditatie houden. Na de pauze is er een terugblik op het reisje dat op 9 mei gemaakt werd naar de IJsseldelta met zijn landgoederen en mooie natuur. Ook beelden van de paasmiddag komen voorbij. De middag wordt gehouden van 14.30 tot 16.30
uur in de zaal van de Jeruzalemkerk, Windesheimstraat 1. De volgende middagen zijn steeds op maandagmiddag, eens in de
veertien dagen. Meer informatie: Rijka Klaassen, 038 - 4654213.
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Beleid en bestuur

Oosterkerkgemeente verwelkomt ds. Elly Urban
“Een warm welkom”, noemt ds. Elly Urban de
feestelijke kerkdienst op zondag 1 mei, waarin
ds. Iemke Epema haar bevestigde in het ambt.
In dezelfde dienst deed Elly haar intrede als
predikant van de Oosterkerkgemeente, met een
dienstverband van veertig procent en een aanstelling
voor vier jaar. De wijkgemeente vond haar via de
zogeheten mobiliteitspool van de PKN, ingesteld
om beginnende predikanten de kans te geven
ervaring op te doen in een gemeente. Elly Urban
is 47 jaar, woont met haar gezin in Zwolle en was
al enige tijd lid van de Oosterkerkgemeente.
Gery Bruins sprak met haar.
Ds. Elly Urban (l.) en ds. Iemke Epema (r.) tijdens de
intrededienst op zondag 1 mei. Foto: Jan Stellingwerff
“Een bruisende gemeente waar veel
gebeurt en veel mensen actief zijn”,
karakteriseert Elly haar nieuwe werkterrein. “En een gemeente waar ruimte is,
voor verschillende opvattingen en typen
mensen. Veel jonge gezinnen, bijvoorbeeld.” De gemeente past bij haar, ook
om praktische redenen: ze kan in haar
eigen woonplaats werken en bovendien is
deze taak te combineren met haar werk
voor de ontwikkelingsorganisatie
ICCO/Kerk in Actie. Nu besteedt ze daar
nog vier dagen per week aan en is ze één
dag in de Oosterkerkgemeente; na de
zomervakantie kan die twee dagen op
haar rekenen.
Hoewel de theologie altijd al haar belangstelling had, koos Elly na de middelbare
school toch voor de studie onderwijspsychologie. Ze werkte drie jaar in een centrum voor onderwijseducatie en vertrok
vervolgens met haar man Jan Egbert naar
het West-Afrikaanse land Benin. Daar
deden ze kerkelijk en ontwikkelingswerk
voor de Verre Naasten, een organisatie van
de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
(GKV). In 2001 kwam het gezin, inmiddels
uitgebreid met drie kinderen, terug naar
Nederland. Tot 2008 voerde Elly in dienst
van de gemeente Lelystad allerlei sociale
projecten uit, daarna kwam het interkerkelijke ontwikkelingswerk in beeld.

Breder kijken

“In 2003 ben ik met de studie theologie
begonnen, in Kampen. Al was ik lid van
de GKV, toch heb ik bewust gekozen voor
de Protestantse Theologische Universiteit.
Ik wilde in theologisch opzicht breder kijken dan de vrijgemaakte kerk, daarvoor
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was al in Benin de basis gelegd. Later
ben ik ook als gemeentelid overgestapt
naar de Protestantse Kerk, vooralsnog als
enige van ons gezin.”
Hoewel Elly tijdens haar studie nog niet
zeker wist of ze predikant wilde worden,
volgde ze in Kampen wel de opleiding
die daarvoor nodig is. Tijdens haar stage
in De Hoofdhof in Berkum werd steeds
duidelijker dat ze voor het predikantschap
wilde gaan. “Maar dan wel in deeltijd,
omdat ik ook graag voor ICCO wilde
blijven werken.”
Voor haar wordt de komende tijd in de
Oosterkerkgemeente ‘een ontdekkingstocht’, ze wil vooral een band opbouwen
met de gemeente. Die kan ze nu laten
delen in haar werk- en levenservaring.
“Ook het diaconaat heeft mijn hart, daarin meedenken en meegroeien lijkt me
heel boeiend.”

Meer veranderingen

De Oosterkerkgemeente is blij met Elly
Urban, maar moet de komende tijd aan
nog meer veranderingen wennen. De
gemeente, waarin drie voormalige wijkgemeenten een verrassend harmonisch
geheel vormen, nam begin dit jaar
afscheid van twee predikanten. Wim
Hortensius vertrok naar Hattem, Andries
den Besten concentreerde zich op zijn
gemeente in Maarn-Maarsbergen. Niet
lang daarvoor was kerkelijk werker
Christa van Stappen met pensioen
gegaan.
Met het oog op de financiële situatie van
de Protestantse Gemeente Zwolle liet de
Algemene Kerkenraad slechts een
beperkte invulling van de vacatures toe.

De predikantenformatie wordt nu al gebaseerd op de situatie die is berekend voor
2020; door een teruglopend ledental zou
de Oosterkerkgemeente dan recht hebben
op een predikantenformatie van 1,6 fte.
Iemke Epema vult vanaf september 1,0
formatieplaats, voor de invulling van de
overige 0,6 fte is binnen de PGZ een
oplossing gevonden: samenwerking met
de twee predikanten en de kerkelijk
werker van de Adventskerkgemeente.
Ds. Nelleke Eygenraam en ds. Hans
Tissink nemen de pastorale zorg in de wijk
Assendorp voor hun rekening, inclusief
het pastoraat onder de bewoners van De
Molenhof en Achter de Hoven. Kerkelijk
werker Dirk Jan Steenbergen ondersteunt
het jongerenwerk in de Oosterkerk.
De tijdelijke aanstelling voor 0,4 fte van
Elly Urban geldt als overbrugging voor
de vier jaar tussen nu en 2020.
Voorzitter Henk Bosma van de wijkkerkenraad benadrukt dat de samenwerking
op het gebied van het pastoraat niet
betekent dat de Oosterkerk- en de
Adventskerkgemeente fuseren. “Mede
gezien de omvang van beide wijken is
van een fusie geen enkele sprake. Wel van
samenwerking.” De kerkenraad is er blij
mee dat het in de afgelopen ‘onrustige’
periode gelukt is het werk in de wijkgemeente te laten doorgaan. Christa van
Stappen kwam tijdelijk terug als pastor
en ook andere emeriti waren beschikbaar.
Bovendien kunnen leden van de
Oosterkerkgemeente een beroep doen op
allerlei vormen van pastoraat die door
betrokken gemeenteleden worden uitgevoerd.

“Ik werk aan een bijzondere opdracht”

In gesprek met Benjamin Koolstra, directeur
van de Grote Kerk
Brigitte Wolthuis had voor het blad Navolging Vandaag (parochiemagazine van de parochie Thomas a Kempis en het
rectoraat Sint Thomas van Aquino) een interview met Benjamin Koolstra, directeur van de Grote Kerk in Zwolle. Met
vriendelijke toestemming en een enkele aanpassing nemen we de tekst over in Gaandeweg.
Je werkt nu een aantal maanden als
directeur in de Grote Kerk Zwolle. Wat
doe je daar?
“Ik ontwikkel de Grote Kerk tot een breed
cultuurpodium. De Protestante Gemeente
Zwolle is niet langer in staat om het
gebouw te onderhouden met enkel en
alleen een kerkfunctie en zoekt naar nieuwe gebruikers om daarmee de instandhouding te verzekeren. Ik heb de opdracht
gekregen om tot een passende exploitatie
te komen van de kerk.
We hebben met de Grote Kerk drie functies voor ogen. De eerste is die van kerk
zelf. Die blijft. Naast de gewone kerkvieringen, willen we ook andere vormen van
kerk uitproberen. Daarvoor is een stadspastor aangetrokken (in het najaar volg in
Gaandeweg een interview, red.). Heel veel
mensen behoren niet tot een kerk, maar
willen wel hun religieuze gevoel uiten.
Het is interessant om nieuwe kerkvormen
te ontwikkelen waarin ook die groep zich
aangesproken weet. Met andere woorden:
we willen ook graag wat betekenen voor
de niet-kerkelijken.
Ten tweede willen we graag een academie
zijn. We willen debatten en lezingen organiseren die mensen inspireren of informeren. De Grote Kerk krijgt dan ook een toegevoegde waarde voor de academies in
Zwolle. Studenten en docenten krijgen de
gelegenheid om het contact met de stad te
maken. Maar ook willen we graag belangrijke momenten voor het onderwijs in de
Grote Kerk organiseren, zoals openingen
van het academiejaar, studium generale’s
en diploma-uitreikingen.
En tot slot zijn we gastheer. Door de eeuwen kwamen mensen in de kerk bij elkaar
voor belangrijke momenten in hun leven –
dopen, trouwen, rouwen – of om naar
muziek te luisteren die speciaal voor de
akoestische ruimte van de kerk geschikt is
– concerten – of om te handelen, te verkopen – markten. Wij zetten die traditie op
een eigentijdse wijze voort en zijn gastheer.

reden heeft gehad om te bestaan dan doet
het ertoe. Wanneer dat bestaansrecht wat
minder prominent lijkt te worden, zoals
nu, juist dan vind ik het interessant om dat
weer op te zoeken. Ik wil graag werken
met zaken die er toe doen en die eeuwigheidswaarde hebben.
Dit gebouw staat in het hart van Zwolle en
is altijd een plek geweest waar mensen bij
elkaar kwamen om te schuilen, om zich te
laten inspireren, het woord te horen,
getroost te worden, iets te vieren. Hier is
dus heel intens geleefd. Tegelijkertijd
heeft deze kerk de stad Zwolle tot bloei
zien komen. Je zou kunnen zeggen dat de
kerk een getuige is van het verleden,
heden maar ook van de toekomst.

Je zegt dat je met relevante zaken bezig
wilt zijn. Wat moet ik me daarbij voorstellen?

Een hele klus lijkt me?
Zeker, we zetten een programmering in
gang waar mensen op af komen en tegelijkertijd zijn we bezig met een herinrichtingsplan zodat de kerk voor al haar functies gebruikt kan worden. En daar is heel
veel geld voor nodig, en om dat geld bij
elkaar te krijgen maken we ook weer plannen. We hopen op spontane schenkingen,
we richten een vriendenclub op, we zoeken sponsors en bedrijven die ons mee
willen helpen om de plannen te realiseren.
De aanpassingen van de kerk zijn van
groot belang om te kunnen overleven, om
het ondernemingsplan te laten slagen.
Het is een bijzondere opdracht om de
Grote Kerk te ontwikkelen en dat vraagt
om veel medestanders. We hopen op heel
veel medestanders die deze onderneming
op welke wijze ook gaan ondersteunen.

Het zoeken naar de reden van je bestaan,
je verhouden met het mens-zijn, betekenis
geven aan je aanwezigheid hier op deze
aardkloot. Dat doen mensen op heel veel
manieren. Het is een mooie opdracht om
daar verder invulling aan te geven. En in
de programmering uit zich dat met deze
uitgangspunten. Programmering om te
ontroeren, te vertellen, te verbeteren,
waarschuwen, verstillen …

Met wie werk je?
We werken met heel veel vrijwilligers.
Mensen die ervan overtuigd zijn dat deze
bijzondere plek een nieuwe toekomst kan
krijgen en die daar een bijdrage aan leveren. Vrijwilligers krijgen hier heel veel
ruimte om te ondernemen. Vrijwilligers
… ik noem ze liever medewerkers, raken
hier ‘begeistert’ en gaan voor een doel dat
ze willen bereiken. We leren ter plekke
van elkaar door vooral te doen, te gaan
voor een project dat we hier neer willen
zetten. Bijvoorbeeld een expositie, een
lezing of markt. Ik vind de werksfeer heel
bijzonder.

Hoe gaat die nieuwe kerk eruit zien?
Je hebt altijd gekozen voor kunst en cultuur, al vanaf de middelbare school.
Waarom ben je nu juist dit gaan doen?
Ik vind het een rijke opdracht om deze
kerk een nieuwe toekomst te geven. Ik
vind het interessant om partijen met elkaar
te verbinden. Als een gebouw 600 jaar

Alle monumentale onderdelen van het
gebouw zullen we beter over het voetlicht
brengen. Tevens moeten we meer ruimte
scheppen door bankpartijen weg te halen
en we moeten zorgen voor betere faciliteiten.

Wilt u het werk van de Grote Kerk steunen?
Maak dan uw gift over op de rekening van
Stichting Stadskerk Zwolle:
NL45 RABO 0308 2009 34.
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Kerkelijk Bureau
Het opmaken van de balans
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse Gemeente
Zwolle (PGZ) informeert in dit artikel over het financieel beheer van de PGZ
over 2015. Het opmaken van de balans is een jaarlijks terugkerende activiteit,
ook binnen de PGZ. In de afgelopen periode is het financieel verslag over het
jaar 2015 samengesteld en beoordeeld door de accountant. Op het moment dat
u dit artikel leest is het financieel verslag 2015 in de diverse gremia binnen de
PGZ behandeld en is het jaar 2015 administratief gezien afgerond.

Protestantse Gemeente Zwolle
Kerkelijk Bureau: Molenweg 241, 8012 WG Zwolle
Centraal adres voor Algemene Kerkenraad, kerkrentmeesters
en diakenen
Geopend: maandag t/m vrijdag 8.00 – 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
Beheer en Exploitatie Grote Kerk: NL60FVLB 0699743745

Collectepenningen
Er zijn penningen verkrijgbaar van: €0,20, €0,50, €1,-, €2,-, €5,- en
€10,-. Verkoopadres Kerkelijk Bureau. Hier kan contant, per pin of
door middel van een eenmalige machtiging worden betaald.
Overige verkoopadressen:
Adventskerk: 1e maandag van de maand 19.00 - 20.00 uur
Stinskerk: 1e maandag van de maand 16.30 - 17.30 uur
Sionskerk: 1e donderdag van de maand 18.00 - 19.00 uur
Open Kring: 1e maandag van de maand 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. 038 - 460 90 16)
In Berkum (Emmaüskerkgemeente): J. Beumer, Zernikelaan 13
(tel. 038 - 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.

Het Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters
heeft besloten om mw. Tanja Bergman per 1 juni 2016 definitief
te benoemen als teamleider van het Kerkelijk Bureau, op basis
van 0,7 fte werktijd. Hieraan is een proefperiode van een half
jaar voorafgegaan. Naast Tanja Bergman zijn Nico Duijf
(0,8 fte) en Carla van Beesten (0,75 fte) als vaste krachten aan
het Kerkelijk Bureau verbonden, beiden in de functie van
financieel-administratief medewerker.
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Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verheugd over het bereikte
exploitatieresultaat over 2015. De getroffen maatregelen in 2015 en voorgaande jaren om de negatieve exploitatieresultaten te verminderen hebben in
2015 tot een positief exploitatieresultaat geleid. Daarnaast heeft het ontstaan
en niet direct en volledig vervullen van vacatures hieraan bijgedragen. In het
vervolg van dit artikel wordt nader ingegaan op de baten en lasten, onderdeel
van het financieel verslag over het jaar 2015, in relatie tot het jaar 2014 en de
Begroting 2015.
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In 2015 zijn de totale baten gedaald met € 71.000 tot € 1.632.000 (in 2014
was dit € 1.703.000). Dit is met name een gevolg van de negatieve ontwikkelingen binnen de post Actie Kerkbalans. Het teruglopend aantal gemeenteleden,
waarvan in 2015 een kerkelijke bijdrage werd ontvangen is teruggelopen met
3,1% tot 5.600 gemeenteleden (2014: 5.800 gemeenteleden). Rekening
houdend met een gemiddelde bijdrage van gemeenteleden van € 237 is de
daling van € 46.000 tot € 1.334.000 (Actie Kerkbalans 2015) verklaard.
Ook de opbrengsten uit collecten laten in 2015 een daling zien. De tendens
van afnemend bezoek van de erediensten is hier de oorzaak van.
De Emmaüskerk is in september 2015 buiten gebruik gesteld. Hierdoor zijn
de inkomsten uit verhuur en buffetexploitatie afgenomen. De terugloop in
overige baten is een gevolg van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt.
Een deel van het vermogen van de PGZ wordt als spaardepot bij banken aangehouden. De verkregen rentevergoeding over deze spaarmiddelen is in 2015
gedaald.
In de Begroting 2015 is ten dele rekening gehouden met de hiervoor geschetste
ontwikkelingen. De verwachte teruggang in totale baten is in de Begroting
2015 ingeschat op € 55.000.

Lasten
De totale lasten zijn in 2015 afgenomen met € 121.000 tot € 1.627.000
(2014: € 1.748.000). De belangrijkste oorzaak hiervan is de daling van de lasten
pastoraat en salarissen en vergoedingen medewerkers. Tijdelijke detachering
en in de loop van 2015 ontstane vacatures hadden een positief effect op de
post predikantstraktementen. De post salarissen en vergoedingen medewerkers
is afgenomen door de personeelsmutaties op het Kerkelijk Bureau en door de
buitengebruikstelling van de Emmaüskerk. De stijging van de overige lasten
wordt veroorzaakt door de toename van het negatieve exploitatieresultaat van
het kerkblad Gaandeweg, almede de inhuur van externen op het Kerkelijk
Bureau. Door ziekte was op het Kerkelijk Bureau een personele onderbezetting
ontstaan.
De hiervoor geschetste ontwikkelingen in de lasten over 2015 zijn gedeeltelijk
meegenomen in de Begroting 2015. De ontstane vacatures in het pastoraat en
de personele mutaties in de loop van 2015 zijn niet opgenomen in de Begroting
2015.

Bij de kerkdiensten
Zomervespers en andere vieringen in de Grote Kerk
Op zeven zondagen in juli en augustus
(17 juli t/m 28 augustus) zijn er om 19.00
uur zomervespers in de Grote of SintMichaëlskerk. Dit zijn korte vieringen op de
zondagavond. De liturgen die hierin voorgaan, zijn afkomstig uit verschillende Zwolse
geloofsgemeenschappen. Het hoofdthema
van de zomervespers is: De zeven werken
van barmhartigheid (zie ook Matteüs 25).
Dit mede naar aanleiding van het uitroepen
van 2016 tot Jaar van de Barmhartigheid

door Paus Franciscus. Achtereenvolgens
komen aan de orde: de hongerigen spijzen,
de dorstigen laven, de naakten kleden, de
vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden
begraven.
Op zondag 4 september starten weer de
reguliere Michaëlsvieringen om 16.30 uur.
De liturg tijdens de Cantateviering op 18
september is Jan Doelman. In deze viering
wordt onder leiding van Toon Hagen door

solisten, het Michaëlscantatekoor en het
orkest Musica Michaelis de cantate BWV
114 “Ach lieben Christen, seid getrost” van
J.S. Bach uitgevoerd. Deze dienst vormt
tevens de start van de interkerkelijke
Vredesweek 2016.
Kijk voor overige gegevens van de vieringen
in het dienstenoverzicht op pagina 20 in deze
Gaandeweg. Zie voor verdere informatie ook
de website www.grotekerkzwolle.nl onder
agenda of stadskerk/vieringen.

Aandacht voor PPP in Sionskerk
Ds. Ruilof van Putten heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de nieuw te starten Protestantse Pioniersplek ‘Centrum voor Geloof en
Werk’. Deze zogenaamde PPP zal als commissie onder de AK van de PGZ gaan functioneren. Sinds begin 2016 is ds. Van Putten door de
wijkkerkenraad van de Sionskerk vrijgesteld van zijn werkzaamheden, uitgezonderd de bediening van ‘Woord en Sacrament’. De bedoeling is dat dit zo blijft. Daarnaast is aan de wijkkerkenraad het verzoek gedaan dat hij als missionair predikant verbonden wordt aan het
Centrum voor Geloof en Werk. In de dienst van 3 juli wordt hieraan aandacht besteed.

Startzondagen
Lutherse Kerk
Op 4 september vindt in de Lutherse Kerk de
Startzondag plaats. Met het herdenkingsjaar
in aantocht voor de Reformatie in het algemeen en reformator Maarten Luther in het
bijzonder, richten de plannen voor de invulling van de Startzondag in de Lutherse kerk
zich op een hernieuwde kennismaking met
de Lutherse liturgie.

Adventskerk
Op zondagmorgen 11 september vindt in de
Adventskerk de Startzondag plaats (aanvang
9.30 uur). Er wordt aangesloten bij het jaarthema van de PKN ‘Deel je leven’. Net als
twee jaar geleden wordt het een Thomasviering, dat wil zeggen: In het middendeel
van de kerkdienst krijgt ieder gelegenheid
om naar een deelgroep te gaan. Er kan
worden gezongen, gewandeld, getekend,
gedicht, gespeeld, etc. Maar ook wordt er in
de kerkzaal een gewone preek gehouden met
een kort nagesprek. ‘Kop en staart’ van de
dienst blijft zoals gebruikelijk.
Na de dienst is er in zaal 2 gelegenheid om
langs de kraampjes van de Informatiemarkt

te lopen. Alle groepen, raden en commissies
van de Adventskerk laten zich zien en horen.

Jeruzalemkerk
Op zondag 11 september vindt in de
Jeruzalemkerk de Startzondag plaats. De
themadienst begint om 9.30 uur, het thema
is: ‘Samen bij Een’. Na de dienst is er gelegenheid om koffie en thee te drinken met
elkaar. Daarna zijn er verschillende workshops, zoals: creatieve workshop, workshop
zang, workshop geloofsopvoeding, workshop
over het gebed, preekbespreking en een
workshop over het thema. De kinderen en
tieners volgen hun eigen programma. Het
programma duurt ongeveer een uur. Daarna
vindt in de kerk de afsluiting plaats. Meer
informatie: Cora Mostert, tel. 038 - 4217861.

Stinskerk
Op zondag 18 september staat de Startzondag
van de Stinskerk gepland. De band ‘Inspire’
uit Hattem verleent medewerking aan de
dienst en voorganger is ds. Wim Andel.
Er wordt aangesloten bij het landelijke thema
van de Startzondag ‘Deel je leven’.

Rondom de kerkdienst is gelegenheid tot
ontmoeting. Er is inloop vanaf 9.30 uur,
waarbij de koffie klaar staat. De dienst
begint om 10.00 uur en daarin is aandacht
voor alle leeftijden, van jong tot oud.
Vervolgens is er weer alle gelegenheid voor
ontmoeting, met koffie en fris en we sluiten
af met een picknick.

Startweekend Sionskerk
Het Startweekeinde van de Sionskerk biedt
een boeiend en vol programma. De activiteiten beginnen op vrijdagavond 9 september
om 19.00 uur in de Bolder (Aa-landen). Daar
begint het interkerkelijk sporttoernooi (zie
elders in deze Gaandeweg).
De dag erna, zaterdagavond 10 september, is
er in de Sionskerk de jaarlijkse barbecueavond (vooraf aanmelden).
De Startdienst van het kerkelijk seizoen
begint op zondagmorgen 11 september om
10.00 uur in de Sionskerk, compleet met
high tea en vele andere lekkere drankjes en
hapjes. Het thema van de dienst is: ‘God wil
bij de mensen wonen’.
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Adventskerk

Grote Kerk

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

www.michaelsvieringen.nl

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

Jeruzalemkerk

Oosterkerk

Windesheimstraat 1
Zwolle - Assendorp
038-4212443
06-19440859
Grote Kerkgemeente
ds. J. Mulderij
tel. scriba: 038-4223241
www.grotekerkgemeente.nl

Bagijnesingel 17
Zwolle - Centrum
038-4535064
06-33205179
ds. I.P. Epema
tel. scriba: 038-4227480
www.oosterkerk.nl

16.30 uur
Taizéviering

9.30 uur ds. J.A. Brussaard,
IJsselmuiden
19.00 uur
ds. J. Mulderij

10.00 uur
ds. J. Jonkmans

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam
Doopdienst

16.30 uur
ds M.E. Jonker
Michaëlsviering

10.00 uur
ds. J. Mulderij
19.00 uur
ds. W. Dekker, Oosterwolde

10.00 uur
mw. E. Pierik
14.00 uur
PERKI-dienst

9.30 uur
Dienst

19.00 uur
Michaëlsviering:
Zomervesper

9.30 uur
ds. G. de Fijter, Kampen
19.00 uur ds. A.J. Mensink,
Krimpen a/d IJssel

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

zondag
24 juli

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.00 uur
Michaëlsviering:
Zomervesper

9.30 uur
kand. J.H. van Wijk, Zwolle
19.00 uur
ds. J.W. van Barth, Wierden

10.00 uur
ds. A. den Besten
14.00 uur
PERKI-dienst

zondag
31 juli

9.30 uur
dhr. M. de Vries

19.00 uur
Michaëlsviering:
Zomervesper

9.30 uur
dhr. G. van Vulpen, Zwolle
19.00 uur
dr. A.A.A. Prosman, Nijkerk

10.00 uur
ds. H. Bousema

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.00 uur
Michaëlsviering:
Zomervesper

9.30 uur
ds. H. de Jong, Kampen
19.00 uur
dhr. G. Klaassen, Zwolle

10.00 uur
mw. C. Verstappen

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.00 uur
Michaëlsviering:
Zomervesper

9.30 uur
ds. J. Mulderij
19.00 uur
kand. J.H. van Wijk, Zwolle

10.00 uur
ds. H. Olde
14.00 uur
PERKI-dienst

zondag
21 augustus

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

19.00 uur
Michaëlsviering:
Zomervesper

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

10.00 uur
ds. A. den Besten

zondag
28 augustus

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

19.00 uur
Michaëlsviering:
Zomervesper

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

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

9.30 uur
ds. G. de Goeijen, Rijssen
19.00 uur
ds. J. Mulderij

10.00 uur
ds. S. van der Zee
10.00 uur
ds. M.B. Nieuwkoop
Heilig Avondmaal
14.00 uur
PERKI-dienst
10.00 uur
ds. I.P. Epema
en ds. J.T. Tissink
Startzondag

zondag
3 juli
zondag
10 juli
zondag
17 juli

zondag
7 augustus
zondag
14 augustus

zondag
4 september
zondag
11 september
zondag
18 september
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9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

Grote Markt 18
Zwolle - Centrum
038-4212512

16.30 uur
ds. N.A. Eygenraam
Michaëlsviering

ds. J.T. Tissink
Startzondag

16.30 uur
Taizéviering

9.30 uur ds. J. Mulderij
Startzondag
19.00 uur
ds. H.J. van Wijnen, Nieuwegein

9.30 uur
ds. L. Vos
19.00 uur
Opendeurdienst

16.30 uur
dhr. J. Poelman
Cantateviering /
Start Vredesweek 2016

9.30 uur ds. J. Mulderij
voorbereiding Heilig Avondmaal
19.00 uur
H. de Jong, Kampen

Open Kring

Hofstedestraat 1
Zwolle - Stadshagen
038-4204558
ds. N. Beimers
ds. M.E. Jonker
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
dhr. G. van Vulpen
tel. scriba: 038-4546104
www.sionskerkzwolle.nl

Stinskerk

Westenholterweg 19
Zwolle - Westenholte
038-4212614
06-45135706
ds. W.L. Andel
mw. L. Brugmans
tel. scriba: 038-4215164
www.stinskerk.nl
9.30 uur ds. Zomer, Staphorst
Doopdienst
19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage
9.30 uur
ds. E. van ’t Slot
19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage
9.30 uur ds. G.Th. Vollebregt,
Sassenheim
19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage
9.30 uur
ds. J.H. van Osch, Vaassen
19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage
9.30 uur
ds. T. Dankers, Dalfsen
19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage
9.30 uur
ds. M. Zoeteweij, Lemele
19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage
9.30 uur
mw. A.H. Cluistra, Hoogeveen
19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage

9.30 uur
ds. A. Zweers

10.00 uur
ds. H. Evers

9.30 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. H. Evers

9.30 uur
ds. D. van Keulen, Zwolle

10.00 uur
ds. M. Hukubun, Zwolle

9.30 uur
ds H. van Es

10.00 uur
dhr. G. van Vulpen

9.30 uur
ds. E.R. Veen, Zwolle

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
ds. P.J. Hofland, Wezep

10.00 uur
ds. L. van Rikxoort,
Hardenberg

9.30 uur
ds. N. Beimers

10.00 uur
ds. E. van Veen

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

10.00 uur
ds. W.P. Ferguson, Zwolle

9.30 uur
mw. L. Brugmans, Nunspeet
19.00 uur
StinsContaKt-zangdienst

9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle

10.00 uur
ds. R. van Putten

9.30 uur
ds. W. L. Andel,
19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage

9.30 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. H. Evers
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. A. Geerling, Zwolle

10.00 uur
ds. R. van Putten/ds. H. Evers
Startdienst
19.00 uur dhr. G. van Vulpen
Zangdienst

9.30 uur
ds. N. Beimers
en ds. M.E. Jonker
Welkomstdienst

10.00 uur
ds. G. de Goeijen

9.30 uur ds. E. van ’t Slot
Heilig Avondmaal
19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage Heilig Avondmaal
9.30 uur ds. W.L. Andel,
Doopdienst
19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage
10.00 uur ds. W.L. Andel
StinsContaKt Startzondag
19.00 uuur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage

Eglise Wallonne
Waalse Kerk
Schoutenstraat 4
8011 NX Zwolle
tel. contactpersoon:
038-3336542

10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

zondag
3 juli
zondag
10 juli

10.30 uur
pasteur R. Roukema

zondag
17 juli
zondag
24 juli
zondag
31 juli
zondag
7 augustus
zondag
14 augustus
zondag
21 augustus

10.30 uur
mw. E. van Hilten-Matthijsen

zondag
28 augustus
zondag
4 september

10.30 uur
pasteur R. Roukema

zondag
11 september
zondag
18 september
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Collectedoelen

De Hoofdhof

Lutherse Kerk

ds. L.A. Burggraaff

tel. scriba: 06-40715958

9.30 uur
ds. A.M. Kobes-Gerritsen,
Heerenveen

10.00 uur
pastor M.J. Dusseldorp

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. M.E. Dijk

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. M. Diepenbroek

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. J. Zitman
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. J. Bras

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
drs. E.K. Verhagen-Krikke

9.30 uur
ds. A. Zweers, Zwolle

10.00 uur
pastor M.J. Dusseldorp

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff
Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. J. Woltinge

9.30 uur
dhr. L.A. Burggraaff

10.00 uur
prof. M. Matthias
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff
Startzondag

zondag
11 september
zondag
18 september

zondag
3 juli
zondag
10 juli
zondag
17 juli
zondag
24 juli
zondag
31 juli
zondag
7 augustus
zondag
14 augustus
zondag
21 augustus
zondag
28 augustus
zondag
4 september

Kerkweg 26

Zwolle - Berkum

tel. scriba: 038-4547233
www.hoofdhof.nl

Koestraat 4
Zwolle

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 3 juli: Stedelijk diaconaat
zondag 10 juli: Onderhoud kerkgebouwen
zondag 17 juli: De Bres
zondag 24 juli: Door wijkdiaconie vast te stellen doel
zondag 31 juli: Eredienst en kerkmuziek
zondag 7 augustus: Oost-Europa (plaatselijk werk)
zondag 14 augustus: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle
zondag 21 augustus: Onderhoud kerkgebouwen
zondag 28 augustus: Extra diaconie
zondag 4 september: Diaconale noodhulp
zondag 11 september: Wijkkas
zondag 18 september: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle
ISALA
MOLENHOF
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. Th. Sloot
dhr. K. Fredriks
ds. G.A. de Roos, Ommen
ds. J. Vonk (Schrift & Tafel)
ds. G.L. Kruizinga

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

ds. A.J. Hasker
dhr. G. van Vulpen, Zwolle
ds. J. Mulderij

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. E.L.J. de Haar
ds. T. Dankers, Dalfsen
ds. J. Vonk
ds. G.L. Kruizinga

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

ds. A.J. Hasker
dhr. B. Greveling, Wezep
ds. G.L. Kruizinga

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. E.L.J. de Haar
ds. G. Kruisinga, Dalfsen
dhr. H. Enthoven
mw. J. Gerretzen-Veldhuis

ISALA
MOLENHOF
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

dhr. F.J.G. Broekhoff
dhr. K. Fredriks
dhr. J. Smit, Dedemsvaart
ds. G.L. Kruizinga
(Schrift & Tafel)

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. M.E. Dijk
ds. J.H.N. Veldhuysen, Kampen
mw. M. Schuurman
ds. N.A. Eygenraam

ISALA
BERKUMSTEDE

10.00 uur
15.00 uur

REHOBOTH
ZONNEHUIS

9.30 uur
11.30 uur

dhr. Th. Sloot
ds. L.A. Burggraaff
(Heilig Avondmaal)
ds. Meijer, Zwolle
ds. G.L. Kruizinga

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
9:30 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. F.J.G. Broekhoff
ds. H. de Jong, Kampen
ds. J. Vonk
mw. W. Treep

10.00 uur
Startzondag

ISALA
MOLENHOF
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

dhr. Th. Sloot
ds. I.P. Epema
dhr. G. van Vulpen, Zwolle
mw. M. Schuurman-Bikker

9.30 uur
ds. H. van Ark, Wapenveld

10.00 uur
ds. K. Touwen
mmv cantorij

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
16.00 uur

dhr. E.L.J. de Haar
ds. P. van Veen, Zwolle
ds. J. Vonk
ds. E. van ’t Slot

9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle

10.00 uur
ds. H. Günther
Heilig Avondmaal

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

dhr. F.J.G. Broekhoff
dhr. H. Esselink, Zwolle
mw. G. Prins

De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bekend op 7 juni 2016
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Beste gemeenteleden van de PGZ,
De actie Kerkbalans 2016 ligt alweer
enige tijd achter ons. Er is hard gewerkt.
Achter de schermen door het Kerkelijk
Bureau en vrijwilligers en voor de
schermen door de verschillende commissies in de wijken en de lopers.
Hiervoor hartelijk dank en veel respect
voor al dat werk. Niet altijd het
gemakkelijkste werk om te doen.
In de kerk is vragen om geld en geld
ophalen niet de meest vanzelfsprekende zaak. Iedereen weet dat
we geld nodig hebben maar erover
praten is een andere zaak.
Daarom zijn we als Kerkrentmeesters van de PGZ ook erg blij dat we weer zoveel geld hebben opgehaald. Het is nogal wat, meer dan 1,2 miljoen euro in een tijd dat we net aan het opkrabbelen zijn
uit de crisis. U heeft als leden van zeer verschillende wijken geld over voor het in stand houden van
de kerk, om het Woord van God te vieren en door te geven aan elkaar en onze kinderen.
Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor. Samen zijn we kerk!
Met vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zwolle

Kuiper

Loodgietersbedrijf

Onderdeel van Nooter bv technische installaties






Dakgoten
Dakbedekking
Gas en water
Riolering

Telefoon 038-4535121
info@kuiper-zwolle.nl
Popovstraat 10 Zwolle
www.kuiper-zwolle.nl






Sanitair
Centrale Verwarming
Ventilatie
Diamantboren

Erkend Installateur

Meerwa
ard
voor uw e
voeten!
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”HOE MENSEN AFSCHEID NEMEN,
IS ALTIJD EEN PERSOONLIJKE KEUZE”

M

www.meander-uitvaartbegeleiding.nl - Katerdijk 1 - Zwolle - Melden overlijden: 038 453 63 20 ( 24 uur per dag )

Meer weten?
Neem gerust contact op
of loop eens binnen.
U bent van harte welkom.

