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Geestkracht die mensen verbindt …
Foto van Saskia Dankers, gemaakt in de tuinen van Paleis Het Loo.
In dit vierde nummer van Gaandeweg in 2016 staan we stil bij ‘Wat ons samenbindt’. We kijken
daarbij niet alleen naar de binding binnen de kerkelijke gemeentes, maar ook daarbuiten, in de burgerlijke gemeente. Oud-wethouder Erik Dannenberg schrijf in deze uitgave: “het woord ‘gemeente’, of
‘meente’ komt van gezamenlijke ruimte of gemeenschappelijke weide. Dat wat gemeenschappelijk is.”
Op 29 november verschijnt het laatste nummer van Gaandeweg van dit jaar, hierbij staat het thema
‘Plaats in de herberg’ centraal. Een echt kerstthema, waarbij we onder meer aandacht willen schenken aan vluchtelingen en dak- en thuislozen. Kijk in het colofon hieronder voor de inlever- en verschijningsdata.
Het nummer daarna verschijnt op 7 februari, omvat de periode tot en met Pasen 2017 en heeft als
thema: ‘Licht van de morgen’. Hebt u suggesties voor onderwerpen die bij dit thema aansluiten?
Laat het ons uiterlijk eind november per e-mail of post weten (zie colofon voor de gegevens).
De laatste dienst die we in dit nummer in het kerkdienstenrooster vermelden is de eerste Adventszondag: God komt naar ons toe en wij worden opgeroepen om naar God toe te komen!
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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.
3

Wat ons samenbindt

De kracht van samen
Dietrich Bonhoeffer, beeld van Alfred Hrdlicka in de Beeldentuin te Heino; foto: Tineke Vlaming

Afgelopen zomer bezocht ik met mijn gezin de stad Berlijn. Als je in deze Duitse hoofdstad rondloopt,
ontkom je niet aan een pijnlijke geschiedenis. Musea en gebouwen herinneren je aan het nazirijk onder Hitler,
de Tweede Wereldoorlog, de bombardementen, de splitsing tussen West en Oost, de Muur, het IJzeren Gordijn
en de val van de muur in 1989. De stad getuigt nog altijd van jaren van verwarring en ontbinding.
Monumenten vertellen me het verhaal over mensen die betoverd werden door kwade leiders. Hitler met zijn
Jodenhaat en Holocaust, de DDR met zijn marxistisch-leninistische partijdoctrine. Geen ruimte voor andere
meningen en godsdienst.
Wandelend langs een restant van de oude Muur, twee kilometer lang, ging er van alles door me heen.
De Muur staat voor alles wat mensen kan vervreemden van zichzelf en elkaar. De Muur representeert de
verbijsterende splitsing tussen mensen, families en volken in naam van een kwade ideologie. En als je kijkt
naar de dag van vandaag, kom je soortgelijke muren nog altijd tegen. Al dan niet van steen.
In de Bijbel staat een wijze spreuk van Prediker. Hij schrijft ergens in hoofdstuk 4 over de kracht van samen.
Weg muren. Je kunt maar beter met z’n tweeën zijn, zegt Prediker. Dan kom je verder. Als de één valt, dan
helpt de ander hem/haar weer overeind en andersom. Samen sta je sterk. Prediker vergelijkt de wederkerige
relatie met een touw dat gemaakt is van drie strengen. Dat trek je niet zomaar kapot. Waar twee mensen samen
zijn en hun leven durven delen, daar lijkt het wel alsof er nog Iemand is. Heeft Jezus dat niet eens beloofd aan
zijn vrienden?
In hetzelfde Duitsland en in dezelfde vakantie stuitte ik ook op een groots voorbeeld van deze alles overwinnende Kracht: Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Staande bij zijn ouderlijk huis raakte ik ontroerd door zijn
getuigenis. Bonhoeffer was een genie. Op zijn 21ste promoveerde hij al summa cum laude in de theologie.
Hij schreef over de navolging van Christus en zag al vroeg het grote gevaar van het naziregime van Hitler.
Hij durfde zich in woord en daad te verzetten tegen het kwaad in naam van de God, die geen muren wil
maar liefde. Hij belandde daardoor in de gevangenis en werd vlak voor de bevrijding opgehangen. Zijn
boeken en brieven uit de cel spreken tot op de dag veel mensen aan. Geloof betekende voor hem verzet en
overgave. Mystiek hoort altijd hand in hand te lopen met engagement.
Wat ons samenbindt. Vandaag, hier en nu. Liefde die muren omverwerpt. Geestkracht die mensen verbindt
aan elkaar, God en zijn Goede Zaak. Of om Bonhoeffer als een moderne Prediker te citeren:
De eerste dienst in de gemeenschap is dat de één naar de ander luistert. Zoals de liefde tot God begint met
het luisteren naar zijn Woord, zo begint de liefde tot de ander ermee dat we naar onze broeder en zuster
luisteren.
Ds. Hans Tissink
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In de Wolweverstraat in Zwolle staat een schuilkerk. Dat gebouw behoort
toe aan de Doopsgezinde Gemeente. Maar op de tweede zondag van de
maand hebben de Remonstranten in Zwolle daar om 10.00 uur hun kerkdienst. De predikant van deze kleine, maar groeiende, vrijzinnige
geloofsgemeenschap is ds. Fride Bonda. Op verzoek van de redactie
schreef zij over wat ons samenbindt met de schepping.

Verbonden met de schepping
Franciscus van Assisi schreef zo’n 800 jaar geleden zijn
Zonnelied. Hij was toen al bijna blind door een hinderlijke
oogziekte. Alle elementen bezingt hij er in: vuur, lucht,
aarde en water. Zon, maan, als licht voor dag en nacht,
aarde die vruchten voortbrengt, water dat de bodem
drenkt en wind die verfrissing brengt. Hij voelde zich zo
verbonden met de schepping dat hij zon en maan, aarde
en wind en dieren en planten zijn broeders en zusters
noemde.
Hoe kun je dieren en planten als broers en zusters zien?
Hoe kun je verbondenheid met het universum ervaren?
Wat is de taal van de schepping?
Niet alleen Franciscus, ook de dichters van psalmen lieten
hun verwondering blijken. Huub Oosterhuis hertaalde
Psalm 19. Een lied waaruit een mystieke verbondenheid
spreekt met de sterren aan het firmament en de stilte van
de natuur.
De taal van de schepping is sprakeloze stilte. Er is het
opgaan van de zon; er is avondrood in zee. Er is gekrioel
van leven in de aarde; er is zaad dat uiteenvalt en ontkiemt
en ons van voedsel voorziet.
Het leven in de natuur gaat en komt. Er spreekt een stil
vertrouwen uit. Het gaat zoals het gaat, het is zoals het is.
Dat lijkt op: ik ben zoals ik ben, zoals de oude Hebreeërs
hun God noemden. Er spreekt een vertrouwen uit dat in
de zuiverste oorspronkelijkheid het leven goed is.
Er wordt gezegd dat het juist de oude verhalen uit de
Bijbel zijn, die de mensen op het westelijk halfrond hebben
verdreven uit hun verbondenheid met de schepping. De
gedachte uit de eerste scheppingsverhalen is zo vertaald
dat de natuur er is ten behoeve van de mens. “Jullie zullen
heersen over de dieren en aarde en haar onderwerpen.”
Als we gaan heersen, in de betekenis van ‘er boven
staan’, verliezen we de verbondenheid met de oorsprong.
In Bijbelse tijden was het een uitdaging om met de grootsheid van de natuur om te gaan; om de aarde niet te laten
overwoekeren door onkruid, maar haar te bewerken en te
bebouwen. Dat was in die tijd onschuldiger dan nu. Met
onze grote landbouwmachines plukken we teveel. De
scheppingsverhalen zijn ooit uit verwondering geschreven: we kunnen iets met de vruchten van de aarde: we
kunnen bewerken, verwerken, we kunnen schaven en

Franciscus van Assisi

beschaven, we kunnen verfijnen.
Bij de heersende houding die in onze tijd gangbaar is,
verliezen mensen contact met de omgeving.
Maar, we kunnen het weer leren: ons oor te luisteren
leggen bij alle leven, er zijn met de ander, horen wat een
ander nodig heeft. Dan zal het niet zo zijn dat de ene mens
rijker en dikker wordt en de andere armer en dunner.
Voor het behoud van de aarde, voor het leven van alle
wezens is het hoogstnoodzakelijk dat we ons oor te
luisteren leggen bij de nietigste worm en bij het allerhoogste wezen. Dan groeit er weer verbinding met de kern
van alle dingen, dan wordt ieder van ons een weg gewezen,
op eigen wijze, met een eigen levensopdracht, om te
worden wie hij/zij is in het geheel van de wereld, om
ieder ander leven te laten worden wie hij/zij is.
Dan is het leven goed.

Gedeelte uit Psalm 19
(hertaling Huub Oosterhuis)
Aan de hemel staat uw heerlijkheid geschreven,
uw overwicht, de klaarte van uw naam.
als een boekrol uitgespannen verhaalt het firmament
de daden van uw handen.
Dagen stromen in elkaar over
van sprake van U;
nachten fluisteren wat zij weten
elkaar toe, over U.
Maar niet zoals mensen spreken.
Geen stemgeluiden, geen taal,
zwijgen is het, sprakeloze stilte:
tot aan de randen van de aarde
weerklank van stilte.
Uw woorden gaaf, verademing,
mijn zielsbestemming.
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Wat ons samenbindt
PGZ-voorzitter Maarten Westerduin:

“Wijkgemeenten verbonden
door gezamenlijk verlangen”
Voor Maarten Westerduin is het een van de belangrijkste thema’s voor de komende
jaren: ‘verbinding maken’. Er is een half jaar verlopen sinds hij het voorzitterschap
van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle overnam van Gégé
Callenbach, tijd om even stil te staan en bij te praten. In het kennismakingsinterview
in de eerste Gaandeweg van dit jaar, kondigde hij aan “veel pogingen te zullen ondernemen om mensen met elkaar in gesprek te brengen over de essentie van kerk-zijn”.
Daaraan toevoegend dat het te ontwikkelen beleid een geloofwaardige uitwerking van
die essentie zou moeten zijn. Heeft dat streven al vorm gekregen in het afgelopen half
jaar? Gery Bruins vroeg het Maarten.
“Waar hebben we het over in de Algemene Kerkenraad, wat
bepaalt de inhoud van onze agenda?” Met die vragen is hij
begonnen na zijn aantreden als voorzitter. Van een kerkelijk
college dat bestaat uit vertegenwoordigers van alle wijkgemeenten, met soms flink uiteenlopende manieren van geloof beleven,
met hun eigen identiteit. Is er iets wat die mensen bindt? “Ja”,
vindt Maarten, “en dat is ons gezamenlijke verlangen. De reden
waarom we in de kerk zitten en ja hebben gezegd tegen een rol
in die kerk.”

Folklore

Om dat duidelijker te krijgen maakt de AK dankbaar gebruik van
het boek Vreemdelingen en priesters, waarin hoogleraar missiologie Stefan Paas “een diepgravende, toegankelijke en inspirerende visie biedt voor christenen in een postchristelijke
cultuur”, aldus de recensie in Trouw. “Paas heeft nagedacht
over hoe je in deze tijd kerk zou kunnen zijn, die visie is mede
gebaseerd op eigen ervaringen”, legt Maarten uit. “Opgegroeid
in Nijkerk, waar de kerk een vanzelfsprekendheid was, kreeg
Paas in Amsterdam met een heel andere situatie te maken. Daar is
niet meer dan 3% van de mensen kerkelijk. Hij ontmoette overigens geen vijandigheid ten opzichte van de kerk, eerder een
welwillende interesse. Zoals mensen aankijken tegen bijna
verdwenen folklore.”
Zowel in het moderamen als in de algemene vergaderingen van
de AK komt het boek van professor Paas op tafel en denkt men
gezamenlijk over een hoofdstuk na. Wie zijn wij en wat is onze
rol als kerk? Hoe maken we verbinding met de samenleving? Is
het eigenlijk nodig dat de kerk zich op groei richt? “Met dat soort
vragen zijn we elke keer zeker een uur bezig voor we aan de
bestuurlijke agenda beginnen. Het samen nadenken heeft een
verbindende invloed. De verinnerlijking van onze uitgangspunten schept ruimte, besluiten worden naar mijn idee soepeler en
sneller genomen”, constateert Maarten.

Omslag

Intussen blijven er wel verschillen bestaan tussen de wijkgemeenten, Maarten is daar niet negatief over. “Maar er is een

6

Maarten Westerduin, foto: Carla Manten fotografie

duidelijke omslag merkbaar: wijkgemeenten zijn geen eilanden
meer. Zij ervaren steeds meer dat zij aan die verschillen ook kracht
kunnen ontlenen. Het besef dat er verschillen zijn, geeft ontspanning en bereidheid om met elkaar samen te werken. Als ik zie
hoe de leden van de Sionskerk en de Emmaüskerk samen
optrekken, hoe de predikanten van de Adventskerk en de
Oosterkerk een team vormen, hoe de Stinskerk en de Open
Kring gesprekken voeren over hun toekomst … Dat zijn processen die van onderop ontstaan. Ik zie rust komen binnen de PGZ.
Er wordt veel gevraagd, met name van de predikanten, maar
door samenwerking krijgen zij ook nieuwe energie.”

Stadskerk

Zijn er ook positieve ontwikkelingen als het gaat om de verbinding van de kerk met ‘buiten’? Maarten vindt de Grote Kerk
een hoopvol voorbeeld: de ontwikkeling tot stadskerk in de
Zwolse samenleving. “Door de verzelfstandiging is er afstand
gecreëerd tussen de PGZ en de Grote Kerk, maar wij betalen
wel voor de komende drie jaar de stadspastor (zie ook artikel op
pag. 16, red.).
Inhoudelijk hebben we geen bemoeienis met de initiatieven die
de Grote Kerk ontplooit: we willen het vertrouwen en de ruimte
geven om dingen anders te doen.”

Levend geheel

Wat is dat eigenlijk, succes, als om de kerk gaat? Maarten denkt
even na. “Dat er een plek ontstaat waar geloof op een relevante
manier beleefd en gevierd kan worden. Dat het een levend geheel
is, waar vrede heerst en waar geloof, hoop en liefde worden
ervaren. Waar aandacht is voor mensen, onderling en in de
samenleving. Dat ervaren mensen, ook als ze niets hebben met
onze tradities. Natuurlijk hebben we in de kerk allerlei vormen
om ons geloof te beleven, maar we zijn ontstegen aan de kramp
dat iedereen zich daarin maar moet herkennen. Voor ons is die
traditie waardevol: het is de manier waarop we ons kunnen
warmen aan het evangelie. Zodat we weten waar we als kerk
voor staan. Om van daaruit als het erop aankomt de samenleving
tegemoet te treden.

SLAG: Dialoog brengt je dichter
bij elkaar!

De Zwolse werkgroep Samen Leven Anders Geloven (SLAG) komt al ruim twintig jaar met
mensen van verschillende (joodse, christelijke en islamitische) achtergronden bij elkaar om ‘de
dialoog’ in de samenleving te bevorderen. Hanneke Buurman is lid van de werkgroep en schrijft
in dit artikel over de achtergronden en de doelstellingen van SLAG.

Joden, christenen en moslims worstelen vaak met dezelfde
vragen: het vraagstuk van armoede, van recht en gerechtigheid en van ongelijkwaardigheid. En met vragen die direct
met geloven te maken hebben. Wie ben ik als gelovige jood,
christen of moslim? Hebben we elkaar iets te zeggen? Zet
geloven aan tot vrede? Zet geloven aan tot samenwerking?
Of zet geloven aan tot uitsluiting van de ander? Waar willen
we op inzetten?
Deze en gelijksoortige vragen brachten in de jaren 80 in
Zwolle een klein groepje mensen met verschillende achtergronden bij elkaar met als doel het voeren van een interreligieuze dialoog. Door de jaren heen groeide dit groepje uit tot
de werkgroep Samen Leven Anders Geloven (SLAG).

Het bijzondere van SLAG is, dat ze onderwerpen bespreekbaar probeert te maken die mensen uit de samenleving aangaan. Dit gebeurt vanuit betrokkenheid bij de eigen traditie
van de deelnemers. Een traditie die hen lief is, waar zij kritisch
mee omgaan en die bevraagd wordt door anderen. Zodoende
leidt een ontmoeting met het ‘vreemde’ niet alleen tot meer
begrip voor de ander, maar kan het ook de ogen openen voor
het waardevolle en liefdevolle in de eigen traditie. Tenslotte
is het deze traditie die mensen maakt tot wie ze zijn: individuen
die in de eigen gemeenschap een plek hebben – of misschien
ook niet – en die met elkaar zoeken naar een stukje samenhang
in de Zwolse gemeenschap.

Deelnemers aan SLAG geloven dat naarmate mensen van
verschillende religieuze achtergronden elkaar beter leren kennen in hun verscheidenheid en een gezicht voor elkaar krijgen,

zij beter functioneren in de samenleving. Persoonlijke contacten en betrokkenheid zijn dan ook erg belangrijk. Door goed
naar elkaars verhalen te luisteren en in kleine groepen je
geloofservaringen uit te wisselen, groeit er vertrouwen en een
sfeer van openhartigheid, waardoor er een persoonlijke band
ontstaat op basis van gelijkwaardigheid. Van hieruit is werkelijk begrip en respect voor elkaar mogelijk en kan de liefde
van God gestalte krijgen in de samenleving.
De belangrijkste doelstelling van SLAG is om, via persoonlijke contacten en betrokkenheid, beter zicht te krijgen op
elkaars waarden en normen. Met die kennis en ervaring kunnen
mensen gemakkelijker en beter met elkaar samenwerken en
de samenleving zodoende wat milder en begrijpender maken.

Om deze doelstelling te verwezenlijken organiseerde SLAG
tot nu toe elk jaar:
• Themabijeenkomsten: SLAG organiseerde bijvoorbeeld
in november 2015, onder de titel De Tent van Abraham,
gesprekken over het thema verzoening tussen joden,
christenen en moslims.
• Interreligieuze bijeenkomsten zoals de vredesviering aan
het begin van elk nieuw jaar.
• Gebedshuizenpad voor jongeren en volwassenen, dit wordt
meerdere keren per jaar georganiseerd: een wandeling langs
de synagoge, de moskee en de kerk om kennis te maken
met de verschillende religies. Op zondag 18 september
2016 voerde het Gebedshuizenpad langs de synagoge, de
Doopsgezinde kerk aan de Wolweverstraat en de Surinaamse Gulzan-E-Medina Moskee aan de Kon. Wilhelminastraat
(zie foto).

De Surinaamse Gulzan-E-Medina
Moskee aan de Kon. Wilhelminastraat
was een van de bestemmingen tijdens
het Gebedshuizenpad dat SLAG in
september 2016 organiseerde.
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Wat ons samenbindt

Als er geen schutting staat, kun je er ook
niets overheen gooien …
Wat bindt ons, kerk en samenleving, kerkelijke en burgerlijke
gemeente samen, wat hebben ze met elkaar? Dat vroegen we
Erik Dannenberg, oud-wethouder van Zwolle en tegenwoordig
lid van een adviescommissie voor de Algemene Kerkeraad van
de PGZ.
“De overheid gooit van alles over de schutting!”, mopperde
de ouderling in het zaaltje (niet in Zwolle …) waar ik mocht
spreken over samenwerking van overheid en kerken. Hij keek
mij priemend aan en maakte met zijn vinger ook zo’n beweging mijn kant op. “Het geld is op en nu opeens wordt er
weer naar families en kerken gekeken!”
Ik voelde me op dat moment een beetje aangevallen. Ik stond
achter een katheder voorin de kerkelijk zaal en symboliseerde
op dat moment kennelijk de overheid. Ik was wethouder in
Zwolle en bestuurlijke onderhandelaar voor de nieuwe Wet
Maatschappelijke Ondersteuning en de nieuwe Jeugdwet
namens de Nederlandse gemeenten.

“Ónze boef …”

Stelde ik een onredelijke vraag toen ik vroeg of overheid en
kerk iets voor elkaar en mét elkaar kunnen betekenen in diverse
maatschappelijke taken? Ik denk van niet en dat zei ik ook.
Gelukkig ontstond ter plekke een discussie in de zaal. Daarbij
was zeker begrip voor de kritische opmerking van de ouderling,
maar men zag ook een andere kant aan het verhaal. De reactie
van de ouderling was niet vreemd, omdat de overheid al tientallen jaren bezig was om de taken die vroeger van de samenleving zelf waren naar zich toe te trekken. Immers, de grote zorgen jeugdhulporganisaties van nu vinden vaak hun oorsprong in
maatschappelijke verbanden van burgers, zoals kerken en arbeidersbewegingen. Zo zijn ziekenhuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg ontstaan, opvang van dak- en thuislozen en mishandelde vrouwen, er waren opvanggezinnen voor jongeren die
even helemaal van het padje geraakt waren. Dorpen regelden
hun eigen reclasseringsvereniging. Als er een boef uit de gevangenis kwam zei men: “Tja, het is een boef maar het is wel ónze
boef” en het dorp regelde woonruimte, schuldsanering, werk en
herstel van betrekkingen, waardoor de boef weer kans kreeg
medeburger te worden.

(De)centralisatie van zorgtaken

De verzuiling in Nederland maakte het niet makkelijker, want
elke denominatie had uiteindelijk z’n eigen organisaties en de
band van welzijnswerk en de kerk was soms te nauw. De
toegenomen professionalisering en kwaliteitseisen maakten
een meer centrale aansturing nodig. Ook voor armenzorg
ontstond de mening dat men niet van goedgevigheid afhankelijk
moest zijn, maar recht moest hebben op een bestaansminimum.
Toen het Rijk de opbrengsten van de gasbel binnenkreeg heeft
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er een ongekende centralisatie van zorgtaken plaatsgevonden.
In de volgende jaren was er weinig gespreksstof meer voor
overheid en kerken. Eigenlijk werd vooral de ‘scheiding’
benadrukt tussen kerk en staat.
Momenteel vinden er decentralisaties plaats. Zorgtaken gaan
deels weer naar het niveau waarop ze ontstaan zijn: de lokale
gemeenten en gemeenschappen. Opmerkelijk is dat de
woorden dicht bij elkaar zitten: Burgerlijke gemeente en
kerkelijke gemeente. Het woord ‘gemeente’, of ‘meente’ komt
van gezamenlijke ruimte of gemeenschappelijke weide. Dat
wat gemeenschappelijk is. En komen niet juist daar de taken
van een burgerlijke en een kerkelijke gemeente bij elkaar? De
burgerlijke gemeente ontleent haar taken aan wettelijke taakstellingen en budgetten, maar ook aan een eigen motivatie om
stabiele en actieve inwoners te hebben die zich medeverantwoordelijk voelen voor dingen voorbij hun tuinhekje. De
kerkelijke gemeente is vaak een warme en ‘open kring’ voor
eigen leden, families en vele leden zijn op de een of andere
manier maatschappelijk betrokken, soms met jarenlange
trouw. Ik heb dat zo vele malen gehoord bij de uitreiking van
koninklijke onderscheidingen. Maar het in georganiseerd
verband oppakken van maatschappelijke taken zijn de kerken
wel wat verleerd. Dat werd ook geconstateerd in de discussie
in het zaaltje. Een ouder iemand zei: “We hadden nooit de
armenzorg aan de overheid moeten verkwanselen in de jaren
zestig”. Daar zat wat in maar er werd ook anders over
gedacht. Al pratend ontstond de conclusie: het oog hebben
voor noden in de samenleving komt niet voort uit een bezuinigende overheid, maar uit de onvervreemdbare roeping van de
kerk zelf. Van kerken kan, in navolging van Christus,
verwacht worden dat het naar buiten gerichte gemeenschappen zijn die maatschappelijk relevant zijn, dichtbij en ver
weg.

Iedereen doet er toe

In dat speelveld ontmoeten de burgerlijke en kerkelijke
gemeenten elkaar. Vanuit een eigen verantwoordelijkheid,
samen die samenleving dienen. Oog hebben voor wie kwetsbaar is, wie niet uit zichzelf makkelijk kan participeren.
Zorgen dat iedereen erbij hoort, iedereen ertoe doet, iedereen
kan meedoen. Ook bedrijven, onderwijs, sportorganisaties,
noem maar op, nemen gelukkig steeds meer maatschappelijke
verantwoordelijkheid.

Terugdenkend aan de woorden van de ouderling zou je
kunnen zeggen: denk niet in afscheidingen en schuttingen,
maar in de gezamenlijke opgave om dienstbaar te zijn in de
samenleving.
Want: “Als er geen schutting staat, kun je er ook niets overheen gooien.”

Column
Wat ons samenbindt
Mensen met wie ik níets heb:
Mensen die in de trein argwanend naar je kijken als je in je korte broek in de eersteklas coupé zit.
Mensen die ondanks dat het de stiltecoupé is toch met elkaar gaan zitten fluisteren.
Mensen die in de stiltecoupé niet in de gaten hebben dat als ze op hun Ipad typen, met hun oortjes in, dat het klikgeluid van het toetsenbord aan staat.
Mensen die je vernietigend aankijken als je in de stiltecoupe zachtjes aan een bekende vraagt hoe het met diegene gaat.
Mannen die, terwijl ze geen stropdas dragen, toch het bovenste knoopje van hun overhemd dicht hebben.
Mannen die terwijl ze een stropdas dragen toch het bovenste knoopje van hun overhemd niet dichtdoen.
Mannen die zo’n nonchalant baardje hebben van drie dagen, het lijkt alsof ze zich niet geschoren hebben, maar je weet dat het hartstikke veel
werk is om dat bij te houden.
Vrouwen die niets aan hun uiterlijk lijken te doen.
Vrouwen die veel te veel make-up hebben.
Mensen die alles maar op Face-book klappen, echt alles.
Mensen die een whats-app versturen terwijl je met ze in gesprek bent.
Mensen die je nooit kunt bereiken omdat ze nog niet eens een mobieltje hebben.
Van die lawaaierige kinderen die altijd zitten te wiebelen en iets moeten zeggen.
Kinderen die maar stilletjes en zonder enige spontaniteit op hun stoel blijven zitten.
Mensen die hun kinderen dwingen om mee te gaan naar de kerk.
Mensen die hun kinderen zomaar thuis laten blijven.
Mensen die veel aan sport doen en het daar alleen maar over kunnen hebben.
Mensen die altijd lopen te pochen over hun sportprestaties, maar ondertussen altijd wel ergens aan geblesseerd zijn.
Mensen die niet aan sport doen maar wel iets vinden van mensen die wel aan sport doen.
Mensen die altijd hard zingen in de kerk, ook als het een ingetogen lied is.
Mensen die altijd zachtjes zingen in de kerk, ook als het een vrolijk lied is.
Mensen die altijd op hetzelfde plekje in de kerk gaan zitten.
Mensen die gaan zitten op het plekje waar jij altijd het liefste zit.
Van die mannen die vergeten in de kerk het uur-piepje van hun horloge af te halen zodat je tijdens de preek afgeleid wordt.
Mensen die je precies kunnen vertellen hoe dat zit met God en daar helemaal in opgaan.
Mensen die altijd blij zijn omdat ze geloven in Jezus.
Mensen die altijd maar twijfelen en nooit weten wat ze geloven en óf ze wel geloven.
Mensen die alleen maar geloven in zichzelf.
Mensen die helemaal nergens in geloven.
Mensen die altijd maar naar de kerk gaan, gewoon omdat het hoort.
Mensen die nooit naar de kerk gaan omdat ze er toch niets vinden.
Mensen die zich naar de kerk aankleden alsof ze naar een receptie gaan.
Mensen die zo naar de kerk gaan alsof ze naar een voetbalwedstrijd gaan.
Mensen die het niet kunnen hebben als de preek een stevige boodschap heeft.
Mensen die het vervelend vinden dat je in een preek geen duidelijk antwoord
krijgt op je vragen.
Mensen die je allemaal vragen gaan stellen als je naast ze zit in de kerk.
Mensen die geen woord met je wisselen als je naast ze zit.
Mensen die hun ogen open houden tijdens het bidden (dat heb ik zelf gezien!).
Mensen die op een kinderlijke manier hun handen vouwen tijdens het gebed.
Mensen die aan alle kerkelijke activiteiten meedoen.
Mensen die als het gaat om het kerkenwerk nergens aan mee willen doen.
Mensen die overdreven veel kerkelijke bijdrage gegeven.
Mensen die wel komen maar er bijna niets aan geven.
Al die mensen, ze maken het me niet makkelijk.
En dat vind ik jammer.
Want ik zou me best verbonden willen voelen.

Anne Zweers

Schilderij gemaakt door Anna IJzerman, voor de expositie
’Pasen is voor mij …’(in de Sionskerk, maart 2016)
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Wat ons samenbindt

Wat ons samenbindt? Zingen!
Ad Geerling – hoofdredacteur van Gaandeweg – zingt in de
Michaëlscantorij. Hij geeft zijn visie op ‘wat ons samenbindt’ bij het zingen.
Dat zingen samenbindt, wordt alom beleefd, in stadions –
onlangs heb ik het met mijn zoon nog ervaren in het stadion
van PEC, mijn oren tuiten er nog van – , in sporthallen, tijdens
kerstzang, bij demonstraties op straat, tijdens manifestaties,
in meezing-Matteüssen, bij popconcerten en niet te vergeten:
in kerken.
Onlangs was ik wat aan de late kant, de dienst in de Open
Kring was net begonnen, de kerkgangers stonden te zingen,
het eerste vers van de Intochtspsalm. Zondagsbrief van het
stapeltje gepakt, langs de achterste rijen naar voren geslopen,
vlug in de rij naar een open plek geschoven, en het vertrouwde
psalmvers meegezongen. Zo was ik van een verlaat individu
deel van een vierend geheel geworden, deel van de lofzingende gemeente.
Dat samenbindende is van alle tijden: in de Bijbel wordt er
toe opgeroepen, her en der zijn er zangkoren gesignaleerd, in

de tabernakel en later in de tempel. Samen zingen verbindt.
Het mooiste voorbeeld van de kracht van dat samengebonden
raken in de Bijbel is de flitsmeute (flashmob) van Paulus en
Silas in de gevangenis van Filippi. Het opent deuren, het
breekt muren af.
Zwolle is een stad met vele koren. In al die groepen zal dat
beleefd worden: de kracht van het samen zingen, het verbindende, met een deftig woord: de sociale cohesie.
Dat zingen ook in de Protestantse gemeente Zwolle die sociale
cohesie geeft, blijkt in de Michaëlscantorij. Deze groep
enthousiaste zangeressen en zangers draagt maandelijks in
een vesper bij aan deze gezamenlijke eredienst. Het zingen
in de cantorij onder de inspirerende leiding van Toon Hagen
verbindt leden van de verschillende wijkgemeentes. Van de
Jeruzalemkerkgemeente tot de Open Kring en zelfs van buiten
Zwolle maken leden deel uit van de cantorij. Wat mij, als
grijze oudere zanger daarbij verwondert, is het aantal jongeren
dat enthousiast deel uitmaakt van de cantorij en het gezellig
heeft met elkaar. Zo geeft de Michaëlscantorij een prachtig
voorbeeld van het verbindende van samen zingen.

Verbinding Kerk en Overheid
Aan het einde van het seizoen brengt het Zwolse college van burgemeester en wethouders een werkbezoek aan verschillende initiatieven
en projecten in de stad. Op vrijdag 1 juli 2016 viel de eer te beurt aan
de Diaconie van de PGZ. Daarbij was ook Hart voor Zwolle uitgenodigd.
Hart voor Zwolle verbindt kwetsbare Zwollenaren zonder netwerk aan
jongeren die wat voor een ander willen doen.
Vanuit het college van burgemeester en wethouders waren aanwezig
Henk Jan Meijer (burgemeester), wethouder Nelleke Vedelaar (PvdA),
wethouder Jan Brink (D’66) en Astrid Dekker (beleidsambtenaar
gemeente Zwolle).
Er ontstond een levendig en open gesprek over verhouding formele en
informele zorg, over relatie tussen kerk en samenleving enzovoorts.
Aan de hand van de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan hebben
we kunnen aangeven dat we als kerk niet primair bezig zijn ‘zieltjes te
winnen’, maar dat we er daadwerkelijk voor de ander die langs de
levensweg ligt, willen zijn.
Mooi om te merken hoe enthousiast er werd gereageerd op onze verhalen. Twee reacties willen we graag doorgeven: burgemeester Henk
Jan Meijer: “Ik wist niet dat het zo groot was en dat er zoveel gebeurde”
en wethouder Nelleke Vedelaar: “Het meest opvallende vind ik dat
jullie niet negatief over anderen praten”.
Wim van Ree, diaconaal consulent PGZ
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v.l.n.r. Jitro Ubro (voorzitter Diaconaal Platform
Zwolle), wethouder Jan Brink (D’66), Henk Jan
Meijer (burgemeester), wethouder Nelleke Vedelaar
(PvdA), Ard ten Brinke (coördinator Hart voor
Zwolle) en Wim van Ree (diaconaal consulent PGZ)
(foto: Astrid Dekker, gemeente Zwolle).

Aandacht voor
Alpha-cursus Sionskerk
Op 21 september start in de Sionskerk
een Alpha-cursus. Het biedt een ieder de
kans om nader kennis te maken met Jezus
Christus en het christendom. Tijdens tien
interactieve en gezellige bijeenkomsten
ontdek je wat het christelijk geloof
inhoudt. Je ontvangt een boekje met uitleg en achtergrondinformatie bij alle
onderwerpen die besproken worden. De

avonden beginnen met een maaltijd waar
je de mogelijkheid hebt elkaar te leren
kennen en te ontspannen na een drukke
dag. Aan de Alpha-cursus zijn in principe
geen kosten verbonden. Er wordt wel een
kleine vergoeding gevraagd voor de maaltijden. Dit mag echter geen belemmering
zijn om de cursus te volgen. Mocht dit
toch een probleem zijn, dan is het moge-

lijk dit aan te geven.
De data: 21 en 28 september, 5, 12 en 26
oktober en 2, 9, 16, 23 en 30 november.
Voor aanmelding of meer informatie:
alphacursus@sionskerkzwolle.nl of tel.
06-51429908 (Dick van Boven, ouderling
vorming & toerusting).

Workshops over Geloof en Werk
Velen van ons brengen een belangrijk deel van de week door met werken. We besteden zelfs méér tijd aan werk dan
dat we slapen. Dat maakt ‘werk’ de activiteit die de meeste uren in de week van de meesten van ons vraagt. Vreemd
genoeg is dit echter in veel kerken maar zelden onderwerp van een preek of andere overweging. Moeten we dan
helemaal zelf uitzoeken hoe God en christen-zijn relateren aan ons dagelijks werk? Hoe kijkt God naar werk? Wat
is Zijn bedoeling met mijn dagelijkse werk? Hoe sta ik in Zijn wil op m’n werk? Hoe ben ik daar een leider naar
Gods wil? Hoe balanceer ik tussen mijn eigen mening en ambitie, Gods Woord, en waar m’n bedrijf of organisatie
voor staat? Hoe ben ik een goede werknemer of werkgever? Als jij wel eens met dergelijke vragen zit, dan zou deze
workshop je kunnen helpen. Let wel, het gaat hier dus niet zozeer over evangelisatie.
De workshop zal worden gegeven vanuit het Centrum voor Geloof en Werk, de pioniersplek die verbonden is aan
de Sionskerk (zie ook pag. 17, red.). Leiding: ds. Ruilof van Putten. De workshop bestaat uit drie bijeenkomsten:
10 oktober, 7 november en 12 december 2016 (aanvang 20.00 uur) . Meer informatie: www.geloofenwerk.nl.

Leeskring ‘Liberaal christendom’
De Leeskring ‘Liberaal christendom’ komt afwisselend bijeen in de Adventskerk en de
Oosterkerk. Gelezen wordt het boek ‘Liberaal Christendom: ervaren, doen, denken’ (Uitgeverij
Skandalon, 2016, € 21,95). In een ruimdenkende omgang met de christelijke traditie
komen in dit boek grote vragen aan bod, zoals over het bestaan van waarheid en van God.
Ook wordt ingegaan op actuele vragen rond Jezus, de Bijbel en de relatie kerk en wereld.
Verder krijgen religieuze speelvelden als liturgie, gebed en ritueel aandacht. En in hoofdstukken over geweld, vrijheid, liefde, seks, creativiteit en gastvrijheid staat het dagelijks
leven centraal.
De start is op donderdagavond 3 november 2016 om 20.00 uur in de Adventskerk.
Volgende bijeenkomsten: 1 december, 12 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april; begeleiding:
ds. Iemke Epema en ds. Nelleke Eygenraam; deelnamekosten: € 2,- per keer.
informatie: tel. 038 4525223 of dominel@hetnet.nl; opgave via raad.vent@adventskerk.nl.

Lezing Wouter Slob
Dr. Wouter Slob, medeauteur van ‘Liberaal Christendom: ervaren, doen, denken’
geeft op donderdagavond 13 oktober (aanvang 20.00 uur) een lezing in de
Grote Kerk. In het boek benaderen de schrijvers de relevantie van het christelijk
geloof en de traditie vanuit een liberale theologie. Zij nemen de christelijke
traditie serieus en ontvouwen haar waarde zonder de hakken in het dogmatische
zand te zetten of te lonken richting atheïsme. De auteurs hopen, dat hun liberale
benadering aansluit bij de vragen van hedendaagse godzoekers, die zowel binnen
of buiten de kerk te vinden zijn.
Na de lezing volgt een nagesprek met de auteur onder leiding van stadspastor
Mariska van Beusichem. De entreeprijs bedraagt € 7,50.
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Aandacht voor
Terug uit Indonesië: ontmoetingsavond in de
Stinskerk
Na ruim zes jaar uitzending vanuit de
Stinskerk naar Rante Pao in
Indonesië, zijn Gert en Elizabeth de
Goeijen met hun vier kinderen terug in
Nederland. De ZWO-commissie van
de Stinskerk heeft de uitzending van
harte ondersteund (ZWO staat voor
Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking). In de

eerste plaats is er financiële ondersteuning gegeven aan het kindertehuis Pak Tagari. Verder is het
Theologisch Opleidings Instituut van
de Toraja Kerk geholpen om de bibliotheek uit te breiden en een start te
maken met het verzamelen en beschikbaar stellen van digitale theologische
informatie.

Gert en Elizabeth zullen op 22 september in de Stinskerk vertellen over
hun werkzaamheden in Indonesië.
Ook is er gelegenheid om hen te ontmoeten en vragen te stellen. De
avond begint om 20.00 uur, inloop
vanaf 19.30 uur. Na afloop is er een
collecte. Voor meer informatie: Kees
Lips, tel: 038-4538561.

Oecumenische gespreksgroep ‘Als vrouwen aan
het woord komen’
Deelnemers van oecumenische gespreksgroep ‘Als vrouwen aan het woord komen’, die al meer dan dertig jaar bijeenkomt, komen uit de Lutherse Kerk, de PGZ en andere kerken. Doorgaans zijn er 20 tot 25 vrouwen. De bijeenkomsten
zijn op de tweede woensdagochtend van de maand, in de periode van oktober tot en met april. In het seizoen 2016-2017
verdiept de groep zich, onder leiding van de predikanten Nelleke Eygenraam, Louisa Vos en Lieke van Houte, in de
betekenis van Jezus – verschillende aspecten in de Bijbel, de (kerk)geschiedenis en in de hedendaagse cultuur. Woorden,
beelden, muziek en eigen inbreng zijn de vormen.
Data: 12 oktober, 9 november, 14 december 2016, 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april 2017; tijd: 9.45-11.45 uur;
plaats: Lutherse Kerk, gemeentecentrum (ingang Potgietersingel); deelnamekosten: € 3,50 per keer; info/opgave:
Liesbeth Schuring, tel. 0529-434292 of liesbeth.schuring@kpnmail.nl.

Kennismaking met de geregistreerde kerk te China
De christelijke kerk in China groeit momenteel
enorm. Na de periode van het streng atheïstische
regime onder Mao Zedong is er de laatste decennia
wat meer ruimte gekomen voor religie. Die ruimte
wordt dankbaar benut door de christenen. Maar
China is een werelddeel in beweging, met een partijleider die graag de touwtjes strak in handen
houdt. Dus de ruimte nu biedt geen enkele garantie
voor de toekomst.
In oktober 2015 is een groep Nederlandse predikanten op studiereis naar dat land geweest om in de
vreugde van de groei te delen en te onderzoeken of
de christenheid in Nederland van de kerk in China
zou kunnen leren. Hierover komt ds. Lily Burggraaff
(van De Hoofdhof) op donderdag 17 november 2016
in de Adventskerk vertellen; met een thematisch
verhaal over China, vroeger en nu, en haar kerk,
vroeger en nu, ondersteund met beeld en geluid.
Deelnamekosten: € 3,- ; inlichtingen en opgaven:
Arend van de Beld, tel. 038-4652820, e-mail:
a.v.d.beld@filternet.nl.
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Open avond ‘Psalmen’
In aansluiting bij het leerhuisthema ‘Weg van de Psalmen’ is er een open avond gepland met gemeentegroeigroepen bij de Oosterkerk.
Zo’n ontmoetingsgroep komt doorgaans bij elkaar in een huiskamer op een middag of avond, er zijn groepen op verschillende dagen
van de week, eens per maand of vaker. Bij de gemeentegroeigroep vertel je elkaar wat je bezighoudt, via een Bijbeltekst probeer je
verder in gesprek te gaan, bijvoorbeeld over wat je van God ervaart in je leven.
Bij de open avond op 4 oktober is hiervan te proeven: ds. Siebren van der Zee neemt de bezoekers van de open avond mee in het
Bijbelboek Psalmen. Hij schreef een boek met zijn persoonlijke verwoording bij de Psalmen: ‘Psalmen vandaag’.
Iedereen is van harte welkom op deze avond in de Oosterkerk, aanvang 20.00 uur. Wie eens een huiskamergroep wil meemaken of
meer informatie wil, kan contact opnemen met: Anne Marijke Zijlstra, tel. 038-4544488 of Harry Prins, tel. 038-4531068,
HarryPrins70@gmail.com.

Terugblik opknappen Joods kerkhof
Dit voorjaar werd een oproep gedaan om te helpen het Joodse kerkhof op te knappen. En daaraan gaven vrijwilligers uit alle
kerken in de mei- en in de zomervakantie gehoor. Er was veel mos op de graven gekomen. De 400 zerken werden eerst met
de hogedrukspuit schoongespoten. Voordat de vrijwilligers het kerkhof betraden zong de voorzanger de kaddisj, dat zo begon
(vertaald in het Nederlands): ‘Moge zijn grote naam verheven en geheiligd worden in de wereld die hij geschapen heeft naar
zijn wil. Moge zijn koninkrijk erkend worden
in uw leven en in uw dagen en in het leven
van het gehele huis van Israël, weldra en
spoedig. Zegt nu: Amen’. Daarna werden de
zerken met zwarte verf geletterd, scheve zerken rechtgezet en ontkiemde eikjes uitgegraven. Alle paaltjes langs het pad om de rijen
aan te geven werden geplaatst en geverfd.
In de bosjes zijn bomen gesnoeid en een
kohaniempad aangelegd, zodat de voorganger
nu vlakbij de graven kan komen. Namens het
Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
bedankte de heer Ketelaar de vrijwilligers
voor hun bijzondere inzet.
Dineke Rohaan

Vrijwilligers knappen Joodse graven op in Zwolle (foto: RTV Oost/Anne Slegten)

Mystiek en Bevinding
Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976) behoort tot de beroemdste theologen van
Nederland in de 20ste eeuw. Hij was predikant in verschillende gemeenten en
werd later hoogleraar. Hij introduceerde de theologie van Karl Barth in ons land
en was betrokken bij het kerkelijk verzet in de Tweede Wereldoorlog. Miskotte
schreef mee aan de nieuwe kerkorde en stimuleerde de nieuwe psalmberijming.
Minder bekend is zijn mystieke kant. Onlangs verscheen deel 14 uit het
Verzameld Werk onder de titel ‘Mystiek en Bevinding’.
De Raad Vorming en Toerusting van de Adventskerk organiseert op de dinsdagavonden 25 oktober en 22 november 2016 bijeenkomsten over twee mystieke
teksten van zijn hand: ‘Verborgen omgang’ en ‘Weg van het gebed’.
Tijd: 20.00-22.00 uur, locatie: Wijkcentrum SIO /Adventskerk.
Inleider/informatie: ds. Hans Tissink (hanstissink@hetnet.nl)
Deelnamekosten bedragen: € 2,- (voor koffie/thee), opgave: vóór 10 oktober
via raad.vent@adventskerk.nl.
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Aandacht voor
Activiteiten 500 jaar protestantisme
In het kader van de herdenking van 500 jaar protestantisme, die gehouden wordt van 31 oktober 2016 tot 31 oktober 2017 is er een estafette die van provincie naar provincie loopt. In januari 2017 is Overijssel aan de beurt met
het thema: ‘Hoe goed moet je zijn?’
Omdat op het grondgebied van de Emmaüs- en de Sionskerkgemeente het Agnietenklooster stond waar Thomas a
Kempis leefde, zijn er activiteiten van REFO500 gepland rond het thema Moderne Devotie en Reformatie.
Op zaterdag 1 oktober zal Bert Dijkink van 10.00 tot 11.00 uur in de koorzaal van de OnzeLieveVrouwe-basiliek
onder het genot van een kop koffie meer vertellen over de Moderne Devotie. Van 13.30 tot 15.30 uur kunt u met
hem een wandeling maken langs plaatsen die betrekking hebben op deze 14e-eeuwse vernieuwingsbeweging.
De wandeling start onder de Peperbus.
Op zondag 30 oktober schenkt ds. Ruilof van Putten in de Ontmoetingsdienst in
de Sionskerk (aanvang 10.00 uur) aandacht aan de 500-jarige herdenking van de
Reformatie met het thema: het ambt aller gelovigen.
Op zaterdag 14 januari 2017 wordt in de Sionskerk een themadag over REFO500
gehouden, met onder andere muziek, verschillende sprekers en een maaltijd uit
De keuken van Luther. Hierover volgt meer informatie in de volgende
Gaandeweg.
Opgave is gewenst voor de lezing en/of wandeling op 1 oktober; de bijdrage voor
volwassenen is €4,- en voor kinderen €2,Inlichtingen en opgave: Dineke Rohaan, tel. 038 4539490 / d.rohaan@kpnmail.nl.

Oproep: statiegeldflessen gezocht voor Kenia!
De Zwolse jongerengroep Jambo Kenia brengt volgend
jaar zomer een bezoek aan het Oost-Afrikaanse land om
er te werken aan een waterputtenproject. Om het project
te laten slagen is geld nodig en daarom worden statiegeldflessen ingezameld. Deze actie is één van de vele

acties die de groep organiseert om aan geld te komen.
Flessen kunnen het hele jaar door worden ingeleverd bij de
Adventskerk (Thorbeckelaan 2, Zwolle-Zuid), of bij één
van de jongeren zelf.
Zie voor meer informatie: www.jambokenia.nl.

Kirchentag 2017
500 jaar Reformatie zal in allerlei opzichten centraal staan op de 36e Duitse Evangelische Kirchtentag die van 24
tot 28 mei 2017 – het Hemelvaartsweekend – gehouden zal worden in Berlijn en Wittenberg. Het thema van de
Kirchentag is: ‘Du siehst mich’ (‘U ziet mij’ ) uit Genesis 16:3.
De Raad Vorming en Toerusting van de Adventskerk heeft het plan
opgevat om met een groep Zwollenaren aan de Kirchentag mee te
doen. Met het oog op de voorbereiding komt men in de loop van het
seizoen 2016-2017 enkele keren bij elkaar. Een eerste inventarisatie
en oriëntatie vindt plaats op dinsdagavond 11 oktober, 20.00 uur in
de Adventskerk/wijkcentrum SIO.
Informatie: ds. Nelleke Eygenraam (038-4525223, dominel@hetnet.nl),
opgave: raad.vent@adventskerk.nl.
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Benefietconcert in Jeruzalemkerk
Op zaterdag 10 december komt het Christelijk Mannenkoor Staphorst voor een benefietconcert naar de
Jeruzalemkerk. Het belooft een mooi en gevarieerd adventsconcert te worden met samenzang en presentatie van
een project van Dorcas Hulp en Ontwikkeling. Toegang is gratis; aanvangstijd is 19.30 uur.

Muziek met een Plus in de Hoofdhof
Het programma van Muziek met een
Plus, het maandelijkse muziekprogramma op de zondagmiddag in de
Hoofdhof in Berkum, wordt uitgebreid
met optredens van professionele
muziekgezelschappen. Om dit te realiseren is de Stichting Muziek met een
Plus in De Hoofdhof opgericht. De kerkenraad van de Hoofdhof helpt de
stichting met een startkapitaal.

Daarnaast gaat Muziek met een Plus
zelf op zoek naar andere bronnen van
financiering. De collecte bij de uitgang
wordt vervangen door een vaste toegangsprijs van €7,-.
Komende concerten: 23 oktober: EVA
Vocaal Ensemble, vijf zangeressen met
een uitdagend muzikaal optreden; 20
november: Slagwerkensemble Cadenza
uit Twello, twintig musici op divers

slagwerk.
Toegangskaartjes zijn te bestellen via
www.muziekmeteenplus.nl. Hier is ook
volledige seizoensprogramma met uitgebreide informatie aan te vragen.
Meer informatie: Ab Kasper,
muziekmeteenplus@gmail.com of tel.
06-26900994.

Lezingen 50+-gespreksgroep
In de Oosterkerk vinden komend seizoen de volgende lezingen plaats van de 50+-gespreksgroep:
19 oktober:
Sjirk van der Zee met een lezing over Abraham Heschel;
16 november: Tine Nouwen over de Maria Vespers van Claudio Monteverdi;
18 januari:
Arie Slob met een actueel onderwerp van het Historisch Centrum Overijssel;
15 februari:
Theo Rietkerk over de komende Tweede Kamerverkiezingen;
15 maart:
Kick Bras over Protestantse Spiritualiteit;
19 april:
Louisa Vos over wat het meest typerend is voor een Lutheraan.

De lezingen vinden plaats op woensdagochtend in de Oosterkerk en beginnen om
10.00 uur.
Kosten: €5,- (incl. koffie/thee).
Nadere informatie: Bert van de Venis,
tel. 038-4547173 of fam.venis@home.nl.

Opruimingsboekenmarkt in de Grote Kerk
Op zaterdag 22 oktober is er in de Grote Kerk de extra
grote Boekenmarkt, waarbij alle boeken aan worden
geboden met 50% korting. Deze jaarlijkse Opruimingsboekenmarkt trekt steevast honderden bezoekers. Alle

boeken zijn in goede staat; de opbrengst is volledig
bestemd voor de Grote Kerk, voor behoud en restauratie
van dit eeuwenoude godshuis.
De markt is open van 10.30 tot 16.30 uur.
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Beleid en bestuur

“Ik wil het liefst een vertaler zijn”
Over Mariska van Beusichem, de nieuwe stadspastor van Zwolle
Op 25 september heeft Zwolle een stadspastor. Een nieuwe functie hier in de stad, die wordt ingevuld door de
48-jarige theologe Mariska van Beusichem. Trieneke Wubs sprak met haar en schreef dit artikel.
pasklare oplossing te komen als zich moeilijke situaties voordoen. Je luistert en je probeert in elkaar het wezenlijke naar
boven te halen.”

Geloof is een tocht die je maakt, geen setje waarheden

Ds. Mariska van Beusichem / foto: Hans Schaap

Wat is een stadspastor?

Een pastor in de stad, niet gebonden aan een specifieke gemeente,
maar allereerst voor mensen wat verder van de kerk af. Mensen
die niet zo vertrouwd zijn met kerkgang en kerkelijke taal, en
misschien een ander woord voor God gebruiken.

Wie is Mariska van Beusichem?

Een hervormd meisje uit Utrecht die al vroeg wist dat ze dominee
wilde worden, die een soort godsverlangen had. Dit verlangen
bleef en op 18-jarige leeftijd ging ze theologie studeren. In haar
eerste gemeente in Nagele, in de polder, heeft ze geleerd hoe het
is om predikant te zijn in de praktijk. Prachtige leerzame jaren.
Niet alleen voor het vak als pastor, maar ook in het eigen geloof.
Ervaringen van geloof blijken soms moeilijk te verwoorden,
maar ze zijn er en worden gevoeld.

Je kunt met lege handen komen

Inmiddels is Mariska gevestigd in Hattem, werkzaam in Zetten
als deeltijdpredikant en als promovendus bezig met een proefschrift over Thérèse van Lisieux (1873-1897). Mystici proberen
woorden te geven aan het geheim van geloof waar haast geen
woorden voor zijn. Hier wordt Mariska door gegrepen.
Het predikantschap in Zetten vraagt haar naar nieuwe vormen
van kerk-zijn te zoeken, creatief te zijn. Door deze ervaringen
heeft Mariska een mooie visie op het pastorschap: “Je kunt met
lege handen komen. Je praat met mensen over wat wezenlijk is
en dat dient zich vanzelf aan. Daar hoef je geen kunstgrepen
voor uit te halen. Je hoeft als pastor en als mens niet met een

16

“De kerk is mij dierbaar”, zegt Mariska. “Tegelijk heeft de kerk
ook een eigen taal en cultuur die soms minder toegankelijk is.
Daarom wil ik graag een vertaler zijn. Een vertaler van de christelijke traditie naar gewone taal in de cultuur van nu voor mensen
uit Zwolle. Om mensen tot hun recht te laten komen, met ze
mee te denken over hun weg in het leven. Geloven is een tocht,
geen setje waarheden. Er zijn andere termen mogelijk voor
geloof in Jezus, voor God, voor genade.
Als stadspastor kijk ik waar mensen behoefte aan hebben. In de
stad zijn mensen geraakt, maar misschien verbinden ze dat niet
aan Jezus of aan God. Ze hebben hier geen taal meer voor. Ik wil
naar ze luisteren, met ze praten, vragen wat hun bevlogenheid is,
nieuwe geloofstaal met ze ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld
met een cursus autobiografisch schrijven die ik ga geven.
Mensen geven hiermee taal aan het verhaal van hun ziel.”

Loopt de kerk leeg of treedt zij buiten haar oevers?

In Zwolle is de situatie van de PKN-kerken niet rooskleurig, net
als in veel andere delen van Nederland. Het wordt moeilijk om
kerken overeind te houden als er steeds minder leden zijn. “De
vraag is dan: Loopt de kerk leeg of treedt zij buiten haar oevers?
Als je praat over kerk-zijn, bedoel je dan alleen kerk-zijn binnen
de vier muren van dat gebouw, of kijk je ook naar andere vormen
en manieren? De kerk van de afgelopen eeuwen heeft het evangelie
de wereld in gebracht. Er zijn mede daardoor zoveel bezielde
mensen die misschien niet op zondag in de kerk zitten, maar wel
geïnspireerd in het leven staan. Hoe kan de kerk, vanuit haar
eeuwenoude spirituele traditie, deze mensen helpen om te onderscheiden waar het werkelijk op aan komt?”

Grote Kerk in de stad

De Grote Kerk staat midden in de stad. En wil ook midden in
die stad een rol hebben, een positie innemen, aanwezig zijn.
Voor twee dagen in de week wordt Mariska hier stadspastor.
“Als stadspastor heb ik veel ruimte om creatief te werk te gaan.
Dit past bij mij. Maar ik hoef het niet alleen te doen. Naast mij
staat de werkgroep Grote Kerk, en om mij heen staan de collegavoorgangers van de PKN in Zwolle en de vele medewerkers van
de Grote Kerk, waaronder de directeur. Het zal soms ook zoeken
zijn, maar ik heb er heel veel zin in”.

Intrede

Mariska van Beusichem doet op 25 september intrede in de
Grote Kerk als stadspastor Zwolle, aanvang 16.30 uur. Iedereen
is van harte welkom om deze dienst bij te wonen.

Nieuwe Pioniersplek in Zwolle:
‘Centrum voor Geloof en Werk’
Sinds begin dit jaar is ds. Ruilof van Putten door de wijkkerkenraad vrijgesteld om de nieuwe Protestantse Pioniersplek (PPP)
‘Centrum voor Geloof en Werk’ op te zetten. Deze PPP gaat
als commissie onder de AK van de Protestantse Gemeente
Zwolle functioneren en ds. Van Putten blijft als missionair
predikant verbonden aan de Sionskerk. Hierbij zijn presentatie
van die pioniersplek.
Waarom een Centrum voor Geloof en Werk?

Bankier Ken Costa heeft eens gezegd “als het Evangelie niet relevant is voor de werkvloer, dan is het in het geheel niet relevant”.
En Tim Keller zegt: “Het Evangelie is juist ook relevant in de
wereld van het zaken doen, rechten, zorg, politiek en kunst”. New
Yorks Redeemer Church heeft ook zo’n centrum voor Geloof en
Werk.

Wat gaat het Centrum doen?

Het Centrum voor Geloof en Werk (CGW) werkt aan drie manieren
om kerk en werk met elkaar te verbinden:
1. Het online platform van het centrum verbindt mensen door verhalen te delen. Het vormt een bron van inspiratie voor iedereen die
werkt en zich afvraagt hoe je christen kunt zijn op de werkvloer.
Ieder kan hier zoeken naar inspiratie voor haar of zijn positie in
het betaalde of onbetaalde werk, werknemers, ondernemers, leidinggevenden, studenten. De insteek: mensen in een zelfde sector
zoeken elkaar op. Want in de zorg krijg je met andere vragen van
doen dan in de financiële sector. In de productie zijn jouw vragen
waarschijnlijk anders dan in de horeca. We proberen dan ook mensen die elkaar begrijpen, dezelfde taal spreken en dezelfde vragen
en dilemma’s delen met elkaar te verbinden. Tot slot willen we er
ook zijn voor voorgangers. Preken over de omgang met geld en
werk is behoorlijk lastig. Daar wil het centrum bijvoorbeeld met
preekschetsen over relevante onderwerpen ondersteuning bieden.
Zo zullen ook op Preekwijzer.nl voor de landelijke themazondag
‘christen-zijn-op-je-werk’ (6 november 2016) preekschetsen worden gepubliceerd.
2. Regelmatig worden (landelijke) conferenties of workshops georganiseerd. Daar worden relevante thema’s behandeld met ruimte
voor ontmoeting en gelegenheid om samen te bidden, elkaar te
bemoedigen en op te bouwen. Middels netwerken kunnen contacten
ontstaan en zelfs ‘echte’ vriendschappen. Het CGW faciliteert ook
workshops over geloof en werk in de plaatselijke gemeente. Zo
draait er in de Sionskerk dit seizoen een pilot van drie avonden.

Ds. Ruilof van Putten

Waarom start deze pioniersplek?

Als sociaal verband heeft de werkvloer iets van de kerk overgenomen,
zoals iemand eens zei: “bedrijven zijn de kerken van nu”. Op de
werkvloer worden gemeenschappen gevormd, ontstaan vriendschappen en zien mensen naar elkaar om. Dat is ook mijn persoonlijke ervaring toen een lid uit mijn team plotseling overleed.
Christenen maken onderdeel van die teams uit, maar hoe deel je
dan je geloof? Hoe wordt in deze kring zichtbaar wat je drijft?
Hoe wordt het Evangelie (vooral in daden) op de werkvloer
verkondigd? Dat is best wel lastig. Maar we hopen dat via christenen
buiten- en randkerkelijken geïnteresseerd raken in het christelijk
geloof en uitgenodigd worden om een conferentie bij te wonen,
een Alphacursus te gaan volgen of mee te praten in een regionale
sectorkring. Dat is de plek waar het kerk-zijn wordt ervaren.
Buiten de kerk zijn ook wel initiatieven om in deze behoefte te
voorzien. En door deze pioniersplek wordt al dit werk de kerk binnen
gebracht en ook binnen de kerk vorm gegeven. We hopen bijvoorbeeld ook dat de ‘christen-zijn-op-je-werk’-zondag – ook in de
PKN breed wordt opgepakt.

Wie doen er mee?

Het is zeker niet zo dat ik dit allemaal alleen ga doen. Gelukkig
zijn er veel mensen die zich hiervoor in willen zetten. In het kernteam zitten – naast mij – : Cees Hendriks (directeur bij ING en
(beroepbaar) predikant binnen de PKN) en Kees Heutink (een
ondernemer met kennis van platforms). Er is een aantal losse adviseurs en een begeleider vanuit de landelijke kerk, de PKN.
Voor meer informatie kunt u mij gerust bellen of mailen:
Ruilof van Putten, 06 53985426 of dsruilof@kpnmail.nl.
Of kijk op onze website: geloofenwerk.nl.

3. Er kunnen kleine sectorkringen ontstaan via netwerken, de werkvloer en uit de conferenties. Mensen die behoefte hebben aan
verdieping zoeken elkaar op voor intervisie. Ze hebben er behoefte
aan om met mensen in dezelfde bedrijfstak door te praten over hoe
je christen-zijn op de werkvloer vorm geeft. Ze hebben behoefte
aan verdere verdieping om te komen tot werkelijke vernieuwing.
Ze hebben er behoefte aan buiten- en randkerkelijken mee te
nemen naar een plek waar de relevantie van het geloof voor het
dagelijkse werk niet ter discussie staat, maar er vanaf spat.
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Kerkelijk Bureau
Lessen uit De Hoofdhof
Arie van der Zwan heeft (in ruim zestig jaar) geluisterd naar
meerdere Hoofdhofpredikanten en stuurde de redactie van
Gaandeweg enkele herinneringen van “ blijvende invloed”.

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
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

De eerste herinnering is uit de prehistorie van De Hoofdhof.
Want dit kerkgebouw was er nog niet, maar de gemeente was
er wel. Ds. Bos, voorganger in die tijd, bereidde zich graag
voor op de kerkdienst door op zaterdagmiddag te gaan vissen.
De preek kwam natuurlijk niet uit zijn hengel. Maar door de
tijd te nemen stil te zijn voor God, kan Hij ons leren hoe wij
het evangelie kunnen doorgeven.
Ds. Burggraaff maakte een eenvoudige vergelijking. Als een
ruit is gewassen, lijkt al het vuil verdwenen. Maar als de zon
er op schijnt, zien we opeens, dat dit raam nog lang niet
schoon is. Wij zijn geneigd te denken dat het wel goed zit met
ons leven. Maar als we het licht van de Bijbel daar over laten
schijnen, zien we de duistere delen van onze binnenkant.
Ds. Bronswijk is een dichter. Hij gaf ongeveer hetzelfde aan
in een paar dichtregels van zijn oratorium “Het zevende
zegel”:
“Want onder ons heeft Kaïn zijn huis.
En Goliath is een van de onzen.
Ook Judas geeft nog steeds zijn kus.
Herodes pleegt elders zijn kindermoord.”
Om met een andere dichter te belijden:
“ ’t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die U kruisten …”
Ds. Ridderbos had gevoel voor theater. Zijn mooiste preek was
een pantomime. Op zondagmorgen kwam hij de kerk binnen
met een waskom en een handdoek. Een rij stoelen stond in
een halve kring al op het podium. Ds. Ridderbos maakte
Johannes 13 aanschouwelijk door beurtelings de rol te vertolken
van onze Heer, van Petrus, en van de andere discipelen, allemaal zonder iets te zeggen. Het was een indrukwekkend voorbeeld.
Ds. Jeroense legde Psalm 119:105 uit (“Uw woord is een lamp
voor mijn voet, een licht op mijn pad”). Hij zei: “Dat licht was
een olielampje, dat slechts licht gaf voor één voetstap. Zo kan
de Bijbel ons steeds opnieuw iets verder helpen. Als we elke
dag deze hulp gebruiken, zullen we zeker Jezus vinden.”

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 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.

Tapijtmuseum Genemuiden. Foto: Tineke Vlaming
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Bij de kerkdiensten
Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk Zwolle
Elke zondag is er om 16.30 uur een
Michaëlsviering in de Grote Kerk. Het thema
van de vieringen tot en met 9 oktober is:
‘(N)ergens thuis’; dit sluit aan bij de gelijknamige kunsttentoonstelling in de Grote
Kerk. Het thema van de vieringen van 16
oktober tot en met 13 november is:
‘Krachtterm 1517’, dit is in het kader van het
komende Lutherjaar en de viering van 500
jaar protestant; aan de orde komen krachtige
Bijbelse begrippen zoals genade, zonde,

dankbaarheid, verlossing, hoop en vergeving.
Op 25 september is de intrededienst van
stadspastor ds. Mariska van Beusichem (zie
ook pag. 16, red.). Medewerking wordt verleend door de Michaëlscantorij.
Op zondag 30 oktober staat de viering in het
teken van ‘500 jaar protestant’. In 2017
wordt herdacht dat Luther 500 jaar geleden
zijn stellingen bevestigde op de kerkdeur in
Wittenberg, wat later werd gezien als het
begin van de Hervorming. Op zondag 30

oktober start in Nederland officieel de viering van 500 jaar protestant.
Tijdens de gedachtenisviering op
Eeuwigheidszondag (20 november) wordt
het Requiem van Gabriel Fauré uitgevoerd.
Na afloop is er gelegenheid een kaarsje aan
te steken ter gedachtenis aan een geliefde
overledene.
Zie voor verdere informatie: www.grotekerkzwolle.nl.

Bijbel- en Kunstdiensten
In de Bijbel & Kunstdiensten zien we hoe de Bijbel een rol speelt in de kunst. Dominee Hélène Evers vertelt er over. Via de beamer kijken
we naar werken van Chagall en Rembrandt. Organist: Gert Hendriks, violist: Jeroen Knol; aanvang: 19.00 uur. Het thema bij komende
twee Bijbel- en Kunstdiensten is: ‘(N)ergens thuis’, vluchten en thuiskomen in de Bijbel, de diensten zijn betrokken bij de gelijknamige
expositie in de Grote Kerk. Op 2 oktober gaat het over ‘Hagar op de vlucht’ en op 6 november over ‘David en Jezus op de vlucht’.

Open Deur Diensten Sionskerk
De Open Deur Commissie van de Sionskerk in de Aalanden organiseert in het najaar twee Open Deur diensten. Op 9 oktober is de voorganger ds. M. Visser uit Wezep en het Gospelkoor Samen op Weg uit

Bergentheim zal zingen. De dienst op 13 november is een Johan de
Heerdienst met medewerking van Gerwin van der Plaats. Aanvang
voor beide diensten is 16.15 uur.

Opendeurdienst Adventskerk:
Op verhaal komen …
Op 30 oktober om 19.00 uur is de tweede opendeurdienst in de Adventskerk bij het jaarthema ‘vrijheid’.
Verhalenverteller Loek Boer komt met zijn rugzak vol verhalen en iedereen, jong of oud, is van
harte welkom om te komen luisteren. Voor meer informatie: www.verhalenvertellerloekboer.nl.
Na afloop is er een kop koffie en gelegenheid om na te praten.
Loek Boer

Gezamenlijke viering Stinskerk en Open Kring
De kerk maakt een intensieve tijd door.
Veranderingen gaan snel. En daardoor is
het nodig om te heroriënteren op de toekomst van de kerk, ook in het westelijk
deel van Zwolle, in Stadshagen en
Westenholte. De Stinskerk uit Westenholte
en de Open Kring uit Stadshagen hebben
uitgesproken elkaar te willen opzoeken in

hoe kerk te kunnen blijven aan de westkant
van Zwolle. En dat gebeurt ook heel letterlijk, door samen te vieren. Op zondag 13
november (10.00 uur) opent de Stinskerk
de deuren voor zowel de Stinskerkgemeente
als de Open Kring – en natuurlijk voor
iedereen die graag mee wil vieren.
De Open Kring heeft dan geen viering.

En op zondag 29 januari is dat omgekeerd
(om 9.30 uur). In beide vieringen gaan
ds. Wim Andel, interim-predikant van de
Stinskerk, en ds. Margo Jonker, predikant
van de Open Kring, voor. De vieringen
worden met gemeenteleden voorbereid.
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Kerkdiensten

Adventskerk

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

Grote Kerk

Jeruzalemkerk

Oosterkerk

www.michaelsvieringen.nl

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

9.30 uur
ds. J.T. Tissink
Wind in de zeilen-dienst

16.30 uur
Michaëlsviering ds. M.E. Jonker
Intrede stadspastor
ds. M. van Beusichem

9.30 uur ds. J. Mulderij
Heilig Avondmaal
19.00 uur ds. J. Mulderij
voortzetting en dankzegging HA

9.30 uur ds. I.P. Epema e.a.
oec. dienst in OLV Basiliek!
14.00 uur
PERKI-dienst

9.30 uur
ds. I.P. Epema

16.30 uur
Michaëlsviering
ds. I.P. Epema

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

10.00 uur
ds. J.T. Tissink

zondag
9 oktober

9.30 uur
ds. J.T. Tissink
Doopdienst, paralleldienst

16.30 uur
Michaëlsviering:
ds. M. van Beusichem

10.00 uur
dr. T.E. van Spanje, Epe
19.00 uur
ds. J. Mulderij

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

zondag
16 oktober

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

16.30 uur
Michaëlsviering:
ds. N.A. Eygenraam

10.00 uur
ds. J. Mulderij
19.00 uur
ds. W.C. Polinder, Kamperveen

10.00 uur
ds. H. Bousema

9.30 uur
dhr. M. de Vries

16.30 uur
Michaëlsvesper

10.00 uur
ds. J.W. van Barth, Wierden
Themadienst Jongeren
19.00 uur
ds. F.J.K. van Santen, Kampen

10.00 uur
dhr. D.J. Steenbergen
14.00 uur
PERKI-dienst

9.30 uur ds. N.A. Eygenraam
Wind in de zeilen-dienst
19.00 uur Opendeurdienst
met Verhalenverteller Loek Boer

16.30 uur
Michaëlsviering:
dhr. J. Doelman
‘500 jaar protestant’

10.00 uur
ds. J. Mulderij
19.00 uur
prof. dr. J. Hoek, Veenendaal

10.00 uur
ds. I.P. Epema

zondag
25 september
zondag
2 oktober

zondag
23 oktober
zondag
30 oktober
woensdag
2 november
Dankdag
zondag
6 november
zondag
13 november
zondag
20 november
Laatste zondag
kerkelijk jaar
zondag
27 november
Eerste Advent
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Grote Markt 18
Zwolle - Centrum
038-4212512

15.00 uur
Kinderdienst
19.30 uur
ds. J. Mulderij

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

16.30 uur
Taizéviering

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

10.00 uur
ds. E. Urban

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam
Oogstdienst

16.30 uur
Michaëlsvesper

10.00 uur
kand. J.H. van Wijk, Zwolle
Missionaire dienst
19.00 uur ds. J. Mulderij

10.00 uur
ds. I.P. Epema
Kerk- en schooldienst
14.00 uur PERKI-dienst

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

10.00 uur
ds. I.P. Epema

10.00 uur
ds. J. Mulderij Doopdienst
19.00 uur
ds. G.H. Molenaar, Doornspijk

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

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam
& ds. J.T. Tissink
9.30 uur
ds. J.T. Tissink
Wind in de zeilen-dienst

16.30 uur
Michaëlsviering
ds. M. van Beusichem
Requiem

16.30 uur
Michaëlsvesper

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. H. Engelsma, Hellendoorn
19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage
9.30 uur
dhr. M. Westerduin
19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage
9.30 uur
ds. W. Andel Doopdienst
19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage
9.30 uur
StinsContaKt-Zangdienst
19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage

9.30 uur
ds. M.E. Jonker
Doopdienst

10.00 uur
ds. R. van Putten

9.30 uur
dhr. G. Schutte

10.00 uur ds. H. Evers
Doopdienst mmv Sjema
19.00 uur ds. H. Evers
Bijbel- en kunstdienst

9.30 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur ds. E.R. Veen, Zwolle
12.30 uur dhr. H. van Dam
Interactieve dienst
16.15 uur Opendeurdienst

9.30 uur
ds. A. Zweers

10.00 uur
dhr. G. van Vulpen

9.30 uur
ds. M.E. Dijk, Zwolle

10.00 uur
ds. L. van Rikxoort,
Hardenberg

9.30 uur
ds. J. Mulderij
19.00 uur
StinsContaKt-Jongerendienst

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

10.00 uur
ds. R. van Putten

10.00 uur
ds. R.A. Houtman, Epe
19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage, Heilig Avondmaal

19.30 uur
dhr. G. van Vulpen
+ gemeenteavond

19.30 uur
ds. W. Andel

9.30 uur
ds. N. Beimers
Doopdienst

10.00 uur ds. H. Evers
Oogstdienst
19.00 uur ds. H. Evers
Bijbel- & kunstdienst

10.00 uur
ds. G. de Goeijen ZWO
19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage

10.00 uur
zie Stinskerk

10.00 uur ds. H. Evers
Kerk- en schooldienst
De Aquarel mmv Sjema
16.15 uur Opendeurdienst

10.00 uur ds. W. Andel &
ds. M.E. Jonker (gezamenlijke dienst)
19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage

9.30 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. H. Evers
& dhr. G. van Vulpen

10.00 uur ds. W. Andel
& mw. L. Brugmans
19.00 uur
StinsContaKtdienst

10.00 uur
ds. P. Both, Spijkenisse

10.00 uur
ds. E. van ’t Slot
19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage

9.30 uur
ds. M.E. Jonker

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

10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

zondag
25 september
zondag
2 oktober

10.30 uur
pasteur D. Ribs

zondag
9 oktober
zondag
16 oktober

10.30 uur
pasteur D. Ribs

zondag
23 oktober
zondag
30 oktober
woensdag
2 november
Dankdag

10.30 uur
pasteur H. Spoelstra
Jongerendienst

zondag
6 november
zondag
13 november

10.30 uur
mw. M. Eekels

zondag
20 november
Laatste zondag
kerkelijk jaar
zondag
27 november
Eerste Advent
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Kerkdiensten

Collectedoelen

zondag
25 september
zondag
2 oktober
zondag
9 oktober
zondag
16 oktober
zondag
23 oktober
zondag
30 oktober
woensdag
2 november
Dankdag
zondag
6 november
zondag
13 november
zondag
20 november
Laatste zondag
kerkelijk jaar
zondag
27 november
Eerste Advent

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 25 september: Stille armoede
zondag 2 oktober: Kerk en Israël
zondag 9 oktober : Exploitatie PGZ
zondag 16 oktober: Werelddiaconaat
zondag 23 oktober: Onderhoud kerkgebouwen
zondag 30 oktober: Extra diaconie
woensdag 2 november: Zending/GZB
zondag 6 november: Kerk in Actie
zondag 13 november: Wijkkas
zondag 20 november: Stille hulp
zondag 27 november : Zwolse migrantenkerken

De Hoofdhof

Lutherse Kerk

ds. L.A. Burggraaff

tel. scriba: 06-40715958

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaf

9.30 uur
ds. I.P. Epema e.a.
oec. dienst in OLV Basiliek

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. M.E. Dijk
mw. A. Westerduin, ’s-Heerenbroek
ds. W. Steenbergen
ds. G.L. Kruizinga

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
prof. dr. R. Roukema
Gezamenlijke dienst in LK
Kampen

ISALA
MOLENHOF
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. Th. Sloot
ds. A. den Besten
drs. E. Akkerman, Klazienaveen
mw. B. van de Loosdrecht

9.30 uur
ds. P. Ros, Hasselt
19.00 uur
Vesper

10.00 uur
pastor M.J. Dusseldorp

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. E.L.J. de Haar
dhr. A. Palland, Mastenbroek
ds. G. Kruizinga
ds. J. Vonk

9.30 uur

10.00 uur
ds. J. Bras

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. A.J. Hasker
ds. A. Jonkman, Veenendaal
mw. J. Gerretzen-Veldhuis

BERKUMSTEDE
ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

15.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. M. Hukubun (Heilig avondmaal)
dhr. F.J.G. Broekhoff
ds. H. Marsman, Deventer
ds. J. Vonk (Schrift & Tafel)
ds. G.L. Kruizinga (Schrift & Tafel)

ISALA
MOLENHOF
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. M.E. Dijk
ds. J. Jonkmans
ds. Woudenberg, Westerhaar
ds. J. Janssen

ISALA
MOLENHOF
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. A.J. Hasker
ds. H. Olde
ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
ds. J. Vonk
ds. G.L. Kruizinga

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. F.J.G. Broekhoff
ds. J. Kuik, Kampen
dr. G. van Klinken

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. E.L.J. de Haar
ds. K. de Graaf, Kallenkote
ds. J. Vonk
ds. G.L. Kruizinga

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. M.E. Dijk
ds. J.P. van Ark, Wapenveld
ds. G.L. Kruizinga

Kerkweg 26

Zwolle - Berkum

Koestraat 4

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

Zwolle

www.elkz.nl

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff
Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. H. Günther

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

19.30 uur

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

10.00 uur
pastor M.J. Dusseldorp
Oogstdienst

9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle

10.00 uur
ds. A. Zweers

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. T.K. van Dam
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
mw. B. Nowak-van de
Loosdrecht

De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bekend op 30 augustus 2016
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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 - 4212443
06 - 19440859

038-4535064 06-33205179
bagijnehof@oosterkerk.nl

Westerduin Talent
Telefonische
fondswervers in Zwolle
Telefonische
gezocht!
fondswervers in Zwolle
gezocht!

Wie zijn wij?
Westerduin Talent
bemiddeld in bijbanen,
startersbanen voor

Wie
zijnenwij?
studenten
young

professionals.
Westerduin Talent
bemiddeld in bijbanen,
startersbanen voor
studenten en young
professionals.

Bepaal zelf je eigen werktijden!
WIL JIJ IETS GOEDS DOEN
WAT? GOEDE DOELEN FONDSWERVER
Bepaal
zelf EN
je eigen
VOOR DE MEDEMENS
WAAR?werktijden!
ZWOLLE OF AMERSFOORT
DAAR OOK NOG EENS VOOR
UREN? 9-18 PER WEEK
WIL JIJ IETS GOEDS DOEN
WAT? GOEDE DOELEN FONDSWERVER
BETAALD KRIJGEN?
VOOR DE MEDEMENS EN
WAAR? ZWOLLE OF AMERSFOORT
DAAR OOK NOG EENS VOOR
UREN? 9-18 PER WEEK
BETAALD KRIJGEN?

Contact
0318-760460
Contact

info@westerduintalent.nl
www.westerduintalent.nl

0318-760460
info@westerduintalent.nl
www.westerduintalent.nl

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!

'LH]HUNDGHr=ZROOHrZZZZLHWHQVFKRHQFRPIRUWQO

DICHTBIJ EN

persoonlijk,

EIGENTIJDSENEN
ALTIJD
CREATIEF
CREATIEF PROFESSIONEEL.
Melden overlijden: 038 453 63 20 24 uur per dag

www.meander-uitvaartbegeleiding.nl
Huize Hofvliet - Katerdijk 1 - 8011 BK Zwolle

