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Velen van u kennen deze woorden, uit een lied van Hanna Lam en Wim ter Burg. Op school, in
de kerk, thuis, overal werden en worden de liederen uit de bundel Alles wordt nieuw gezongen.
Hanna Lam schreef de tekst van ‘Zomaar te gaan’ naar aanleiding van Exodus 16 en 17, waarin
verteld wordt van de woestijnreis die Mozes met het volk Israël maakte. Zij gingen zomaar …,
‘altijd maar lopen, altijd maar hopen’. De woestijn was een goede leerschool voor het volk om
God te leren kennen en op Hem te leren vertrouwen.
Het thema ‘Zomaar te gaan’ inspireerde de redactie om anderen die ook zomaar gingen, uit te
nodigen iets te schrijven voor deze editie. Dit resulteerde in het artikel van Ronald en Dieuwke
Frijda, die de tocht naar Santiago de Compostella liepen en in het verhaal van de Dominicaner
pater Jozef Essing die in zijn leven al vele pelgrimages ondernam. Ook kunt u lezen over pelgrimeren met een labyrint en over kinderen uit de Adventskerk die op weg gaan met een knapzak.
Zomaar gaan leidt soms ook tot ‘zomaar’ vastlopen. Vakantiegangers in Noordwest-Overijssel
die dat overkomt, kunnen terecht bij de Vakantiedominee (zie pag. 7). Ook als u geen vakantieganger bent, dan kunt u in uw gemeente hopelijk een luisterend oor vinden als dat nodig is. Wim
van Ree, Diaconaal consulent van de PGZ, zegt het in deze uitgave zo: “We zijn als kerk net als
de barmhartige Samaritaan onderweg. Daarbij komen we mensen tegen die om wat voor reden
het even niet meer redden en onze hulp nodig hebben. Zo af en toe even van onze dagelijkse ezel
afstappen, betekent dan al heel veel.”
De redactie wenst u een fijne zomerperiode!
PS De thema’s voor de twee volgende edities zijn: ‘Tel uw zegeningen’ (verschijning: 19 september) en ‘Komt verwondert u’ (verschijning: 5 december). Suggesties bij het thema zijn van
harte welkom op het redactie(mail)adres.
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Zomaar te gaan

Zorg dat je goed zaait
Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien
toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit
aan maaien toe (Prediker 11: 4)

In de tijd dat ik in Bénin (West-Afrika) werkte,
ging ik regelmatig naar de grote rooms-katholieke boekhandel in de stad Cotonou. Een heerlijke plaats om even op adem te komen vanuit de
fascinerende drukte vol marktverkopers, brommers en taxi’s, overvloed van kleuren, geuren
en geluiden. In deze boekhandel hadden ze een
mooie collectie ansichtkaarten met Afrikaanse
spreekwoorden. Soms kocht ik er een paar, om te
versturen maar ook om in gesprek te komen met
mensen met wie we samenwerkten.
Van dit spreekwoord (zie afbeelding) liet ik door
een bevriende kunstschilder in Cotonou een
grotere reproductie maken, die ik nu thuis in mijn
werkkamer heb hangen. N’aie pas souci de la
moisson mais de semailles bien faites. Maak je
geen zorgen over de oogst, maar zorg dat je goed
zaait, dat is zo ongeveer de betekenis.
Onbezorgd zaaien. Zomaar raken we gegijzeld door onze zorgen. Of het zaad wel in goede aarde zal
vallen. Of er genoeg regen en zon zal zijn, of de wind uit de goede hoek komt. Het zijn op zichzelf geen
onnodige zorgen, want natuurlijk is het niet vanzelfsprekend dat zaaien ook tot oogsten zal leiden. Dat
hoef je niet uit te leggen aan een Afrikaanse boerin, die de ervaring kent niet te weten wat zij of haar
kinderen morgen zullen eten. Goed zaaien is dan het enige wat je kunt doen. Omdat je beseft dat je de
oogst niet zelf in de hand hebt.
Ieder van ons kan in haar of zijn eigen leven de voorbeelden invullen, waar die zorgen ons in beslag
nemen. Waar we ons laten verlammen door alle scenario’s die we kunnen bedenken. Waar we zoveel
bezig zijn met de vraag welke resultaten we kunnen behalen, hoe we succes kunnen boeken, wat de beste
weg naar geluk of rijkdom of invloed is, dat we geen onbezorgde stap meer durven zetten.
Met geloven en kerk-zijn is het niet anders. We zetten ons in, naar beste weten, om geloofsverhalen door
te geven en voor te leven en tegelijkertijd worden de kerken leger. We denken na over oplossingen, sleutels om de trend te keren, experimenten, vernieuwing maar wie kan zeggen wat al die pogingen uiteindelijk zullen opleveren?
Dit spreekwoord inspireert me om toch maar gewoon vandaag te zaaien wat er te zaaien valt, met het
inzicht van vandaag over wat goed is. En te proberen de moed niet te verliezen, als de wind draait of er
donkere wolken overdrijven. Niet alles ligt in mijn bereik. Laat ik me dan maar richten op wat ik wel
kan doen, in het vertrouwen dat er oogst zal zijn, op de een of andere manier.
Ik wens ons allen een goede zomer toe. Een tijd om zomaar te gaan waarheen de weg je voert, zonder
zorgen over wat het resultaat zal zijn. Een tijd om te zaaien en te genieten van alles wat God geeft.
Ds. Elly Urban (predikant Oosterkerk)
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Een
zomerse kerstavond
parabel bij Lucas 10: 25-37
Ik reis per trein van Amsterdam naar Zwolle. Het is eind
juni 1997. De weg is niet het rotsachtige pad van Jeruzalem
naar Jericho, maar een spoorweg. Onderweg gaat van alles
mis. Het begint ermee, dat de trein niet vertrekt. Technische
storing. Er komt een ander treinstel, maar bij het overstappen in Amersfoort is de aansluitende trein vertrokken.
Wachten op het perron. Een stel jongeren maakt van de
nood een deugd. Ze beginnen Hints te spelen en iedereen
mag mee doen. Het is een gezellige boel als de trein naar
Zwolle om half twaalf aankomt. In de coupé kruipt iedereen bij elkaar. Kunnen we doorgaan met Hints?
Maar wat gebeurt er? Terwijl een jongen in het gangpad
staat te gebaren, komt een man binnen. Verwarde vette
haren, het bovenlichaam zwaait op zijn romp. Met een
harde stem spreekt hij verschillende reizigers aan. Iedereen
zwijgt, probeert contact te ontwijken. Is de man dronken?
Agressief? Hij komt in mijn buurt. Ik kijk uit het raam, heb
geen zin in een praatje en ben ook wat bang. Hij staat stil
en laat zijn blik op de lege plaats naast me vallen. “Kan
ik hier zitten?” Ik zeg geen nee en geen ja. Nog een keer:
“Kan ik hier zitten?” “Als je rustig blijft zitten … prima!”
De man ploft naast me neer.
Wie wordt hier overvallen? Wie is de man aan de kant van
de weg? De verwarde man of word ik overvallen?
Hoe dan ook, we vertrekken samen naar Zwolle. Hij
begint te praten. Ik zeg hem, dat ik hem moeilijk versta.
Dat komt zegt-ie, doordat hij zijn gebit heeft verloren. Bij
het overgeven. Er komt inderdaad een zure lucht uit zijn
mond. Geleidelijk wen ik aan zijn manier van praten en

begin hem te verstaan. Hij heeft het over de kleuren van
de bekleding: roze, groen en blauw. “Dit is een Japanse
trein. Ja, die Japanners zijn zo licht. Die gaan nog harder
dan een straaljager. Moej opletten, hoe hard we gaan. Kijk
maar naar buiten”. Buiten is alles donker. Een paar lichtjes.
Inderdaad net het heelal. “Ja, zo’n Japanner is heel anders
dan de hondenkop. Die is veel zwaarder. Zie je … ik heb
nog bij Werkspoor gewerkt. Ik ben niet gek ...” Ik laat hem
vertellen en hij wordt rustiger en ik ook.
Dan vraagt hij: “Wanneer stopt die trein nu eens? Ik moet
naar Den Dolder, daar woon ik op het paviljoen”. Mijn reisgenoot blijkt een patiënt, letterlijk en figuurlijk verdwaald.
Wat te doen? Ik zeg: “In Zwolle moet u eruit, dan zien we
weer verder”. “Nee, ik blijf zitten, als ik blijf zitten, komt
de trein gewoon weer op het beginpunt uit” De conducteur
komt langs. De man haalt zijn kaartje naar Den Dolder te
voorschijn. Ik vertel de conducteur dat meneer een beetje in
de war is. Hij reageert kalm en zegt dat ze in Zwolle samen
naar de perronopzichter zullen gaan. Mijn reisgezel raakt
steeds meer op zijn gemak. Hij lacht en zwaait naar de
jongens en meisjes van Hints. In Zwolle laat hij zich door
de conducteur begeleiden. De onzekerheid vindt vastigheid
bij de man in uniform. Op het perron groet ik nog even:
“Nou, het beste hè. We hebben een gezellige reis gehad
niet?” Zijn antwoord: “Ja gezellige boel hoor, wij zijn toch
allemaal kinderen van Adam en Eva. Enne ... prettige kerstdagen hoor!”
Hans Schoorlemmer
(pastoraal werker in de Zwolse Dominicanenkerk)

Doorlopen, simpelweg en religieus
Moed houden, eenvoudig voortgaan
als je kunt.
En als je niet kunt, niet meer kunt,
wachten;
of uitrusten bij een vriend als die er is.
En als die er niet is,
tóch wachten;
– dan maar alleen –
wachten tot het weer gaat:
straks.

niet teveel omzien
– een enkele keer soms
want de weg gaat dwars door je hart –
niet te veel omzien,
en niet te veel ook vooruit.

Eenvoudig voortgaan: de weg nemen
zoals die komt
met z’n vóór en z’n tegen;
je oog helder als een lamp
die je lijf verlicht.
Doen wat ter hand is.
Antwoorden geven als die er zijn.

Eenvoudig voortgaan en weten:
deze weg is niet alles,
en is niet van deze wereld alleen.
De wolken zien aandrijven
uit eeuwige verten
– wie trok er hun grens? –
en je hart voelen kloppen
op de eeuwige heuvels
– wie heeft ze gegrond? –
en van de dingen
de stille kant zien,
waar ze grenzen aan Hem.

En intussen voelen
de tik van je stok;

Herman Andriessen (1927-2013),
uit ‘Gods eigen manier’
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Zomaar te gaan

Het nieuwe Jeruzalem in het hart van het tegellabyrint in het bergportaal
van de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht
foto: Wikimedia Commons

Zomaar gaan
Het thema van deze editie wekt velerlei associaties op. Het
simpele wandelen, het intensieve pelgrimeren, meditatief
wandelen, het lopen van een labyrint. Over die associaties heeft de redactie enkele Zwollenaren gevraagd iets te
vertellen. Hoofdredacteur Ad Geerling stelde naar aanleiding daarvan onderstaand artikel samen.
“Dagelijks minstens een half uurtje lopen, daar kan geen
pil tegenop,” vertelt het Gezondheidsnet. Wandelen is goed
voor alles: je hart en bloedvaten, botten en spieren, gewicht
en geheugen, ze gaan er allemaal op vooruit. En niet te
vergeten: je humeur. “En dat allemaal door heel simpel elke
dag minstens een half uur te lopen.”

Gaan, maar niet zomaar

Het is de monastieke wereld al eeuwen bekend dat je door
zomaar te gaan kunt mediteren. Kloosters werden er op
gebouwd. De Zwolse Dominicaner pater Jozef Essing
vertelt dat oude kloosters rond een kloostertuin of pandhof
werden gebouwd en de kloostergang er omheen, open naar
die tuin. Een mooi voorbeeld van pandhof met een open
kloostergang is bij de Dom in Utrecht te vinden.
Een kloostergang moet ruim zijn, volgens Essing, ruim
en leeg, geen obstakels waaraan je je onder het rondgaan kunt stoten. En dat bewust lopen in de kloostergang
is echt ’zomaar gaan’, het gaat echt om het lopen zelf.
Je mag er bij verwijlen, opgaan in het wandelen; je zit
er helemaal in, in de rondgang, je bent onderweg. Het
Godsvolk is immers van stond af aan onderweg, denk
maar aan de Hebreeën, zegt Essing.
Meditatief wandelen vraagt dus van je om op te gaan in
6

het wandelen, op te gaan in de ruimte, volgens Essing. Je
vertrouwt je toe aan de oneindigheid. En wat je daarbij
gaandeweg moet leren is: loslaten.
Dat aspect van het leren loslaten speelt ook een rol in het
pelgrimeren. Jozef Essing heeft vele pelgrimages gemaakt,
de meeste op de fiets. Zo fietste hij naar Santiago de
Compostella in Baskenland, hij trok met de fiets over de
Alpen naar Rome en bezocht ook het Schotse eiland Iona.
Bron en motor van het pelgrimeren is het verlangen om een
doel te bereiken: een bedevaartsoord ver weg, zoals Santiago
de Compostella, zoals Lourdes; het kan ook dichter bij huis:
de Bonifatiusbron in Dokkum of een Mariakapelletje, zoals
dat in Veecaten bij ’s-Heerenbroek. Maar het is de ervaring
van Jozef Essing dat het niet enkel om het bereiken van een
plek gaat; door in het pelgrimeren op te gaan, kom je ook bij
je hart, bij de essentie van je bestaan.

Meditatief gaan

Zomaar rondlopen in een kerkzaal met op de vloer een
met tape afgebakend labyrint, tijdens een kloosterweekend
verwijlen in een labyrint, rondstappen in een labyrint uitgezet in het gras. Het zijn evenzovele mogelijkheden om op
een geconcentreerde manier ‘zomaar te gaan’.
Het was ds. Anne Zweers die in de kerkzaal van de Open
Kring een labyrint uitzette. Om te cirkelen rondom een
geheim, zoals dat in een labyrint gaat.
Maar waarom een labyrint? Een labyrint – en dat iets
anders is dan een doolhof – symboliseert in het christendom een pelgrimage. Mensen die graag ter bedevaart
zouden willen gaan, maar daartoe de mogelijkheden of
middelen niet hadden om lange tijd afwezig te zijn, waren
met een labyrint toch in de gelegenheid om te pelgrimeren.

Het labyrint symboliseerde vaak de pelgrimstocht naar
Jeruzalem zoals het hart van het tegellabyrint uit de St.
Servaesbasiliek in Maastricht laat zien (zie foto).
Ook staat het labyrint symbool voor de zoektocht van de
mens naar het hiernamaals of biedt het meer in het algemeen een weg om nader tot God te komen.

Modern pelgrimeren

“Religie is vanaf de prille oorsprong verbonden met fysieke
beweging, het zetten van de ene voet voor de andere. Het
idee dat godsdienst en zingeving zich in het hoofd afspelen,
is een moderne misvatting, met name door het protestantisme
gevoed” schrijft Frits de Lange in zijn onlangs verschenen
boek: Heilige onrust. Jozef Essing zal het met hem eens zijn,
want naast zijn gedachten over de kloostergang, dacht hij

ook aan het plechtig rondgaan in een processie. Hij deed het
zelfs voor: precies de ene voet voor de andere.
“Religie is fysieke praktijk, gedrag, handeling, ritueel” gaat
De Lange verder. ”Hoever we in de cultuurgeschiedenis
ook teruggaan, we vinden er sporen van pelgrimages naar
heilige plekken. Wat ze er bij gedacht hebben, weten we
niet, maar lopend hebben mensen door de eeuwen heen
antwoord gegeven op de oervragen, die niet voor niets met
behulp van ruimtelijke metaforen worden gesteld: Waar
kom ik vandaan, wat doe ik hier, waar ga ik naar toe? Het
is wellicht daarom dat pelgrimages weer in trek zijn, ook
in het seculiere Westen.” Lopen loutert, is de uitdrukking
waar De Lange naar verwijst. Zomaar te gaan, een louterende ervaring.

Kinderen uit de
Adventskerk op weg
met knapzak
Monique Bruins Slot maakt deel uit van de
Kindernevendienstleiding van de Adventskerk. Op verzoek
van de Gaandewegredactie schrijft ze over het afscheid van
de kinderen van groep 8.
Een paar jaar geleden zijn we in de Adventskerk gestart
met afscheid nemen van de kinderen van groep 8 die voor
het laatst de kindernevendienst bezoeken. Het is een speciaal moment want deze kinderen hebben acht jaar de nevendiensten bezocht. Tijdens een ‘uitzwaaidienst’ besteden wij
in de kerk aandacht aan dit moment. Van tevoren hebben
we alle kinderen van wie we weten dat ze in groep 8 zitten,
uitgenodigd om naar deze dienst te komen.
Tijdens de uitzwaaidienst komen de kinderen naar voren en
worden ze toegesproken door de leiding van de kindernevendienst. We wensen hen veel succes op de reis door hun
verdere leven. Maar de kinderen krijgen ook iets tastbaars
mee, een knapzak (zie foto), waarin een hart, een rolletje
pepermunt en een boekje zitten. Een knapzak om op weg te
gaan en de wens dat God hen bij de hand zal nemen op de
verdere weg in hun leven.
Vervolgens dragen wij hen over aan de XL (groep kinderen ouder dan 12) en gaan zij naar hun eigen ruimte. De
XL kunnen zij in het vervolg iedere zondag bezoeken en
zo hebben ze hun eigen bijeenkomst tijdens de ‘gewone’
kerkdienst. Het moment dat de kinderen afscheid nemen,
worden toegesproken en meegaan met de XL is een bijzonder moment voor de kinderen, maar ook voor de ouders, het
is een volgende stap in het leven. Goed om bij stil te staan
en een mooie traditie binnen de Adventskerk.
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De volgende wens geven wij de kinderen mee en hangt aan
een hart aan de knapzak:
Ik wens je twee stevige voeten om door het leven te gaan.
Ik wens je twee stevige handen om anderen bij te staan.
Ik wens je een mond om te lachen
met vrienden die vrolijk zijn,
Maar ook om mensen te troosten bij tegenspoed en pijn.
Ik wens je twee heldere ogen om te zien
wat kwaad is of goed,
Dan zul je altijd weten de weg die je volgen moet.
Ik wens je een liefdevol hart toe,
een hart dat mensen bemint,
Maar bovenal heb je Gods zegen.
Word heel gelukkig, lief kind.
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Pelgrimage naar Santiago de Compostella
Een persoonlijk verslag
Het thema van deze Gaandeweg (‘Zomaar te gaan’)
past als een jas bij de pelgrimage naar Santiago de
Compostella die Dieuwke en Ronald Frijda ondernamen
in 2013; het werd een indrukwekkende reis, waarbij
tegenslag hen niet bespaard bleef. Ronald beschrijft in dit
artikel zijn herinneringen. Dieuwke maakte naar aanleiding van deze pelgrimage enkele doeken, waarvan hier
twee worden afgebeeld (zie ook www.dfz-artfabric.nl).
Dieuwke en Ronald Frijda zijn woonachtig in Meppel en
lid van de Ev.-Lutherse gemeente te Zwolle.
Na een lezing op Windesheim jaren geleden had Dieuwke
aangegeven ook eens het pelgrimeren te willen ervaren,
maar ik zag het in die tijd niet zitten. Tot ik het tv-programma van Wilfred Kemp zag (De weg naar Santiago,
red). Het maakte iets in mij los en we besloten te gaan!
Maar dan begint het pas: de training die winter van ruim
400 km – we waren zondagswandelaars. De voorbereiding:
wat neem je mee en wat niet. Het kiezen van de route: het
werd de fietsroute, omdat we met wandelkarren liepen.

Tegenslag

Op zondag 31 maart 2013 werden we na de paasdienst,
gezegend met de pelgrimszegen, vanuit onze gemeenschap
de Lutherse kerk uitgezongen met ‘Vaya con Dios’. We
hadden tevoren bedacht om in ongeveer vier maanden naar
Santiago de Compostella te lopen, maar het liep anders.
Het eerste stuk van de pelgrimage duurde ruim acht weken.
Een prachtige tocht door Nederland, een zonnige, zware
tocht door de Ardennen en een moeilijke tocht door het
desolate Noord-Frankrijk. We ontmoeten aardige mensen
en hadden ook enkele ontmoetingen met fietsende pelgrims,
maar waren veel met z’n tweeën. Het lopen wordt een

We kwamen zo’n 1200 km ver tot in Midden-Frankrijk,
iets ten zuiden van Nevers (Bourgondië) toen Dieuwke een
zware infectie opliep en dat maakte terugkeer naar Meppel
noodzakelijk. Het heeft zeker een maand geduurd voordat
ze de infectie te boven was, maar toen kwam langzaam
maar zeker de behoefte onze pelgrimage goed af te ronden.
Hoe verder? We besloten om niet weer te vertrekken waar
we gebleven waren, maar nog dat jaar het laatste stuk van
de camino, de route in Spanje te lopen. Zo vertrokken we
de tweede week van september naar Astorga in Spanje.
Gewaarschuwd door pelgrims in Frankrijk dat lopen met
wandelkarren op de camino moeilijk was, gingen we 12
september vanuit Astorga nu met rugzakken op pad. Na
een dag lopen klommen we naar een van de meest karakteristieke plekken op de camino, het Cruz de Fierro. Het
is een overblijfsel van een milladoiro, een mijlsteen, met

Pelgrimage – Guided by light (doek van Dieuwke Frijda)

Pelgrimage – Walkabout (doek van Dieuwke Frijda)

Vaya con Dios
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ritme, elke dag ongeveer 20 km, Dieuwke zingt liederen, ik
loop mijn hoofd leeg. Vooral het vinden van een slaapplaats
in Noord-Frankrijk is moeilijk en het koude natte weer
maakt kamperen nauwelijks mogelijk. Maar de ontmoetingen zijn bijzonder, een Franse pastoor stopt zijn 2CV, stapt
uit, omhelst ons, geeft ons een boekje en scheurt weer weg.
Een dame komt haar huis uit hollen met appels en drinken
voor ons. Als we door en door nat een dorp binnenlopen
en om een slaapplaats vragen, wijst een jongeman, leunend
in de deuropening met zijn gescheurde spijkerbroek en een
sigaret in zijn mond, alleen maar naar achteren. We slapen
in een appartement, de kachel gaat aan, het bed wordt opgemaakt en we krijgen een koningsmaal (het was de dag dat
Willem-Alexander gekroond werd). Nee, er mag niet voor
betaald worden. Zoiets helpt je van je vooroordelen af ...

Column
... met een goastok in de hand
In vakanties, voor de tent, voor de caravan, thuis in de
achtertuin. Daar en dan was en ben ik vaak te vinden
met een stok in de hand. Niet om zomaar te lopen. Om
te snijden. Stok in de ene, zakmes in de andere hand.
Stokken om te versieren, om figuren in uit te snijden
(zie detailfoto). Goastokken worden het. Goastok, dat
is Twents voor stok om mee te wandelen. Een goastok
snij je zelf, van een tak van een hazelaar, Die koop je
niet in een souvenirwinkel. Daar verkopen ze stokken,
misvormd, nee niet door duizend zonden, misvormd
door de wurgende stengel van de kamperfoelie. Die
heeft zich om de tak gewonden en is de tak zo strak
op de huid gekomen, dat die helemaal gekronkeld is
gegroeid. Mooi hoor, maar kunstmatig. Het is wel een
oud en echt Twents gebruik om zomaar te gaan met de
goastok in de hand.
Dieuwke en Ronald Frijda op de Camino de Santiago

bovenop een ijzeren kruis. Het is bijzonder geworden
door de hedendaagse gewoonte om er steentjes en allerlei
voorwerpen achter te laten bij wijze van geloftegeschenk
of symbool van alles wat achtergelaten moet worden. Het
ziet eruit als een kleine versierde berg van stenen. Ik heb
er twee steentjes en een kruisje achtergelaten. Een steentje
van de Hollandse kust, een steentje uit Bosnië, gekregen in
Zutphen om hier neer te leggen en het kruisje van Frank bij
de zusters in Steyl.

De cirkel is rond

De laatste 270 km naar Santiago waren door het klimmen
en dalen een behoorlijke fysieke inspanning. De camino is
bezaaid met albergues (pelgrimsherbergen) en mogelijkheden om koffie te drinken, dit in schrille tegenstelling tot
ons eerste stuk pelgrimage. We hadden tot twee dagen voor
Santiago prachtig weer. Eenzaam? Nee! Je wordt omringd
door pelgrims, slaapt met velen op een zaal, praat, groet
(ola, bien camino) deelt, beleeft. Op zaterdag 28 september liepen we de Monte do Gozo op, het regende even en
de zon brak door. De belofte van de regenboog omspande
Santiago. De pelgrimsmis de dag daarop in de kathedraal
van Santiago de Compostella met het zwaaien van het grote
wierookvat was een prachtige afsluiting, onze tocht begon
met het avondmaal en eindigde hier met de heilige communie, de cirkel was rond.

“De goastok is een attribuut voor boeren, marskramers en veehandelaars. De stok gaat ook mee naar de
kermis of naar de visite. Ook voor allerlei ceremoniële
gebeurtenissen wordt de goastok gebruikt. De ‘brulfteneugers’, de mannen die de gasten voor een bruiloft
uitnodigen, gaan langs de deuren met een versierde
goastok. Met de goastok wordt er op de deuren geslagen om te worden binnen gelaten.”
(http://www.souvenirhuis-tenniglo.nl/typisch-twents/goastok)

Een echte goastok vind je in de hand van een pelgrim,
al dan niet met bovenaan een Jakobsschelp. Daar wordt
het lied waargemaakt:
Zomaar te gaan met een stok in de hand,
zonder te weten wat je zult eten.
Zomaar te gaan met een stok in de hand;
eindeloos ver is ’t beloofde land.
Ad Geerling

Een pelgrimstocht kun je niet plannen, net als het leven
zelf, dat hebben we zeker ervaren. Het leert je los te laten
en vrede met jezelf te vinden. Het was goed.
Detail van een van de goastokken
van Ad Geerling.
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Zomaar te gaan

De vakantiedominee
In de vakantietijd stappen mensen even uit de dagelijkse
tredmolen. Ze hebben tijd om tot zichzelf te komen, na
te denken over hun leven, hun werk, hun relaties. Soms
komen er dan dingen aan de oppervlakte die je normaal
wegstopt. Spanningen, angst of verdriet. Wie daarover wil
praten, kan contact opnemen met de Vakantiedominee.

niet van deze mogelijkheid tot een gesprek over zingevingsvragen opnieuw aan te bieden.”
Via de site http://walenwater.welkomindekerk.nl kan de pdf
van de Vakantiedominee uitgeprint worden, zodat deze in
kerken en op toeristische trekpleisters (camping, jachthaven, winkels et cetera) kan worden opgehangen.
De Vakantiedominee is van juni tot en met augustus
bereikbaar: elke dag tussen 19.00 en 21.00 uur via tel.
06-20222581 en via e-mail: vakantiedominee@gmail.
com (binnen 24 uur wordt een reactie gestuurd). Contact
opnemen kost niets, is vrijblijvend en alles wat wordt
besproken, blijft vertrouwelijk.

Kinderen geven goastok
Wil Treep: “Bij mijn afscheid van de Adventskerk als kerkelijk
werker kreeg ik van de kinderen een versierde goastok met goede
wensen. De stok zegt: ‘kijk even achterom, maar vaker vooruit’.
Een goede Twentse gewoonte houd ik zo graag in ere!”

Vakantiegangers in het Vechtdal, de Kop van Overijssel of
Zwolle en omgeving kunnen deze zomer een beroep doen
op ‘de Vakantiedominee’, een initiatief van kerken in de
regio Zwolle en Noord-Overijssel (waaronder ook enkele
wijkgemeentes van de PGZ). Iedereen die daar behoefte aan
heeft, kan via een speciaal telefoonnummer of mailadres in
contact komen met een team van pastoraal medewerkers.
Het initiatief komt voort uit het magazine Wal&Water, dat
al dertig jaar wordt uitgegeven en speciaal gericht is op
vakantiegangers. Het blad bevat onder meer toeristische
informatie en locaties en aanvangstijden van kerkdiensten in de regio. Ook de Vakantiedominee wordt onder de
aandacht gebracht.
Op www.eo.nl/geloven vertelt Ygerne ten Brinke, uitgeefster
van Wal&Water: “Zingevingsvragen komen meestal naar
boven als je tot rust komt. Juist op vakantie kan er daardoor
crisis ontstaan, bijvoorbeeld als je ontdekt dat je huwelijk
toch niet zo goed loopt als je altijd dacht. In zo’n situatie
kun je de Vakantiedominee inschakelen, om hierover door te
praten met iemand van ons team van pastoraal medewerkers.
Mocht het nodig zijn, dan kunnen zij je doorverwijzen naar
een predikant of een maatschappelijk werker.”
De Vakantiedominee is vorig jaar geïntroduceerd. “We
hebben toen één telefoontje en één mailtje ontvangen,”
vertelt Ten Brinke desgevraagd. Ook voor het komende
vakantieseizoen heeft ze geen hooggespannen verwachtingen. “Maar we willen mensen gewoon laten weten dat de
Vakantiedominee er is. Het feit dat we vorig jaar één telefoontje en één mailtje hebben ontvangen, weerhoudt ons er
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De balans opmaken
Meestal maak je aan het einde van het jaar de balans op.
Je kijkt achterom en ziet dan wat het jaar heeft opgebracht
en wat niet. In de kerk sluiten we het ‘boekjaar’ af tegen
de zomervakantie. Het seizoen met veel activiteiten is weer
voorbij. Wat heeft het opgeleverd, wat kon beter en wie is
ermee geholpen?
Vaak denken we ‘wat helpt het allemaal, mijn inzet, mijn
bijdrage voor de diaconie en de kerk?’ Er is nog steeds
honger, er blijven nog mensen die de eindjes niet meer aan
elkaar kunnen knopen, aan de brandhaarden in de wereld
lijkt geen einde te komen, mensen vinden geen plekje onder
de zon waar ze veilig kunnen wonen, het aantal kinderen
dat in armoede opgroeit, lijkt niet af te nemen et cetera.
Zullen we dan maar stoppen met al die hulp?
Laten we eerst de balans opmaken. Het eindsaldo lijkt negatief, maar kijk eens naar wat er gedaan is. In april was er een
hapjesmiddag bij de Voedselbank. Kinderen die in een gezin
leven dat afhankelijk is van een voedselpakket, werden op
een vakantiemiddag uitgenodigd om samen gezonde hapjes
te maken, die op te eten of mee naar huis te nemen. Een
aantal vrijwilligers hielp hen en zij waren een luisterend oor
voor de vele schrijnende verhalen over armoede, uitsluiting
en het verdriet wat dit in kinderlevens brengt.
Er zijn zo’n 300 jongeren in Zwolle die met Hart voor
Zwolle zich inzetten voor kwetsbare Zwollenaren. Zij helpen mensen, vooral ouderen, die net dat beetje hulp nodig
hebben om het gevoel te krijgen dat hun leven nog niet voltooid en daarom toch waardevol is.
De werkgroep ’Prettige Vakantie’ zorgt ervoor dat veel
jonge gezinnen met een laag inkomen een weekje op
vakantie kunnen.
In 2016 kon de diaconie zo’n 100 gezinnen helpen met een
bijdrage, zodat ze hun leven weer op de rails kregen en hun
leven weer perspectief kreeg, wat zonder een bijdrage van
de diaconie niet mogelijk was.

Er was een mooie opbrengst van de collecte voor de slachtoffers van de hongersnood in Zuid-Soedan.
Dit zijn zomaar wat voorbeelden die de balans de goede
kant doen op slaan. Dan zijn nog niet genoemd de jongeren
die belangeloos en voor eigen rekening op werkvakantie
gaan, de vrijwilligers die mensen met een handicap een
onvergetelijke vakantie bezorgen. Er wordt veel gedaan.
Veel gebeurt in bescheiden stilte en vaak is het onzichtbaar.
Te veel om op te noemen.
Na plussen en minnen kom ik toch op een positief saldo.
In de kerk zijn we niet zo gewend elkaar te bedanken. We
vinden het vaak zo gewoon en normaal. Toch willen we het
een keer doen. Hartelijk dank voor ieders inzet en betrokkenheid, hoe klein of groot, uw bijdrage maakt het verschil.
Kunnen we dan de hele wereld op onze nek nemen? Het
diaconale werk wordt vaak terecht verbonden met de
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Deze man was
gaandeweg en een gewonde man kruiste zijn pad. Hij nam
hem op en verzorgde hem en droeg hem over aan de herbergier. Hij nam niet alle nood van die tijd op zich, maar
wel die ene mens die hij tegenkwam. Er werd niet van hem
verlangd dat hij eindeloos voor hem bleef zorgen, hij droeg
hem voor verdere verzorging over. Hij gaf dus zijn grenzen
in geld en beschikbare tijd aan. Zo mogen we als kerk diaconaal bezig zijn vanuit onze kansen en mogelijkheden. Er
wordt in het bezig zijn voor de ander niet het onmogelijke
van je gevraagd.
Zo zijn we als kerk net als de barmhartige Samaritaan
onderweg. Daarbij komen we mensen tegen die om wat
voor reden het even niet meer redden en onze hulp nodig
hebben. Zo af en toe even van onze dagelijkse ezel afstappen, betekent dan al heel veel. Daarbij is niet het vele goed,
maar het goede veel.
Wim van Ree,
diaconaal consulent Protestantse Gemeente Zwolle

‘ Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
Wij danken U in Jezus naam.’
(gezang 488 vers 2, LvdK;
lied 981 vers 2, Liedboek).

Schaapskudde in Epe
foto: Tineke Vlaming
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Aandacht voor
Blauwvingerdagen met Samenzang in Grote Kerk Zwolle
Zingend op adem komen in de Michael: de commissie Blauwvingervieringen is ook in 2017 weer actief tijdens de
Blauwvingerdagen op 12, 19 en 26 juli (niet op 5 juli!). De samenzang is van 12.30 uur tot 13.00 uur en wordt begeleid door
Toon Hagen, organist van de Grote Kerk. De kerk is open van 10.30 tot 16.30 uur, voor bezichtiging en/of bezoek aan de boekenmarkt en het Stiltecentrum.

Koffiedrinken in de Stinskerk
De zomer is een periode waarin veel
mensen op vakantie gaan, maar er zijn er
ook thuisblijvers. Wie het fijn vindt om
een praatje met anderen te maken, met
een kopje koffie of thee met wat lekkers

erbij, is welkom bij het Koffiedrinken in
de Stinskerk. Even gezellig bijpraten en
misschien nieuwe mensen ontmoeten: dat
kan in de maand augustus op drie donderdagen in de Stinskerk in Westenholte.

Iedereen (jong en oud) kan binnenlopen
op 3, 17 en 31 augustus in de Stinskerk,
de koffie en thee staat vanaf 10.00 uur
klaar.

Familie Van der Maas
uitgezonden
De familie Van der Maas (Aad, Dineke en hun zonen Chris en Jos) wordt
op zondag 2 juli door de GZB uitgezonden naar Albanië. Ze zullen
door de Jeruzalemkerkgemeente via het deelgenotenprogramma van de
GZB worden ondersteund; de GZB is een zendingsorganisatie binnen de
Protestantse Kerk in Nederland (zie ook www.gzb.nl).
De GZB wil de jonge kerken in Albanië ondersteunen en werkt daarvoor
samen met VUSH, een koepel van kerken en christelijke organisaties in
Albanië. Het is belangrijk dat voor de protestants-evangelische kerken
(ongeveer 15.000 christenen) visie en beleid ontwikkeld wordt. Er is bij
de (vaak jonge) christenen veel enthousiasme, maar de uitdaging is hen
te helpen om verder te groeien in hun geloof. Ook is goede toerusting
nodig voor de kerkleiders en predikanten. Samen met de VUSH gaat Aad
van der Maas een onderwijsprogramma ontwikkelen om de gemeenteleden en kerkleiders een stevige basis in hun geloof te geven.

Poëzie en Muziek aan de IJssel op 17 september
‘Dichter op muziek - in alle toonaarden’
– dit is het motto voor een zondagmiddag ‘Poëzie en Muziek aan de IJssel’ die
uitnodigt om om je heen te kijken en de
oren te spitsen voor verrassende woorden
en sprankelende muziek.
Het Vierde Wereldkoor (o.l.v. Eline Geerdink), dat gelieerd is aan de Wresinskistichting die opkomt voor een volwaardige plaats van de armsten in ons land, zal
zingend van zich laten horen. Daarnaast
zullen Franka van Essen (zang) en
Annette Kruisbrink (gitaar) enkele gedich12

ten op muziek uitvoeren: luchtige en serieuze, van alles wat. Op zondagmiddag 17
september 2017 onder de blote hemel in
een prachtige tuin onderaan de IJsseldijk
valt er veel te genieten van allerlei moois,
inclusief een hapje en een drankje.
Iedereen is welkom. Ook als het regent
gaat de middag door: onder dak.
Tijd: vanaf 14.00 uur (inloop) tot 16.30
uur. Locatie: Familie Nicolaij, Jan van
Arkelweg 7 te Zwolle, ten zuiden van
de (afgebroken) IJsselcentrale Harculo.
Kosten: € 7,50.

Een deel van de opbrengst is bestemd
voor de Stichting Joseph Wresinski ATD
Vierde Wereld. Meer informatie bij
Hadewieg Louissen (tel: 038-4656104,
e-mail: hadewieg@home.nl).
Deze middag wordt georganiseerd door
de commissie Vorming & Toerusting van
de Adventskerk en de Oosterkerk.

Oecumenisch Stiltecentrum in Grote kerk zoekt vrijwilligers
Tijdens de openstelling (dinsdag tot en
met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur) is
er in de Grote Kerk in het centrum van
Zwolle ook het Stiltecentrum. Mensen
die de kerk bezoeken kunnen zich in
de Heilige Grafkapel terugtrekken
voor meditatie of gebed. Ook kan daar
een kaarsje worden aangestoken. Het

Stiltecentrum wordt beheerd door een
groep vrijwilligers die bij toerbeurt aanwezig zijn. Bezoekers kunnen hier – als
men dat wil – aan een tafel aanschuiven
voor een gesprek (een ‘luisterend oor’).
Ook is er koffie en thee aanwezig.
De vrijwilligers doen dienst van 11.00 tot
14.00 uur of van 14.00 tot 17.00 uur.

Sommigen doen dit één keer per week,
anderen één keer per veertien dagen. Een
rooster wordt in gezamenlijk overleg
opgesteld. Er worden mensen gezocht die
dit mee willen verzorgen. Voor informatie: Ries Nieuwkoop, tel. 06-50528671 of
mail: ries.nieuwkoop@gmail.com.

Leeskring ‘Geduld met God’
Vanuit de Oosterkerk en de Adventskerk wordt gestart met een leeskring waarbij
gelezen wordt uit het het boek ‘Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en
niet geloven’ van de Tsjechische priester Tomás Halík. De auteur nodigt de lezer uit
om vanuit de figuur van de buitenstaander Zachëus, die vanuit zijn plek in de boom
kijkt naar wat geloof zou kunnen zijn, ons eigen geloof en ongeloof te onderzoeken.
De leeservaringen worden gedeeld in zes avonden onder leiding van ds. Nelleke
Eygenraam en ds. Iemke Epema, afwisselend in de Adventskerk en de Oosterkerk,
telkens de derde donderdag van de maand. De eerste bijeenkomst is op donderdag 19
oktober om 20.00 uur in de Adventskerk. De andere donderdagen zijn 16 november,
18 januari, 22 februari, 23 maart en de afsluiting is op 19 april in de Oosterkerk. Van
deelnemers wordt verwacht dat ze het boek zelf aanschaffen (kosten € 19,50) en € 2,per avond betalen voor koffie en thee en gespreksmateriaal.
Aanmelding voor deze activiteit graag vóór 5 oktober door een mailtje te sturen aan
raad.vent@adventskerk.nl of door een telefoontje naar Iemke Epema (tel. 0384542366) of Nelleke Eygenraam (tel. 038-4525223).

Volleybaltoernooi ‘Sporten over kerkmuren heen’
Voor het vierde achtereenvolgende jaar
wordt er een volleybaltoernooi in de
Bolder georganiseerd. Vorig jaar waren
er weer enkele teams meer dan het jaar
daarvoor en de organisatie hoopt dit keer
een volle bezetting van 15 teams vanuit de
diverse kerkelijke gemeentes van Zwolle
te bereiken. Er wordt een aparte poule
gemaakt voor teams met jongeren mits er 4
of 5 van deze teams zijn. Het is belangrijk
om bij de opgave te vermelden als het om
een jongerenteam gaat.
Wie mee wil doen, doet er goed aan om
het team zo snel mogelijk op te geven,
want bij 15 teams is het vol en wie eerst
komt het eerst maalt. Het toernooi wordt
gehouden op vrijdagavond 15 september
vanaf 19.00 uur in de Bolder (Aa-landen).
Kosten bij voldoende deelname: € 25,- per
team. Opgeven bij: greetkloos@home.nl of
via telefoonnummer 038-4534942 (Kees
Kloosterman).

Sporten over kerkmuren heen
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Aandacht voor
Ouderenmiddagen in het wijkcentrum
naast de Jeruzalemkerk
De eerste ouderenmiddag in het wijkcentrum naast de Jeruzalemkerk in het nieuwe seizoen wordt gehouden op 25 september 2017.
Voor de pauze wordt er gezongen en is er een meditatie, na de pauze neemt Alie Snoeijer de aanwezigen mee op een rondreis door
China. Zij heeft een beeldpresentatie gemaakt over de natuur, cultuur en klederdrachten van dat land. De data voor de volgende middagen zijn: 9 en 23 oktober, 6 en 20 november en 4 en 18 december. De invulling hiervan zal later bekend gemaakt worden.
Deze middagen zijn voor alle belangstellenden toegankelijk, dus iedereen is van harte welkom. Voor koffie en thee wordt een kleine bijdrage gevraagd en er is een collecte voor de bestrijding van de onkosten. Tijd: 14.30 uur tot 16.30 uur; contactpersonen: Alie
Snoeijer (tel. 038-4210200) en Janny Kragt (tel. 038-4223171).

Kesjercursus in de Sionskerk
Op donderdagavond 28 september start
in de Sionskerk een Kesjercursus. De
Kesjercursus is een basiscursus over
de Hebreeuws-Joodse wortels van het
christelijk geloof. De cursus is met name
bedoeld voor christenen die zich willen
verdiepen in de Hebreeuws-Joodse oorsprong van hun geloof, de Bijbel en het
land van de Bijbel, Israël. De cursus heeft
een interkerkelijk karakter en zal op 10

studieavonden worden gegeven van 19.30
tot 22.00 uur voor een groep van 15 tot
maximaal 25 cursisten. Elk van de 10
onderwerpen wordt uitgebreid toegelicht
en gepresenteerd door middel van een
powerpointpresentatie. Men maakt kennis
met het Hebreeuwse alfabet en leert iedere
les een Hebreeuws woord met de diepere
betekenissen in de Bijbelse context. Verder
wordt tijdens de les ook een Hebreeuws

lied geleerd, proeft men een gerecht uit de
Joodse keuken en is er ruimte voor ontmoetingen met medegelovigen. De cursus
wordt gegeven door een door Stichting
Shoresh aangestelde docent. Tevens wordt
iedere cursus begeleid door de cursuscoördinator. De kosten voor deze cursus
zijn € 55,-. Voor meer informatie zie
www.shoresh.nl. Voor deelnemen en aanmelden: embos11@gmail.com.

Rondreizend theologencafé vanaf oktober
Komend seizoen zullen de predikanten van de PGZ een rondreizend theologencafé presenteren. Iedere tweede dinsdag van de
maand zal één van hen in één van onze kerkgebouwen iets vertellen over en in gesprek gaan met de deelnemers over een theoloog
of een theologische stroming die hem of haar veel te zeggen heeft. De eerste avond in de reeks zal zijn op dinsdag 10 oktober in de
Oosterkerk, aanvang 20.00 uur, onder leiding van ds. Margo Jonker, die in zal gaan op de theologie van het alledaagse. De overige
data en inleiders worden nog bekend gemaakt.

Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden
Wie sterk wil staan in het geloof in een
wereld die voortdurend verandert, is bij
de cursus Theologische Verdieping voor
Geïnteresseerden in Kampen aan het juiste
adres. Gedurende drie jaar ga je op dinsdagavonden kijken naar hoe het christelijk
geloof en de christelijke kerk op tal van
manieren en plaatsen vorm heeft gekregen
en hoe je daar zelf mee om kunt gaan.
Je krijgt inzicht in de literatuur van het
Oude en het Nieuwe Testament. Je leert
hoe mensen denken en hoe dat ons geloof
beïnvloedt en ook ons dagelijks leven.
In de praktische vakken als diaconaat
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en gemeenteopbouw leer je hoe mensen
samen kerk kunnen zijn. De docenten zijn
bevlogen vaktheologen. De kosten voor
deze theologische cursus bedragen € 210
per lesjaar van 65 lesuren. De eerste lesavond dinsdag 12 september. De cursus
TVG is een langjarige traditie van de
Protestantse Kerk in Nederland en wordt
op twintig verschillende plaatsen aangeboden. Zie www.protestantsekerk.nl/pcte
(klik bovenaan op TVG). Cursusleider in
Kampen is dr. Th. van Staalduine.
Voel je je aangesproken? Kom vrijblijvend
naar de kennismakingsavond op dinsdag

29 augustus om 19.30 uur in de zaal van
de Broederkerk in Kampen. Of meld je
meteen aan door een mail met je naam en
adresgegevens te sturen naar secretaris
Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com. Kijk
op de website www.tvgkampen.nl voor
uitgebreide informatie over de cursus en
alle vakken.

Muziek met een Plus
Het eerste seizoen van het programma
Muziek met een Plus in De Hoofdhof
is op 21 mei afgesloten met een concert
van het Zwolse Jeugdsymfonieorkest De
Vuurvogel en de Karel J. Schepersband.
De voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen zijn inmiddels afgerond. Het
programma voor het seizoen 2017/2018
begint op zondagmiddag 17 september met
een concert op het orgel van de Hoofdhof
door Adriaan Koops, een organist die het

orgel door en door kent en alles eruithaalt
wat er in zit: niet alleen klassieke muziek,
maar ook jazz- en popachtige muziek.
Niet alleen klassiek maar ook jazzy en
popachtige muziek klinken prachtig op
dit orgel. Adriaan werkt bij dit concert
samen met het Mpingo Clarinet Choir,
een Zwols orkest bestaande uit 24 klarinettisten onder leiding van Karin Vrieling.
Al met al belooft het een middag met de
nodige muzikale verrassingen te worden.

Het concert begint zoals gebruikelijk om
15.00 uur.
Wilt u op de hoogte blijven van het complete programma van Muziek met een
Plus? Stuur dan een mailtje met uw naam
en adresgegevens naar
muziekmeteenplus@gmail.com.
Toegangskaarten kunnen besteld worden
op www.muziekmeteenplus.nl. Voor meer
informatie: Ab Kasper tel: 06-26900994

Boek ‘Stinskerk door de tijd’
Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de Stinskerk is gebouwd. In dit zilveren kader verschijnt een boek met de titel ‘Stinskerk door de tijd’, over de geschiedenis van de
Stinskerk-wijkgemeente. Het is, door ruime aanlevering van teksten en foto’s (ongeveer 170!), een interessant boekwerk geworden van zo’n 130 bladzijden. Samensteller
Klaas van der Sluis heeft aangegeven dat het in de loop van deze zomer gedrukt kan
worden. Bij intekening (waarschijnlijk tot half augustus) zal het boek € 10,- kosten,
daarna wordt de prijs € 12,50.
Op zondag 1 oktober 2017 zal er vanwege dit jubileum een kerkdienst worden gehouden
waar volop aandacht zal zijn voor verleden, heden en toekomst van onze wijkgemeente.
Het is de bedoeling dat het boek dan zal uitkomen en gepresenteerd gaat worden.
Er ligt een intekenlijst in de hal van de Stinskerk en er kan ook via e-mail worden
besteld: boek@stinskerk.nl.

‘Israel anders’:

een 9-daagse wandel-cultuurreis in Noord Israël

Een aantal wandelaars uit de Adventskerk
heeft het initiatief genomen om een sportieve reis naar Israel te organiseren en nodigt
u uit om mee te gaan. De reis bestaat uit
twee reisdagen, één rustige (bus)dag en
vier ‘stevige wandeldagen’ gecombineerd
met het bekijken van Bijbels-historische
bezienswaardigheden die op de route liggen. Aan het eind van iedere dag wacht
een overnachtingsplaats met een heerlijke
warme maaltijd en in de ochtend een stevig
ontbijt. Iedere wandeldag stijgt en daalt u
enkele honderden meters. De lengte van
de routes ligt tussen de 15 en 20 kilometer.
Aansluitend staat een tweedaags bezoek
aan Jeruzalem gepland.
Maximaal aantal deelnemers: 12 tot 15;
periode: van 2 tot 10 november 2017.
Van 3 tot 12 april 2018 wordt ook een
reis naar Israël georganiseerd, dit betreft
een rondreis naar Israël en de Palestijnse
gebieden. Ds. Hélène Evers zal de geeste-

lijke begeleiding op deze reis verzorgen;
een informatieavond over deze reis staat
gepland op 26 september, 20.00 uur in de
Sionskerk. Informatie over beide reizen:
Anneke van der Meulen, tel. 06-53720539
of an.vandermeulen@planet.nl.
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Aandacht voor
Vredesweek 2017 in Zwolle
‘Iedereen kan iets voor vrede doen’, met
die gedachte organiseert PAX iedere
derde week van september de nationale
Vredesweek, dit jaar is dat van 16 tot en
met 24 september.
We leven in roerige tijden. Juist nu groeit
het besef dat vrede niet vanzelfsprekend
is. De beelden van vluchtelingen en oorlog
en groeiende polarisatie in ons eigen land
onderstrepen het belang dat we ons moeten
inzetten voor vrede. De Vredesweek is hét
moment om samen in actie te komen.
Het thema is dit jaar: de kracht van
verbeelding. In een tijd van groeiende
verdeeldheid, doet vredesorganisatie
PAX een beroep op de kracht van de verbeelding: ga deze Vredesweek op zoek
naar jouw verbeeldingskracht. Door een
beroep te doen op je verbeeldingskracht
ga je anders kijken en denken. Je maakt
je los van bestaande beelden en overtuigingen, nieuwe beelden en ideeën krijgen
de ruimte. Verbeeldingskracht stelt je in
staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat je
bindt met anderen in plaats van verdeelt.
‘De kracht van verbeelding’ biedt hoop
op een betere wereld. Een wereld waarin
plaats is voor iedereen.
Activiteiten in Zwolle
Door heel Nederland worden er tijdens de
Vredesweek honderden festivals, lezingen,

vieringen, wandelingen, debatten en filmavonden georganiseerd; in Zwolle wordt
dit gecoördineerd door het Vredesplatform
Zwolle. Meerdere organisaties bieden een
gevarieerd programma, dat vermeld staat
op een flyer, die op ruime schaal verspreid
wordt. Op het moment dat gewerkt wordt
aan deze Gaandeweg is nog niet alles
compleet, maar enkele items kunnen alvast
genoemd worden.
Op zondag 17 september is er om 19.00
uur een cantatedienst rond Vrede in de
Grote Kerk. Op donderdag 21 september
is de Internationale Dag van de Vrede,
ingesteld door de VN. Om 20.00 uur is er
die dag in de Oosterkerk een avond met
ds. Herman Koetsveld (predikant van de
PKN-Brongemeente, Hengelo-Noord)
en moslim Enis Koetsveld (geboren
in Antakya, Antiochië, Turkije) over
interreligieuze dialoog. Op vrijdag 22
september spreekt Erik Borgman om
17.00 uur in het Dominicanenklooster
over zijn ervaringen in Noord-Irak, afgewisseld met muziek en gevolgd door
een eenvoudige soep-en-brood-maaltijd.
Aansluitend vindt in de Dominicanenkerk
het traditionele ‘Vredezingen’ plaats.
Zondagochtend 24 september wordt
in de O.L.V. Basiliek (Peperbus) de
Oecumenische Vredesdienst gehouden,
met medewerking van de Thomas a

Kempisparochie, Oosterkerkwijkgemeente,
Evangelisch-Lutherse gemeente,
Doopsgezinde Gemeente en Basisgemeente
De Werkplaats. Er zijn plannen voor
een avond met verhalen en gezamenlijk
soep koken in de Creatieve Coöperatie
en een bijeenkomst door Humanistisch
Verbond en Platform Religies en
Levensbeschouwingen over ‘Pelgrimage
in verschillende tradities’. Daarnaast werkt
SLAG aan een Gebedshuizenpad met
bezoek aan synagoge, kerk en moskee.
Het meest recente programma is te vinden
op: www.vredesplatformzwolle.nl/agenda.

Deze koeien (nabij Borculo)
kunnen ‘zomaar gaan’.
foto: Jacco Dankers
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Aandacht voor
Projectgroep Zambia 2017 vanuit
Stichting Afrika 2017 Zwolle
Zo’n driekwart van het voorbereidingsjaar voor de groep van tien mensen, die in augustus naar Zambia hoopt te gaan, is voorbij.
We vinden het mooi om u bij te praten over de stand van zaken met betrekking tot het project modelgroentetuin. Velen (voornamelijk vanuit de Sionskerk) hebben ons al op veel manieren gesteund: stamppot gegeten, oliebollen gekocht, compost en potgrond in de tuin gegooid. En ook de collectes in de Sionskerk en Adventskerk voor dit project hebben veel geld opgebracht. We
danken u allen voor uw betrokkenheid!
De projectgroep, waaronder vier mensen uit de Sionskerk, gaat inmiddels de blik richten op de activiteiten in Zambia. Zo zijn de
tickets geboekt en denken we na over de activiteiten, die we met de schoolkinderen willen gaan doen. Er zijn best veel kinderen
op de school, dus het zullen simpele knutsels en verhalen moeten zijn. Alles zal immers mee moeten komen in onze koffers, want
op het platteland is werkelijk niets te koop aan scharen, potloden, pennen en kleurplaten. Zelfs papier is er niet en voetballen
doen de jongens met een knot elastiekjes … Gelukkig mogen we 30 kilo bagage meenemen in de koffer.
Er is flink wat vertraging geweest vanwege de vele regen die er nu in Zambia is gevallen. In de afgelopen negen jaar is er niet
zoveel gevallen als dit jaar. Maar dat wil niet zeggen, dat het grondwater nu hoger is, dat duurt nog twee jaar voor het op normaal
peil is. Gelukkig kon er nu wel naar water worden geboord en dat is gevonden op 85 meter diepte. De eerste stap is daarmee
gezet. Nu moet er een pomp komen om het water in het opslagvat te krijgen. Het liefst een solar pomp, want de elektriciteitsvoorziening is op het platteland belabberd. Tot 12.00 uur ’s middags is er geen elektriciteit en daarna valt het nog vaak uit …
Een zonnepomp werkt altijd, er moet alleen een goede locatie
voor de panelen gezocht worden, anders zijn die kapot voor ze
gebruikt worden. Kinderen en geiten hebben één ding gemeen:
ze zijn erg nieuwsgierig.
Zo komen we stapje voor stapje dichterbij. De communicatie met
onze Zambiaanse partners gaat niet altijd vloeiend door slechte
internetverbindingen, maar het gaat vast goed komen!
We hopen dat u allemaal blijft meeleven en mee bidden om het
een mooi project te maken. Na terugkomst in september hopen
wij u met mooie verhalen te kunnen verrassen.
De Zambia groep
‘Drilling can start’

Een avond op het politiebureau
Halverwege de maand mei werd ik door
de wijkagent van Zwolle West uitgenodigd
voor een zogenaamde netwerkbijeenkomst
op het politiebureau aan de Koggelaan.
Om in gesprek te gaan rond het thema
‘verbinding in een complexe samenleving’, zo vermeldde de uitnodiging.
Op woensdagavond 31 mei waren een
kleine honderd aanwezigen, politiemensen en mensen met verschillende
achtergronden, culturen en geloofsovertuigingen aanwezig om samen de ‘Iftarmaaltijd’ te gebruiken.
Het was voor de moslims de Ramadan en
dat betekent dat in deze vastenmaand pas
na zonsondergang gedronken en gegeten
mag worden. Tegen tien uur was er gelegenheid voor gebed en konden we genieten van een heerlijke maaltijd.
Dit was de eerste keer dat dit in Zwolle

gebeurde en ik moet zeggen dat ik door
de ontspannen gesprekken en het samen
eten inderdaad een zekere verbinding heb
ervaren. Ook omdat alle actuele onderwerpen ter sprake konden komen, zoals
de terreuraanslagen door extremistische
moslims (te merken was een enorme
woede dat het geloof hiervoor misbruikt
wordt) en de anti-islamsentimenten in
onze samenleving. Je hoort van zoveel
scheiding en haatzaaien in deze tijd. Wat
was het een bijzondere ervaring om als
christenen en joodse gelovigen samen met
moslims met een Turkse, Marokkaanse,
Surinaamse of Noord-Afrikaanse achtergrond allemaal bijeen te zijn vanuit het
besef dat we “dan wel geen zelfde verleden hebben, maar wel een gezamenlijke
toekomst” (zoals iemand het verwoordde). Een mooi initiatief van de politie, is

mijn ervaring. Waarbij ik ook wel met
wat vragen naar huis ging. Wat mij van
hieruit met name bezighoudt, is hoe wij
in onze samenleving voldoende aandacht
houden voor de christelijke geloofsidentiteit. Is dat iets van een voorbije cultuur
of weten we als geloofsgemeenschappen
wegen te vinden waarop we de bevrijdende boodschap van het evangelie (nog)
gestalte kunnen geven?
Ds. Wim Andel,
interim-predikant Stinskerk
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Beleid en bestuur

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 18.30 - 19.45 uur
In Zwolle-Noord: E. van Buiten, Welle 58
In Zwolle-Zuid:
W.A. Stomp-de Koning, Rendierveld 41,
tel. 4653663
In Zwolle-centrum: fam. Duijf, Philosofenallee 33, tel. 4540988,
e-mail duijf@home.nl, op afspraak
In Berkum (Emmaüskerkgemeente): J. Beumer, Zernikelaan 13,
tel. 4537396, op afspraak
Op deze adressen kan contant of door middel van een eenmalige
machtiging betaald worden.

Meer weten…
Voor besluiten en beleidsstukken van de Algemene
Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters,
zie www.pknzwolle.nl en klik op de Berichten van deze
colleges.
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Gezocht: acquisiteur
(vrijwilliger, m/v)
Mensen komen zelf aan het woord in Gaandeweg. Het
blad gaat over het verhaal van mensen, over geloof en
inspiratie. Over wat hen beweegt. Daarnaast komen
er prikkelende onderwerpen aan de orde, informatieve bijdragen en nieuws uit wijken. Ontmoeting en
openheid is een motto voor het blad – alle wijken, de
hele kerk, en ook de samenleving krijgen aandacht.
Gaandeweg is een aansprekend magazine dat kerkleden
van meerdere Zwolse kerkelijke gemeentes ontvangen
(oplage: 6000).

Voor de voortgang van Gaandeweg zoekt de
PGZ op korte termijn een acquisiteur die zowel
het beheer alsook de werving van nieuwe adverteerders voor haar/zijn rekening neemt.
Het is een kleine job voor iemand die ondernemend Zwolle redelijk kent, mogelijk al voldoende relatielijnen heeft en geen moeite heeft om
het belang van Gaandeweg uit te dragen.
Een indicatie van de tijdsinspanning is moeilijk te
geven. Meestal zal een paar uur per maand volstaan,
maar soms, met name aan het begin van het seizoen,
is inzet van een paar uur per week wenselijk. De administratie van de advertenties wordt door het kerkelijk
bureau gedaan. Onkosten die gemaakt worden, kunnen
in overleg gedeclareerd worden.
Mocht u interesse hebben of meer willen weten, bel
dan het kerkelijk bureau, tel. 038-4217596.
Wilt u contact met de redactie, bel of mail dan Karin
Vrieling (eindredactie), tel. 06-47699840 of
karinvrieling@ziggo.nl.

Bij de kerkdiensten
Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk Zwolle
In juli en augustus worden in de Grote Kerk de Zomervespers gehouden op zondagavond om 19.00 uur. De voorgangers in de
Zomervespers (zie schema op pag. 20) zijn afkomstig uit verschillende Zwolse kerken en geloofsgemeenschappen. Het algemene thema
van de Zomervespers is het Onze Vader.
Op zondagavond 3 september beginnen de ‘gewone’ Michaëlsvieringen weer, aanvang 19.00 uur (!). Op zondag 10 september is er een
Taizéviering en op Vredeszondag (17 september) een cantateviering. De liturg tijdens deze cantateviering is stadspastor Mariska van
Beusichem en uitgevoerd wordt de cantate BWV 138 ‘Warum betrübst du dich, mein Herz’ van J.S. Bach door het Cantatekoor, orkest
Musica Michaëlis en solisten onder leiding van Toon Hagen.

Startzondag Oosterkerk rondom Moderne devotie
De startzondag van de Oosterkerk wordt
gehouden op zondag 10 september en zal
in het teken staan van de Moderne Devotie
en de vraag wat dat gedachtengoed ons

vandaag te zeggen heeft. Voorgangers zijn
ds. Iemke Epema en ds. Hans Tissink. Aan
het programma na de dienst wordt onder
andere meegewerkt door Mink de Vries.

Meer informatie volgt later via de website:
www.oosterkerk.nl.

Startweekend Sionskerk
Het startweekend van de Sionkerk biedt een boeiend en vol programma. De activiteiten beginnen op vrijdagavond 15 september om
19.00 in de Bolder met het inmiddels bekende ‘Sporten over kerkmuren heen’ (zie elders in deze Gaandeweg). Zaterdag 16 september is er in de Sionskerk de jaarlijkse barbecue met leuke dingen voor de jeugd. De startdienst van het kerkelijke seizoen begint op
zondagmorgen 17 september om 10.00 uur in de Sionskerk, compleet met high tea en vele andere lekkere drankjes en hapjes.
Het jaarthema voor het nieuwe seizoen is: ‘de hoop die in ons leeft’ (uit de eerste Petrusbrief).

Startzondag in de Adventskerk
Op zondagochtend 10 september om
9.30 uur wordt een begin gemaakt met
een nieuw activiteitenseizoen in de
Adventskerk. Er wordt aangesloten bij het
jaarthema dat door de landelijke kerk is
aangereikt: Kerkproeverij.
De kerk biedt door het hele jaar heen
vele ‘gerechten’ aan. Uiteraard zijn er de
diensten en vieringen op zondag en op
andere dagen, met doop en avondmaal,
rond allerlei bijzonderheden en ook met

rouw en trouw. De kerk is er ook door de
week: omzien naar elkaar, voor anderen
klaar staan, scholing, gesprek en ontmoeting, gebed, oefeningen in bezinning,
geloofsgesprekken, samen (pittige) teksten lezen, zingen, koffie schenken, deuren openen en wat niet al. Hoe is de kerk
smaakvol voor velen?
Iedereen wordt op de Startzondag ontvangen met koffie, thee of limonade met
iets lekkers erbij: smaakmaker voor een

viering waarin we ‘proeven aan elkaar’
en ook proeven van alles wat ons door
Christus gegeven is om gemeente te zijn
in en voor de samenleving.

Startzondag Stinskerk en Open Kring
Op zondag 17 september vieren de Stinskerk en de Open Kring de startzondag: de start van een seizoen, waarin veel ontmoeting en
samen optrekken plaats zal vinden en waar beide wijkgemeentes elkaar ook zullen zoeken in geloofsbeleving en geloofsleven. Er
wordt gestart met een gezamenlijke viering. Deze viering vindt plaats om 10.30 uur naast het Café aan de Milligerplas. Het is fijn
als ieder een stoel en picknickkleden meeneemt; er wordt gezorgd voor extra stoelen voor hen die niet in de gelegenheid zijn om
iets mee te nemen. Er wordt drie kwartier gevierd ‘op het groene gras en onder de blauwe hemel’. Mocht het weer te heftig zijn dan
wordt uitgeweken naar de Stinskerk. Voor de organisatie worden nog mensen gezocht. Vooralsnog is de viering gedacht vanuit het
lied ‘Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan’.
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Kerkdiensten

Adventskerk

Grote Kerk

Jeruzalemkerk

Oosterkerk

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

Grote Markt 18
Zwolle - Centrum
038-4212512

Windesheimstraat 1
Zwolle - Assendorp
038-4212443
06-19440859
Grote Kerkgemeente
ds. J. Mulderij
tel. scriba: 038 4652814

Bagijnesingel 17
Zwolle - Centrum
038-4535064
06-33205179
ds. E. Urban
ds. I.P. Epema
tel. scriba: 038-4227480

www.adventskerk.nl

www.michaelsvieringen.nl

www.grotekerkgemeente.nl

www.oosterkerk.nl

zondag
9 juli

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

19.00 uur
Michaëlsviering: Zomervesper
dr. P.W. v.d. Kamp

9.30 uur
ds. G. de Goeijen, Den Ham
19.00 uur ds. J. Mulderij

10.00 uur ds. I.P. Epema
afscheid oudste kinderen
14.00 uur PERKI-dienst

zondag
16 juli

9.30 uur
ds. J.T. Tissink
Doopdienst

19.00 uur
Michaëlsviering: Zomervesper
ds. J.T. Tissink

9.30 uur ds. J. Mulderij
19.00 uur
ds. P. de Jager, Wilsum

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.00 uur
Michaëlsviering: Zomervesper
majoor R. Roos

9.30 uur
dhr. G. Klaassen, Zwolle
19.00 uur ds. J.R.J. van Gelderop,
Vaassen

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

9.30 uur
ds. I.P. Epema

19.00 uur
Michaëlsviering: Zomervesper
ds. J. Hagg

9.30 uur
ds. G. van den Berg, IJsselmuiden
19.00 uur
ds. J. het Lam, Harderwijk

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.00 uur
Michaëlsviering: Zomervesper
ds. L.A. Burggraaff

9.30 uur
ds. G. de Goeijen, Den Ham
19.00 uur
ds. G. van Goch, Scherpenzeel

10.00 uur
ds. I.P. Epema

9.30 uur
ds. U. Tjallingii, Deinum

19.00 uur
Michaëlsviering: Zomervesper
ds. F. Bonda

9.30 uur
dr. T.E. van Spanje, Epe
18.30 uur
ds. K. van Meijeren, Ede

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

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.00 uur
Michaëlsviering: Zomervesper
ds. H.C. Mijnders

9.30 uur ds. J. Mulderij
19.00 uur
ds. A.A.A. Prosman, Nijkerk

10.00 uur
ds. H. Bousema

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

19.00 uur
Michaëlsviering: Zomervesper
leden Vesperwerkgroep

9.30 uur
dr. W. Verboom, Harderwijk
19.00 uur
ds. J. Mulderij

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

9.30 uur
ds. R. Roukema, Zwolle

19.00 uur
Michaëlsviering
ds. M. van Beusichem

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

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

zondag
10 september

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam
met pastorale raad
Startzondag

19.00 uur
Michaëlsviering: Taizé

9.30 uur ds. J. Mulderij
Opening winterwerk
19.00 uur
ds. J.A.C. Olie, Genemuiden

10.00 uur ds. I.P. Epema
en ds. J.T. Tissink
Startzondag
14.00 uur PERKI-dienst

zondag
17 september

9.30 uur ds. N.A. Eygenraam
Schrift en Tafel
19.00 uur Opendeurdienst

19.00 uur
Michaëlsviering: Cantate
ds. M. van Beusichem

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

9.30 uur
ds. I.P. Epema ea
oec. dienst in olv Basiliek

zondag
23 juli

zondag
30 juli

zondag
6 augustus

zondag
13 augustus

zondag
20 augustus

zondag
27 augustus

zondag
3 september

De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bekend op 13 juni.
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Open Kring

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

Sionskerk

Stinskerk

Eglise Wallonne

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

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

9.30 uur ds. M.E. Jonker
afscheid basiscatechese/
kinderkring

10.00 uur
ds. L. Westland, Den Ham

9.30 uur
ds. H. Engelsma, Hellendoorn
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. I.P. Epema

10.00 uur
ds. H. Evers

9.30 uur
Dhr. D. de Boer
StinsContaKtdienst

9.30 uur
ds. A. Geerling, Zwolle

10.00 uur
ds. M.J. Hukubun

9.30 uur
ds. M. Zoeteweij, Lemele
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

zondag
23 juli

10.30 uur
mevr. L. van Es
dienst samen met Zonnehuis

10.00 uur
dhr. G. Timmer, Heerde

9.30 uur
dhr. G. van Vulpen, Zwolle
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

zondag
30 juli

10.30 uur
ds. G.L. Kruizinga
dienst in het Zonnehuis

10.00 uur
ds. G.A. Cnossen, Apeldoorn

9.30 uur
ds. A. Christ, Katwijk
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

zondag
6 augustus

10.30 uur
ds. A. Zweers
dienst samen met Zonnehuis

10.00 uur
ds. E.R. Veen, Zwolle

9.30 uur
ds. T. Dankers, Dalfsen
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

zondag
13 augustus

10.30 uur
ds. G.L. Kruizinga
dienst in het Zonnehuis

10.00 uur
ds. J.C. Oosterwijk, Wezep

9.30 uur
ds. W.L. Andel

9.30 uur
ds. E.R. Veen

10.00 uur
ds. W.P. Ferguson, Zwolle

9.30 uur mw. A. Westerduin,
’s-Heerenbroek
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle

10.00 uur
ds. H. Evers
Heilig Avondmaal

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

9.30 uur
ds. P. Hofland

10.00 uur
ds. J.P. van Ark, Wapenveld

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

10.30u
ds. M.E. Jonker en ds. W. Andel
Startdienst aan Milligerplas

10.00 uur
ds. H. Evers
Startdienst

10.30u
ds. M.E. Jonker en ds. W. Andel
Startdienst aan Milligerplas

www.openkring.nl

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

www.stinskerk.nl
zondag
9 juli
10.30 uur
pasteur R. Roukema

zondag
16 juli

zondag
20 augustus
10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

zondag
27 augustus

zondag
3 september
10.30 uur
pasteur R. Roukema

zondag
10 september

zondag
17 september
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Kerkdiensten

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

De Hoofdhof

Lutherse Kerk

Kerkweg 26
Zwolle - Berkum
ds. L.A. Burggraaff
tel. scriba: 038-4547233

Koestraat 4
Zwolle
tel. scriba: 06-40715958

www.hoofdhof.nl

www.elkz.nl

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. M.B. Nieuwkoop

9.30 uur
mw. R. van Dijk-Veenstra,
Hoogeveen

10.00 uur
prof. M. Matthias
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. S. Gradl

9.30 uur
ds. H. Vijver, Oss

10.00 uur
drs. E. Verhagen-Krikke

zondag
6 augustus

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

zondag
13 augustus

zondag
9 juli

zondag
16 juli

zondag
23 juli

zondag 9 juli
zondag 16 juli
zondag 23 juli
zondag 30 juli
zondag 6 augustus
zondag 13 augustus
zondag 20 augustus
zondag 27 augustus
zondag 3 september
zondag 10 september
zondag 17 september

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

Onderhoud kerkgebouwen
De Bres
Jeugddiaconaat
Eredienst en kerkmuziek
Oost-Europa (plaatselijk werk)
Exploitatie PGZ
Onderhoud kerkgebouwen
Extra Diaconie
Diaconale noodhulp
Wijkkas
Exploitatie PGZ

dhr. F.J. G. Broekhoff
dhr. J. Smit, Dedemsvaart
ds. G.L. Kruizinga

ISALA
10.00 uur
REHOBOTH
9.30 uur
RIVIERENHOF 10.00 uur
ZONNEHUIS
11.30 uur

dhr. E.L.J. de Haar
dhr. S. Bakker, Urk
ds. J. Vonk
ds. G.H. Nijland

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

mw. T. Sloot
drs. E. Akkerman, Klazienaveen
ds. G.L. Kruizinga

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

ISALA
10.00 uur
REHOBOTH
9.30 uur
RIVIERENHOF 10.00 uur
ZONNEHUIS
10.30 uur

ds. M.E. Dijk
ds. G.L. Kruizinga, Dalfsen
ds. J. Vonk
dienst in en i.s.m. Open Kring

10.00 uur
ds. H. Günther

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

dhr. F.J.G. Broekhoff
drs. E. Akkerman, Klazienaveen
ds. G.L. Kruizinga (dienst i.s.m. Open Kring)

9.30 uur
mw. D. Lips-Makken

10.00 uur
ds. B. Zitman

ISALA
10.00 uur
REHOBOTH
9.30 uur
RIVIERENHOF 10.00 uur
ZONNEHUIS
10.30 uur

prop. M. Overbosch-Mielke
dhr. de Wit, Utrecht
ds. W. Steenbergen
dienst in en i.s.m. Open Kring

zondag
20 augustus

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff
Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. T.K. van Dam

BERKUMSTEDE 15.00 uur
ISALA
10.00 uur
REHOBOTH
9.30 uur
ZONNEHUIS
10.30 uur

ds. L.A. Burggraaff (Heilig Avondmaal)
ds. A.J. Hasker
ds. T. Dankers, Dalfsen
ds. G.L. Kruizinga (dienst i.s.m. Open Kring)

zondag
27 augustus

9.30 uur
ds. T. Keuning, Dalfsen
19.00 uur Vesper

10.00 uur
prop. M. Overbosch – Mielke
Heilig Avondmaal

ISALA
10.00 uur
REHOBOTH
9:30 uur
RIVIERENHOF 10.00 uur
ZONNEHUIS
11.30 uur

mw. T. Sloot
ds. R. van Putten, ’t Harde
ds. J. Vonk
ds. J. Hagg

9.30 uur
ds. J. Ridderbos, Assen

10.00 uur
ds. M. van Beusichem

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

dhr. E.L.J. de Haar
ds. C.P. Meijer, Zwolle
ds. J. Germs

9.30 uur
ds. E. Braam, Kampen

10.00 uur
ds. T.K. van Dam
Startzondag

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. I.P. Epema ea
oec. dienst in OLV Basiliek

zondag
30 juli

zondag
3 september

zondag
10 september

zondag
17 september

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

ISALA
10.00 uur
REHOBOTH
9.30 uur
RIVIERENHOF 10.00 uur
ZONNEHUIS
11.30 uur

ds. M.E. Dijk
dhr. M.R.J. Westerduin, ’s-Heerenbroek
ds. J. Vonk
mw. G. Prins

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

mw. T. Sloot
ds. P. van Veen, Harderwijk
ds. G.L. Huizinga

De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bekend op 13 juni.
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10.00 uur
9.30 uur
10.30 uur

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

helpt u afscheid nemen

038 - 46 00 749

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

Ton Lans

uw uitvaartverzorger
arabesque-uitvaartverzorging.nl

Staatssecretarislaan 11

8015 BA Zwolle

Ook adverteren
in de Gaandeweg?

Neem contact op met het Kerkelijk Bureau
038 - 421 75 96
administratie@pknzwolle.nl

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
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Resultaat
dankzij
Jurgen

Salet, voor een glansrijk resultaat!

www.salet.nl

Kuiper

Meerwa
ard
voor uw e
voeten!

Onderdeel van Nooter bv technische installaties






Diezerkade 4 • Zwolle • www.wietenschoencomfort.nl
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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

