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Gods liefde door alles heen …

Als dit nummer uitkomt is het al bijna weer herfst, een nieuw seizoen vol kerkelijke activiteiten 
wordt weer opgestart, maar we gaan ook richting de afronding van het kerkelijk jaar. Aan het 
einde van dat jaar beleven we in de kerk mooie en bijzondere diensten: de vieringen op Dankdag 
en/of de Oogstdienst op de zondag daarna en de gedachtenisvieringen op Eeuwigheidszondag, de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
Dit jaar is ook 31 oktober, Hervormingsdag, heel speciaal, want deze dag vormt de afronding 
van het Lutherjaar. Van 31 oktober 2016 tot 31 oktober 2017 werd gevierd dat 500 jaar geleden 
een vernieuwingsproces begon, dat de kerk en de wereld fundamenteel heeft veranderd. In deze 
uitgave van Gaandeweg besteden we daarom extra aandacht aan Luther, niet zozeer aan de kerk-
hervormer zelf, maar aan zijn vrouw Katharina von Bora. 
Het thema van dit nummer (‘Tel uw zegeningen’) heeft een aantal spontane en mooie reacties opge-
leverd van lezers, waarvan we er in deze uitgave een aantal publiceren. Hartelijk dank hiervoor! 

Het laatste nummer van Gaandeweg van dit jaar komt uit op 5 december en heeft als thema: 
‘Komt, verwondert u’. Aan de orde komen onder andere de verwondering bij kinderen en de 
‘wonderbare natuur’. De redactie is benieuwd of er misschien lezers zijn die zelf iets van een 
wonder – klein of groot – hebben ervaren in hun leven. Wilt u ons erover schrijven (per brief of 
mail)? Dit kan tot 21 oktober. 

Als de eerste Gaandeweg in 2018 uitkomt, is het alweer februari en zijn we onderweg naar Pasen. 
Het thema is dan: ‘Geroepen om te leven’ (uit NLB 612, tweede couplet). Suggesties van lezers voor 
onderwerpen die bij dit thema aansluiten zijn tot en met eind november per e-mail of post welkom. 

Redactie Gaandeweg

Herfsttijd: oogsttijd foto: Saskia Dankers



Zo’n acht jaar geleden waren mijn vrouw en ik in Nicaragua. We hadden nooit gedacht dat we ooit nog 
eens in Midden-Amerika zouden belanden. Maar omdat onze oudste zoon een jaar rondtrok door dit 
gedeelte van de wereld, besloten wij hem op te zoeken en voor een korte tijd samen met hem te reizen.
Voor we hem ontmoetten, waren we eerst samen even aan de Pacifische kust. We wilden gaan 
zwemmen, maar er stonden hoge golven en de stroming was zeer sterk. Op aanraden van anderen 
liepen we naar een baai, waar het water wat rustiger was (zie foto). 
Toen we nog maar nauwelijks tot onze knieën in het water stonden, kwamen drie jongens luid 
schreeuwend en gebarend uit zee gerend. Ze riepen van alles in het Spaans wat we niet konden 
verstaan, maar aan hun gebaren werd wel duidelijk dat wij snel uit het water moesten gaan.
Wij dachten dat ze ons wilden waarschuwen dat ook hier de stroming te sterk was. Al gauw bleek 
echter dat ze niet met zijn drieën waren. Ze sleepten een enorme vis mee aan een dunne lijn. Het beest 
vocht voor zijn leven en probeerde los te komen. Na enige tijd was het ze gelukt het beest op het 
strand te krijgen. Ze juichten, gaven elkaar high fives, sprongen in het rond en toen zagen we beiden 
dat er een neerknielde en zijn handen met een gebaar van dankbaarheid ten hemel hief. 

Uit onderzoek is gebleken dat dankbare mensen gelukkiger zijn. Het is goed om je regelmatig te reali-
seren wat je allemaal hebt (ontvangen). Er wordt zelfs aangeraden om eenmaal per week op te schrij-
ven waarvoor je allemaal dankbaar bent, of iedere ochtend vijf mooie dingen te bedenken wanneer je 
je aankleedt. Zo beschouwd is het oude lied “Tel uw zegeningen één voor één. Tel ze alle en vergeet 
er geen” zo gek nog niet.

Ons gezegend weten was voor ons die tien dagen in de armoede van Midden-Amerika niet zo moei-
lijk. We waren verwonderd over de vriendelijkheid en de vrolijkheid van de mensen die een zwaar 
bestaan leiden in onze westerse ogen.
De dankbare jongen was op dat moment gezegend, omdat er een vis was binnengehaald. Het geld of 
eten dat het hem opleverde, zou snel weer op zijn, maar op dat moment was hij vol vreugde.

Toen we eenmaal weer thuis waren, vonden we het al snel weer vanzelfsprekend dat er schoon water 
uit de kraan komt, dat het meeste zo goed geregeld is in Nederland, dat je ook in het donker meestal 
veilig over straat kunt, dat we in een land leven van overvloed. We merken echter bij ons zelf en bij 
anderen dat er toch altijd redenen kunnen zijn voor zorgen of ontevredenheid. 

Soms denken we daarom nog wel eens aan die blije vissers op dat verre strand …

Ds. Wim Andel
(Interim-predikant Stinskerk, Westenholte)
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Baai aan de Pacifische kust in Nicaragua  foto: Wim Andel
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Zij telt 90 jaren. Een heel leven achter zich en wie weet 
hoeveel dagen nog voor de boeg. Zij is niet opgegroeid in 
een tijd van: je kunt alles bereiken wat je wilt, als je 
er maar voor gaat. Zij wilde wel van alles. Aan motivatie, 
doorzettingsvermogen en daadkracht heeft het haar nooit 
ontbroken. Maar hoe goed ze ook haar best heeft gedaan 
en hoe hard ze ook heeft gewerkt, zij weet: sommige 
dingen lukken gewoon niet, kunnen gewoon niet. Punt! 
Ze heeft er vrede mee. Terugkijkend op de jaren die 
achter haar liggen, kan ze deze alleen maar samenvatten 
met de woorden: ik heb een goed leven gehad. Nu is ze 
90, weduwe en kinderloos (“Het lukte gewoon niet”). 
Ja, ze moet er wel eens om lachen, als ze ambitieuze 
jongeren op de televisie ziet, die keihard werken om hun 
grote droom te verwezenlijken: beroemd worden, een 
carrière, veel geld verdienen. En ze kan het ook waar-
deren. “Als ik weer jong was, zou ik misschien ook zo 
praten.“ Maar ze weet ook: het leven is ook leren omgaan 
met teleurstellingen, met onmacht en met verlies.

In de hof van Eden stond de boom van goed en kwaad, in 
een verzorgingshuis staat zo nu dan een wensboom. Als 
je wilt, mag je op een briefje een wens schrijven, deze 
in de boom hangen en wordt op een later tijdstip door 
welzijnsmedewerkers gekeken of deze wens op de een of 
andere manier in vervulling kan gaan. “Heeft u uw wens 
al opgehangen?”, vraag ik haar. Ze heeft net boodschappen 
gedaan in het winkelcentrum tegenover het woonzorg-
centrum (zoals een bejaardentehuis tegenwoordig deftig 
heet) en zit met haar jas nog aan, te genieten van een kop 
koffie. “Nee,” zegt ze, “want die van mij gaat toch niet in 

vervulling. Die is te duur.” Ik kijk haar aan en zeg: “Ik 
zou hem toch maar opschrijven en in de boom hangen. Je 
weet maar nooit. Soms luistert er een engeltje mee.” Ze 
kijkt mij aan en zegt met een grijns op haar gezicht: “Je 
weet dat ik niet in die flauwekul geloof, maar omdat ik je 
zo’n aardige vent vind, mag jij hem opschrijven en in de 
boom hangen. Zet er maar op: Ik wil met de Trans-Siberië 
Express naar China.” 

Een week later komt haar nicht uit Zuid-Holland. Dat doet 
ze elke maand. Belangeloze aandacht heet zoiets. Ze weet 
waar de erfenis naar toegaat, want dat heeft ze zelf met 
tante bij de notaris doorgesproken. En dat is niet naar haar. 
Toch is ze er elke maand. Even naar tante. Haar oog valt op 
de wensboom en na enig zoeken ontwaart ze de wens van 
tante. “Tante, ik geloof niet meer in toeval, want dit is ook 
mijn wens. Ik heb het er vorige week nog met mijn man 
over gehad. Hij wil niet, maar ik wel! Dus, pak je koffers 
maar, ik zorg voor de tickets.” 

En zo is het gegaan. Vier weken zijn ze met z’n tweeën 
op reis geweest. Prachtige ervaringen op gedaan, maar één 
keer gevallen en niet één keer ziek geweest (nou ja, een 
beetje diarree dan). Dat engeltje vindt ze nog steeds 
flauwekul, maar de volgende wens is al onderweg. 
Binnenkort vertrekt ze voor ruim 8 dagen naar the Big 
Apple: New York! Met haar nicht. Wat is oud? Ja, zij is 
oud, inmiddels 91 jaar. Maar de dagen nog lang niet zat. 

Jelle Vonk
(geestelijk verzorger bij Driezorg) 

Oud en de dagen niet zat

foto: Tineke Vlaming



“Geestelijke verzorging is er voor iedereen, ongeacht 
geloofs- of levensovertuiging. Geestelijke zorg is samen 
op zoek gaan naar betekenis en zin. Wanneer de omstan-
digheden moeilijk zijn, kunnen vragen naar boven komen 
waar men anders wellicht minder mee bezig is. Onze gees-
telijk verzorgers kunnen u helpen door goed te luisteren en 
belangrijke vragen te stellen.”
Dit schrijft Marry Schuurman in ‘Jo!’, het magazine van 
Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Als geestelijk 
verzorger voor de bewoners van twee locaties van deze 
zorgkoepel, de Esdoorn en de Riethorst, is Marry een 
van de mensen die in Zwolse verpleeg- en verzorgings-
huizen dit werk doen. Hoe vullen zij hun taak in? Vanuit 
de gedachte dat geestelijke zorg een aflopende zaak is in 
tijden van bezuinigingen in de zorg? Of met plannen en 
optimisme voor de toekomst van hun vak? Zijn er nog 
zegeningen te tellen? Gery Bruins vroeg het een aantal 
geestelijk verzorgers.

Ds. Gerhard Kruizinga (Het Zonnehuis)
“De geestelijk verzorger wordt vaak en vooral in verband 
gebracht met kerk en geloof. Iets van vroeger. Als dominee 
ben je dan voor sommigen een soort relikwie”, glimlacht 
ds. Gerhard Kruizinga. Hij trad twintig jaar geleden aan in 
het Zwolse Zonnehuis. Zijn vakgebied maakte grote veran-
deringen door, maar de kernwaarden bleven behouden, 
vindt Gerhard. Ontmoeting, belangstelling en bevestiging 
noemt hij als meest waardevolle aspecten in zijn contact 
met bewoners.
“Van ontmoeting is altijd sprake, hoe ver mensen ook zijn 
in hun dementie. Ook dan is iemand van belang, van bete-
kenis”, legt hij uit. “Dat mensen er mogen zijn dat wil ik 
hen graag laten voelen. Dan kun je samen bij pijnpunten 
op zoek gaan naar krachtbronnen. Wat helpt jou, waar haal 
jij de moed vandaan om te dragen wat je meemaakt? Zie 
je ook mooie dingen? Hierin ligt voor mij de link met het 
Evangelie en zo probeer ik de Heer na te volgen.
Zingeving heet dat in een wat algemenere kijk op geeste-
lijke zorg en daar komt momenteel gelukkig meer aandacht 
voor. De cliënt als ‘mens in de volle breedte’ wordt 
‘herontdekt’, mede onder druk van de publieke opinie. 
Stilstaan bij wat jouw leven de moeite waard maakt.” 

Aandacht voor zingeving keert terug in het beleid van 
zorginstellingen, maar daarbij is het verband met kerk en 
geloof niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. “Toen 
waren de meeste mensen gelovig, in het oude Zonnehuis 
overwegend protestants-christelijk”, memoreert Gerhard 
Kruizinga. “Er was elke zondag een kerkdienst voor bewo-
ners die niet meer naar hun eigen kerk konden. Die diensten 
zijn er nog steeds en worden gehouden onder verantwoor-
delijkheid van de Kerkenraadscommissie, waarin een viertal 
Zwolse kerken vertegenwoordigd zijn: naast de PGZ zijn 

dat de Katholieke Parochie, de Christelijk Gereformeerde 
Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Een uniek 
verband waar ik blij mee ben.”

Gerhard gaat zelf geregeld voor in de diensten, daarnaast 
zijn er voorgangers van de betrokken kerken en collega’s 
van andere zorginstellingen. De oecumenische diensten 
vinden plaats in de kerkzaal van de Open Kring, waar 
op zondagmorgen eerst deze wijkgemeente bijeenkomt. 
Afgelopen jaar zijn de diensten van Zonnehuis en Open 
Kring één keer gecombineerd, deze zomer waren er vier 
gezamenlijke diensten. “Die samenwerking is een soort 
proef, waarmee we nadenken over toekomstige mogelijkhe-
den”, aldus de geestelijk verzorger, die benadrukt dat niet 
de organisatie van de diensten zelf veel moeite kost, maar 
wel de logistiek daar omheen. “Bijna alle bewoners die 
naar de kerk gaan, moeten van hun afdeling worden opge-
haald, velen met rolstoel en sommigen zelfs met bed, en na 
afloop weer teruggebracht. En dat is door de uitgestrektheid 
van het Zonnehuis elke zondag een flinke operatie. In totaal 
zo’n zestig vaste vrijwilligers werken er aan mee, bijge-
staan door groepen vrijwilligers uit zes kerken. Het loopt 
als een trein, maar vraagt veel aandacht en administratieve 

Geestelijke verzorging in Zwolse 
verpleeg- en verzorgingsinstellingen
“Samen op zoek gaan naar betekenis en zin”
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Gerhard Kruizinga: al twintig jaar geestelijk verzorger in Het Zonnehuis.
foto: Gery Bruins



rompslomp. De groep vrijwilligers moet immers ook op 
peil worden gehouden.”
Gerhard hoopt dat de instelling tijd en energie in de kerk-
dienst wil blijven steken, ook als hij zelf minder gaat 
werken in aanloop naar zijn emeritaat over vier jaar. “Het 
zou mij spijten als de diensten werden opgeheven,” zegt 
hij. “Het is überhaupt de vraag hoe de kerk in deze wereld 
voortgaat, maar het Evangelie verliest niet aan relevantie. 
Bij ouderen van nu zie je wel frustraties vanwege ervarin-
gen met geloof en kerk; jonge mensen kennen die niet, zij 
zijn onbevangen en dat is hoopvol.”

Brechtje Hallo en Carolien Riemersma 
(Zandhove)
Op Zandhove, een locatie van zorggroep Het Zand, bege-
leiden geestelijk verzorgers Brechtje Hallo en Carolien 
Riemersma niet alleen oudere mensen die aan dementie 
lijden, maar ook een grote groep jonge mensen met 
niet-aangeboren hersenletsel. “Ieder van hen is iets vrese-
lijks overkomen: ziekte, een ongeluk, soms verwaarlozing. 
Dat is echt een breukervaring in je leven”, zegt Brechtje. 
“Om dan te zorgen dat je levensverhaal niet stopt, dat je de 
waarde van je leven nog ziet, daar is moed voor nodig. Dat 
is ontzettend hard werken. Het terugbrengen van mensen in 
hun levenskracht, daar proberen wij bij te helpen.”

De geestelijk verzorgers maken deel uit van de multidisci-
plinaire teams rond patiënten. Ze zijn betrokken bij de 
psychosociale vakgroep en voeren overleg met artsen, 
psychologen, therapeuten en maatschappelijk werk. Ze 
begeleiden patiënten in principe alleen op aanvraag, dat 
verzoek kan ook uit de verpleging komen. “Als het nodig 
is ben je er. Present zijn is een van onze belangrijkste 
waarden” verklaart Brechtje.
Zij kwam zes jaar geleden in dienst van Het Zand, na haar 
opleiding aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. 
Ze is Hervormd opgevoed en zegt: “Ik kan mezelf gelovig 
noemen”, maar als geestelijk verzorger werkt ze niet vanuit 
een religieuze achtergrond. “Ik probeer aan te sluiten bij de 
mens die ik voor me heb en bij diens levensovertuiging.”

Specifiek is haar werk in het hospice van Zandhove, waar 
mensen de laatste tijd van hun leven doorbrengen. “Het 
is een high care hospice: bij ons komen mensen die hoge 
medisch-technische zorg nodig hebben”, legt Brechtje uit. 
“Hun perspectief is maximaal drie maanden en dat betekent 
dat iemand maar weinig tijd heeft om nog van alles te 
verwerken. Het moment waarop iemand hoort dat het eind 
van het leven zo dichtbij is, kan ook een breukervaring zijn 
en soms zijn mensen daardoor erg in paniek, ontredderd en 
verdrietig. Wat je dan als geestelijk verzorger kunt doen, 
is naast hen gaan zitten; het lijden in de ogen kijken. Dat 
is zwaar, maar kan ook heel mooi zijn. Ik probeer dan te 

ontdekken waar mensen ondanks alles troost uit halen, 
liederen of teksten bijvoorbeeld. Als tegenkracht tegen het 
grote lijden.”

De geestelijk verzorgers zijn er ook voor de medewerkers 
in de instelling, ze geven zorg aan de zorgenden. Daar 
wordt, zeker in het hospice, geregeld gebruik van gemaakt. 
“Het is heel belangrijk dat mensen gelegenheid krijgen 
te reflecteren”, vindt Brechtje. Als lid van de ethische 
commissie heeft ze het moreel beraad in het leven geroe-
pen, waarin zorgverleners met elkaar in gesprek gaan over 
wat hen raakt in hun werk. Brechtje: “Door je bewust te 
worden van hoe je jezelf verhoudt tot de grote vragen van 
het leven, weet je wat jouw krachtbronnen zijn en kun je 
voor anderen van toegevoegde waarde zijn.” Die toege-
voegde waarde heeft de geestelijke verzorging ook voor de 
organisatie, vinden Carolien en Brechtje. Die waarde willen 
zij voortdurend laten zien, die moet geborgd blijven, ook 
als er minder geld voor is.

Het is inmiddels alweer meer dan drie jaar geleden dat op 
Zandhove de zondagse kerkdienst werd vervangen door 
bijeenkomsten op andere tijdstippen in de week. Brechtje 
herinnert zich de commotie rond deze verandering; soms 
wordt ze er nog steeds op aangesproken. “Dat raakt me,” 

De liturgische tafel van het stiltecentrum in Zandhove is gereed gemaakt voor 
een rooms-katholieke viering. Marinus Luttenberg maakte het bloemstuk.

foto: Gery Bruins
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Vrijwilligers gezocht bij hospice Lotus
Hospice Lotus (op het terrein van Zandhove in Zwolle-
Zuid) biedt onderdak en zorg aan mensen in de laatste 
fase van hun leven. In het hospice kunnen mensen 
terecht die niet thuis willen of kunnen blijven. Er is 
plaats voor zes gasten die elk een eigen kamer krijgen. 
Tevens kan gebruik worden gemaakt van een logeer-
kamer. Er wordt 24 uur per dag zorg geboden door 
een specialistisch team van artsen, verpleegkundigen, 
verzorgenden en vrijwilligers. 
De vrijwilligers werken als gastvrouw of -heer. Voor 
deze groep wordt versterking gezocht. Geïnteresseerden 
kunnen contact opnemen via kerngroep.lotus@hetzand.nl. 
Er worden vooral mensen voor de avond en het weekend 
gezocht.



zegt ze, “vooral omdat we hard hebben gewerkt om goede 
alternatieven te vinden, die volgens ons aansluiten bij de 
behoefte van de cliënten. Zo hebben we een mooie stilte-
ruimte kunnen inrichten, waar ook bijeenkomsten worden 
gehouden.” Elke vrijdag is hier een rooms-katholieke 
viering en op woensdagmiddag een protestantse. Daarin 
gaan predikanten uit verschillende wijkkerken voor. Ook 
het zanguurtje op dinsdag is een volwaardige viering, 
aangepast aan mensen met dementie.
Carolien coördineert de bijeenkomsten. “We krijgen daarbij 
hulp van vrijwilligers, die cliënten halen en brengen en bij 
de vieringen ondersteunen. Bijvoorbeeld door voor hen de 
liederen op te zoeken en onrustige mensen gerust te stellen. 
Doordat de vieringen kleinschalig zijn en aangepast aan 
de mogelijkheden en beperkingen van de cliënten, met 
herkenbare liederen en teksten, kunnen zij hier echt iets aan 
beleven. ‘Ik voel me hier zo getroost’ of ‘hier hoor ik thuis’ 
zijn reacties die we krijgen.”
Als coördinator is Carolien verantwoordelijk voor het 
samenstellen van de jaarroosters en het inplannen van 
voldoende vrijwilligers. Veel vrijwilligers zijn zelf kerke-
lijk betrokken, met name in Zwolle-Zuid en al jaren actief 
op Zandhove, “sommigen hebben hier hun 25-jarig jubi-
leum al gevierd!”

Ds. Jelle Vonk (Driezorg)
“De geestelijk verzorging komt in beeld als de vanzelfspre-
kende orde van het alledaagse leven wordt doorbroken. In 
situaties van leven en dood, bij afscheid en verlies, bij erva-
ringen van grote verbondenheid of juist van verlatenheid”, 
zegt ds. Jelle Vonk. Hij is vanaf 1 maart 2000 geestelijk 
verzorger in Driezorg. Begonnen op de locaties Rivierenhof 
en De Venus, kreeg hij naarmate Driezorg groter werd 
steeds meer locaties onder zijn hoede. Sinds zijn collega 
Esther Pierik afgelopen voorjaar kerkelijk werker werd in 
Emmeloord, is Jelle de enige geestelijk verzorger binnen de 
zorgkoepel en werkt hij op alle locaties.
“De geestelijk verzorger is deskundig in het omgaan met 
levensvragen, zingeving, geloofsvragen en stervensbe-
geleiding. Ook ethische vragen rondom zorg en sterven 
behoren tot zijn of haar expertise”, legt Jelle uit. “Als een 
van de weinigen binnen de zorg heeft de geestelijk verzor-
ger de tijd en de vrijheid om daar met de cliënt uitgebreid 
bij stil te staan.”
Veel van zijn tijd besteedt hij aan het bezoeken van cliën-
ten. “Daarnaast leid ik om de veertien dagen op zondag-
morgen een kerkdienst in de Rivierenhof en eens per maand 
een dienst in De Venus. Bovendien ga ik een paar keer 
per jaar voor in vieringen op andere locaties. In het voor- 
en najaar organiseer ik gesprekskringen op verschillende 
locaties. Eens per jaar herdenken we per locatie de bewo-
ners die in het afgelopen jaar zijn overleden, de zogeheten 
Nagedachtenisavonden.” 

Over het verschil tussen een wijkpredikant en een predikant 
in een zorginstelling zegt Jelle Vonk: “Wij worden geacht 
er voor iederéén te zijn, wel of geen lid van wat voor kerk 

of levensbeschouwelijk genootschap dan ook, moslim, 
hindoe, boeddhist … Ik werk fulltime en in die zin heb 
ik voldoende tijd en middelen om geestelijke zorg aan de 
cliënten te verlenen. 
Ik heb weinig contacten met wijkgemeenten. Wel is er nog 
altijd een formele band met de Sionskerk, die ambtsdragers 
afvaardigt naar de kerkdiensten in de Rivierenhof en met de 
Doopsgezinde gemeente, die hetzelfde doet voor De Venus. 
Onze werelden zijn toch steeds meer gescheiden werelden 
geworden.”
Hoe de toekomst van Driezorg eruit gaat zien, kan Jelle nog 
niet zeggen, daar wordt aan gewerkt. Wat zijn eigen vakge-
bied betreft, hoopt hij er weer een collega bij te krijgen. Hij 
heeft op dit moment ruim duizend cliënten. “En dat is voor 
één geestelijk verzorger echt te veel.” 

Laatste dienst Molenhof
Vijf jaar geleden begon de wijkgemeente van de Ooster-
kerk met de organisatie van kerkdiensten in verzorgings-
huis De Molenhof. Verscheidene vrijwilligers maakten 
deze diensten mogelijk. Nu de instelling in Assendorp 
ingrijpend wordt verbouwd en de grote zaal verdwijnt, is 
er een eind gekomen aan de vieringen. Op zondag 4 juni 
werd de laatste viering gehouden, hierin ging ds. Iemke 
Epema voor en zong de Zwolse Cantorij onder leiding van 
Rudie Altelaar, Evert Pierik bespeelde het orgel. 
Voor veel trouwe bezoekers was dit afscheid niet gemak-
kelijk, maar er werd hen een alternatief geboden. Tijdens 
de viering kreeg iedereen een lichtje, met het verzoek dit 
een week later mee te nemen naar de Oosterkerk. Hier 
werden de lichtjes in de zondagmorgendienst aange-
stoken aan de Paaskaars, als een warm welkom aan de 
mensen uit De Molenhof.
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Enige tijd geleden vroegen de vrijwilligers van Gilde 
Levensboek de redactie om in Gaandeweg aandacht te 
besteden aan hun aanbod om mensen te helpen met het 
opschrijven van hun levensverhaal. Dit sluit goed aan bij 
het thema ‘Tel uw zegeningen’ en daarom heeft de redac-
tie aan Roelof Klem van Gilde Levensboek en Riet van 
Wenden van het bureau Schrijfsporen gevraagd om iets te 
vertellen over het hoe en waarom van het op schrift stellen 
van getelde zegeningen. 

“Geen mobieltje of zelfs geen telefoon? Een telefoon 
aan de muur op de gang, hoe bedoelt u? Dat zijn kleine 
praktische dingen, maar ook levensomstandigheden zijn 
veranderd. Welvaart lijkt zo vanzelfsprekend, wie kent nog 
het begrip ‘schuifkaas’, als broodbeleg? Grotere gezinnen, 
de vanzelfsprekende zorg van zussen en broers onderling. 
Met twaalf jaar van school en aan het werk. En dan hebben 
we het nog niet over de codes voor omgang met anderen, 
verkering met iemand uit een andere kerk, bijvoorbeeld. 
Ieder mensenleven verloopt anders, anders dan verwacht en 
verschillend van elkaar. Mensen zijn uniek” vertelt Roelof 
Klem. “Mensen in uw omgeving, kinderen en zeker klein-
kinderen hebben soms geen idee van hoe uw leven er uit 
zag toen u jong was.”

Riet van der Wenden geeft aan: “Iedereen mijmert wel 
eens over zijn of haar leven, zeker als je een dagje ouder 
wordt. Herinneringen aan de kindertijd komen soms 
boven op onverwachte momenten; een bekend geurtje van 
bijvoorbeeld een pan stoofvlees kan een hele wereld aan 
herinneringen oproepen. Met het ouder worden komen er 
onvermijdelijk ook gedachtes aan het levenseinde langs. 
Misschien is men daar prima op voorbereid. Er is bijvoor-
beeld wat geld opzij gezet voor de uitvaart of een goede 
verzekering afgesloten. U weet misschien al wie de antieke 
klok of het chique trouwservies krijgt na uw 
overlijden. Maar… wie krijgt uw verhalen?”
“Bij elk overlijden gaat er een schat aan verhalen 
verloren. Verhalen vervliegen snel als ze alleen 
mondeling verteld worden. Wie weet straks 
nog hoe het dagelijkse leven vroeger ging? Hoe 
het voelde om als kind tijdens de oorlog op te 
groeien? Oude gebruiken van vroeger, lieve-
lingsrecepten of spelletjes, ze zijn het meer dan 
waard om als kostbare familiejuwelen door te 
geven. Daarnaast zijn deze persoonlijke verhalen 
natuurlijk ingebed in de tijd van toen. Mooi is 
het om te ontdekken hoe uw eigen ontwikkeling 
is gegaan. Politieke opvattingen en uw geloofsle-
ven hebben misschien wel een hele metamorfose 
ondergaan. Door uw leven te overzien en op te 
schrijven komt als vanzelf de rode draad in uw 
leven naar voren”, aldus Riet van der Wenden. 

Roelof Klem trekt het nog iets breder: “Het kan 
ook de moeite waard zijn dingen uit uw leven 
op te schrijven voor anderen. Voor mensen die u 

na staan, familie, (klein)kinderen, of voor mensen die zorg 
verlenen en voor wie het fijn is uw geschiedenis iets beter 
te kennen.” 

Voor wie zijn of haar levensverhaal wil (laten) opschrijven 
en daarbij hulp kan gebruiken, zijn er diverse mogelijkhe-
den. Gilde Levensboek (een project van Gilde Zwolle) en 
Schrijfsporen zijn daar in Zwolle twee voorbeelden van.
Roelof Klem: “De vrijwilligers van Gilde Levensboek 
schrijven uw eigen verhaal en kunnen daar een mooi boekje 
van maken, dat uw verhaal en herinneringen weergeeft op 
een manier die u voor ogen staat.” De contactgegevens van 
Gilde Levensboek zijn: Gilde Zwolle, e-mail: info@gilde-
zwolle.nl, via de website www.gildezwolle.nl, of bel met 
WIJZ (038-8515700).
U kunt uw levensverhaal ook door (professional) Riet van 
der Wenden van Schrijfsporen laten optekenen. Zij kan het 
hele verhaal voor u opschrijven of ondersteuning bieden 
op momenten dat u vastloopt met schrijven. Het is ook 
mogelijk dat Riet alleen de redactie en het proces rondom 
het drukken van het boek verzorgt. Riet van der Wenden is 
bereikbaar via 06-81446248, info@schrijfsporen.nl of 
www.schrijfsporen.nl.

Misschien willen mensen liever zelf aan de slag. Dat kan 
ook: Freda Gaasbeek Uitvaartbegeleiding organiseert 
samen met Schrijfsporen op 2 en 16 oktober (aanvang 
9.30 uur) workshops in de Stadkamer van Zwolle. “Op een 
laagdrempelige manier gaan we aan de slag om zelf een 
levensverhaal te schrijven. Er wordt onder meer aandacht 
besteed aan de opbouw van een verhaal, het gebruik van 
foto’s en natuurlijk gaan we schrijven!”, vertelt Riet van 
der Wenden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken 
op www.fredagaasbeek.nl. U kunt zich opgeven door een 
mailtje te sturen naar info@fredagaasbeek.nl. 
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Tineke Vlaming maakte deze foto van haar kleinzoon bij de computer 
(luisterend naar Engelse koormuziek)

Levensverhalen opgeschreven



De redactie vroeg naar aanleiding van het thema ‘Tel uw 
zegeningen’ aan ds. Nelleke Eygenraam om een tekst te 
schrijven over ‘zegen’. 

In een gesprekskring vroeg ik naar uitdrukkingen of zegs-
wijzen waarin ‘zegen’ voorkomt. Het waren er nogal wat: 
‘veel heil en zegen’ als nieuwjaarswens, ‘tel uw zegenin-
gen’ om iemands aandacht te vestigen op het goede en 
mooie in het leven, ‘mijn zegen heb je’ wanneer je een 
ander de ruimte geeft, maar ook ‘er rust geen zegen op’ 
bij pech en tegenslag. In overlijdensberichten slaat een 
‘gezegende leeftijd’ op het lange leven van de gestorvene. 
Iemand noemde dat van een zwangere vrouw zelfs vandaag 
de dag nog wordt gezegd dat ze ‘in gezegende omstandig-
heden’ verkeert. Zo geseculariseerd zijn we kennelijk nog 
niet. En wat te denken van ‘het regent, het zegent’ bij een 
verfrissende bui of ‘alle zegen komt van boven’? 

Tot zegen voor anderen
Naar Bijbels levensbesef is God degene die zegent. Toch 
is zegen geen eenrichtingsverkeer ‘van boven’. Mensen 
worden niet alleen gezegend om voor zichzelf levenskracht, 
veiligheid en vrede te ervaren, maar ook om tot zegen te 
zijn voor anderen. Ik denk aan Abram, geroepen om op 
weg te gaan. God zegt: “Ik zal je tot een groot volk maken 
en je zegenen en je naam groot maken en jij zult tot zegen 
zijn” en: “Met jou zullen alle volken op aarde gezegend 
worden” (Genesis 12). 

Zegen werkt aanstekelijk en is bestemd voor alles en 
iedereen in de hele wereld. De zegen die God schenkt, 
brengt mensen er toe God te zegenen. Het jodendom 
is er vertrouwd mee. Tot de kern van het zogenoemde 
Achttiengebed dat elke morgen gebeden wordt, klinkt 
telkens: “Gezegend zijt Gij, HEER”, als antwoord op Gods 
woorden en daden van heil. 
Zegen is dynamisch, een heen en weer tussen God en ons, 
en van mens tot mens. In zijn boek ‘Zegen vieren’ schrijft 
dr. Eddy Hallewas: “Een zegen verzekert mensen van een 
plaats in het krachtenveld van de goddelijke liefde, die het 
leven draagt en bewaart”.

Beelden bij de zegen
In dezelfde gesprekskring vroeg ik: welk beeld heb je bij 
zegenen? De doorgewinterde kerkgangers uit de groep 
noemden onmiddellijk de zegen waarmee allen op weg 
gezonden worden, de wereld in. “Dan staan allen, sommi-
gen met eerbiedig gebogen hoofd, anderen met ontvan-
gende handen. De dominee spreidt de armen, spreekt de 
zegen uit en wij antwoorden door ‘Amen’ te zingen.” 
De krachtige zegenwoorden zijn ontleend aan de Bijbel 
(Numeri 6:24-26, 2 Korintiërs 13:13 of Filippenzen 4:7). 
Het gebaar van de voorganger, met opgeheven handen en 
gespreide armen, herinnert aan hoe de opgestane Heer zijn 
leerlingen zegende (Lucas 24:50). Ik las ergens dat deze 

houding eveneens de gekruisigde Christus, die de dood 
heeft overwonnen, zou weerspiegelen. De zegen aan het 
einde van de eredienst is om door te geven, alle dagen, 
waar je ook bent en voor ieder die God op je weg zendt.

Handoplegging
Er is ook een persoonlijker manier om te zegenen, van 
mens tot mens en in Gods naam: de handoplegging. 
Hiervoor putten we eveneens uit de traditie van het Oude 
en Nieuwe Testament.
Voor iemand die ziek is of op andere wijze tegen de grens 
van het leven aanloopt, bestaat de mogelijkheid van een 
zegenviering. Er zijn verschillende vormen voor. Soms heel 
eenvoudig, aan het bed, met een zegen door handoplegging. 
Het kan ook met een sobere avondmaalsviering in kleine 
kring, gevolgd door een zegenende zalving met geurige 
olie. In de Adventskerk hebben we er een boekje voor 
gemaakt (op aanvraag verkrijgbaar). 
Elke beschrijving schiet te kort voor dit intense moment 
van aanraking en nabijheid, van woorden die de Schrift 
aanreikt of de Geest ingeeft, van het gebed om vergeving 
en het uitzien naar Gods genade, de inkeer, vrede, rust… 

In de kerk gebeurt zegenen door handoplegging bij belijde-
nis en doop, bevestiging in het ambt van diaken, ouderling 
of predikant of bij de aanvang als kerkelijk werker, cantor, 
organist of in andere bedieningen. Soms wordt de handop-
legging gevolgd door een kruisteken op het voorhoofd. Ook 
bij de kerkelijke viering van een levensverbintenis, zoals een 
huwelijk, ontvangen beiden door handoplegging de zegen. 
In sommige gemeenten kunnen kinderen en hun ouders 
gezegend worden, op weg naar de doop. Vrijwel altijd klinkt 
bij de zegening een bij die persoon gekozen Bijbeltekst. 
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Zegenen en 
gezegend zijn

Zegenende gekruisigde  foto: Tineke Vlaming



Tel uw zegeningen 
Waar ik op de basisschool zat, kwam tentzending. Ondanks 
dat er bij mijn weten maar drie ongodsdienstige mensen 
woonden en ons dorpje wel drie wereldgodsdiensten telde 
(vrijgemaakt, gereformeerd en hervormd), arriveerde er een 
oplegger die op ingenieuze wijze aan de zijkanten uitgescho-
ven kon worden tot een evangelisatieruimte op pootjes. 
Als kinderen stonden wij op woensdagmiddag minstens een 
uur te wachten tot we die intrigerende ‘tent’ binnen mochten. 
Meer nieuwsgierig dan heilsbegerig. Binnen leerden we het 
lied ‘Tel uw zegeningen één voor één’. Ondanks de ouderwet-
se taal zong het lekker weg. 

Maar wat moest ik nu precies tellen? Eén keer hagelslag op 
brood? Alle fluitenkruid in de berm in één keer? Elk spreek-
woord van mijn moeder? Het duurde vast lang voor je ze 
één voor één geteld had. Dat leek op strafwerk. Of telden 
goedbeschouwd maar heel weinig voorvallen als zegeningen? 
Het lied leek een onduidelijke rekenopgave. Vandaag vraag ik 
me af: is dat boekhouden van mijn voorspoed niet te veel op 
mezelf gericht? 

Johnson Oatman jr (1856-1922), een verzekeringsman die 
uiteraard tellen kan, benoemt in het lied Count Your Blessings 
(zie pag. 15) in fris Engels situaties waarin je geroepen bent 
aan je zegeningen te denken. Bijvoorbeeld als je leven heen en 
weer wordt geslingerd. Tel dan niet alleen, maar vertel jezelf 
of een ander van wat steun gaf (‘name your blessings’). Deze 
dichter van vijfduizend geestelijke liederen (ik heb het niet 
nageteld…), wil – in mijn woorden – dat je gewag maakt van 
momenten van liefde, geloof en levensmoed als verrassingen 
van God. Ben je jaloers op geld en goed van een ander, besef 
dan de beloofde ‘rijkdom’ van hemelse, bovenmenselijke 
krachten van barmhartigheid en gerechtigheid. Dat verborgen 
‘home’ hier en nu en daar en straks kun je niet kopen. Je kunt 
er wel mee rekenen: door tekens in je en rondom je te tellen 
en te vertellen.

Laatst stak een kind uit een groepje kinderen plotsklaps de 
weg op. Ik kneep hard in mijn remmen, werd gelanceerd en 
kwam met hoofd en knieën pijnlijk op het wegdek terecht. 
Terwijl ik daar uitgeteld zat, zeiden opeens twee jongetjes: 
‘mijnheer, mijnheer, hebt u pijn?’ Ze waren niet weggelopen. 
En even later twee meisjes: ‘mijnheer, mijnheer, wilt u iets 
drinken, wilt u een zakdoekje om het bloed af te vegen?’ Al 
bleef de pijn, ik smolt bij de moedgevende solidariteit van 
deze allochtone barmhartige Samaritanen. ‘Count your many 
blessings, angels will attend.’ 

Weer fietsend door Zwolle lees ik bij het Warmoespark op een 
evangelisatiegebouwtje: ‘wees een zegen’. Hallo, moet ik nu 
niet de aan mij toebedeelde zegeningen tellen en vertellen, 
maar mijn zegeningen aan een ander geven?

Evert Jonker 
(emeritus hoogleraar PThU, lid van de Open Kring)

Column

Op allerlei kruispunten en overgangsmomenten in het leven 
kan de zegen doorgegeven worden. Zo kunnen ouders hun 
kinderen zegenen voor het slapen gaan. Er wordt om een 
zegen gevraagd bij de maaltijd, voor een examen, operatie, 
scheiding, verhuizing of andere ingrijpende gebeurtenis. 

Omdat Gods zegen voor iedereen bedoeld is, zijn er geen 
grenzen gesteld aan wie mag zegenen. Wel wordt er een 
onderscheid gemaakt tussen zegeningen in de eredienst en 
die in andere situaties, van mens tot mens. In de kerk geeft 
een daartoe bevoegde voorganger Gods zegen door. Elders 
mag ieder die naar Gods nabijheid verlangt zegenhandelin-
gen verrichten. 
In het ‘Dienstboek – Een proeve’ (deel 2) voor de PKN 
worden liturgische vormen aangereikt voor diverse zegenin-
gen op momenten in het persoonlijke leven, maar bijvoor-
beeld ook voor de sluiting van een kerkgebouw.

Gods zegen blijft nodig
Mensen hopen op Gods nabijheid en zegen bij alles wat ze 
ondernemen. Gods zegen in het oude Israël was verbonden 
met heel het dagelijks leven: van het brooddeeg tot de in te 
zaaien akker of het grazende vee. Menselijke maakbaarheid 
was ondenkbaar. 
Ook al hebben mensen in de loop der eeuwen veel meer 
greep gekregen op het verloop van alles: wij zijn God niet. 
Gods zegen blijven wij nodig hebben, al is deze niet op 
bestelling leverbaar of naar onze hand te zetten. De zegen 
is onvoorwaardelijk en universeel. En steevast gericht op 
hoe wij, als gezegenden, met Gods schepping omgaan: of 
wij voor elkaar en voor al wat leeft en dus voor God tot 
zegen zijn.
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Iedere eerste woensdag van november is het Dankdag 
voor gewas en arbeid. Wat zegt dit boeren van deze tijd? 
Jan Stellingwerf sprak hierover met Jan-Roelof Bultman 
en Egbert Koersen, beiden lid van de Stinskerk in 
Westenholte.
 

Egbert Koersen:
“Dankdag staat bij mij bovenaan”

Egbert Koersen (60): veehouder, veehandelaar en vee-ex-
porteur, bestuurder bij zuivelorganisatie Rouveen, betrok-
ken bij de Nederlandse Zuivel Organisatie, diaken in de 
Stinskerk. Egbert is de derde generatie Koersen op de 
boerderij aan de Zwolseweg in ’s-Heerenbroek. Vanwege 
het mooie zomerweer praten we buiten op het terras tussen 
de twee oude lindebomen over het boerenbedrijf, over 
duurzaamheid, over respect en over bid- en dankdag. Die 
lindebomen heeft opa Koersen lang geleden op deze plek 
geplant. “Toen we besloten om de oude boerderij zoveel 
mogelijk in de oude stijl te moderniseren, kregen we van 
de burgerlijke gemeente alle noodzakelijke medewerking. 
Als die oude bomen maar bleven staan!”

“Duurzaamheid is best een lastig begrip in onze bedrijfs-
tak. Het is een soort containerbegrip geworden waar alles 
een plekje onder krijgt”, zegt Koersen. “Maar het gaat veel 
meer om de kwaliteit en om respect voor mens en dier.”
“Als je kijkt naar wat we binnen Rouveen met de kaas 
doen, dan zie je een enorme ontwikkeling in duurzaamheid. 
Er is ook veel meer vraag naar biologische producten, het 
etiket ‘exclusief’ is ervan af.” Rouveen heeft inmiddels 
al 350 soorten speciale kaas, waaronder heel veel, wat je 
noemt: ‘Private Labels’, bijzondere kazen die onder een 
bepaalde naam op de markt komen.

Biddag en Dankdag zijn voor Koersen zeker geen contai-
nerbegrippen. “Ik vind beide dagen belangrijk in het kerke-
lijk jaar. Als ik een rangorde aan zou moeten brengen, staat 
Dankdag toch bovenaan. Het is goed om stil te staan bij 
wat er in het seizoen gaat komen en daar in je gebed op 
Biddag aandacht voor te vragen. Maar je bent van zoveel 
factoren afhankelijk. Dankdag is dan veel concreter: de 
oogst is binnen, het seizoen loopt af, je bereidt je voor op 
herfst en winter.” 

De familie Koersen is ook al drie generaties betrokken bij 
de kerk in Westenholte. Egbert: “’s-Heerenbroek was, wat 
je wel noemt, nogal ’zwaar’ en ook nog behoorlijk verdeeld. 
Mijn vader voelde zich daar niet zo bij thuis. En zo ging 
en gaat het mij en mijn gezin ook. Er zijn nu eenmaal 
verschillen, maar daar moet je open en vanuit respect voor 
elkaar over praten. Niet de deur dichtslaan als iemand 
anders denkt.” Vanuit zijn werk en zijn diakenschap was 
Koersen jarenlang betrokken bij de voorbereiding van Bid- 
en Dankdag in de Stinskerk. “Voor Dankdag leverde ik aan 
de betrokken predikant een soort terugblik als landbouwer 
op het afgelopen seizoen aan. Maar door wisseling van 
predikanten is dat veel minder geworden. En dat vind ik wel 
jammer. De natuur doet met ons wat zij wil en elk seizoen is 
anders. Daar mag je ook in de kerk best bij stilstaan.”

Dankdag: de oogst is binnen …

 foto: Jan Stellingwerff
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Jan-Roelof Bultman: 
“Het is toch eigenlijk iedere dag Dankdag!”

Als ik aan de keukentafel zit in huize Bultman aan de 
Oude Wetering in Mastenbroek en naar buiten kijk, zie 
ik de regen traag kringetjes ’spugen’ in het water van de 
Oude Wetering. Door het andere raam zie ik al net zo traag 
Jan-Roelof Bultmans koeien zich tegoed doen aan het natte 
gras. De koffie pruttelt door de filter. Kortom, tel je zege-
ningen zou je zeggen. Maar dat is soms heel betrekkelijk, 
zo blijkt uit het verhaal van Jan-Roelof.

Opgegroeid in Westenholte als zoon uit een heel gewoon 
burgergezin had hij altijd al grote belangstelling voor het 
boerenvak. “Maar ja, zonder een boerenbedrijf in de familie 
begin je dan niet veel”, vertelt Bultman (48). Gelukkig 
ontmoette hij op zekere dag de leuke boerendochter Gerja 
(nu 47) met wie hij trouwde en een dochter (ondertussen 
19) en een zoon (16) kreeg. Door dat huwelijk ontstond de 
mogelijkheid om het bedrijf van zijn schoonouders over te 
nemen, want bij de andere kinderen was geen interesse in 
de dagelijkse omgang met koeien. 
Die overname verliep helaas zeer dramatisch. “Eerst 
boerden we samen, maar in de beruchte MKZ-crisis 
(koeienziekte Mond en Klauw Zeer, 2001) overleed mijn 
schoonvader op tragisch wijze. Een moeilijkere start van 
je eigen boerenbedrijf kun je je nauwelijks voorstellen, 
herinnert Jan-Roelof zich die tijd. “Zijn dood greep me 
verschrikkelijk aan; ik heb weleens tegen mijn vrouw 
gezegd: ik denk dat ik nooit meer gelukkig word”. 

Ondanks alle verdriet en innerlijke boosheid en soms tegen 
beter weten in bleef Bultman geloven en bidden. 

Op een avond toen hij in de stal kwam om z’n circa 70 
koeien te melken, zag hij er eigenlijk geen gat meer in. 
“Het enige dat ik nog kon was bidden”, vertelt hij. “En na 
dat gebed, die schreeuw om hulp, kwam er zo’n overweldi-
gende rust in mijn hart, dat ik mijn werk zonder mankeren 
kon doen. Het heeft dagen geduurd voor ik erover kon 
praten. Ik had en heb nog altijd het gevoel dat Jezus mij 
toen te hulp kwam. Hij gaf mij niet alleen rust maar ook 
weer blijdschap en het gevoel gelukkig te kunnen zijn. 
Bidden en danken is daarom voor mij dagelijkse kost”.

Bultman: “Natuurlijk is het goed om in het voorjaar Biddag 
te houden en na de oogst, op Dankdag te danken. We gaan 
ook zoveel mogelijk naar de kerkdiensten die dagen; niet 
in de Stinskerk waar we nog steeds bij horen, maar naar de 
kerk in Mastenbroek. Dat heeft te maken met de ’stadse’ 
aanvangstijd in Westenholte; 19.30 uur is een lastige tijd 
voor een boer. De gemeente in Mastenbroek die hoofdza-
kelijk boeren telt, kerkt op die dagen ’s morgens en dat past 
dan beter. Maar ik blijf erbij: iedere dag is bid- en dankdag 
tegelijk want je kunt met je vragen en je zorgen en met 
je dankbaarheid altijd bij Jezus terecht. Hij zegt niet voor 
niets ’Ik ben met u, alle dagen’!

 foto: Jan Stellingwerff
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De aankondiging van het thema van deze Gaandeweg 
(‘Tel uw zegeningen’) heeft blijkbaar wat losgemaakt bij 
de lezers, want we ontvingen spontaan enkele reacties. 

Zo stuurde dhr. Kamp onderstaande foto van een steen bij 
het graf van zijn zwager en vertelt daarbij: “Mijn zwager 
B. Korkers had als lijflied ‘Tel uw zegeningen, één voor 
één’. Bij hoogtepunten en dieptepunten in zijn leven haalde 
hij deze tekst graag aan. Ook anderen bood hij deze bemoe-
diging aan. Na zijn overlijden liet zijn vrouw (mijn zuster) 
de tekst ‘Tel uw zegeningen’ op zijn grafsteen aanbrengen. 
Zo worden de bezoekers van zijn graf gemaand en bemoe-
digd om bij voor- en tegenspoed ook aandacht te hebben 
voor al het goede dat we ons leven mogen ontvangen.”

Mevr. De Boer stuurde bovenstaande foto van de ingelijste 
tekst en zegt: “Wat een mooi thema! Het is voor mij een 
terugkerende zienswijze: dankbaarheid is mooi, levenge-
vend. Ik ervaar het regelmatig. Ik ken het al lang, bij mijn 
opa en oma in huis hing het eerste couplet ingelijst (zie 
foto). Het blijkt dat mijn moeder het lied gezongen wil 
hebben op haar begrafenis.”

Mevr. Pauw schreef een brief waarin ze vertelt hoe zij zich 
gezegend voelde toen ze haar 80ste verjaardag mocht vieren, 
samen met kinderen en kleinkinderen, op Schiermonnikoog. 
“Op 18 november 2016 vertrokken we met z’n zevenen, 
vier volwassenen en drie kleinkinderen (18, 16 en 10 jaar). 
We hebben genoten. De foto’s zijn schitterend, haast onna-
tuurlijk met al die wolkenpartijen. Het was super, ik telde 
mijn zegeningen. En op 4 december hadden we met elkaar 
en met veel gemeenteleden een bijzondere kerkdienst (in de 
Lutherse kerk, red.), met na afloop koffie met een gebakje. 
Ik vroeg de mensen in het kerkblad om een gift te geven 
voor SOS Kinderdorpen en de Ezel Sanctuary en kon voor 
beide nog een mooi bedrag overmaken.”

Count Your Blessings
Tekst: Johnson Oatman Jr (1856-1922)
Melodie: Edwin O. Excell (1851-1921)
Vertaling: Evert Jonker (zie ook de column op pag. 11)

When upon life’s billows you are tempest tossed,
when you are discouraged thinking all is lost,
count your many blessing, name them one by one,
and it will surprise you what the Lord hath done.

refrein: Count your blessings, name them one by one one by one;
count your blessings, see what God hath done. (2x)

Are you ever burdened with a load of care?
Does the cross seem heavy you are called to bear?
Count your many blessings, ev’ry doubt will fly,
and you will be singing as the days go by. refrein

When you look at others with their lands and gold,
think that Christ has promised you his wealth untold;
count your many blessings, money cannot buy
your reward in heaven, nor your home on high. refrein

So, amid the conflict, whether great or small,
do not be discouraged, God is over all;
count your many blessings, angels will attend,
help and comfort give you to your journey’s end. refrein

Als je op de golven van het leven heen en weer wordt geslingerd, 
als je ontmoedigd bent en denkt dat alles verloren is. 
Tel dan je vele zegeningen, noem ze één voor één. 
En het zal je verrassen wat God heeft gedaan.   

refrein: tel je zegeningen, noem ze één voor één, tel je zegenin-
gen en zie wat God heeft gedaan. 

Ben je steeds belast met heel veel zorg. 
Schijnt het kruis zwaar dat je geroepen bent te dragen? 
Tel je vele zegeningen, elke twijfel zal vervliegen, 
en jij zult zingen terwijl de dagen voorbijgaan. refrein

Als je ziet naar anderen met hun grond en goud, bedenk dan dat 
Christus jou zijn onbeschrijfelijke rijkdom heeft beloofd. 
Tel je vele zegeningen, met geld kun je je beloning in de hemel 
niet kopen, en evenmin je thuis in de hoge. refrein

Dus, midden in de strijd, of die nu groot is of klein, 
wees niet ontmoedigd, God is overal. 
Tel je vele zegeningen, engelen zullen je begeleiden, en je hulp 
en troost geven tot aan het einde van je levensreis.  refrein

Reacties van lezers

Tel uw zegeningen
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Lutherjaar

Luthers predikant Erwin de Fouw schreef in 2012 voor de 
Flambouw (het kerkblad van de Evangelische-Lutherse 
Gemeente Zwolle) een artikel over de vrouw van Maarten 
Luther. Met een kleine herziening van zijn kant, publice-
ren we deze tekst in dit nummer van de Gaandeweg, dat 
verschijnt tijdens de afronding van het Lutherjaar. 
Ds. De Fouw gebruikte het boek ‘Mevrouw Luther’ van 
Siet Delhaas als bron voor dit artikel.

Over Maarten Luther is in dit gedenkjaar van 500 jaar 
Reformatie al veel te lezen, te horen en te zien geweest. 
Maar over het leven van de vrouw met wie Maarten Luther 
op 13 juni 1525 trouwde, is niet heel veel rechtstreekse 
informatie bekend. Zeker is dat Katharina von Bora op 29 
januari 1499 geboren werd, als dochter van Hans von Bora 
en Katharina von Haupitz. Beide ouders waren van adel, 
wat aangeeft dat de familie tot de hogere stand behoorde, 
hoewel zij niet bijzonder rijk was. Wel waren er twee leen-
goederen in de familie: Lippendorf, bij Borna en een in de 
buurt van Weissenfels. Katharina had drie broers en waar-
schijnlijk een zus. 

Cisterciënzerinnenklooster
Haar schooltijd, vanaf eind 1504 of begin 1505, brengt
Katharina door op de kloosterschool van de Benedicti-
nessen in Brehna, waar edelen hun dochters naartoe 
stuurden voor goed onderwijs. 
Vanaf eind 1508 of begin 1509 wordt Katharina opgeno-
men in het Cisterciënzerinnenklooster ‘Marienthron’ (ook 
‘Gottesthron’ genoemd) te Nimbschen. Een goede bestem-
ming, vond men in die tijd, als men de bruidsschat voor 
een adellijke dochter niet kon of wilde betalen. Er leven 
ook twee tantes van Katharina. In dit klooster ontvangt ze 
verder onderwijs en wordt zij voorbereid op een leven als 
non. Dat betekende een streng en sober leven naar de regel 
van Benedictus van Nurcia, waarin ze zich moet onder-
scheiden van andere adellijke meisjes die alleen voor de 
duur van de schooltijd in het klooster verblijven. Er ligt 
grote nadruk op kuisheid en zedig gedrag. De meisjes die 
bestemd worden tot non worden dan ook ‘jonge maagden’ 
genoemd. Ook geldt er – letterlijk – zwijgplicht vanaf het 
moment dat Katharina als zestienjarige intreedt tot de orde.

Het klooster is rijk aan geld, goederen en relieken. Veel 
gelovigen komen er als bedevaartgangers bidden en delen 
zo in de aflaat die het klooster bezit. Dit betekent dat men 
gelooft dat een biecht of gebed, uitgesproken in het klooster 
Marienthron de berouwvolle gelovige meer zekerheid op 
vergeving en kwijtschelding van zonden biedt dan elders. 
Katharina ervaart van nabij de angsten die het geloof van 
de mensen stempelen en ook de uitwassen die door Luther 
worden gehekeld. 

Ontsnapping met haringtonnen
Wij weten dat Katharina in de paasnacht (!) van 4 op 5 
april 1523 het klooster in het geheim verlaat, samen met 

acht andere zusters. Via een huifkar vol haringtonnen. Hoe 
kwamen zij tot dit besluit? Dat had alles te maken met 
de ontwikkelingen buiten het klooster, die waren ingezet 
door Maarten Luther. Die ontwikkelingen drongen door tot 
binnen de dikke muren van Marienthron en ander kloosters. 
Niet verwonderlijk, want ook Luther zelf was (augustij-
ner) monnik toen hij vanaf 1517 van zich liet horen. Via 
de Augustijnerkloosters kwamen de hervomingsgezinde 
gedachten ook verder naar buiten. Bovendien waren er 
allerlei banden tussen de bewoonsters van het klooster 
in Nimbschen en de adellijke families in de omgeving. 
Langzaamaan moet het tot de kloosterlinges doorgedrongen 
zijn, dat de evangelische beweging rond Luther een alterna-
tieve kijk bood op het aardse leven in voorbereiding op de 
eeuwigheid. 
Hoe het ook zij: deze nonnen willen eruit. Maar waarheen? 
Dat is niet eenvoudig. Niet iedereen kan bij familie terecht. 
Katharina ook niet. We moeten bedenken dat een vrouw 
in die tijd – en zeker een non buiten het klooster – bijna 
geheel afhankelijk was van anderen. Nu zij niet meer onder 
een moeder-overste vielen, waren ze aangewezen op de 

‘Mevrouw Luther’ 
 Over Katharina von Bora, 
 de vrouw van Maarten Luther

Katharina von Bora (1529)
Schilderij: Lucas Cranach de Oude (1472-1553)
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mannen in hun familie. En als die het er niet mee eens 
waren, moesten ze andere beschermers vinden. Zo komen 
ze er toe Luther zelf een brief te schrijven. Deze moet 
hiervan diep onder de indruk geweest zijn. Het leidt ertoe, 
dat hij de burgemeester van Torgau, Leonhard Koppe, 
bereid vindt om de negen nonnen ongemerkt uit het kloos-
ter te laten ontsnappen. Samen met de twee andere mannen 
die hem helpen, riskeert hij daarmee de doodstraf die aan 
ontvoerders van een non werden opgelegd. Het gaat geluk-
kig goed. Op 8 april komen de nonnen in Wittenberg aan, 
bij Luther thuis. Er dreigt natuurlijk een enorm schandaal. 
Ook al is het zeker dat de keurvorst van Saksen de dood-
straf niet zal opleggen, de zaak zal de reputatie van de 
ontvoerders en die van Luther zelf enorm kunnen schaden. 
Luther moet snel handelen. Hij stuurt een open(bare) brief 
aan burgemeester Koppe, waarin hij persoonlijk volledige 
verantwoordelijkheid neemt voor de bevrijding. De brief 
is een pleidooi voor vrijheid en is getiteld: ‘Oorzaak en 
antwoord, dat maagden, godzijdank, het klooster mogen 
verlaten’. 

Verwarrende tijd
Katharina kan uiteindelijk in Wittenberg terecht bij de 
familie Reichenbach, waarvan de heer des huizes rechter 
en stadsbestuurder is. Daarna verhuist ze naar de familie 
Cranach. Lucas Cranach is burgemeester en ook hofschil-
der van de keurvorst. In beide gezinnen leert Katharina de 
levensstijl van de opkomende evangelisch gezinde burgerij 
kennen, een leven dat totaal anders is dan het leven van 
gebed, ascese en stilte in het klooster. Het moet een verwar-
rende tijd zijn geweest voor een vrouw die sinds haar jeugd 
geen sociale omgang met mannen heeft gehad.
In april 1524 ontmoet zij haar eerste liefde: Hieronymus 
Baumgärtner. Het is wederzijds en Käthe, zoals ze wordt 
genoemd nadat ze het klooster heeft verlaten, hoopt op 
een huwelijk. Maar Jeroen laat niets meer van zich horen. 
Aangenomen wordt dat hij bang is dat een huwelijk met 
een gewezen non zijn politieke ambities zouden schaden. 
Ook een bemiddelingspoging van Luther zelf helpt niet. 
Hij bemoeit zich nog meer met Käthe en zorgt voor een 
nieuwe huwelijkskandidaat. Maar Käthe neemt zelf het heft 
in handen en neemt Nikolaus von Amsdorff in vertrouwen. 
Ze geeft aan zelf te willen bepalen met wie ze trouwt: hem 
of Luther.

Huwelijk Maarten en Käthe
Maar Luther aarzelt of hij zal trouwen. Hij realiseert zich 
dat het consequent zou zijn zelf ook in het huwelijk te 
treden, zoals hij aan zovele van zijn ex-kloosterbroeders 
heeft aangeraden te doen. Maar hij leeft onder voortdurende 
druk van de vogelvrijverklaring en kan niet besluiten. Tot 
hij blijkbaar de knop heeft omgedraaid. Volstrekt onver-
wacht voor zijn vrienden treden Maarten en Käthe op 13 
juni 1525 in het huwelijk, met een kleine groep vrienden 
als getuigen. De kerkelijke inzegening van het huwelijk 
vindt op 27 juni plaats, evenals het bruiloftsmaal.

Er zijn heel wat mensen die dit huwelijk van een ‘wegge-
lopen non’ met de uitgetreden monnik en hoogleraar in de 
theologie niet zien zitten. Onder meer uit jaloezie en uit 
bijgeloof: uit zo’n huwelijk moet wel een duivel worden 
geboren... Ook Philippus Melanchthon is aanvankelijk 
tegen, maar draait snel bij. Luthers (rooms-katholieke) 
tegenstanders smalen dat hij bezweken is voor de ‘begeer-
ten van het vlees’.

Herberg Luther
Maar Luther en Katharina gaan samen verder en dat veran-
dert hun beider leven – en bovendien de kerkelijke visie op 
seksualiteit – ingrijpend. Katharina maakt van het Zwarte 
Klooster een huishouden zonder weerga: het is geen kloos-
ter meer, maar ook geen herenhuis. Het wordt zo ingericht, 
dat er plaats is voor de vele en wisselende gasten die overal 
vandaan komen, onder meer voor studenten die er een 
kosthuis vinden. Eigenlijk is het een soort herberg, waar 
Katharina de scepter zwaait. Haar man noemt haar met een 
mengeling van milde spot en liefkozing: ‘lieve heer Käthe’. 
Ze bouwt het huis en de tuin om tot een zelfvoorzienend 
bedrijf waar groenten worden geteeld, bier wordt gebrou-
wen en vis wordt gevangen. Ze heeft dan ook heel wat 
monden te voeden. In de loop van hun huwelijk verwerft 
ze extra tuingrond en erft zij het landgoed Zolsdorf van 
de Von Bora’s. Dankzij Katharina’s in het klooster aange-
leerde discipline redden de Luthers het financieel ternau-
wernood, met zes kinderen (van wie er twee voortijdig 
sterven), elf pleegkinderen en een steeds wisselend gezel-
schap van studenten en aanwaaiende mensen. Bovendien is 
Maarten financieel gezien niet erg verstandig... 

Steun en toeverlaat
Katharina is echter in meer opzichten de steun en toeverlaat 
van haar man. Hij betrekt haar ook bij belangrijke zakelijke 
en theologische kwesties en kan daarbij dan ook rekenen op 
haar uitstekende opleiding, waardoor zij Latijn kan lezen. 
Hierbij moeten wij bedenken dat in die tijd de positie van 
de vrouw ondergeschikt was aan de man. Ook Luther geeft 
regelmatig te kennen dat hij hierin een echte middeleeuwer 
is. Des te bijzonderder is dus de wijze waarop hij Katharina 
serieus neemt.
Tot haar verdriet is Katharina er niet bij als haar man sterft, 
op 18 februari 1546, in Eisleben. Na zijn dood krijgt zij het 
moeilijk: de vrouw die steeds zo zelfstandig kon opereren, 
is nu afhankelijk van de gunsten van mannen met macht. 
Maar ze houdt dapper vol, ondanks het formalisme van 
enkele rechters over de erfenis die Luther haar nagelaten 
heeft. Oorlog gooit nog meer roet in het eten en zorgt 
ervoor dat ze nooit meer een zeker bestaan kan opbouwen. 
Als ze in september 1552 de pest ontvlucht, valt ze van 
haar paard. Ten gevolge van dat ongeluk sterft ze op 20 
december van dat jaar, in de leeftijd van 53 jaar. Ze wordt 
begraven in Torgau.
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Aandacht voor

Leerhuis in de Lutherse kerk Zwolle 
Voor mensen die op zoek zijn naar theologische verdieping bij de zondagse lezingen organiseert de Lutherse gemeente Zwolle 
vanaf september 2017 een leerhuis. Tijdens het leerhuis wordt een lezing behandeld van de komende zondag. Iedere avond wordt 
ingeleid door een predikant. 
Leerhuis data: 12, 19, 26 september, 3 oktober, 7, 14, 21, 28 november, 16, 23, 30 januari, 6 februari en 3, 10, 17, 24 april; tijden: 
20.00-21.30 uur (koffie/thee vanaf 19.45 uur); aanmelden en vragen: leerhuis@elkz.nl; kosten: vrijwillige bijdrage voor onkosten. 
Iedereen (ongeacht bij welke kerk u hoort) is welkom.

Rondreis Israël en de Palestijnse gebieden 
Van 3 tot 12 april 2018 wordt een reis naar Israël georganiseerd. Ds. Hélène Evers (Sionskerk) zal de geestelijke begeleiding op 
deze reis verzorgen. Op deze reis wordt zowel Israël (onder andere Bethlehem en Jeruzalem) als ook de Westelijke Jordaanoever 
bezocht. Indien de situatie het toelaat worden de graven van de aartsvaders in Hebron bezocht. Er wordt gereisd door de Negev 
en diverse bezienswaardigheden worden aangedaan, waaronder het graf van Ben Gurion, stichter van de staat Israël en ook de 
natuurgebieden Mitzpe Ramon en Ein Avdat. 
Op 26 september is in de Sionskerk een informatieavond over deze reis (aanvang 20.00 uur). 
Reisorganisatie: Anneke van der Meulen en Helene Opatovski, Israëlische gids; groepsgrootte: 15 tot 25 personen; 
informatie: Anneke van der Meulen, an.vandermeulen@planet.nl of 06-53720539.

In Zwolle bestaat al een aantal jaren 
een vaste Vacare-groep van zo’n vijf-
tien personen, het zijn mensen uit de 
Adventskerk; maar ook uit andere delen 
van de stad of daarbuiten. De groep 
oefent in ‘leeg-maken’, anders gezegd: 
in christelijke meditatie (vacare betekent: 
‘leeg zijn’). Om beter te kunnen omgaan 
met de hectiek van deze tijd en vooral: 
om ruimte te maken voor de Geest van 

God die met ons meegaat door de tijd.
Er wordt begonnen met een oefening in 
de meditatieve houding: hoe zit je, hoe 
adem je? Zó stel je je open voor God, 
voor jezelf en voor elkaar. Daarna wordt 
gemediteerd over een Bijbeltekst. Ook 
stilte en muziek zijn belangrijk. Na een 
korte pauze is er een gesprek over een 
boek dat over meditatie gaat.

Data: elke derde woensdag van de maand 
(start 20 september), 20.00-21.30 uur; 
plaats: wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2; 
gespreksleiding: ds. Siebren van der Zee 
en ds. Henk Ottevanger; kosten: € 2,- per 
keer voor koffie/thee; informatie: 
Henk Ottevanger, tel.038-4600659, 
h.ottevanger@hetnet.nl; 
opgave: raad.vent@adventskerk.nl.

Een gedicht komt op een andere gevoels-
laag binnen dan een ‘gewone’ tekst en het 
kan boeiend en inspirerend zijn om samen 
met anderen te ontdekken hoe een gedicht 
je raakt. In de Adventskerk worden drie 
woensdagmiddagen georganiseerd: in de 
eerste twee bijeenkomsten gaat het voor-
al over wat bepaalde gedichten bij ons 

oproepen, voor de derde bijeenkomst zoe-
ken de deelnemers zelf een gedicht uit. 
Het thema is: ‘Grenzen’. Hoe ga je om 
met grenzen? Welke grenzen heb je 
nodig? Wanneer bots je op een grens? Hoe 
kun je grenzen oversteken of verleggen? 
Maximum aantal deelnemers: 12. 
Data: 11 en 25 oktober, 8 november, 

13.30 -15.30 uur; plaats: wijkcentrum 
SIO, Thorbeckelaan 2; begeleiding: 
ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg 
Louissen; kosten: € 2,- per keer; 
informatie: Hadewieg Louissen, tel. 
038-4656104, hadewieg@home.nl; 
opgave vóór 2 oktober via: 
raad.vent@adventskerk.nl

Vacare Groep Zwolle

Gedachten over gedichten

Arend van de Beld maakte in april samen 
met een groep gemeenteleden van een 
kerk uit de buurt van Arnhem een reis 
naar ‘Lutherland’. Hij bezocht een aantal 
plaatsen die belangrijk waren in het leven 
van Luther, zoals de Wartburg waar hij 
gevangen zat en in 10 maanden het NT in 

het Duits heeft vertaald en de slotkapel in 
Wittenberg waar hij de 95 stellingen tegen 
de aflaat aansloeg. Arend van de Beld 
geeft op donderdag 2 november (20.00 
uur) een presentatie van deze reis en zal 
stilstaan bij de betekenis die Luther ook in 
onze tijd nog kan hebben. 

Plaats: Wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 
2; kosten: € 2,- voor koffie/thee; 
informatie: Arend van de Beld, tel. 038-
4652820 of e-mail: a.v.d.beld@filternet.nl; 
opgave: raad.vent@adventskerk.nl.

Presentatie Lutherreis



Concert Open Kring Koor 
Op donderdag 12 oktober geeft het Open Kring Koor onder leiding van Joost Heutink een concert in de Lutherse Kerk 
(Koestraat 2/4). Nader bericht over het repertoire, entreegeld, musici en tijdstip, staat vanaf half september op de website 
van de Open Kring, Stadshagen: www.openkring.nl.

Ouderenmiddagen Wijkcentrum Jeruzalemkerk 
Het programma voor de eerste helft van het seizoen van de ouderenmiddagen in het wijkcentrum naast de Jeruzalemkerk 
(14.30-16.30 uur) is als volgt:

25 september: meditatie, na de pauze verzorgt Alie Snoeijer een presentatie over de rondreis die zij maakte in China, 
 met beelden van onder andere de Chinese muur, het Terracotta-leger en kleurrijke klederdrachten.
9 oktober: meditatie/inleiding door ds. H. de Jong, na de pauze vertelt ds. de Jong over 500 jaar Reformatie.
23 oktober: Wim Eikelboom neemt de aanwezigen mee naar Burkino Fasso (Afrika), alwaar hij een bezoek bracht 
 aan adoptiekinderen.
6 november: korte meditatie, na de pauze belicht gepensioneerd weerman Ton ten Hove zijn onderwerp 
 ‘Blijf je verwonderen’.
20 november: dhr. G. v. Dijk houdt een presentatie over het leven van Fransiscus van Assisi.
4 december: meditatie door dhr. Gijs van Vulpen, na de pauze: sinterklaasprogramma!
18 december: kerstmiddag (aanvang 14.00 uur).

Allen, jonge en oude ouderen, zowel onze vaste bezoekers, nieu-
we bezoekers als incidentele bezoekers zijn van harte welkom 
in het wijkcentrum naast de Jeruzalemkerk. Voor koffie en thee 
wordt een kleine bijdrage gevraagd en er is een collecte voor de 
bestrijding van de onkosten. 
Contactpersonen: Alie Snoeijer (038-4210200) 
en Janny Kragt (038-4223171).

Terracottaleger
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Zo’n 25 vrouwen uit de Lutherse Kerk, 
de PGZ en andere kerken komen op de 
tweede woensdagochtend van de maand bij 
elkaar (in oktober tot en met april) in de 
gespreksgroep ‘Als vrouwen aan het woord 
komen’. In het seizoen 2017-2018 is het 
thema: “Van daar… naar hier”. De predi-
kanten Nelleke Eygenraam, Louisa Vos en 
Lieke van Houte zullen de ochtenden weer 

verzorgen. Woorden, beelden, muziek en 
eigen inbreng zijn de gebruikte vormen. 
Ensemble Drie – professionele musici 
op klarinet/dwarsfluit/accordeon – geeft 
ook dit seizoen weer een concert tijdens 
een van de programma’s. De deelnemers 
worden uitgenodigd om de predikanten 
een steekwoord te geven om te verwerken 
in het nieuwe thema, eventueel met een 

korte toelichting.
Data: 11 oktober, 8 november, 13 decem-
ber, 10 januari, 14 februari, 14 maart, 
11 april; tijd: 9.45-11.45 uur (koffie/thee 
vanaf 9.30 uur); plaats: Gemeentecentrum 
Lutherse Kerk, ingang Potgietersingel; 
kosten: € 3,50 per keer; info en opgave: 
Liesbeth Schuring, tel. 0529-434292 of 
liesbeth.schuring@kpnmail.nl. 

Woensdagavond 18 oktober is in Zwolle 
weer de jaarlijkse NBG-Bijbelquiz. De 
organisatie hoopt op teams uit zoveel 
mogelijk kerken. Teams van alle leeftij-
den (8-98 jaar) van ongeveer 6 personen 
kunnen meedoen en het is ook mogelijk 
om individueel mee te doen of ter plekke 

bij een team aan te sluiten. De Bijbelquiz 
is elke keer weer een enerverende avond 
waar met veel plezier, enthousiasme en 
de nodige ambitie aan meegedaan wordt. 
Aanmelden kan via de contactpersoon van 
uw kerk of via Annemarie Prins 
(secr. Ned. Bijbelgenootschap Zwolle), 

info@prinssleurink.nl. 
Er kan alvast geoefend worden met de 
Nationale Bijbelquiz die begin oktober op 
tv is. De NBG-Bijbelquiz vindt plaats in 
het gebouw van het Leger des Heils, Geert 
Grotestraat, Zwolle.

Oecumenische gespreksgroep ‘Als vrouwen aan het woord komen’ 

Bijbelquiz 2017
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Aandacht voor

De Gespreksgroep 50plus heeft voor 
komend seizoen weer een aantal boeiende 
lezingen op het programma staan. 
De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur 
en worden gehouden in de Oosterkerk. 
De kosten bedragen € 5,- per ochtend, 
inclusief koffie en thee. 
Op 18 oktober komt ds. Ineke Baron 

– de eerste vrouwelijke dominee van 
de Vrijgemaakte Gereformeerde kerk – 
spreken over het werken als pastor in een 
jeugdgevangenis. 
Op 15 november zal ds. Anneke Kruithof-
Looije een en ander laten zien en horen 
over de Annunciatie of Verkondiging 
aan Maria: een reis van 1000 jaar door 

verschillende kunstvormen. 
Dr. Jaap van Slageren, emerituspredikant 
en onder meer werkzaam geweest in 
Afrika, spreekt op 17 januari over de 
betekenis van de Oriëntaals-Orthodoxe 
Kerken in Nederland. 
Meer informatie: Bert van de Venis, tel. 
038-4547173, e-mail: fam.venis@home.nl.

Lezingen Gespreksgroep 50plus

Mensen van 60 jaar en ouder worden uit-
genodigd om samen met leeftijdgenoten en 
onder leiding van Anneke Scholten en ds. 
Nelleke Eygenraam dieper in te gaan op 
thema’s die je raken, omdat ze te maken 
hebben met de kern van je bestaan. Dit 
seizoen vormt het ‘Onze Vader’ het uit-
gangspunt. Op 6 donderdagmiddagen wordt 
ingegaan op: Het Onze Vader als gebed en 
welke rol het in ieders leven speelt, toe-
komstverwachting, hoe te denken over de 

wil van God?, schuld en vergeving, schaars-
te en overvloed, het Onze Vader gezongen. 
In de maandelijkse bijeenkomsten worden 
verschillende werkvormen toegepast: film, 
groepsgesprek, muziek, beeldende kunst. Er 
wordt altijd een Bijbelgedeelte gelezen en 
een lied gezongen. De tweede bijeenkomst 
op 23 november staat open voor iedereen, 
onder leiding van Peter den Hengst wordt 
gekeken naar toekomstverwachting in de 
beeldende kunst. 

Maximaal aantal deelnemers: 15; data: 
donderdagen 26 oktober, 23 november, 11 
januari, 8 februari, 8 maart, 12 april; tijd: 
14.30-16.30 uur; plaats: wijkcentrum SIO 
(Thorbeckelaan 2).
Leiding: Anneke Scholten en Nelleke 
Eygenraam; kosten: € 2,- per keer voor 
koffie/thee + € 1,- voor drukwerk; opgave 
vóór 9 oktober: raadvent@adventskerk.nl 
of telefonisch bij Nelleke Eygenraam, 
038-4525223.

Levensthema’s voor 60-plussers

Leeskring ‘Geduld met God’ 
Tijdens zes donderdagavonden worden onder leiding van ds. Nelleke 
Eygenraam en ds. Iemke Epema de leeservaringen gedeeld van het boek 
Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet geloven van de 
Tsjechische priester Tomáš Halík. Hij 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, zijn of haar eigen geloof en onge-
loof te onderzoeken. 
Data: 19 oktober, 16 november, 18 januari, 22 februari, 22 maart, 19 april 
(aanvang 20.00 uur); plaats: wisselend in de Adventskerk en Oosterkerk; 
kosten: boek à €19,50 + € 2,- per avond voor koffie/thee en gespreksma-
teriaal; opgave vóór 5 oktober: raad.vent@adventskerk.nl of door een 
telefoontje naar Iemke Epema of Nelleke Eygenraam.

Tomáš Halík

Kloosterweekend 2018 
Van 16 tot en met 18 maart kunnen maximaal 12 personen samen met ds. Hans Tissink en Anneke van der Meulen het trappisten-
klooster Koningshoeven in Noord Brabant bezoeken. De kernwaarden in dit klooster zijn stilte, soberheid, solidariteit. Er zijn sobere, 
mild vegetarische maaltijden, zonder vlees maar met vis of ei. Met dieetwensen kan rekening gehouden worden. Het gastenhuis telt 
een aantal eenvoudige, rookvrije eenpersoonskamers en individuele of gemeenschappelijke douches en toiletten. Voor mindervaliden 
zijn er speciale voorzieningen, zoals een lift en een invalidentoilet. Het thema voor dit weekend is: ‘Schuld en vergeving’. 
Er wordt stilgestaan bij de bekende gebedszin uit het Onze Vader: “vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren”. Wat bidden we eigenlijk als we dat zeggen? Er worden verschillende werkvormen gebruikt. 
Kosten: ca. € 145,-; informatie en opgave: Anneke van der Meulen, an.vandermeulen@planet.nl of 06-537201539.



Op zondag 10 december vindt in 
wijkcentrum De Bolder (Aalanden) een 
laagdrempelig kerstevenement plaats met 
veel muziek. Ray Westerkamp is één 
van de mensen die in de organisatie zit; 
hij vertelt dat “dit nieuwe kerstfestijn 
met boeiende artiesten, puike muziek 
en schitterende omlijsting wordt 
georganiseerd om te laten zien, horen en 
ervaren dat het Bijbelse Kerstverhaal ook 
anno 2017 allesomvattend kan zijn.” 
’s Middags (aanvang 15.30 uur) is het 
programma afgestemd op jongeren 
vanaf 15 jaar. Twee jonge artiesten, 
die de finale van The Voice haalden, 
zullen optreden: Marvin Kneefel en Pip 
Alblas. Andere artiesten zijn: Reni en 
Elisa Krijgsman (onder andere bekend 

van de Opwekking Pinksterconferentie) 
en Eveline Cocu (Opwekking, X Factor 
en diverse backingvocals bij onder 
andere Nick en Simon). Verder komt er 
een mystery guest waarvan de naam in 
oktober onthuld wordt. 
Het avondprogramma is gericht op jong 
én oud. Marvin en Pip treden ook dan op 
met band en vanaf 20.00 uur zal ook Rob 
Favier optreden. Hij maakte succesvolle 
theaterproducties en vele cd’s en dvd’s. 
Favier vertolkt tijdens ‘KERST... van 
oud naar nieuw’ op eigentijdse wijze 
het kerstverhaal. Ray Westerkamp: “De 
komst van Jezus op onze aarde wordt zo 
origineel en enthousiast gevierd, in de 
vurige hoop dat ook de bezoekers van 
oud naar nieuw gaan en als herboren 

dit feest verlaten.”
Dit evenement wordt georganiseerd 
door drie vrienden die lid zijn van de 
Sionskerk (maar de organisatie is niet 
vanuit deze kerk, maar op persoonlijke 
titel). Kaartreservering en meer info: 
www.kerstvanoudnaarnieuw.nl. 

Pip Alblas

KERST... van oud naar nieuw
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Aandacht voor

David en Bonhoeffer in De Hoofdhof
Op zondag 15 oktober treedt de Zwolse brassband David op bij Muziek met een Plus in De Hoofdhof te Berkum. David staat 
bekend als ‘Cultureel Ambassadeur van Zwolle’. Ondanks de respectabele leeftijd van 122 jaar is Brassband David nog steeds 
levendig en vooruitstrevend. Op 14 juli is ze zelfs door NPO Radio 4 uitgeroepen tot ‘leukste brassband van Nederland’. 
Over het leven van Bonhoeffer heeft Matthias Nagel een oratorium geschreven. Dit wordt op 12 november onder leiding van 
dirigent Wolfried Kaper uitgevoerd door het Oratoriumkoor Euphonia, muziekensemble HetConsort3.0 en verteller Jan Visser. 

Zondag 12 november staat Muziek met een Plus in het teken van de 
Duitse Lutherse predikant en theoloog Dietrich Bonhoeffer. 
Hij was een vooraanstaande strijder tegen het nazisme en nam deel 
aan de samenzwering tegen Adolf Hitler met als doel hem te doden. 
Bonhoeffer werd gearresteerd en uiteindelijk veroordeeld voor hoogver-
raad, op 9 april 1945 stierf hij in een concentratiekamp. 
Toegangskaarten kunnen besteld worden op www.muziekmeteenplus.
nl. Meer informatie: Ab Kasper, tel. 06-26900994.

Dietrich Bonhoeffer

Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland
Jaap van Slageren spreekt in november tijdens twee bijeenkomsten over de geestelijk-sociale sfeer en de geschiedenis van de 
Syrisch-Orthodoxe Kerk, dat wil zeggen de geschiedenis van het Syrisch-Orthodox Klooster St. Ephrem in Glane in Twente. Hoe 
is dat ontstaan en hoe functioneert het nu als trefpunt en oecumenisch studiecentrum voor belangstellenden uit heel Nederland en 
Duitsland? Jaap van Slageren zal ook verslag doen van een reeks gesprekken die hij dit jaar met Mor Polycarpus, aartsbisschop 
van Nederland, heeft gevoerd. Deze gesprekken gaan over de betekenis van de christelijke feestdagen en hoe deze gevierd worden 
volgens de Syrische kerktraditie. Ook de Syrisch-theologische zingeving komt daarbij ter 
sprake en hoe deze vorm krijgt in de zondagse viering en in de diensten voor gestorvenen 
en heiligen. 
Data: woensdag 15 en 22 november (9.30 -11.00 uur); plaats: Wijkcentrum SIO, 
Thorbeckelaan 2; inleiding: ds. Jaap van Slageren; kosten: € 2,- per keer; info: ds. Henk 
Ottevanger, tel.038-4600659, h.ottevanger@hetnet.nl; opgave: raad.vent@adventskerk.nl.
 

Klooster St. Ephrem
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Beleid en bestuur

Financiële resultaten over het jaar 2016

In de eerste helft van 2016 is het financieel verslag over het 
jaar 2016 samengesteld en beoordeeld door de accountant. 
In de laatste vergadering van de Algemene Kerkenraad 
voor het zomerreces is het financieel verslag goedgekeurd. 
Hieronder volgt een verkorte versie van het financieel 
verslag over het jaar 2016. 

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verheugd over 
het bereikte exploitatieresultaat over 2016. De in 2016 en 
voorgaande jaren getroffen maatregelen, waaronder de afsto-
ting van (kerk)gebouwen om de negatieve exploitatieresulta-
ten te verminderen, hebben in 2016 tot een positief exploita-
tieresultaat geleid. Daarnaast heeft het ontstaan en niet direct 
en volledig vervullen van vacatures hieraan bijgedragen. 
In de Begroting 2016 is, op basis van de verwachte ontwik-
kelingen in onder meer de opbrengsten Actie Kerkbalans 
2016 uitgegaan van een negatief resultaat.

In het vervolg van dit artikel wordt nader ingegaan op de baten 
en lasten, onderdeel van het financieel verslag over het jaar 
2016, in relatie tot het jaar 2015 en de Begroting 2016. 

Baten en lasten

Baten
In 2016 zijn de totale baten gedaald met € 63.000 tot 
€ 1.569.000 (2015: € 1.632.000). Dit is vooral een gevolg 
van de negatieve ontwikkelingen binnen de post Actie kerk-
balans. Het aantal gemeenteleden, waarvan in 2016 een 
kerkelijke bijdrage werd ontvangen is teruggelopen met circa 
3,3% tot 5.400 gemeenteleden (2015: 5.600 gemeenteleden). 
Rekening houdend met een gemiddelde bijdrage van gemeen-
teleden van € 237 is de daling van € 53.000 tot 
€ 1.281.000 voor een groot deel verklaard. Op basis van de 
verwachte uitkomsten van de Actie kerkbalans 2016, 
€ 1.260.000, is de Begroting 2016 opgesteld. 
Ook de opbrengsten uit collecten laten in 2016 een verdere 
daling zien. De tendens van afnemend bezoek van de 
erediensten is hier de oorzaak van. De verhuur van het 
parkeerterrein bij de Jeruzalemkerk en extra opbrengsten 
uit kerkverhuur en buffetexploitatie hebben geleid tot een 
toename van de baten uit verhuur en buffetexploitatie. 

De terugloop van de Overige baten is een gevolg van de 
ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Een deel van het vermo-
gen van de PGZ wordt als spaardepot bij banken aangehou-
den. De verkregen rentevergoeding over deze spaarmiddelen 
is in 2016 verder gedaald.

Lasten 
De totale lasten zijn in 2016 afgenomen met € 92.000 tot 
€ 1.535.000 (2015: € 1.627.000). De afstoting van (kerk)gebou-
wen en voormalige pastorieën heeft geleid tot lagere Lasten 
(kerk)gebouwen. In 2017 zijn de voormalige pastorie aan de 
Brederostraat en de pastorie aan de Wipstrikkerallee verkocht. 
De daling van de lasten Pastoraat is een gevolg van het niet 
direct kunnen vervullen van ontstane vacatures in het pastoraat. 
De post Salarissen en vergoedingen medewerkers is toegeno-
men door de personeelsmutaties onder meer op het Kerkelijk 
Bureau. Door ziekte was op het Kerkelijk Bureau een personele 
onderbezetting ontstaan. Voorts zijn de lasten van een vertrek-
regeling deels ten laste van het verslagjaar 2016 gebracht. 

De daling van de Overige lasten, ten opzichte van 2015, 
wordt mede veroorzaakt door de afname van het negatieve 
exploitatieresultaat van het kerkblad Gaandeweg. Voorts zijn 
de lasten van Administratie en beheer afgenomen. 

College van Kerkrentmeesters (CvK)

Hebt u nog oude foto’s liggen?
“Hé mam, waar is deze foto genomen? Welke? Deze, voor 
de molen in Giethoorn. Oh, dat was het uitje van de meis-
jesvereniging. Waar heb je die gevonden? Hij viel uit het 
fotoalbum. Dat is lang geleden. Kijk, daar staat tante Truus 
ook nog. En Jolanda, de moeder van Esther.”

De PGZ is momenteel bezig om het archiefmateriaal van 
de (vroegere) Hervormde Kerk te inventariseren om het uit-
eindelijk over te dragen aan het HCO (Historisch Centrum 
Overijssel). Vier vrijwilligers verzamelen en bekijken al het 
materiaal, waaronder foto’s en papieren uit boedels, bijvoor-
beeld notulen van de vrouwenvereniging die moeder nog op 
zolder had liggen. 

Wellicht hebt u ook nog oude foto’s, dia’s, video’s, filmpjes of 
oude notulen, bouwtekeningen, kasboeken of wat dan ook. Dat 
is waar de vrijwilligers naar op zoek zijn! De notulen van de 
kerkenraad en de kerkvoogdij, die zijn er wel. Maar juist mate-
riaal van bijvoorbeeld de catechisatie, de vrouwenvereniging 
en de zondagsschool is er niet zoveel. Of gewoon foto’s van 
mensen (het liefst met de namen van de personen op de foto’s). 

Al het materiaal wordt uiteindelijk bewaard bij het HCO zodat 
het beschikbaar blijft. Ook het materiaal van de vroegere 
Gereformeerde Kerk is van harte welkom. 
Voor het inleveren kunt u contact opnemen met het kerkelijk 
bureau: via 038-4217596 (tussen 8.30 en 12.00 uur) of via 
administratie@pknzwolle.nl.

X € 1.000 2016  Begroting  2015
  2016
Baten
Actie kerkbalans 1.281 1.260 1.334
Baten uit verhuur en buffetexploitatie 113 96 105
Collecten 131 138 143
Overige baten 44 30 50
Totaal baten 1.569 1.524 1.632

Lasten
Lasten (kerk)gebouwen 290 293 318
Pastoraat 654 694 683
Salarissen en vergoedingen medewerkers 379 342 356
Overige lasten 212 239 270
Totaal lasten 1.535 1.568 1.627
Positief / negatief resultaat 34 -/- 44 5
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Afscheid en intrede ds. Margo Jonker
Op zondag 15 oktober 2017 (om 15.00 uur) is in de Open Kring de afscheidsdienst van ds. Margo Jonker. Zij gaat met ingang van novem-
ber aan de slag in de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Zwolle, waar men na het vertrek van ds. Erwin de Fouw naar Vlaardingen (in 
februari 2016) lange tijd op zoek was naar een nieuwe predikant. De bevestigings- en intrededienst van ds. Margo Jonker in de Lutherse 
Gemeente is op zondagmiddag 5 november 2017 (14.30 uur).

Gedachtenisviering in de Grote of Sint-Michaëlskerk
‘Koester de namen die wij hier gedenken, dat zij geborgen zijn in uw genade, ingelijst in licht, bij U en bij ons’. Dit zijn woorden uit de 
Gedachteniscantate ‘Koester de namen’ die wordt uitgevoerd tijdens de Gedachtenisviering op zondag 26 november (16.30 uur) in de Grote 
Kerk. Uitvoerenden zijn het Cantatekoor, musici en solisten onder leiding van Toon Hagen; de liturg in de gedachtenisviering is stadspastor 
Mariska van Beusichem. De Gedachteniscantate ‘Koester de namen’ bestaat uit 4 delen: Gedenkt te sterven, Voltooide toekomst, Onvoltooid 
verleden en Gedachtenis van de gestorvenen. De teksten zijn van Sytze de Vries, de muziek is van Toon Hagen.

Geloof kun je op verschillende manieren 
beleven en uiten. Geloofsliederen zijn 
dragers van geloof. En omdat ieder mens 
geloof op een eigen manier beleeft, zijn er 
veel verschillende liederen. Elke kerkelijke 
gemeente heeft een eigen traditie van zingen 
opgebouwd. En als je in een andere traditie 
binnenkomt, is het bijzonder om nieuwe en 
andere liederen tegen te komen. Dat kan 
inspirerend zijn en vernieuwend. Maar soms 
kun je je ook alleen voelen – omdat je de 
liederen niet kent of je niet gekend weet in de 

gezongen liederen. 
In het toenaderingsproces van Stinskerk en 
Open Kring wordt aan beide kanten gemerkt 
dat er verschillende liederen in de vieringen 
gezongen worden. Om nader kennis te maken 
met elkaars wijze van zingen – en zo met 
elkaars geloofsbeleving, worden in het najaar 
hiervoor twee vieringen gereserveerd. De 
eerste is op zondag 8 oktober. Op die zondag 
is de Stinskerk gesloten en in de Open Kring 
is een viering rondom het lied, zoals dat in de 
Open Kring gebruikelijk is. Op die zondag 

is de Stinskerkgemeente te gast in de Open 
Kring.
Op zondag 3 december, Eerste Advent, is er 
een viering in de Stinskerk rondom het lied 
zoals dat in de Stinskerk gebruikelijk. Dan is 
de Open Kring te gast in de Stinskerk. 
En zo hoopt men in een intensief jaar elkaar 
te naderen – door ‘geloof te binnen te zingen’ 
en de harten te openen voor wat het lied van 
de ander te zeggen heeft. 

Op zondag 19 november om 19.00 uur vindt 
in De Hoofdhof (Kerkweg 26, Berkum) 
weer de halfjaarlijkse gezamenlijke Sing-in 

van de kerkelijke gemeenten in Zwolle-
Berkum plaats, voorbereid door de werk-
groep Drieklank. Het thema is: ‘Verlangen’. 

De presentatie is in handen van ds. Gertjan 
Klapwijk. Iedereen is van harte welkom; na 
afloop is er koffie of thee.

Dit jaar bestaat het huidige gebouw van de 
Stinskerk 25 jaar en de Stinskerkgemeente 
zelf bestaat al 55 jaar. Op zondag 1 oktober 

zal er een feestelijke jubileumdienst worden 
gehouden, met volop aandacht voor verleden, 
heden en toekomst van onze wijkgemeente. 

Die ochtend verschijnt ook een jubileumboek 
over de Stinskerk.

Liederen zingen – geloof delen  in Open Kring en Stinskerk

Drieklank Sing-in De Hoofdhof 

Jubileumdienst Stinskerk op 1 oktober

Bij de kerkdiensten

Opendeurdiensten Adventskerk
In het seizoen 2017-2018 worden in de Adventskerk weer zes Opendeurdiensten gehouden. Dit zijn laagdrempelige vieringen, voor jong en 
oud; het thema in dit seizoen is: ‘Soulfood voor onderweg’. De eerste dienst is net achter de rug als deze Gaandeweg verschijnt, de overige 
data zijn: 5-11, 10-12, 4-2, 18-3 en 13-5 (aanvang 19.00 uur). Op zondag 5 november neemt ds. Elly Urban van de Oosterkerk de bezoekers 
mee om soulfood voor de komende tijd op te doen. Chris Stegeman (gitaar en zang) zal met meerdere muzikanten zijn muzikale medewerking 
verlenen. Op zondag 10 december gaat Tineke van der Veer voor; zij verzorgt de dienst samen met het vocaal Ensemble Cantabile uit Alteveer. 
Beide diensten worden op orgel en piano begeleidt door Kees Kuiper. Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid om na te praten.
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9.30 uur
ds. I.P. Epema

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

Paralleldienst Schwerin

9.30 uur
ds. N. A. Eygenraam

Doopdienst

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

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

Wind in de zeilen-dienst

9.30 uur
ds. J.T. Tissink 

19.00 uur Opendeurdienst

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

Oogstdienst 

9.30 uur
ds. I.P. Epema

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam 
en ds. J.T. Tissink

Eeuwigheidszondag

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

Wind in de zeilen-dienst

De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bekend op 29 augustus.

16.30 uur
dhr. R. Kanning 

en dhr. H. Steenbergen
Michaëlsvesper

16.30 uur
ds. M.E. Jonker
Michaëlsviering

16.30 uur
Taizéviering

16.30 uur
ds. M. van Beusichem

Michaëlsviering 

16.30 uur
ds. M. van Beusichem

Michaëlsviering 

16.30 uur
mevr. E. Rademaker-Vos 

en ds. H. Bousema 
Michaëlsvesper

16.30 uur
ds. M. van Beusichem

Michaëlsviering 

16.30 uur
Taizéviering

16.30 uur
ds. M. van Beusichem

Gedachtenisviering 
Cantate ‘Koester de namen’

16.30 uur
mevr. M. de Boer 

en mevr. E. Rademaker-Vos
Adventsvesper

19.00 uur
dhr. J. Doelman
Michaëlsviering 

10.00 uur
ds. E. Urban

Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. E. Urban 
en pastor

Kanselruil met Dominicanen
14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur
ds. J.T. Tissink

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur
ds J.Vonk

10.00 uur
ds. I.P. Epema

Doopdienst

10.00 uur
dhr. D.J. Steenbergen

Kerk School Gezinsdienst
14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur
ds. J.T. Tissink

10.00 uur
ds. I.P. Epema en ds. E. Urban

14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur
ds. I.P. Epema

10.00 uur
ds. I.P. Epema 

14.00 uur PERKI-dienst
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10.00 uur 
ds. J.A. Brussaard, IJsselmuiden

19.00 uur 
ds. G. van den Berg, IJsselmuiden

10.00 uur ds. A. Mensink
Elburg, Doopdienst

19.00 uur
ds. L.J. Geluk, Rotterdam

10.00 uur 
ds. A. Baas, Amstelveen

19.00 uur 
ds. J. van der Meijden, Rijssen

10.00 uur
prop. F. Pierik, ‘t Harde

19.00 uur
ds. J.W. van Bart, Wierden

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

19.00 uur 
ds. J.K.M. Gerling, Wapenveld

15.00 uur kand. H.R. Fokkert 
Rijssen, Kinderdienst

19.30 uur
ds. B. Jongeneel, Apeldoorn

10.00 uur
ds. H. Westerhout, Hasselt

19.00 uur
ds. G. van den Berg, IJsselmuiden

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

19.00 uur
ds. M. Maas, Dordrecht

10.00 uur
ds. G. de Goeijen, Den Ham

19.00 uur
ds. J.A.A. Geerts, Zalk

10.00 uur
ds. K. van Meijeren, Ede 

19.00 uur
ds. W.C. Polinder, Kamperveen

10.00 uur ds. P. Baas, Houten
voorbereiding Heilig Avondmaal

19.00 uur
ds. H.J. van Wijnen, Nieuwegein

9.30 uur
ds. H. de Leede, Amersfoort

19.00 uur
dr. W. Dekker, Oosterwolde

zondag 
24 september

zondag 
1 oktober

zondag 
8 oktober

zondag 
15 oktober

zondag 
22 oktober

zondag 
29 oktober

woensdag 
1 november

Dankdag

zondag
5 november

zondag
12 november

zondag
19 november

zondag
26 november
laatste zondag 
kerkelijk jaar 

zondag
3 december
1e Advent 

Adventskerk
Talmaplein 2
Zwolle - Zuid
038-4651360

ds. N.A. Eygenraam
ds. J.T. Tissink 

dhr. D.J. Steenbergen
tel. scriba: 038-4658028

www.adventskerk.nl

Grote Kerk
Grote Markt 18

Zwolle - Centrum
038-4212512

www.michaelsvieringen.nl

Jeruzalemkerk
Windesheimstraat 1
Zwolle - Assendorp

038-4212443
06-19440859

Grote Kerkgemeente
ds. J. Mulderij

tel. scriba: 038 4652814

www.grotekerkgemeente.nl

Oosterkerk
Bagijnesingel 17
Zwolle - Centrum

038-4535064
06-33205179
ds. E. Urban

ds. I.P. Epema
tel. scriba: 038-4227480

www.oosterkerk.nl
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9.30 uur
ds. A. Zweers, Zwolle

9.30 uur
ds. M.E. Jonker

gezamenlijke dienst met Stinskerk

15.00 uur
ds. M.E. Jonker
Afscheidsdienst

9.30 uur
ds. S. v.d. Zee, Zwolle

9.30 uur
ds. M.E. Dijk, Zwolle

9.30 uur
ds. N. Beimers, Zwolle

Heilig Avondmaal

9.30 uur
mw. J. Huisman

16.00 uur
mw. J. Huisman
Jongerendienst

9.30 uur
ds. E.R. Jonker

Gedachtenisviering

10.00 uur
gezamenlijke dienst in Stinskerk

9.30 uur
ds. M.E. Jonker

Doopdienst
 

10.00 uur ds. H. Evers 
Doopdienst

19.00 uur ds. H. Evers 
Bijbel en Kunstdienst

10.00 uur
ds. H. Engelsma, Hellendoorn

16.15 uur
Opendeurdienst 

10.00 uur ds. H. Evers
12.30 uur dhr. H. van Dam

Interactieve dienst

10.00 uur
dhr. J. Knol

10.00 uur
ds. R. van Putten

19.30 uur
ds. H. Evers

Gemeenteavond

10.00 uur
ds. H. Evers
Oogstdienst

10.00 uur ds. H. Evers
Kerk en Schooldienst

16.15 uur
Opendeurdienst

10.00 uur
ds. R. van Putten

12.30 uur
dhr. J. Knol, Interactieve dienst

10.00 uur
dhr. J. Knol en ds H. Evers 

19.00 uur ds. H. Evers
Bijbel en Kunstdienst

10.00 uur
ds. H. Evers doopdienst

10.00 uur
ds. R. van Putten

9.30 uur ds. W.L. Andel
Jubileumdienst

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur
gezamenlijke dienst in Open Kring

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur
 ds. E. van ’t Slot, Zwolle 

19.00 uur ZangContaKtdienst
m.m.v. Grace & Glory

9.30 uur
ds. W.L. Andel 

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur ds. M. Zoeteweij, 
Lemele, Heilig Avondmaal 

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage HA

19.30 uur
ds. W.L. Andel

10.00 uur
ds. W.L. Andel, ZWO

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage 

10.00 uur ds. G.J. Röben 
Heerde, Doopdienst

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur 
dhr. M.R.J. Westerduin 

19.00 uur
StinsContaKtdienst

10.00 uur ds. W. Andel 
en mw L. Brugmans

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur ds. W. Andel 
gezamenlijke dienst 

met Open Kring
19.00 uur StinsContaKtdienst

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

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

10.30 uur
pasteur R. Roukema

10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

Jongerendienst

10.30 uur
pasteur R. Roukema

10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

10.30 uur
pasteur R. Roukema zondag 

24 september

zondag 
1 oktober

zondag 
8 oktober

zondag 
15 oktober

zondag 
22 oktober

zondag 
29 oktober

woensdag 
1 november

Dankdag

zondag
5 november

zondag
12 november

zondag
19 november

zondag
26 november
laatste zondag 
kerkelijk jaar 

zondag
3 december
1e Advent 

Open Kring
Hofstedestraat 1

Zwolle - Stadshagen
038-4204558

ds. M.E. Jonker
tel. scriba: 038-4201876

www.openkring.nl

Sionskerk
Glanerbeek 10

Zwolle - Noord/Berkum 
038-4537075
06-19786041

mr. dr. H. Evers
ds. ir. R. van Putten
dhr. G. van Vulpen 

tel. scriba: 038-4546104
www.sionskerkzwolle.nl

Stinskerk
Westenholterweg 19
Zwolle - Westenholte

038-4212614
06-45135706

ds. W.L. Andel
mw. L. Brugmans

tel. scriba: 038-4215164

www.stinskerk.nl

Eglise Wallonne
Waalse Kerk

Schoutenstraat 4
8011 NX Zwolle 

tel. contactpersoon:
038-3336542
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De Hoofdhof
Kerkweg 26

Zwolle - Berkum
ds. L.A. Burggraaff

tel. scriba: 038-4547233

www.hoofdhof.nl

Lutherse Kerk
Koestraat 4

Zwolle
tel. scriba: 06-40715958

www.elkz.nl

ISALA 10.00 uur ds. A.J. Hasker
REHOBOTH  9.30 uur dhr. B. Greveling, Wezep
RIVIERENHOF 10.00 uur mw. W. Treep
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. J. Gerretzen-Veldhuis

ISALA 10.00 uur dhr. E.L.J. de Haar
REHOBOTH 10.00 uur ds. J. Kuik, Kampen
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur mw. T. Sloot
REHOBOTH 10.00 uur dhr. G. Klaassen, Zwolle
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. J. Vonk (Schrift en Tafel)
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. L.A. Burggraaff

ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk 
REHOBOTH 10.00 uur ds. K. de Graaf, Kallenkote
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga (Schrift en Tafel)

ISALA 10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff
REHOBOTH 10.00 uur ds. J.H.N. Veldhuysen, Kampen
RIVIERENHOF 10.00 uur mw. G. Prins
ZONNEHUIS 11.30 uur Mw. W. Treep

BERKUMSTEDE 15.00 uur dhr. G. van Vulpen en ds. M. Hukubun 
  (Heilig Avondmaal)
ISALA 10.00 uur dhr. E.L.J. de Haar
REHOBOTH 10.00 uur ds. J.H. van Osch, Vaassen
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur ds. A.J. Hasker
REHOBOTH 10.00 uur ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. J. Vonk
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. B.O. van de Loosdrecht

ISALA 10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff
REHOBOTH 10.00 uur ds. H. de Jong, Kampen
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur dhr. E.L.J. de Haar
REHOBOTH 10.00 uur ds. H.A. Marsman, Deventer
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. J. Vonk
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. J. Gerretzen-Veldhuis

ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH 10.00 uur mw. A. Westerduin, ’s-Heerenbroek
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur  mw. T. Sloot
REHOBOTH 10.00 uur dhr. G. van Vulpen, Zwolle
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. J. Vonk
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

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.

zondag 24 september Stille armoede
zondag 1 oktober Kerk en Israël
zondag 8 oktober Exploitatie PGZ
zondag 15 oktober Werelddiaconaat
zondag 22 oktober Onderhoud kerkgebouwen
zondag 29 oktober Extra Diaconie
woensdag 1 november  Kerk in Actie 
zondag 5 november Zending/GZB
zondag 12 november Wijkkas
zondag 19 november Stille hulp
zondag 26 november Zwolse migrantenkerken
zondag 3 december Jeugddiaconaat
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De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bekend op 29 augustus.

zondag 
24 september

zondag 
1 oktober

zondag 
8 oktober

zondag 
15 oktober

zondag 
22 oktober

zondag 
29 oktober

woensdag 
1 november

Dankdag

zondag
5 november

zondag
12 november

zondag
19 november

zondag
26 november
laatste zondag 
kerkelijk jaar 

zondag
3 december
1e Advent 

9.30 uur
ds. F. Meijnhardt, Leersum

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff 

9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff 

9.30 uur
ds. H. Bousema, Zwolle

19.00 uur Vesper

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff
Heilig Avondmaal

9.30 uur
mw.H. Schröder

E-meeting

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

9.30 uur ds. J. Bos
19.00 uur

ds. G. Klapwijk, Sing-in

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff 

9.30 uur
ds. R. Gosker, De Wijk

10.00 uur
pastor M.J. Dusseldorp

10.00 uur
prof. dr. L.J. van den Brom

10.00 uur
ds. M.B. Nieuwkoop

Oogstdienst

10.00 uur
ds. H. Günther-van Dijk

10.00 uur ds. E. de Fouw
samen met ELG Kampen

Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. P. van Veen

10.00 uur
ds. T.K. van Dam

14.30 uur
Bevestigings- en intrededienst 

ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. H. Günther

10.00 uur ds. T.K. van Dam 
en ds. M.E. Jonker
Eeuwigheidszondag
Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. J.J. Stegeman
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‘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

helpt u afscheid nemen
038 - 46 00 749



28

Meerwaarde voor uw voeten!

Diezerkade 4 • Zwolle • www.wietenschoencomfort.nl www.kuiper-zwolle.nl

Telefoon 038-4535121

info@kuiper-zwolle.nl

Popovstraat 10 Zwolle

Erkend Installateur

Kuiper Loodgietersbedrijf

Onderdeel van Nooter bv technische installaties

� Sanitair

� Centrale Verwarming

� Ventilatie

� Diamantboren

� Dakgoten

� Dakbedekking

� Gas en water

� Riolering

Resultaat
dankzij 
Jurgen

www.salet.nl Salet, voor een glansrijk resultaat!


