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Kerst, God komt heel dichtbij …
De volkstelling te Bethlehem, schilderij van Pieter Brueghel (16e eeuw)
Op het schilderij hierboven zien we op de voorgrond Jozef _ te herkennen aan de zaag _ en Maria
op een ezel. Ze zijn op weg naar de bomvolle herberg, waar functionarissen druk zijn met het registreren
van de bevolking voor het heffen van de belastingen. Opvallend is dat Brueghel Bethlehem als een
zestiende-eeuws Vlaams dorp weergeeft, waar kinderen en volwassenen genieten van sneeuw- en
ijspret. Hiermee plaats hij het kerstverhaal in ‘zijn tijd’. Voor Maria en Jozef was geen plaats in de
herberg. Hoe is dat in de tegenwoordige tijd? Wie krijgt bij ons een plek in de herberg? In deze uitgave
van Gaandeweg gaan we hier nader op in.
Op 7 februari verschijnt het eerste nummer van Gaandeweg in 2017, met als thema ‘Licht van de
morgen’. Het wordt een Paasnummer, waarin we onder meer aandacht willen schenken aan paaskaarsen, kunstenaars die ‘het licht vangen’ en mensen die na een moeilijk tijd het licht weer gaan
zien. Kijk in het colofon hieronder voor de inlever- en verschijningsdata.
Het Pinksternummer komt uit op 18 april en heeft als thema: ‘Op vleugels van de wind’. Suggesties
van lezers voor onderwerpen die bij dit thema aansluiten, zijn tot eind januari per e-mail of post welkom.
Tot slot: bij de vorige editie van Gaandeweg trof u een brief aan met het verzoek om een vrijwillige
bijdrage over te maken. Alleen met voldoende financiële steun van de lezers kunnen we ook in
2017 weer vijf mooie nummers maken. Voor de volledigheid nogmaals de bankgegevens: IBAN
NL38FVLB0699769167. Elk bedrag is welkom. We hopen op uw medewerking!
Redactie Gaandeweg

Colofon
Gaandeweg is het magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle,
de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle en De Hoofdhof Berkum
Negende jaargang nr. 5, december 2016/januari/februari 2017
Verschijnt in 2016 vijf keer. Oplage: 6000
Redactie:
Ad Geerling (hoofdredacteur), Karin Vrieling (eindredacteur), Saskia Dankers, Rob van Harten en Jan Nauta
Advertentiebeheer
Kerkelijk Bureau tel. 038 - 421 75 96
Vormgeving en grafische productie:
Dit magazine is milieuvriendelijk geproduceerd door Upmeyer Grafimedia Zwolle
Aanleveren kopij en foto’s:
De volgende Gaandeweg verschijnt in de week van 6 februari en loopt tot en met zaterdag 22 april.
Kopij en foto’s dienen uiterlijk zaterdag 7 januari te zijn aangeleverd via:
kerkbladgaandeweg@gmail.com of schriftelijk bij het Kerkelijk Bureau.
Er is in Gaandeweg ruimte voor berichten uit de wijkgemeenten en aankondigingen van andere
kerkelijk gerelateerde activiteiten. De redactie beoordeelt of deze van belang zijn voor zoveel
mogelijk lezers.
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Plaats in de herberg?

Geen plaats in de herberg

Driedimensionaal nagemaakte illustratie van Kees de Kort; foto: Tineke Vlaming

Kerst, Jezus is geboren. Het is een prachtig feest dat wij weer mogen vieren. De kern van het feest is dat
God dichtbij de mensen komt. In Jezus komt Hij bij ons wonen. Hij wordt mens. Die grote God, de
Schepper van hemel en aarde komt in Zijn schepping wonen, wordt een schepsel.
Jezus wordt ook wel Immanuël genoemd: God met ons.
Het zijn allemaal grote woorden. Maar het begint heel klein.
Maria is zwanger. Jozef en zij zijn al dagen op weg van Nazareth naar Bethlehem. Moe zijn ze geworden.
Het is druk op de wegen, druk in de herbergen. Het hele land Israël is vol reizende mensen, vol Romeinse
soldaten in die dagen van keizer Augustus.
Eigenlijk kun je beter niet zwanger zijn als je een dergelijk grote reis moet maken. Maar Maria heeft geen
keus. Eindelijk, daar is Bethlehem! Jozef en Maria hebben hun reisdoel bereikt, de stad van David. In de
stad waar eens de koning van Israël woonde, zal de nieuwe koning van Israël geboren worden, Jezus de
koning van de wereld, de Messias. Maar zover is het nog net niet, hoewel Maria voelt dat de bevalling
spoedig zal aanbreken.
Jozef klopt aan bij de herberg. Kunnen zij misschien een kamer krijgen, een bed om uit te rusten? Nee, er is
geen plaats in de herberg. Ja, misschien in de stal dan maar…
De Here God moet er wel veel voor over hebben om dicht bij mensen te leven. Jezus, de Zoon van God
wordt niet heel hartelijk ontvangen in deze wereld. Het begint met “Geen plaats in de herberg”. En als Jezus
dan geboren is en in een kribbe wordt gelegd, in een voerbak voor dieren, dan zal snel een vervolging beginnen, de kindermoord in Bethlehem. Een koningskind kunnen we niet gebruiken … Het jonge gezin moet
meteen op de vlucht naar Egypte.
De Heer heeft er blijkbaar alles voor over om dichtbij ons te leven, om met ons mee te leven, zelfs armoede,
uitsluiting, vervolging en haat. Hij wordt een vluchteling. Hij wordt een van ons. En zo kan Hij ons
begrijpen. Alles wat jij meemaakt, heeft Hij ook meegemaakt.
Kerst, God komt heel dichtbij. En jij? Jij mag heel dichtbij Hem komen, precies zoals je bent. Met je leven,
je verdriet, je vreugde, je wonden en je zonden knielen bij dit Kind. En Zijn licht zal schijnen over jou en in
jou. Daar wordt jij een ander mens van, een lichtpuntje. Jij mag zo Zijn licht verder laten schijnen.
Ik wens u en jou een heel gezegend Kerstfeest.
Hélène Evers (Predikant Sionskerk)
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Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten
van God. (Efeziërs 2:19)

Plaats in de herberg
Ik zag hem voor het eerst langs de lijn van het voetbalveld
van CSV’28. Een goed verzorgde man die aandachtig de
training van het team volgde waarin zijn twee zoons, en
die van mij, spelen. Ik stelde mezelf aan hem voor en
merkte al gauw dat hij geen Nederlands sprak. ‘Ah’,
schoot het door mij heen, ‘ik heb ergens gelezen dat wij
twee spelers uit een Syrisch gezin in ons team zouden
krijgen.’
Mijn aanname klopte. Chalid was samen met zijn vrouw
en drie kinderen vanuit Kobani gevlucht naar Nederland.
Ik bood aan hem en zijn zoons de volgende zaterdag op
te halen en naar de wedstrijd te brengen. Na de wedstrijd,
die overigens met 7-3 door onze jongens gewonnen werd,
nodigde hij mij uit voor een kopje koffie. En zo belandde
ik op zaterdagmorgen in Stadshagen bij Syrische vluchtelingen op de bank. Die avond aten Chalid en zijn gezin
bij ons. De week daarop gingen ze mee naar de kerk en
aten wij bij hen. Wekelijks komen we nu bij elkaar over
de vloer.
Deze wending in ons leven heeft mij persoonlijk verrast.
Ik had niet verwacht zo nauw betrokken te raken bij
vluchtelingen. Natuurlijk wist ik dat veel vluchtelingen
naar Nederland kwamen, maar ergens bleef het ver van
mijn bed. Daar komt bij dat ik van nature nogal gesteld
ben op mijn privacy en rust. Buiten een kleine kring van
intimi hebben wij niet wekelijks gasten over de vloer. De
afgelopen jaren was mijn leven eigenlijk ook veel te vol
om spontaan nieuwe relaties aan te kunnen gaan.
In het voorjaar heb ik echter een aantal keuzes gemaakt
die erin resulteerden dat ik minder – en minder intensief
– ging werken en meer ‘marge’ in mijn leven aanbracht.
Ik ontdekte weer wat het was om als gezin een weekend
te beleven, in plaats van steeds maar ergens te preken. Ik
genoot van avonden thuis op de bank, in plaats van steeds
maar weer te vergaderen of te werken. Mijn leven werd
leger en daardoor ook voller. De ruimte die in mijn agenda
ontstond, vertaalde zich ook naar ruimte in mijn hart.
Steeds vaker nodigden mijn vrouw en ik spontaan mensen
uit of gingen we ergens op bezoek. En toen wij Chalid en
zijn gezin ontmoetten, vonden we het alleen maar mooi
om een relatie met hen aan te gaan. Er was namelijk
plaats in de herberg van ons hart.

burger, nee, bij hem word ik voor vol aangezien, in Jezus
Christus. Even verderop in Efeziërs bidt Paulus dat
“Christus door het geloof in uw harten woning make”.
Christus zoekt ruimte in onze levens, marge in onze harten
en in onze agenda’s die hij kan vullen met zijn aanwezigheid.
Hij zoekt een plaats in onze herberg. Voor mij betekende
het dat ik een aantal zaken in mijn leven drastisch moest
veranderen. Ik moest ruimte creëren, een plaats in de
herberg scheppen, door mijn agenda en hoofd leger te
maken en vaker ‘nee’ te zeggen. Die ruimte wordt nu
week na week gevuld door geluk en momenten van
vreugde, door wezenlijke verbinding met mensen – en
met God.

De tekst uit Efeziërs raakt mij. In de herberg van God is
plaats voor mij. Niet als vreemdeling of als tweederangs

foto: Tineke Vlaming

Henk Stoorvogel (Voorganger Vrije Evangelisatie Zwolle)
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Plaats in de herberg?

Kerstevent 2016 in Zwolle
Een dag vol figuranten, koren en de grootste kerststal van Nederland in de binnenstad van Zwolle. Het
zou niet vreemd zijn als u er misschien al wat over gehoord hebt. Maar misschien heeft u dit nog even
gemist. Op verzoek van Gaandeweg schrijft Wim van Ree, diaconaal consulent Protestantse Gemeente
Zwolle, in dit artikel over het Kerstevent 2016.

Foto gemaakt tijdens de
Kerstwandeling die in 2015
in Stadshagen georganiseerd werd door PGZ-wijkgemeente Open Kring en
de Gereformeerde Kerk
vrijgemaakt (de Fontein).
Herbergier en zijn vrouw:
dhr. en mevr. Gort.
foto: J.W. Faber

Het begon allemaal toen leden van verschillende kerken en
gemeenten in Zwolle met name in de binnenstad de achterliggende gedachte van Kerst onder de aandacht wilden brengen. Voor veel Zwollenaren is het geboorteverhaal van Jezus
namelijk ver weg of soms geheel onbekend. Sommigen zullen
nog weten dat Jezus is geboren. Maar wat hij in vredesnaam
kwam doen?

Aanleiding

Je kunt natuurlijk traditioneel op een zeepkist midden in de
Diezerpromenade het evangelie verkondigen en flyers uitreiken, die uiteindelijk terecht komen als bodem van het
aardappelschilmandje. Het bestuur van Michaël Events, dat
het Kerstevent organiseert, wilde echter de kerstgedachte op
een creatieve en toegankelijke manier onder de aandacht
brengen. Het Kerstevent biedt meteen de kans om mensen
uit te nodigen en enthousiast te maken voor de kerst(nacht)diensten en andere kerstactiviteiten die de kerken in Zwolle
organiseren.

Hoe doen we dat?

De kracht van de actie is dat de kerken zich gezamenlijk
presenteren aan de Zwolse bevolking. Daarbij vertellen we
niet alleen wat de diepere gedachte van Kerst inhoudt, maar
we laten het ook zien. Een voorbeeld: een grote groep studenten gaat die dag in de Grote Kerk samen met het Leger
des Heils voor ouderen zorgen die het event bezoeken.
Daarvoor wordt een groot aantal ouderen opgehaald van de
verzorgingshuizen waarin zij verblijven.

Niet alleen mooie woorden
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Het event vindt plaats op zaterdag 17 december 2016.
Op verschillende plaatsen in de binnenstad vinden er allerlei
activiteiten plaats. Het programma start om 10.00 uur en het
event wordt om 16.00 uur op de Grote Markt afgesloten.

Wanneer?

Een kort resumé. Bij de acht bruggen en straten die toegang
bieden tot de binnenstad staan twee Romeinse soldaten
opgesteld. Zij worden vergezeld door twee engelen. Beiden
heten de bezoekers van de stad welkom en attenderen op het
programma van het Kerstevent. Verder is er Achter de Broeren
een kinderplein en op het Gasthuisplein een jongerenprogramma. Zo zijn er op allerlei plekken verschillende activiteiten. Dit is allemaal te vinden op de website
www.kersteventzwolle.nl.

Wat is er allemaal te doen?

Zo wordt op een originele wijze de boodschap van Kerst
doorgegeven zonder de mensen hiervan te gaan overtuigen.
Wellicht stimuleert het hen om met de boodschap van Kerst
aan de slag te gaan. Meer pretenties heeft het Kerstevent
overigens niet.
Ook kan het een stimulans voor kerken opleveren om in de
buurt samen te werken. Op de flyers met uitleg over het Kerstevent, komt ook een verwijzing naar diensten die de kerken
rondom Kerst organiseren. Deze worden niet gerubriceerd
naar kerkgenootschap of gemeente, maar opgenomen per
buurt.

Samen zonder pretenties

Herbergier van Zwolle
Bij dit themanummer ‘Plaats in de herberg?’ kunnen we niet heen
om Joop van Ommen, initiatiefnemer van dak- en thuislozenopvang
De Herberg. Riet van der Wenden sprak met hem.

Wat drijft deze immer in zwart geklede herbergier? Joop reageert
nuchter: “Verplaats je in de mensen. Doe alsof je het zelf bent of
je kind die daar koud, hongerig en ellendig op je deur klopt. Die
stuur je toch niet terug de straat op?” Zo simpel kan het blijkbaar
zijn. Voor kerkmensen, of gelovigen in het algemeen, heeft hij een
extra boodschap: “Lees de Bijbel maar. Daar staat het duidelijk in.
Je laat niemand in de kou staan. Je deelt je eten en je geeft een
bed.” Op felle toon: “Ieder mens is voor mij gelijk en heeft zijn
eigen verhaal. Of het nou de burgemeester of een dakloze is.”

“Het opkomen voor de zwakkeren is mij met de paplepel ingegoten,” vertelt Van Ommen trots, “mijn vader stierf toen ik twaalf
was en mijn moeder moest het maar zien te rooien met vier
kinderen. Maar ondanks de grote armoede was er bij ons altijd
plek voor anderen. Haar motto was: waar vijf van eten, kunnen
er ook tien van eten. Soms zag ik ’s morgens onbekenden de trap
afstommelen, die had ze dan onderdak gegeven.” Na een onstuimige jeugd werd hij op zijn achttiende taxichauffeur. Vanaf de
achterbank hoorde hij de meest schrijnende verhalen. Joop liet
zijn hart spreken en deed wat zijn moeder hem voorgeleefd had.
Hij bood bed, bad, brood. Eerst thuis, vervolgens in de kleedkamers en weer later in containers achter de WRZV-hallen.

Na jaren soebatten volgde in 2009 professionele en structurele
opvang in De Herberg aan de Nijverheidsstraat. Wie denkt dat het
werk van Van Ommen daarmee klaar is, maakt een misrekening.
Als herbergier weten de bewoners hem uitstekend te vinden. Zo
blijft hij nauw bij hen betrokken en waar nodig springt hij voor
ze in de bres. “Regeltjes mogen niet belangrijker worden dan
mensen. Ik redeneer andersom en soms botst dat.”

Joop van Ommen draagt ook de eenzamen in onze samenleving
een warm hart toe. Zo organiseert hij al jarenlang het kerstdiner

foto: Ad Geerling

voor minima in de WRZV-hallen. “Er zijn meer aanmeldingen
dan plaatsen,” vertelt Van Ommen, “er is enorme behoefte aan
gewoon menselijk contact.” Rondom dit jaarlijkse kerstdiner is
het niet zo moeilijk vrijwilligers te krijgen, daarna haken veel
mensen weer af. “Maar voor de dakloze is de situatie in de rest
van het jaar niet anders.” Zonder optimisme en een heilig geloof
in de goede zaak, is dit levenswerk niet vol te houden, weet ook
Van Ommen. ”Geloof, hoop en liefde horen bij elkaar. Je kunt ze
niet scheiden. Ze zijn voor mij even belangrijk.”

Joop van Ommen begon medio jaren zeventig speciaal
voor straatjongeren de Woensdag Recreatie
Zaalvoetbal Vereniging (WRZV). In de jaren tachtig
vonden Joop en zijn jongens onderdak in de sporthallen aan de Zwolse Buitengasthuisstraat. Naast
voetbal, gehandicaptensport en andere activiteiten
bood Joop in de WRZV-hallen ook onderdak aan
dak- en thuislozen, onder het motto ‘rode draad,
niemand op straat’.
(bron: www.herbergzwolle.nl)

Eetcafé
Al ruim twintig jaar bestaat er in Zwolle een Eetcafé. Daar
wordt elke woensdag een gratis warme maaltijd aangeboden
voor mensen die dat om de een of andere reden nodig hebben.
Sommigen komen omdat ze financieel moeilijk kunnen rondkomen, anderen zoeken hier een beetje gezelligheid. De laatste
jaren komen er elke week zo’n 70 á 80 gasten.
Het Eetcafé, onder de vlag van Er is Hoop, wordt gehouden in
het restaurant van de WRZV-hallen aan de Buitengasthuisstraat 8. De maaltijden worden in de keuken van het restaurant
klaargemaakt. Alles wordt gedaan door vrijwilligers uit
verschillende kerken.
Om 17.00 uur worden de gasten ontvangen met koffie, thee,
frisdrank. Om 17.45 uur wordt er gezamenlijk gegeten. Er is
ook een korte Bijbeloverdenking tussen hoofdgerecht en toetje.

Na afloop kunnen de gasten nog blijven om bij te praten en
nog wat te drinken (tot 19.30 uur).
Zo is ook het Eetcafé een stukje herberg. De gasten zien er
elke week naar uit. We houden regelmatig spelletjesavonden
en dergelijke.
U bent welkom om een keer langs te komen. U hoeft zich niet
vooraf aan te melden, mag wel. Het Eetcafé geeft ook gelegenheid aan studenten om er stage te lopen. U kunt ook mensen uit
uw omgeving die aandacht nodig hebben, naar ons verwijzen.
Voor meer informatie: eetcafe@erishoopzwolle.nl,
Mark Groothuis: 06-15013760 of Jaap Klaassen: 038-4654213.
Op 23 december wordt in de WRZV-hallen het jaarlijkse
Kerstdiner verzorgd. Ook daar is iedereen welkom.
Inloop 17.00 uur, eten 18.00 uur.
Zie: info@vriendenvandeherberg.nl.
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Is er plaats in een herberg verder weg?
Je bent jarenlang lid van die ene kerkelijke gemeenschap, je voelt je daar thuis, er is voor jou plaats in die herberg. Door
omstandigheden – je werd ernstig ziek, ook voor jou kwam ouderdom met gebreken – ben je genoodzaakt naar elders in of
buiten de stad te verhuizen. Daar is een plek voor jou gevonden, daar ben je gaan wonen.
Is er dan nog steeds met die thuiskerk een band? Het is fijn om te horen als daar metterdaad aandacht voor is. Maar hoe doen
kerkelijke gemeenten dat, hoe onderhouden ze dat contact? Die vraag heeft Ad Geerling voorgelegd aan enkele mensen die
in de verschillende wijkgemeentes van de PGZ daar iets over konden en wilden vertellen.
“Als gemeenteleden vanwege gezondheid of leeftijd moeten
verhuizen naar een verzorgingstehuis of een verpleeghuis dan
blijven de pastorale, en vaak ook de persoonlijke contacten met
de gemeente bestaan.” “Zeker als er al een langere band is met
de (thuis)kerk en het voor de persoon zelf moeilijk is om met
de nieuwe wijkgemeente nog iets op te bouwen.” “Als wijkgemeente streven we ernaar met iedereen in contact te blijven, zodat
niemand buiten de pastorale aandacht valt.”
Die contacten worden op allerlei manieren onderhouden, door
de predikant zelf “als er een persoonlijke pastorale band is
gegroeid” of door een bezoeker, die door de dominee voor dat
gemeentelid gezocht is, een pastoraal medewerker (vrijwilliger) of
een lid van de bezoekgroep. Dat contact kan per telefoon gelegd
worden, maar ook gaan leden van de bezoekgroep werkelijk bij
deze gemeenteleden op bezoek. Van de mensen die in zorginstellingen wonen, worden lijsten gemaakt. Een voor het ouderenpastoraat onlangs aangestelde pastoraal werker maakt van zo’n
“lijstje dankbaar gebruik om als pastor deze mensen regelmatig
te bezoeken.” Zij heeft als voornemen om dat minstens twee keer
per jaar te doen. Wijkgemeentes proberen onderling pastoraat
te stimuleren en de contacten ook levend te houden door in
kerkbrief of zondagsbrief namen en adressen van ‘verre’ gemeenteleden te noemen – ‘we denken aan mensen die in (bijvoorbeeld)
de Havezathe wonen’ – in de hoop dat er vanuit de wijkgemeente
met kaarten en brieven contacten worden onderhouden.

Is er binnen de wijk een zorginstelling, dan probeert een wijkgemeente speciaal daarvoor een bezoekgroep te vormen, met
daarin zo mogelijk een ouderling, al willen “de meeste mensen
het liefst hun dominee ontmoeten.” En door regelmatig in zorginstellingen in diensten en vieringen voor te gaan, houden
predikanten contact met in een dergelijk huis wonende leden.
In het Zonnehuis is een speciale kerkeraadscommissie met de
predikant verantwoordelijk voor het pastoraat. In die commissie
zijn diverse kerkgenootschappen vertegenwoordigd.
Wijkgemeentes organiseren voor het onderling contact bijzondere
samenkomsten: seniorenmiddagen, bijvoorbeeld in de advent- en
in de veertigdagentijd, soms met een maaltijd, seniorenreisjes
zelfs, allemaal gelegenheden waar je oude bekenden kunt ontmoeten. Daarvoor kunnen de (verhuisde) mensen gehaald worden.
Dat mensen gehaald worden, geldt ook als men het Avondmaal
mee wil vieren. Die viering kan ook bij het ‘verre’ gemeentelid
gevierd worden; de dominee komt dan vergezeld van een diaken
op bezoek; een viering in de intimiteit van huis- of ziekenkamer
geeft een intense beleving, van gemeentelid én diaken en predikant. Ook wat de begeleiding bij ziekte en in de laatste fase
van het leven betreft, komt de verantwoordelijkheid daarvoor
bij de dominee of pastor te liggen. Daardoor wordt de band
met de thuiskerk zelfs hechter en intensiever beleefd. Zo blijft
er plaats in de herberg, ook als je verder weg komt te wonen.

Zwolle: herberg voor vluchtelingen
Ad Geerling, hoofdredacteur van Gaandeweg, schreef bijgaande tekst
over hoe Zwollenaren zich hebben ingezet voor vluchtelingen en rondom
hen gingen staan.

Op weg naar Kerst zullen we ons realiseren dat het Kerstkind, geboren in
de stad van koning David, al snel letterlijk noodgedwongen een vluchtelingenkind werd. Jozef en Maria moesten met de pasgeboren Jezus vluchten voor
het geweld van de paranoïde koning Herodes. Ze weken uit naar Egypte,
zo vertelt het evangelie (Matt. 2: 13-15).
Hebben kerkmensen, daardoor geïnspireerd, iets met vluchtelingen? In
Zwolle bleek dat de afgelopen jaren zeker het geval.

Hartverwarmend
In opdracht van het COA, het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, hebben
het Diaconaal Platform en de stichting Present onderzocht wat de kerken
te bieden hadden voor de opvang van vluchtelingen die in Zwolle terechtkwamen. Ze constateren in een bericht op de website van Present dat het
aanbod ‘hartverwarmend’ was, zoveel mensen die zich wilden inzetten
voor de opvang van de vluchtelingen die het COA in de IJsselhallen een
tijdelijke opvang bood. Waar moeten we dan aan denken?
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Vlucht naar Egypte; foto: Tineke Vlaming

Toen bekend werd dat er 400 alleenstaande mannen op stapelbedjes in
de IJsselhallen zouden komen te zitten zei de Zwolse samenleving
hartgrondig: “Ja maar dát kan niet!” aldus Elsje Goudswaard, “die
mannen moeten wat te doen krijgen”.
Op de site van Vluchtelingenwerk Nederland wordt op 30 september
2014 gemeld: “In Zwolle krijgen we veel hartverwarmende reacties
van mensen die iets voor de vluchtelingen in de IJsselhallen willen
betekenen. Het is geweldig om te zien hoe Zwollenaren om deze
vluchtelingen heen gaan staan!”

Activiteiten buiten de IJsselhallen
Er melden zich vele vrijwilligers om met die mannen iets te gaan
doen, zelfs meer vrijwilligers dan asielzoekers. Ja, maar hoe moet dat
nou, vroeg men zich bij het COA, af. De stichting Present bood aan
om, samen met het Diaconaal Platform een en ander te coördineren.
Elsje Goudswaard was de coördinator van de activiteiten die ontplooid werden.
Het COA dacht aan activiteiten buiten de hallen. Die mannen moesten
daar niet op een kluitje de hele dag duimen zitten te draaien. COA
vroeg de kerken: Jullie hebben gebouwen, jullie hebben mensen,
kunnen jullie ze activiteiten aanbieden, elke week op een vaste tijd
dezelfde activiteit waarbij jullie mannen die daar aan mee willen
doen ophalen en na afloop weer terugbrengen?
De Lutherse kerk bood al direct spontaan aan de mannen taallessen
te geven. Voor die activiteit meldden zich zo al 60 man.
Er waren vrijwilligers die van hardlopen houden en dat ook geregeld
doen. Die wilden dat wel met een paar van die mannen gaan doen.
Zij verzamelden van alles daarvoor in, zij zorgden voor schoenen,
voor kleding, voor hesjes voor de mannen. Er werd veel meer georganiseerd. Present somt op (in een verslag van een evaluatieavond):
sporten, spelletjes, Nederlandse les, stadswandelingen, een bezoek
aan de Fundatie, koffieochtenden met vliegeren, schilderles, een
kampvuuravond, wilgen knotten et cetera (26 januari 2015).
Tweede keer noodopvang
Op 14 juli 2015 meldt het ANP: “De noodopvang voor vluchtelingen
in de IJsselhallen in Zwolle gaat over enkele dagen open. Dat liet het
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdagavond tijdens een
informatiebijeenkomst weten.”
Het COA koos opnieuw voor Zwolle wegens de goede ervaringen
vorig jaar: “We zijn blij met de steun uit de stad. Veel vrijwilligers
meldden zich aan, hopelijk is dat dit jaar weer zo.”

In 2015 organiseerden Present en het Diaconaal Platform maaltijden
waarvoor de asielzoekers bij vrijwilligers thuis uitgenodigd werden.
“En het is ook nog wel leuk te vermelden,” vertelt Elsje
Goudswaard, “dat er nog een bedankavond georganiseerd is door
vrijwilligers en asielzoekers samen, in theater De Spiegel en dat burgemeester Meijer daar een dankwoord heeft gesproken.”

Beautiful city …
Op de site van Present is te lezen dat dat op maandag 7 december
was, een avond met muziek van een trio van asielzoekers uit de
IJsselhallen, met studenten van ArtEZ die de verschillen in het vieren
van verjaardagen verbeeldden, met filmpjes van de vele activiteiten,
enzovoorts. Op die website is ook een reactie te lezen van iemand
die in de IJsselhallen opgevangen is: “Left yesterday a beautiful city
name Zwolle. Have spent the 53 days of the most beautiful days of
my life. I met wonderful friends. I would like to tell them thank you
for all the love you give. I love to see you again. To the meeting
Zwolle” (Verliet gister een mooie stad genaamd Zwolle. Heb er 53
van de mooiste dagen van mijn leven doorgebracht. Ik ontmoette
prachtige vrienden. Ik zou ze willen zeggen: dank je voor alle liefde
die jullie geven. Graag weer tot ziens. Een ontmoeting in Zwolle.)

Column
Herbergzaamheid voor
ex-gedetineerden
Hoe doen de kerken dat? Dat was de vraag van de redactie aan
mij als justitiepastor.
Volgens een onderzoeksverslag dat dit voorjaar werd gepubliceerd over ’Religieus geïnspireerde nazorg aan ex-gedetineerden in Zwolle’ is er van nazorg door de kerken bijna geen
sprake en de vele religieus geïnspireerde vrijwilligers die actief
zijn binnen en buiten de bajes doen dit veelal op persoonlijke
titel en koppelen weinig terug naar hun kerkelijke achterban.
Maar verder?
Ik heb een wellicht veel interessantere vraag: Zitten de mannen
en vrouwen wel op een herbergzame kerk te wachten als ze
weer buiten komen? De leefwereld van de meeste gedetineerden ligt mijlenver af van wat er in de meeste kerken gebeurt.
Ook wat geloofsbeleving betreft is het nog maar de vraag of zij
zich herkennen in wat de gevestigde kerken te bieden hebben.
Geloofsleer, regels, dogma’s, ze zijn vaak wars van alles wat
riekt naar vaststaande structuren en geloofsovertuigingen.
Geloof is voor hen veel meer: niet weten, niet zien, niet durven,
maar toch hopen dat er meer is dan dit harde, kille, eenzame
en onherbergzame bestaan.
In de bajes zelf is het een heel ander verhaal. Gedetineerden
zijn blij met de vrijwilligers die in onze kerkdiensten komen of
die hen bezoeken. Bij ons wordt ieder die van buiten komt (en
door de justitiële molens geschikt bevonden wordt) met open
armen ontvangen. Verder hebben we niets te bieden, ja een kop
koffie en aandacht.
Als ik dan zit na te denken over het ‘mysterie van de Geboorte’
dat we met Kerst vieren, dan denk ik: nee, een herberg is ook
geen plaats voor Hem, met alle al vastliggende afspraken, de
mores en de sores, ieder die er zijn eigen plek al heeft en: hoe
hoor jij je daar te gedragen?
Nee, Hij gaat geboren worden ergens in de marge, in het buitengebied, op het industrieterrein, op een onherbergzame plek
waar een weldenkend mens niet wil zijn. Het ‘mysterie van de
Geboorte’ gebeurt, wie weet, in de harten en zielen van enkele
mensen in het gevang, in hen die weet hebben van hun tekortschieten, hun schuld, en die geduldig wachten op Gods genade.
Hier ben ik, duizendmaal gebroken, Licht, Breek maar in mij!
zingt een acclamatie.
Wat wens ik ons allen die Geboorte toe.
Marie-José Dusseldorp
(R.K. Geestelijk Verzorgster P.I. Zwolle;
m.dusseldo@dji.minjus.nl)
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Lezing PCOB
Mevrouw Dikla Zohar, kunsthistorica en mozaïekkunstenares
zal op donderdag 12 januari een lezing houden bij de PCOB,
met als onderwerp: Wat is Joodse kunst? De algemene opvatting
– of misvatting – is dat kunst (en zeker figuratieve kunst) en
Jodendom onverenigbaar zijn. Toch komen figuren in Joodse
context voor vanaf de Oudheid.

Mevrouw Zohar zal ingaan op de functie van kunst binnen
het Jodendom vanaf haar vroegste bestaan en door de eeuwen
heen. Plaats: Gebouw Parkzicht, Jacob van Neckstraat, aanvang 10.00 uur. Vooraf is er koffie/thee, er wordt een bijdrage
van € 2,- gevraagd.

Kerstpakkettenactie Zwolle wil Gods liefde laten zien
De Kerstpakkettenactie Zwolle wordt ook dit jaar weer georganiseerd. De kerstpakketten zijn voor bijvoorbeeld de
Voedselbank, de daklozenopvang en het Leger des Heils. In 2015 hielpen 700 vrijwilligers. Er zijn toen 35.340
producten ingezameld en er is voor € 9.613,29 aan giften gegeven. Hiermee konden 1750 gezonde feestdozen worden
gemaakt.
Ook dit jaar kunt u meehelpen. Bijvoorbeeld door u op te geven voor een klus van maximaal 2 uur via het inschrijfformulier op www.kerstzwolle.nl. Maar u kunt ook een gift geven via NL59RABO0387394974 ten name van
Gereformeerde kerk Zwolle-Zuid, onder vermelding van ‘Kerstpakkettenactie’.

Kerstpakkettenactie 2015
foto: Elvado fotografie.

Kerstverhalen uit het Oosten
Het bureau van de Raad van Kerken heeft een handzaam
boek uitgebracht over de oriëntaals-orthodoxe kerken:
Wijzen uit het Oosten. De in Zwolle woonachtige ds. Jaap
van Slageren leverde de tekst over kerken die bij velen nog
niet zo bekend zijn. Twee daarvan zijn lid van de Raad van
Kerken, de Syrisch-Orthodoxe Kerk en de Koptisch-Orthodoxe
Kerk.
De uitgave vertelt in het kort de geschiedenis van vijf van
die kerken en voegt er per kerk kerstverhalen aan toe. “We
maken daarbij geen onderscheid tussen legendevorming en
historische feiten”, schrijft de auteur. Doel is een toegankelijke informatieve tekst te bieden die de geloofsbeleving van de
oriëntaalse kerken illustreert.
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De uitgave wordt gratis toegezonden aan donateurs van de
Raad. Wie geen donateur is, maar de uitgave wil ontvangen
kan een gift overmaken op het IBAN NL09 INGB 0000
5598 39 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Raad van
Kerken in Nederland te
Amersfoort. Er is geen minimum bijdrage gesteld; ook
geen maximum trouwens.
De donateur krijgt dan alsnog
het boekje als welkomstgeschenk toegezonden.

Kerstoratorium door Hoofdhofkoor
Op zondag 18 december (aanvang 19.30 uur) zal door het
Hoofdhofkoor opnieuw een uitvoering gegeven worden van het
kerstoratorium Licht en vrede. Dit oratorium, dat geschreven is
door Martin Zonnenberg, bevat oude en nieuwe liederen rondom
het kerstfeest en werd een aantal jaren geleden ook ten gehore
gebracht.

Het Hoofdhofkoor bestaat uit ongeveer 45 leden. Sopraan Rivka
Ruiter verleent medewerking aan het concert. Een speciaal samengesteld orkest, bestaande uit twee violen, een contrabas, fluit,
hobo en trompet zal de zang begeleiden. Adriaan Koops is te horen
op orgel en piano. Het geheel staat onder leiding van Jaco Lips.
De toegang is gratis, wél is er bij de uitgang een deurcollecte.

Papoea: ver weg en toch dichtbij
Papoea – vroeger heette het (Nederlands) Nieuw-Guinea – is ver weg. Dat was zeker zo in de 19e eeuw: een uithoek van het koloniale Nederlands-Indië, waar primitieve Papoea’s woonden en waar voor de Nederlanders vrijwel
niets te halen was. Toch gingen er zendelingen heen. Wat bewoog hen en hoe verging het hun? En hoe was het met
de Papoea’s? Wat leefde er bij hen aan verlangen en hoe reageerden ze op de boodschap van het Evangelie?
Je kunt deze vragen ook in onze tijd stellen. Ook het huidige Papoea is ver weg. Sinds 1962 is het overgedragen aan
Indonesië en sinds 1969 hoort het ook officieel bij Indonesië. Maar naar de bevolking is niet geluisterd. De
Papoea’s worden gediscrimineerd, hun land wordt geplunderd, de gezondheidszorg en het onderwijs worden verwaarloosd. Hoe moet het verder met hen? En wat betekent het Evangelie voor hen in deze situatie? En wat betekent
dit alles voor ons?
Op donderdag 19 januari en 16 februari (20.00-21.30 uur) zijn hierover twee avonden in de Adventskerk. De inleider, ds. Henk van der Steeg, heeft van 1968 tot 1973 als zendingspredikant de GKI (Evangelisch Christelijke kerk)
in Papoea gediend.
Deelnamekosten bedragen € 2,- per keer (incl. koffie/thee).
Informatie: ds. Henk Ottevanger, 038-4600659 of h.ottevanger@hetnet.nl. Opgave: raad.vent@adventskerk.nl.

Kerstviering senioren Stinskerk
Op dinsdag 20 december is in de Stinskerk de jaarlijkse
kerstviering voor de senioren (72+) van de Stinskerkgemeente.
De middag duurt van 14.30 tot 17.00 uur.
Opgeven kan tot 10 december via de lijsten in de Stinskerk, in

Westenhage en Werkeren. Indien dit voor u niet mogelijk is
of het lukt u niet om vervoer te regelen voor de kerstviering,
dan kunt u contact opnemen met Gerrianne Kok:
038-4220999 of 8042cg7@hetnet.nl.

Geef je buren een gezicht – Teksten over Eva in
Bijbel en Koran
Al een aantal jaren worden in de Adventskerk met geïnteresseerden teksten uit de Bijbel en de Koran gelezen, zoals over Maria, de
Koningin van Seba, de bedevaart of teksten over geweld. Keer op keer blijkt het een verrassing dat onbekende en soms vreemde
teksten uit de Koran ineens een beetje begrijpelijk worden als die samen intensief gelezen en besproken worden. Pas dan worden ook
de overeenkomsten en verschillen met de verhalen uit de Bijbel duidelijk.
Voor het komende seizoen is gekozen voor de verhalen van Eva/Hawwah. Hierbij wordt ook gekeken naar de geschiedenis van de uitleg hiervan in het christendom en in de islam.
Data: woensdag 25 januari en 8 februari, om 20.00 uur in Wijkcentrum SIO. Gespreksleider is ds. Jan Post Hospers.
De deelnamekosten bedragen € 2,- per keer.
Informatie: ds. Henk Ottevanger, 038-4600659 of h.ottevanger@hetnet.nl. Opgave: raad.vent@adventskerk.nl.
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Het Groot Reformatiekoor in 2017
Het Groot Reformatiekoor is een christelijk, nationaal, gemengd koor dat diverse composities ten gehore brengt gerelateerd aan de
Reformatie/Maarten Luther. Een speciaal gecomponeerde Reformatie-Cantate, Het Geneefse Psalter, Een vaste Burcht et cetera
vormen een bloemlezing van het repertoire. Het koor viert 500 jaar Reformatie met 500 koorzangers, in samenwerking met
Refo500 en Stichting in de Rechte Straat.
Iedereen vanaf 16 jaar kan meedoen. Het koor start begin 2017 in verschillende regio’s; er wordt onder andere gerepeteerd in de
regio Amersfoort-Sliedrecht, Hardenberg-Nijverdal, Urk en Apeldoorn-Nunspeet. De kosten voor deelname bedragen € 75,- Er
zijn 5 repetities en 4 concerten, onder andere in de Doelen van Rotterdam en de Sint-Joriskerk te Amersfoort.
Meer informatie en opgeven: www.reformatiekoor.nl.

Themadag REFO500
Op zaterdag 14 januari 2017 wordt in de Sionskerk een themadag over REFO500 gehouden:
11.00 uur:
Welkom door ds. Hélène Evers
Wim Verweij speelt muziek uit de tijd van Luther.
11.20-12.00 uur: ds. Henk de Jong, emeritus predikant van Windesheim, spreekt over Moderne Devotie en Reformatie
12.30-13.30 uur Maaltijd uit ‘De keuken van Luther’ en Tafelgesprekken gehouden onder leiding van Mink de Vries
13.30-14.15 uur Mink de Vries over Navolging nu: postmoderne devotie
14.30-15.30 uur Bert Pierik vertelt in de aula van Bergklooster over de geschiedenis van het klooster en geeft een
rondleiding over de begraafplaats
Opgave is gewenst voor de maaltijd (bijdrage voor volwassenen: € 4,- en voor kinderen: € 2,-) en de lezing door Bert Pierik.
Voor inlichtingen en opgave: Dineke Rohaan, 038-4539490, d.rohaan@kpnmail.nl.

Benefietconcert
Op zaterdag 10 december verzorgt het Christelijk Mannenkoor Staphorst een Benefietconcert in de Jeruzalemkerk
in Zwolle. Ineke Littooij zal optreden als solist. Het belooft een mooi en gevarieerd adventsconcert te worden met
veel samenzang en presentatie van een project van Dorcas Hulp en Ontwikkeling. De collecte is voor het project
‘help kansarme kinderen in Oekraïne de winter door’. Toegang is gratis; aanvangstijd concert is 19.30 uur.

Lutherjaar
De Evangelisch-Lutherse Gemeente in Zwolle zal in het komende jaar op
verschillende momenten activiteiten organiseren, die in het teken staan
van 500 jaar Reformatie. Deze activiteiten zullen worden gebundeld in
een jaarkalender en zijn toegankelijk voor iedereen. Zo kunnen er
lezingen worden bezocht en zal er eind oktober 2017 een bezoek aan
de tentoonstelling De Kracht van Luther in het Catherijne-convent
worden georganiseerd. Ook de cursus Leren van Luther, die reeds is
gestart, past hierin. Wilt u meer weten over de activiteiten in het
Lutherjaar, houdt u dan de website www.elkz.nl in de gaten.
Mocht u de jaarkalender digitaal willen ontvangen dan kunt u deze
opvragen via info@elkz.nl.
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Rondreis Israël en de Palestijnse gebieden
Er wordt in 2017 weer een reis naar Israël en de Palestijnse gebieden georganiseerd. De reisperiode zal waarschijnlijk september worden.
Deze reis is bestemd voor iedereen die belangstelling heeft vanuit de PGZ, de reis is niet verbonden aan een bepaalde gemeente.
Het programma richt zich dit keer niet alleen op het bezoeken van beroemde Bijbelse plaatsen. Er zijn een aantal ontmoetingen met
mensen en organisaties die zich inzetten voor de vrede en gerechtigheid.
Het definitieve programma is nog in ontwikkeling en zal gepresenteerd worden in januari 2017. Er is dan een informatieavond. Nadere
informatie kunt u vanaf half december 2016 opvragen bij Anneke van der Meulen, an.vandermeulen@planet.nl of tel 06-53720539.

Impressie gemeentereis Israël
Twintig gemeenteleden van de Sionskerk maakten onder leiding
van ds. Hélène Evers een 12-daagse rondreis door Israël.
Overnacht werd er in Nazareth, Jeruzalem, Nethania en Tel
Aviv en in een kibboets in Galilea. We bezochten afwisselend
plekken uit het Oude en Nieuwe Testament die ds. Evers door
Bijbellezingen tot leven bracht en onze verbondenheid met
het volk van Israël deed beseffen. We trokken langs de grenzen van Jordanië, Syrië en Libanon en langs de Jordaan naar
Jeruzalem. Het was een ontroerende dienst toen Dennis, de
jongste deelnemer, in de Jordaan zijn doop bevestigde en
belijdenis deed. In Jericho ontmoetten we Tass Saada, voormalig chauffeur van Yasser Arafat, die vertelde hoe Christus
zijn haat veranderde in liefde en hoe hij zich nu inzet voor
projecten waarbij Joden en Arabieren samenwerken. We maakten
in Jeruzalem het begin van de sabbat mee en zagen soldaten
dansen en zingen bij de Klaagmuur. Het Holocaustmuseum
Yad Vashem maakte diepe indruk. Natuurlijk bekeken we ook
de beroemde ramen van Marc Chagall. Aan de vooravond van
Yom Kippoer, Grote Verzoendag, maakten we een dienst mee
in de synagoge. De boottocht over het meer van Tiberias, het

zwemmen in warmwaterbronnen, de Middellandse Zee en
drijven in de Dode Zee maakten het tot een onvergetelijke
reis!
Dineke Rohaan

Leden van de Sionskerk bij de Klaagmuur

Vincent van Gogh, meditatief kijken naar zijn
schilderijen
De 19e-eeuwse schilder Vincent van Gogh is vandaag wereldberoemd. De bewonderaars komen uit alle delen van de
wereld. Allemaal bekijken ze zijn doeken. Waarom fascineert de schilder zoveel mensen? De theoloog Henri Nouwen
beschouwde Van Gogh als een ziener, een monnik. Van Gogh ziet in mens en natuur iets van het mysterie. Hij schilderde
niet zozeer mooie plaatjes maar impressief, wat hij zag en beleefde. Op dinsdagavond 7 februari proberen we ‘anders’ te
kijken – naar de spirituele werking. Ds. Hans Tissink zal deze avond begeleiden. Hij heeft zich in de schilderijen van
Vincent van Gogh verdiept en heeft er een boekje over geschreven: Kijken met je ziel (Narratio, 2015).
De avond vindt plaats in de Oosterkerk, van 20.00 tot 22.00 uur.
Opgave: vóór 17 januari 2017 via raad.vent@adventskerk.nl. Er wordt een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee gevraagd.
Voor inlichtingen en opgave: Dineke Rohaan, 038-4539490, d.rohaan@kpnmail.nl.
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Verjaardagskalender Grote Kerkgemeente
Vorig jaar verkocht de zendingscommissie van de Grote Kerkgemeente een
kalender voor 2016 met foto’s gemaakt door zendings- en ontwikkelingswerkers
die verbonden zijn aan de gemeente. De opbrengst kwam ten goede aan de
projecten van deze werkers.
Deze keer heeft de zendingscommissie een kalender gemaakt, die langer dan
één jaar gebruikt kan worden. Een verjaardagskalender met iedere maand
voldoende ruimte om verjaardagen te noteren én een bij het jaargetijde passende
foto. Nu dus geen foto's van het zendingsveld, maar van dichterbij; gekozen uit
260 foto’s die waren ingestuurd door leden van de wijkgemeente. Uit het grote
aanbod heeft de jury er twaalf gekozen die ondertussen een verjaardagskalender
sieren.
De kalender kan besteld worden via de zendingscommissie van de Grote
Kerkgemeente, via kalenderfoto@outlook.com.

Taizéreis voor jongeren
Alle jongeren tussen 16 en 30 jaar zijn van harte welkom
om mee te gaan met de Taizéreis die vanuit de Open
Kring wordt georganiseerd.
In Taizé is een oecumenisch klooster gevestigd waar
zomers duizenden jongeren uit Europa en van nog verder
weg bijeen komen voor ontmoeting en bezinning. Je leert
ze kennen door mee te doen aan gespreksgroepen.
Daarnaast zijn er iedere dag vieringen, waarbij veel wordt
gezongen en gebeden, ook stilte is een kenmerk van die
vieringen. Het verblijf is in zelf meegebrachte tenten.

De week die vanuit Zwolle wordt georganiseerd vindt
hoogstwaarschijnlijk plaats in de laatste week van de
zomervakantie 2017, vanaf 27 augustus 2017. De totale
kosten zullen waarschijnlijk niet boven de € 250 uitkomen. Op 8 januari, 19 februari, 2 april en 7 mei zijn er
Taizévieringen in de Grote Kerk. Op 19 februari is er na
de viering een informatiebijeenkomst. Als je interesse
hebt of vragen, kun je je melden bij Heidi Schröder:
heidischroder433@hotmail.com of bij Margo Jonker:
margojonker@openkring.nl.

Kloosterweekend 2017
Van 31 maart tot en met 2 april 2017 wordt weer een kloosterweekend georganiseerd, dit jaar bij de zusters
Karmelietessen, een Duitssprekende gemeenschap. Er wordt gelogeerd in het bezinningshuis Regina Carmeli te
Sittard. Het is een oase van rust; een plek om jezelf terug te vinden en God op het spoor te komen. De deelnemers
gaan op zoek naar stilte, gebed, bezinning en verdieping en doen mee met het gebedsritme van de zusters.
Daarnaast is er een eigen programma.
Het thema van dit weekend is: ‘Waarom?’ Op crisismomenten doemt deze vraag telkens weer op: Waarom overkomt mij dit? Waarom is er zoveel ellende in deze wereld? Waarom doet God er niets aan? In de Bijbel komen we
die vraag ook tegen. De ontmoetingen tijdens dit weekend kunnen u/jou misschien helpen om met deze vraag om
te gaan.
Leiding: ds. Hans Tissink en Anneke van der Meulen; kosten: € 100 (inclusief maaltijden). Informatie en opgave
(voor 1 februari): Anneke van der Meulen, tel 06-53720539, an.vandermeulen@planet.nl.
De groep kan uit maximaal 15 personen bestaan.
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Beleid en bestuur
Financiële gang van zaken in 2016
Het (financiële) jaar 2016 vordert gestaag. Dick Scholten maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur (DB) van het College van Kerkrentmeesters
(CvK) van de PGZ en geeft een overzicht.
De laatste maanden van elk jaar, dus ook in 2016 zijn grotendeels gevuld met de (financiële) ‘plannenmakerij’ voor 2017. De bedoeling
is dat in de maanden november/december de Begroting 2017 in de diverse gremia binnen de PGZ behandeld wordt. Deze vormt het
financiële uitgangspunt voor de Actie Kerkbalans 2017. Voordat we inzicht geven in de verwachte financiële ontwikkelingen in 2017,
een korte terugblik.

Begroting 2016

In Gaandeweg, editie 2 van 2016, is inzicht gegeven in de verwachte financiële ontwikkelingen in 2016, samengevat in de Begroting 2016.
Hierin is als uitgangspunt gehanteerd dat de totale baten en lasten in evenwicht zouden zijn. Daarbij is uitgegaan van een geschatte opbrengst
Actie Kerkbalans 2016 van € 1.306.700. De opbrengst van de Actie Kerkbalans is echter blijven ‘steken’ op € 1.259.700. Een verschil van
€ 47.000. In 2015 bedroeg de gerealiseerde opbrengst van de Actie Kerkbalans € 1.334.000. De Begroting 2016 is aangepast met dit bedrag.
Voorts zijn de overige posten in de Begroting 2016 nog eens kritisch beoordeeld. Dit resulteerde in bijstelling van de totale lasten met
€ 7.000. Als gevolg van de daling van de totale baten en de afnemende lasten kwam het verwachte exploitatietekort in de herziene Begroting
2016 uit op € 44.400.

Financiële ontwikkeling in 2016

Op basis van de gerealiseerde financiële cijfers tot en met september 2016 zien we dat de totale baten zich in grote lijnen ontwikkelen conform
de herziene Begroting 2016. Het is mogelijk dat de vrijwillige bijdragen, mede door de ontvangen vrijwillige bijdragen zonder toezegging en de
ontvangen vrijwillige bijdragen uit voorgaande jaren, op een hoger niveau zullen uitkomen dan in de herziene Begroting 2016 is voorzien.
Op basis hiervan, in combinatie met de gerealiseerde lagere lasten in de periode tot en met september 2016, verwachten wij een (licht)
positief resultaat over 2016. De lagere lasten komen met name voor rekening van het pastoraat (predikanten / kerkelijk werkers). De in 2015
ontstane vacatures in het pastoraat zijn in de loop van het 1e halfjaar 2016 ingevuld door predikanten en pastorale werkers in tijdelijke dienst. In
de herziene Begroting 2016 is er vanuit gegaan dat de inzet van het pastoraat in tijdelijke dienst vanaf 1 januari 2016 zou plaatsvinden.

Concept Begroting 2017

Zoals hiervoor aangegeven wordt de concept Begroting 2017 in de komende maanden behandeld in de diverse gremia binnen de PGZ.
Mogelijk dat in dit besluitvormingsproces nog wijzigingen in de concept Begroting 2017 worden aangebracht. Echter, gezien het belang
van het informeren van u, als gemeentelid van de PGZ en de verschijningsdatum van Gaandeweg heeft het DB gemeend de cijfers over
2017 reeds nu naar buiten te moeten brengen.
X € 1.000
Baten

Actie kerkbalans

Baten uit verhuur en buffetexploitatie
Collecten

Overige baten
Totaal baten

Concept
Herziene
Begroting 2017 Begroting 2016

2015

1.214

1.260

1.334

132

137

143

88
38

96
30

105

50

1.472

1.523

1.632

Lasten (kerk)gebouwen

244

268

318

Salarissen en vergoedingen medewerkers

334

342

356

Lasten

Pastoraat

685

694

683

Baten
In de Financiële planning 2016-2021 wordt uitgegaan van een jaarlijkse daling van het aantal
gemeenteleden, waarvan de PGZ jaarlijks een
vrijwillige bijdrage ontvangt. Deze teruggang
is voor 2017 vastgesteld op 3,6%. Tevens is het
uitgangspunt gehanteerd dat de gemiddelde
vrijwillige bijdrage per gemeentelid (in 2016
€ 233) niet zal worden verhoogd. In voorgaande
jaren was deze verhoging 1,0% per jaar. De
verwachte financiële teruggang in vrijwillige
bijdragen komt hierdoor uit op € 46.000.

Door de afstoting van kerkgebouwen en woningen
nemen de opbrengsten van verhuur en buffetOverige lasten
256
263
270
exploitatie af. Ook zien we een jaarlijkse teruggang in de collecte-opbrengsten door het terugTotaal lasten
1.519
1.567
1.627
lopend
bezoek van de kerkdiensten. De daling
Positief exploitatieresultaat
5
-/- 47
-/- 44
Negatief exploitatieresultaat
van de overige baten, ten opzichte van 2015 is
met name een gevolg van de afnemende renteopbrengsten. Zelfs de vermogensaanwas uit de verkoop van onroerende goederen kan een terugloop in de baten (ten opzichte van 2015)
als gevolg van de aanhoudende daling van rentetarieven niet voorkomen. Hier tegenover staat wel een verwachte hogere opbrengst van
de effectenportefeuille. Bij laatstgenoemde opbrengsten zijn we als PGZ afhankelijk van de volatiliteit van de financiële markten.

Lasten
De lasten verbonden aan de exploitatie van de (kerk)gebouwen nemen af als gevolg van de verkoop van een aantal (kerk)gebouwen in 2016.
Onder Pastoraat zijn onder meer de lasten van predikanten in vaste dienst (2017 5,70 fte; 2016 5,85 fte; 2015 8,05 fte) en tijdelijke dienst
(2016 0,90 fte) opgenomen, alsmede de lasten van kerkelijke medewerkers in vaste dienst (2017 0,50 fte; 2016 0,50 fte; 2015 0,50 fte)
en tijdelijke dienst (2017 0,88 fte). De verwachte lasten voortvloeiend uit administratie en beheer, de bijdrage aan de centrale organen
van de PKN (2017 €100.800; 2016 €102.900), rentelasten wijkkassen en de participatie in de stadskerk/Grote Kerk, bestaande uit onder
meer de bekostiging van kerkdiensten, zijn onder Overige lasten opgenomen.
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Beleid en bestuur
Nelleke Beimers: afscheid van de Open Kring
“Steeds meer een jas die ging passen …”
Binnenkort neemt dominee Nelleke Beimers afscheid van de Open Kring in Stadshagen
en daarmee van de PKN in Zwolle. Beimers is sinds 2013 ook predikant in IJsselmuiden.
Trieneke Wubs sprak met haar.
Nelleke, nu 53 jaar, zette haar
eerste stappen in de theologie in
Kampen. Na de middelbare school
ging ze hier theologie studeren. Het
was een bruisende tijd, mede doordat er veel studenten woonden die
hbo-studies deden op expressief
en sociaal vlak. Ook theologisch
gezien gebeurde er van alles: de
Ds. Nelleke Beimers (wadlopen met collega’s)
theologie werd internationaler en
de feministische theologie kwam op.
En dan ben je predikant, als jonge vrouw van 25 jaar. Zij en haar
man Anne Zweers, ook een jonge predikant, gingen samen het
predikantschap aan in een kleine plaats in Friesland. Het was flink
wennen, waarbij Nelleke zich geregeld afvroeg of het predikantschap haar wel paste.

Pionieren in Stadshagen

In 1996 werd Nelleke beroepen voor Westenholte. Haar man
kreeg standplaats Zwolle-Zuid. De opdracht was om een wijkgemeente in Stadshagen te ontwikkelen, wat toen nog weiland was.
In 2000 ging Nelleke met een kern van gemeenteleden uit Westenholte naar de Zevensprong, een nieuw schoolgebouw, om zodoende
aansluiting te krijgen met de bewoners van de nieuwe Vinexwijk.
Het plan was om samen met de katholieken na drie jaar een kerkgebouw te betrekken. De werkelijkheid werd anders. Net voor de
aanbesteding trok het bisdom zich terug. Dit viel samen met meer
bezuinigingen binnen katholiek Zwolle. Een grote tegenslag,
zowel geestelijk als financieel. Hervormd en gereformeerd
Zwolle herpakten zich en namen een dapper besluit: ze gingen
toch voor een nieuw kerkgebouw in Stadshagen. Er ontstond een
grote saamhorigheid. Op Palmzondag in 2007 werd alsnog de
Open Kring geopend. Een hoogtepunt.

Open Kring

De Open Kring was helemaal nieuw en fris. Er ontstond een
gemeente. Inmiddels was Ale Pietersma gekomen als tweede
predikant. Samen werkten ze toe naar een goed draaiend kerkelijk
centrum, waar de vieringen, ontmoetingen en het vormingswerk
centraal staan. Van hieruit is ook de missie van de Open Kring
ontstaan (zie kader).
Nelleke gaat zich in de loop van de jaren in Zwolle steeds beter
voelen in de rol van predikant. “Ik kon steeds meer mezelf worden
in die rol, en op mijn manier predikant zijn. Het werd een jas die
ging passen.”

Lichtheid, vrijheid en speelsheid

“Het is uniek dat we zo kerk konden zijn hier. We zijn iets nieuws
begonnen en hebben geprobeerd met lichtheid, vrijheid en speelsheid ons kerk-zijn vorm te geven. We noemden het de Open Kring,
een plek waar je mag komen en gaan. En in het centrum van deze
open kring kun je iets vinden wat je goed kan doen. Ik hoop dat dit
zo blijft.”

Hoe zie je de toekomst voor de PKN in Zwolle?

“De secularisatie is nog lang niet afgelopen. De kerk is steeds meer
een plek voor liefhebbers. Dat is jammer. In het verhaal van de
Bijbel kunnen wij mensen onze plaats zoeken. Het helpt ons om te
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leven en het is goed voor de samenleving. En in de kerk mag je
zijn zonder te moeten presteren.
Het is ook mooi dat er een Grote Kerk in het centrum van de stad
staat. Dat valt op en het zou mooi zijn als daar een gemeenschap
omheen ontstaat, van zoekers en gelovigen.”

Afscheid

Sinds drie jaar is Nelleke ook verbonden aan De Bron in IJsselmuiden. Nelleke werd gevraagd en zag daarin een mooie nieuwe
uitdaging. De warmte en de hartelijkheid spraken haar direct aan.
Na een tijd van combineren van twee gemeentes is het nu tijd om
afscheid van Zwolle te nemen. “Het is mooi geweest. Ik ben heel
erg dankbaar voor de mooie jaren waarin we veel hebben kunnen
opbouwen.”

Amazing grace

De titel van de afscheidsviering wordt Amazing grace. “Ik heb
hier 20 jaar predikant mogen zijn op een manier die helemaal bij
me paste. Ik heb zoveel mensen ontmoet, met heel veel vrijwilligers
samengewerkt, dat is heel mooi en heel inspirerend. Het is een
groot voorrecht om op hoogte- en dieptepunten bij mensen te zijn,
met ze mee te denken over levensvragen. Tegelijk is het verbazingwekkend dat deze kerk er is gekomen en dat het hier iets moois is
geworden. En het woord grace zegt ook iets over overgave en vertrouwen in de toekomst. “
Nelleke Beimers neemt op zondag 4 december afscheid van de
Open Kring in een feestelijke viering die om 9.30 uur begint. Na
de viering is er gelegenheid Nelleke de hand te schudden. Iedereen
is van harte welkom.
Een KRING
gevormd door mensen die ruimte zoeken voor hun geloof –
we hebben vragen – over onszelf, over het leven, over God
we verlangen naar vrede
we zoeken geborgenheid
we willen geïnspireerd worden
stilstaan bij verdriet
blij zijn met nieuw leven, met liefde en geluk,
en allemaal zijn we gericht op het centrum van de kring,
op alles wat ons voedt in ons geloof:
de Bijbel, het doorgaande gesprek daarover,
sacramenten, liederen en muziek,
onze gezamenlijkheid
in kerkdiensten, werk- en gespreksgroepen:
want zo komt God in onze levens.
zo spreekt God mensen aan.
Een OPEN kring;
dus wie maar wil kan binnenkomen,
iedereen die met ons op zoek is,
naar een goed woord, een goed gebaar,
naar een antwoord,
of in ieder geval naar de juiste vraag,
kortom:
iedereen die zich op dat centrum wil richten,
op de bron van ons leven,
op God.

Kerkelijk Bureau

Actie Kerkbalans 2017
De actie Kerkbalans zal deze keer plaatsvinden van 23
januari tot en met 6 februari 2017. Het thema is: Mijn kerk
verbindt. Voor de trouwe lezers van Gaandeweg een voor
de hand liggende keuze. Wat ons samenbindt was immers
het thema van het vorige nummer van Gaandeweg.
De nieuwe voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de
PGZ, Maarten Westerduin, heeft over dit onderwerp mooie
dingen gezegd: “Wat is het dat ons samenbindt? Dat is ons
verlangen!” en “Wijkgemeenten zijn geen eilanden meer,
maar ervaren dat zij aan de verschillen ook kracht kunnen
ontlenen.” Woorden die het belang van verbinding en de
grote bijdrage van de PGZ daaraan nadrukkelijk onderstrepen.
Dit gaat over de inhoud en het wezen van het kerk-zijn.
Daar zijn wij het hele jaar mee bezig. Met als doel om
elkaar te stimuleren en te inspireren, om de kerk gaande te
houden. Eén keer per jaar organiseren wij de actie Kerkbalans. Daarbij vragen wij u om een financiële bijdrage om
het bouwwerk van de kerk in stand te kunnen houden.
In de afgelopen jaren zijn ingrijpende veranderingen doorgevoerd binnen de PGZ. Het aantal kerkgebouwen en predikantsplaatsen is verminderd en ook op de bezetting van
het Kerkelijk Bureau aan de Molenweg is fors bezuinigd.
De begroting is als resultaat daarvan weer in evenwicht.
Maar wij leunen zeker niet achterover! Om als PGZ ons
aanbod in de wijkgemeenten en voor onze omgeving in
stand te houden en voortdurend aan te passen aan de ontwikkelingen is en blijft geld nodig.
Met regelmaat wordt u gevraagd bij te dragen voor medemensen in nood, dichtbij en ver weg en voor de wijkkas
van de wijkgemeente waarin u actief bent. Dat is belangrijk
en dat blijft belangrijk. Maar met uw bijdrage bij de actie
Kerkbalans ondersteunt u het draaiend houden van de kernactiviteiten van de PGZ. Met de opbrengsten van de actie
worden namelijk predikanten, pastoraal medewerkers en
(kerk)gebouwen bekostigd en worden de administratiekosten
gedekt.
Er staat weer een groot aantal vrijwilligers klaar om de
actie te ondersteunen. In het vaste vertrouwen dat u zich
verbonden voelt met onze kerk, zullen wij begin volgend
jaar een beroep op uw vrijgevigheid doen. Zodat de PGZ
in onze stad een verbindende schakel blijft!

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
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.

Kerkrentmeesters PGZ

Meer weten…
Voor besluiten en beleidsstukken van de Algemene Kerkenraad en
het College van Kerkrentmeesters, zie www.pknzwolle.nl en klik
op de Berichten van deze colleges.
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Bij de kerkdiensten
Vespers op woensdag in de tijd van Advent
In de tijd van Advent is er elke woensdagavond (30 november,
7, 14 en 21 december) een korte sobere vesper in de Adventskerk,
van 19.00 tot 19.30 uur. Het thema is: ‘Menswording’. Het is een
voorbereiding op het Kerstfeest waarop we Gods menswording in
Jezus Christus vieren. Wie is die mens, die Mensenzoon, die

anderen hielp mens te worden? Tijdens de vespers wordt niet
gecollecteerd, maar er staan paarse collectebussen in de kerk voor
het ZWO-project dat statenloze kinderen uit Myanmar helpt om
van niemand iemand te worden, om mens te worden.

Interactieve diensten Sionskerk
Op 11 december en 22 januari (12.30-13.15 uur) zijn er in de Sionskerk weer interactieve diensten. Rondom een thema zijn allerlei
actieve werkvormen te beleven, bedoeld om er actief aan mee te doen: mobieltje aan, kahoot-quiz, reageren op een stelling, gesprek
op de bank, workshop. Iedereen vanaf 12 jaar die actief wil meedoen is welkom. Voorganger is Willem Klapwijk.

Opendeurdiensten Adventskerk
Op zondag 11 december (19.00 uur) gaat
broeder Jozef Essing, lid van de broederscommuniteit in het Dominicanenklooster
voor in de opendeurdienst in de Adventskerk.
Samen met hem wordt een dienst voorbereid
aan de hand van het jaarthema: Vrijheid.
Want wat is nou vrijheid, gezien vanuit het

kloosterleven? In deze dienst zal Chris
Stegeman uit Zwolle enkele liederen ten
gehore brengen.
Op 22 januari 2017 komt de “Psalmen
voor Nu-band” een avondvullend programma
verzorgen in de Adventskerk (aanvang
19.00 uur). Dit is een Nederlands project

waarin men zoveel mogelijk mensen kennis
wil laten maken met de pracht van psalmen.
Van alle 150 psalmen is een hedendaagse
versie gemaakt met een nieuwe tekst op
nieuwe muziek. Voor meer informatie:
www.psalmenvoornu.nl.

Stinskids kinderkerstfeest
Ieder jaar wordt er vanuit de Stinskerk-gemeente in Zwolle een kinderkerstfeest georganiseerd. Dit jaar wordt dat gehouden op de
boerderij, het is voor iedereen toegankelijk: ouders, opa’s, oma’s, vriendjes en vriendinnetjes. U/jij bent van harte welkom met de
(klein)kinderen op zondag 18 december aan de Zwolseweg 62 te ’s-Heerenbroek. De deuren van de stal gaan om 16.00 uur open, het
(kerst)verhaal begint om 16.30 uur. Er wordt samen gezongen en er is veel te zien.

Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk
Elke zondag is er om 16.30 uur een Michaëlsviering in de Grote Kerk. Tijdens de Adventstijd is het thema: ‘Zie de mens’, geïnspireerd door de gelijknamige expositie in
Museum De Fundatie. Achtereenvolgens
komen aan bod: David, Jesaja, Zacharias
en Elisabeth, Johannes de Doper. Tijdens

de feestelijke Kerstnachtviering op zaterdag
24 december 2016 (aanvang 22.00 uur)
wordt het Magnificat van Vivaldi uitgevoerd door de Michaëlscantorij en het orkest
Musica Michaëlis onder leiding van cantororganist Toon Hagen.
Op zondag 1 januari is er geen viering.

Op zondag 12 februari is er een cantateviering. Dit is een gezamenlijke viering
van Grote Kerk en de Lutherse Gemeente,
uitgevoerd wordt Bachs Mis in G mineur.
BWV 235 door het Cantatekoor, orkest
Musica Michaëlis, Gea Hoven en solisten
onder leiding van Toon Hagen.

Kerstviering Jeruzalemkerk
Op Tweede Kerstdag wordt in de Jeruzalem-kerk met jong en oud een kerstviering gehouden. Het thema van deze samenkomst, die
om 10.00 uur begint, is Kom zoals je bent, naar een boek van Max Lucado. Dit verhaal laten wij op een mooie manier tot leven
komen. Het wordt uitgevoerd door kinderen en gemeenteleden van de Jeruzalemkerk (PGZ wijkgemeente 2). Iedereen is van harte
welkom, vooral ook de kinderen en bewoners uit de wijk Assendorp.
Voor ieder kind is er na afloop een verrassing en tevens is er koffie, thee, limonade met wat lekkers. Aansluitend is er een gezamenlijke (gratis) brunch. U kunt zich hiervoor opgeven via kerst@kerkinzwolle.nl.
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Kerstnachtdienst in Stinskerk
Op Kerstavond 24 december is er weer een gezinsdienst in de Stinskerk. De dienst begint om 20.00 uur, voorganger is ds. Wim Andel.
Muzikale begeleiding wordt verzorgd door Gospelkoor Leatare uit Oldebroek. Het thema van de dienst is: ‘Een Teken van Boven’.

Kerstviering PCOB
Op woensdag 21 december houdt de PCOB een kerstviering in de Adventskerk.
Het begint om 15.00 uur (koffie/thee vanaf 14.30 uur). Er is muzikale begeleiding
door Kees Kuiper (orgel), Antonet Dijkstra (dwarsfluit) en Joke van der Zee
(piano), laatstgenoemde zal ook de viering leiden.
Bent u lid van de PCOB dan kunt u zich opgeven voor de broodmaaltijd die
aansluitend geserveerd zal worden, dit kan bij Fem Kluvers: 038-4214331,
g.kluvers.1@kpnmail.nl of bij Marjan Metselaar: 038-4651745,
marjanmetselaar@ziggo.nl.
Kerststal uit Ethiopië; foto: Tineke Vlaming, Tinmuseum Ommen 2015

Vredesdienst 1 januari
Op zondag 1 januari organiseert de werkgroep SLAG de 25e Vredesdienst in Zwolle. SLAG staat voor Samen Leven Anders
Geloven, zie ook artikel in Gaandeweg 4 van 2016; het is een interreligieuze werkgroep van joden, christenen en moslims.
De Vredesdienst, met als thema ‘Herinnering’, vindt ’s avonds plaats in de synagoge aan de Samuel Hirschstraat (aanvangstijd nog
niet bekend op het moment dat dit nummer verschijnt).

U2-rockdienst ‘Pride’
Op zondag 15 januari is er om 19.00 uur in
de Hoofdhof een rockdienst met de band
U2two en ds. Jan Andries de Boer.
Een U2-dienst is een mengvorm tussen een
gewone kerkdienst en een rockconcert.

De dienst met de titel ‘Pride’ gaat in het op
religieuze geweld dat momenteel de wereld
overgaat. Twaalf songs uit alle tijdperken
van U2 zijn zo gekozen, dat ze samen met
lezingen uit de Bijbel, commentaar en

gebeden de vraag stellen of er een constructief en geweldloos antwoord mogelijk
is op het religieuze extremisme.
Meer informatie over rockdiensten:
www.rockdienst.nl.

Opnieuw gezamenlijke viering Open Kring en
Stinskerk
De Stinskerk (Westenholte) en de Open Kring (Stadshagen) hebben uitgesproken elkaar te willen opzoeken in hoe kerk te kunnen
blijven aan de westkant van Zwolle. Dat is men heel concreet aan het uitproberen, door samen te vieren. Op zondag 29 januari
opent de Open Kring de deuren voor zowel de eigen gemeente als de Stinskerkgemeente en voor iedereen die graag mee wil vieren.
De Stinskerk heeft dan geen viering. Voorgangers zijn ds. Wim Andel, interim-predikant van de Stinskerk, en ds. Margo Jonker,
predikant van de Open Kring. Aanvang is 9.30 uur.

Leerdienst 500 jaar Protestantisme Stinskerk
In het kader van 500 jaar Protestantisme
vindt er op zondagavond 15 januari, 19.00
uur in de Stinskerk een leerdienst plaats
met het thema ‘Hoe goed moet je zijn?’
Aan de orde komt de invloed van Maarten

Luther op de theoloog Dietrich
Bonhoeffer. Er zal aandacht zijn voor de
vertaalslag van dit gedachtegoed naar de
tijd en cultuur waarin wij leven: wat hebben mensen als Luther en Bonhoeffer ons

te zeggen in het maatschappelijke en politieke klimaat van 2017? Naast het lerende
aspect is er ook aandacht voor de muzikale elementen die verband houden met het
Lutherjaar. Voorganger is ds. E. van ’t Slot.
19

Kerkdiensten
zondag
4 december
Tweede Advent
zondag
11 december
Derde Advent

zondag
18 december
Vierde Advent
zaterdag
24 december
Kerstavond

zondag
25 december
Eerste Kerstdag
zaterdag
31 december
Oudjaarsdag

zondag
1 januari
Nieuwjaarsdag
zondag
8 januari
zondag
15 januari
zondag
22 januari

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

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. E. Urban
ds. I.P. Epema
tel. scriba: 038-4227480
www.oosterkerk.nl

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

16.30 uur
Michaëlsviering: vesper
dhr. R. Kanning,
dhr. H. Steenbergen

10.00 uur ds. J. Mulderij
Voorber. HA
19.00 uur ds. J.N. Zuijderduijn,
Oosterwolde

10.00 uur
ds. J.T. Tissink

9.30 uur ds. J.T. Tissink
19.00 uur
Opendeurdienst met Broeder
Jozef Essing

16.30 uur
Michaëlsviering: vesper
mw. M. de Boer,
ds. H. Bousema

10.00 uur ds. J. Mulderij
Heilig Avondmaal
19.00 uur ds. J. Mulderij
Voortz. en dankzegging HA

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam
Heilig Avondmaal
14.00 uur PERKI-dienst

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

16.30 uur
Michaëlsviering: vesper
mw. C. van Stappen, dhr. R.
Kanning

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

10.00 uur ds. I.P. Epema
19.00 uur ds. A. den Besten
Vesper met carols

17.30 uur Kinderkerstfeest
19.00 uur Kinderkerstfeest
22.00 uur ds. J.T. Tissink

22.00 uur
Kerstnachtviering
dhr. J. Doelman

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

10.00 uur
ds. J. Mulderij
19.00 uur ds. H. Westerhout,
Hasselt

9.00 uur ds. I.P. Epema
10.30 uur ds. I.P. Epema
14.00 uur PERKI-dienst

19.30 uur
ds. J.T. Tissink

19.30 uur
ds. J. Mulderij

19.30 uur
ds. I.P. Epema

10.30 uur
ds. J.T. Tissink

10.00 uur ds. J. Mulderij
19.00 uur
ds. A.J. Mensink,
Krimpen a/d IJssel

10.30 uur
ds. I.P. Epema
Ochtendgebed

Grote Markt 18
Zwolle - Centrum
038-4212512

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

16.30 uur
Michaëlsviering: Taizé

10.00 uur ds. G. van den Berg,
IJsselmuiden
19.00 uur ds. J.N. Zuijderduin,
Oosterwolde

10.00 uur
ds. J.T. Tissink
14.00 uur PERKI-dienst

9.30 uur
ds. J.T. Tissink Doopdienst
19.00 uur Opendeurdienst

16.30 uur
Michaëlsviering
ds. M. van Beusichem

10.00 uur ds. J. Mulderij
19.00 uur ds. J.A.C. Olie,
Genemuiden

10.00 uur ds. I.P. Epema e.a.
Oecumenische dienst
Heilig Avondmaal

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

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

10.00 uur ds. J. Mulderij
Doopdienst
19.00 uur ds. G. van Goch,
Scherpenzeel

10.00 uur
dhr. D.J. Steenbergen
Tienerdienst

10.00 uur
kand. J.H. van Wijk
19.00 uur

10.00 uur
ds. E. Urban
ZWO-dienst

9.30 uur gastvoorganger
Schrift en tafel
19.00 uur Opendeurdienst:
m.m.v. Psalmen voor Nu-band Live

zondag
29 januari

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

zondag
5 februari

5 februari
9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam
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Grote Kerk

16.30 uur
Michaëlsviering
ds. M.E. Jonker

Michaëlsviering: vesper
mw. E. Rademaker-Vos,
dhr. H. Steenbergen
16.30 uur
Michaëlsviering
dhr. J. Doelman

Open Kring

Hofstedestraat 1
Zwolle - Stadshagen
038-4204558
ds. M.E. Jonker
tel. scriba: 038-4201876
www.openkring.nl

9.30 uur
ds. N. Beimers
Afscheidsdienst
9.30 uur
ds. M.E. Jonker
Doopdienst

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
10.00 uur
ds. H. Evers Doopdienst

Stinskerk

Eglise Wallonne

10.00 uur kand. J.H. van Wijk
19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage

10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

Westenholterweg 19
Zwolle - Westenholte
038-4212614
06-45135706
ds. W.L. Andel
mw. L. Brugmans
tel. scriba: 038-4215164
www.stinskerk.nl

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

zondag
4 december
Tweede Advent
zondag
11 december
Derde Advent

10.00 uur ds. H. Evers,
10.00 uur ds. H. van Ark, StinsHeilig Avondmaal, 12.30 uur
ContaKt Jongerendienst 18.45 uur
dhr. W. Klapwijk Interactieve dienst Kerstzang in Spoolde, Eben-Haezer
19.00 uur dhr. G. van Vulpen
19.00 uur Avondontmoetingsdienst
Zangdienst
Westenhage

zondag
18 december
Vierde Advent

9.30 uur
ds. H. Bousema

10.00 uur ds. R. van Putten
19.00 uur ds. R. van Putten
m.m.v. Sjema, Christmas carols

10.00 uur ds. C.E. Lavooij
16.00 uur Kinderkerstfeest
19.00 uur Gezamenlijke
dienst in ’s-Heerenbroek

19.00 uur
ds. M.E. Jonker

20.30 uur
ds. H. Evers

20.00 uur
ds. W. Andel
Kerstnachtdienst
m.m.v. gospelkoor Leatare

9.30 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. R. van Putten

10.15 uur
dhr. M. Westerduin
m.m.v. muziekvereniging
Excelsior

19.30 uur
ds. M.E. Jonker

19.00 uur
ds. E.R. Veen, Zwolle

19.30 uur
ds. G. Oberink, Urk

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
Ochtendgebed

11.00 uur
ds. H. Evers

10.15 uur
mw. L. Brugmans

9.30 uur

10.00 uur dhr. J. Knol
19.00 uur dhr. G. van Vulpen
Zangdienst

10.00 uur ds. R.A. Houtman
Doopdienst
19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage

10.30 uur
ds. I.P. Epema

9.30 uur
ds. D. van Keulen

10.00 uur ds. H. Evers
Bevestiging ambtsdagers, mmv
Sjema 19.00 uur ds. H. Evers
Bijbel en kunst

10.00 uur StinsContaKtdienst
19.00 uur ds. E. van ’t Slot
Leerdienst 500 jaar
protestantisme

10.30 uur
pasteur R. Roukema

9.30 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal
Bevestiging ambtsdragers

10.00 uur
ds. R. van Putten
12.30 uur dhr. W. Klapwijk
Interactieve dienst

10.00 uur
ds. W. Andel
19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage

9.30 uur
ds. W. Andel & ds. M.E. Jonker
Gezamenlijke dienst met
Stinskerk

10.00 uur
ds. P. Both

9.30 zie Open Kring
19.00 uur
Avondontmoetingsdienst
Westenhage

9.30 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. H. Evers
Doopdienst, mmv Sjema

10.00 uur ds. W. Andel
Heilig Avondmaal
19.00 uur avondontmoetingsdienst
Westenhage
Heilig Avondmaal

19.30 uur
pasteur R. Roukema

zaterdag
24 december
Kerstavond

zondag
25 december
Eerste Kerstdag
zaterdag
31 december
Oudjaarsdag

zondag
1 januari
Nieuwjaarsdag
zondag
8 januari
zondag
15 januari
zondag
22 januari

10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

zondag
29 januari
zondag
5 februari
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Kerkdiensten

Collectedoelen

zondag
4 december
Tweede Advent
zondag
11 december
Derde Advent

zondag
18 december
Vierde Advent
zaterdag
24 december
Kerstavond

zondag
25 december
Eerste Kerstdag
zaterdag
31 december
Oudjaarsdag

zondag
1 januari
Nieuwjaarsdag

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

De Hoofdhof

Lutherse Kerk

ds. L.A. Burggraaff

tel. scriba: 06-40715958

9.30 uur
ds. J. Ridderbos, Assen

10.00 uur
pastor M.J. Dusseldorp

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. W. Hortensius

9.30 uur
ds. A.C. Bronswijk,
Deventer

10.00 uur
ds. H. Günther

21.00 uur
ds. L.A. Burggraaff

19.30 uur
drs. E.K. Verhagen-Krikke

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. M. van den Briel
Heilig Avondmaal

Kerkweg 26

Zwolle - Berkum

Koestraat 4

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

Zwolle

www.elkz.nl

19.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

zondag 4 december:
zondag 11 december:
zondag 18 december:
zondag 25 december:
zaterdag 31 december:
zondag 1 januari:
zondag 8 januari:
zondag 15 januari:
zondag 22 januari:
zondag 29 januari:
zondag 5 februari:

Jeugddiaconaat
Exploitatie PGZ
Diaconale noodhulp
Kinderen in de knel
Oudejaarscollecte
Energiekosten kerkgebouwen
Wijkkas
Pastoraat/Catechese
Stedelijk diaconaat
Vakantieweken gehandicapten
Werelddiaconaat

ISALA
MOLENHOF
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. Th. Sloot
dhr. K. Fredriks
dhr. A. Hartstra, Oudehaske
ds. J. Vonk
mw. B. van de Loosdrecht

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. E.L.J. de Haar
dhr. M. Westerduin, ’s Heerenbroek
ds. G.L. Kruizinga (Schrift & Tafel)

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. A.J. Hasker
ds. M. Zoeteweij, Lemele
dhr. H. Enthoven
dhr. K. Fredriks

ISALA
MOLENHOF
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. M.E. Dijk/dhr. E.L.J. de Haar
ds. J. Jonkmans
ds. T. Dankers, Dalfsen
ds. J. Vonk
ds. G.L. Kruizinga

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
19.00 uur
16.00 uur

dhr. E.L.J. de Haar
dhr. Schutte, Zwolle
ds. G.L. Kruizinga

ISALA
ZONNEHUIS

10.00 uur
11.30 uur

ds. A.J. Hasker
ds. G.L. Kruizinga

ISALA
MOLENHOF
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. F.J.G. Broekhoff
dhr. K. Fredriks
dhr. M. Westerduin, ’s Heerenbroek
ds. J. Vonk (Schrift & Tafel)
ds. J. Germs

zondag
8 januari

9.30 uur
ds. L.H. Woord, Ens

10.00 uur
ds. P. van Veen

zondag
15 januari

9.30 uur ds. L.A. Burggraaff
19.00 ds. J.A. de Boer
Rockdienst
m.m.v. U2two-band

10.00 uur
Oecumenische dienst in
Oosterkerk

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. E.L.J. de Haar
ds. N.A. Eygenraam, Zwolle
ds. G.L. Kruizinga

9.30 uur
ds. E. Urban

10.00 uur
pastor M.J. Dusseldorp

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. M.E. Dijk
dhr. B. Greveling, Wezep
ds. J. Vonk
Mw. W. Treep

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff
Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. R. Nieuwkoop

BERKUMSTEDE
ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

15.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. L.A. Burggraaff (Heilig Avondmaal)
dhr. Th. Sloot
ds. J.P. van Ark, Wapenveld
ds. G.L. Kruizinga (Schrift & Tafel)

9.30 uur
ds. A. Pietersma

10.00 uur
ds. L. Vos

ISALA
MOLENHOF
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. E.L.J. de Haar
ds. I.P. Epema
ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
ds. J. Vonk
Mw. B.O. van de Loosdrecht

zondag
22 januari
zondag
29 januari
zondag
5 februari

De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bekend op 8 november 2016
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Mr. Bert Tol van Bureau Arbeidsrecht steunt
op dertig jaar ervaring als arbeidsrechtjurist.
Beëindigingsovereenkomsten onderhandelen
en opstellen is onze corebusiness alsook het
voeren van ontslagprocedures voor werknemers en werkgevers bij Rechtbank en UWV.
Daarnaast geven we praktische adviezen over

zaken als dossieropbouw, re-integratie van
zieke werknemers en modelovereenkomsten
na VAR.
We zijn vertrouwd met MKB, onderwijs,
overheid en zorg. U kunt bij ons snel terecht
voor advies en rechtsbijstand. Dat kan u veel
voordeel opleveren.

Brederostraat 91, 8023 AR Zwolle | (038) 453 50 25 | info@berttol.nl | www.berttol.nl

Kuiper

Meerwa
ard
voor uw e
voeten!

Onderdeel van Nooter bv technische installaties






Diezerkade 4 • Zwolle • www.wietenschoencomfort.nl

Loodgietersbedrijf

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

