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Bovenstaande bijdrage over de wind komt uit de tekst die Chris Eijer, pastor van de Baptistengemeente Zwolle, schreef naar aanleiding van ons verzoek om stil te staan bij het thema: ‘Op
vleugels van de wind’. In zijn begeleidende e-mail stond: “Ik vind het beeld van de wind in verband met de Heilige Geest altijd weer inspirerend.”
Als dit nummer u bereikt is het net Pasen geweest en zijn we onderweg naar Hemelvaart en
Pinksteren. In dit nummer besteden we aandacht aan de verschillende manieren waarop mensen
geïnspireerd worden. Kerkmusicus/componist Toon Hagen vertelt waar hij door geïnspireerd
wordt en drie dominees (Jacob Mulderij, Edward van ’t Slot en Bert Koetsier) laten hun licht
schijnen over windvlagen, geluid en inspiratie. We kijken ook naar de drijfveer van mensen die
de Pinksterconferentie Opwekking of Taizé bezoeken. Verder besteden we aandacht aan 4 mei
met een artikel over de Stolpersteine en de jaarlijkse gedachtenis in de Oosterkerk.
Het zomernummer van Gaandeweg komt uit op 4 juli en heeft als thema: ‘Zomaar te gaan’,
aan de orde komen onder andere pelgrimage en de ga-stok. Als de vierde Gaandeweg van dit
jaar uitkomt, is het alweer half september, het thema is dan: ‘Tel uw zegeningen’. Suggesties
van lezers voor onderwerpen die bij dit thema aansluiten zijn tot en met begin juni per e-mail
of post welkom.
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De volgende Gaandeweg verschijnt in de week die begint op 2 juli en loopt tot en met zaterdag
23 september. Kopij en foto’s dienen uiterlijk zaterdag 27 mei 2017 te zijn aangeleverd via:
kerkbladgaandeweg@gmail.com of schriftelijk bij het Kerkelijk Bureau.
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Er is in Gaandeweg ruimte voor berichten uit de wijkgemeenten en aankondigingen van andere kerkelijk
gerelateerde activiteiten. De redactie beoordeelt of deze van belang zijn voor zoveel mogelijk lezers.
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Het huis wordt vol van geluid

foto: Tineke Vlaming

De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar
hij heengaat, zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. (Johannes 3:8)
In onderscheid met het woord uit Johannes 3 weten we waar het geluid van de geweldige windvlaag
vandaan komt. Het geluid komt plotseling uit de hemel (Handelingen 2:2).
Nog maar kort daarvoor hebben de discipelen de Here Jezus naar de hemel terug zien gaan. Ze hebben
Hem nagestaard. Het geluid van die hevige storm vindt zijn bron op de plaats waar de levende Here is.
De Trooster die komt zal Mij verheerlijken, zegt de Here Jezus (Johannes 16:14). De Here Jezus legt zelf
beslag op zijn discipelen, zoals Hij beloofd heeft.
Het geluid vult het huis waar de leerlingen zijn, met de andere aanhangers van de Here Jezus. Een toon
die de hele ruimte in beslag neemt, als de tonen uit een muziekinstallatie of de tonen van een muziekinstrument. Je wordt er door meegenomen of niet. Het geluid neemt je helemaal op of de muziek is niet
naar je smaak en je laat het langs je heen gaan, je onttrekt je er aan.
Het huis waar de discipelen zijn wordt helemaal vol van het geluid. Het huis waar knieën zijn gebogen.
Ze zijn biddend bijeen (Handelingen 1:14). Daar is geen keus. Het drijft leerlingen uit tot grote dingen.
Ze worden allen vervuld met de Heilige Geest. Ze spreken in andere talen. Ze spreken voor ieder hoorbaar en verstaanbaar over het grote werk van God. Heel de wereld moet het weten.
Het houdt de apostelen ook bescheiden. Het geluid komt uit de hemel. De grote dingen die ze doen
grijpen boven henzelf uit. Ze spreken voor ieder verstaanbaar. Maar dat is in zo’n grote taaldiversiteit als
rond de tempel van Jeruzalem een onmogelijkheid. Ze doen dingen die ze zelf niet kunnen. Meegenomen
door de muziek van de Geest.
Het stemt hoopvol in Gods Koninkrijk. Je bent meer dan je eigen beperkte mogelijkheden. De Levende
Here is veel groter. Het geluid neemt je dermate in beslag dat je hele leven erop gericht is.
Muziek ook. Het neemt je zo mee dat je even nergens anders aan denkt.
Er is veel gebeurd in Jeruzalem. Stof tot peinzen genoeg. Je bent in zoveel dingen betrokken dat je
misschien wel helemaal niet meer peinst, maar het als verbrokkelde stukken over je heen laat komen.
Er is veel gebeurd.
Tot het huis vol wordt van deze tonen. Het geluid van die geweldige windvlaag uit de hemel.
Het neemt je mee en het neemt je op in de beweging van de Levende Here Jezus.
Ds. J. Mulderij
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Van de wind leven
We zeggen nogal eens: ‘Van de wind kunnen we niet
leven’ – en we bedoelen daarmee dat er wat verdiend moet
worden. Er moet immers brood op de plank komen en daarvoor is het belangrijk dat er verdienste, dat er inkomen is.
Ook in ons prachtige, welvarende land zijn er helaas heel
wat mensen die hier zorgen over hebben.
Ik moest aan dat spreekwoord over de wind denken in
verband met het Pinksterfeest dat we weer gaan vieren. Van
de wind kunnen we niet leven, nee, maar als het om de kerk,
als het om de gemeente van Christus gaat, is het tegenovergestelde waar: van de wind móeten we leven!
Met Pinksteren vieren we het komen van de Heilige Geest,
de Geest waardoor de naaste volgelingen van Jezus, bevlogen mensen werden. Ze verkondigden als gevolg hiervan met
vuur en met passie het goede, het blijde nieuws van Jezus, de
gekruisigde en opgestane Heer. En het gevolg hiervan was
dat de gemeente van Christus geboren werd, het begin van
een wereldwijde beweging, waartoe ook wij mogen behoren.
Gemeente van Christus zijn, het betekent dat we van de
wind leven! Jezus gebruikte ooit het beeld van de wind,
toen Hij dat nachtelijke gesprek voerde met de geleerde
Nicodemus. Jezus maakte hem duidelijk dat hij herboren
moest worden door de Geest van God, de Geest die als
de wind over hem moest komen. De evangelist Johannes
vertelt hierover in het derde hoofdstuk van zijn evangelie.
Als we gemeente van Christus willen zijn, zal die wind,
zal de Heilige Geest ons steeds weer in beweging moeten
zetten. Dat betekent heel veel meer dan dat we ons bezighouden met de vraag, hoe we in deze tijd als kerk, als
gemeente het hoofd boven water moeten houden, hoe we
moeten overleven … Ik weet het: die vraag kan ons zelfs

benauwen, als we bijvoorbeeld een sterk vergrijzende
gemeente zijn.
Het Pinksterfeest wijst ons evenwel een andere weg:
stel je open voor de leiding en inspiratie van de Heilige
Geest. Laten we niet blijven steken in de dingen waar we
al jarenlang mee bezig zijn. Stel je vooral open voor de
samenleving waartoe we behoren. Wellicht kunnen we
dan iets betekenen voor bijvoorbeeld eenzame mensen,
of voor mensen die dag in dag uit in de zorgen zitten.
Onlangs ontmoette ik na een kerkdienst in Emmen een
broeder die mij bewogen vertelde over zijn betrokkenheid
bij de voedselbank. Dit was op zijn weg gekomen en dit
had kennelijk zijn hart.
Zo kunnen er dingen op onze weg komen waar we nog niet
eerder bij stil stonden. Daarvoor hebben we de leiding en
inspiratie van Gods Geest nodig, de Geest die ons steeds
opnieuw wil vullen met de liefde van Christus, de liefde
waardoor wonderlijke dingen kunnen gebeuren. Laten we
bidden om die Geest. Of zingen, zoals verwoord wordt in
dat zo bekende, prachtige gebedslied: Geest van hier boven,
leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht.
Chris Eijer,
pastor van de Baptistengemeente Zwolle

foto: Tineke Vlaming
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De preek,
de Heilige Geest
en de predikant
De cabaretier Seth Gaaikema was de zoon van twee doopsgezinde predikanten. Als er in de studeerkamer een preek
werd gemaakt, keek de jonge Seth wel eens naar binnen.
Hij noemde dat “een kijkje in het keukentje van God.” Gaat
het maken van een preek ‘op vleugels van de wind’? Hoe
werkt dat: inspiratie voor een dominee? Ds. Edward van ’t
Slot, voorheen predikant van de Stinskerk in Westenholte,
gunt ons een kijkje in het keukentje van God.
Inspiratie en de preek. Ik denk dat elke predikant een ander
verhaal zal vertellen over hoe dat bij haar of bij hem werkt.
Maar ik denk dat heel veel predikanten ook wel herkennen
wat ik nu eerst kwijt wil: dat de preken die je voor jouw
gevoel ‘op de vleugels van de wind’ geschreven hebt,
niet altijd het beste uitpakken. Soms wel, maar vaak ook
niet. En dat preken waarin veel ‘transpiratie’ zit en voor je
gevoel maar heel weinig ‘inspiratie’, soms ineens heel goed
landen en allerlei mensen bezielen. Zo merken veel predikanten elke kerkdienst weer: de Heilige Geest gaat zijn
eigen weg. Je hebt Hem niet in de vingers. Je zou kunnen
zeggen: ‘inspiratie’ met een kleine ‘i’ laat zich al niet
afdwingen; maar ‘Inspiratie’ met een grote ‘I’ is helemaal
ongrijpbaar. Die Inspiratie kan in de kerk blijkbaar ook aan
het werk zijn terwijl je je als predikant helemaal niet zo
geïnspireerd voelt.
Maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. In de kerk
geloven we in de Heilige Geest, dat Hij ons beloofd is en
dat Hij betrouwbaar is. Je kunt Hem misschien niet narekenen, maar je kunt wel op Hem rekenen. En de vraag die
ik mezelf bij het schrijven van deze regels stel, is: doe ik
dat ook, rekenen op de Heilige Geest? Soms zijn er heel
wat zweetdruppels achter mijn bureau aan te pas gekomen
voordat die vraag weer tot me doordringt: Hoe zou de
Geest je verhaal zondag willen gebruiken?
Karl Barth zei ooit dat de Heilige Geest de beste vriend is
van het gezonde mensenverstand. Dat zou weleens kunnen
betekenen dat ze ook allebei, hand in hand, een rol moeten
spelen in het preekschrijfproces. Of nou ja, het allermooiste
zou natuurlijk zijn als alleen de Geest maar aan het woord
komt. Zo zal het in het Koninkrijk zijn, als we Hem zullen
kennen zoals we zelf gekend zijn. En soms laat Hij ook nu
heel rechtstreeks van zich horen. Maar bij preken werkt
het doorgaans anders. Daar gebruikt de Geest de middelen
die aan de gemeente en aan de predikant gegeven zijn. Het
gezonde mensenverstand. Zo werkt Hij door de eeuwen
heen. Voortdurend. Ongrijpbaar en toch heel aanwijsbaar.
Kijk, zeggen we, daar gebeurt het. En daar. En hier.
Ik zou ook heel argwanend reageren als een predikant zou
denken rechtstreekse boodschappen van de Heilige Geest
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door te geven, zonder dat het gezonde mensenverstand een
rol heeft gespeeld. Dan zou ik denken: spreekt hier nu de
Geest met een grote ‘G’, of is het toch vooral je eigen geest –
met een heel kleine ‘g’? Ik zou van predikanten verwachten
dat ze dat proces, de interactie tussen grote en kleine ‘g’, zo
bewust mogelijk meemaken. ‘Toetsen’ noemt de Bijbel dat.
Als ik zelf helemaal weg ben van een idee dat zomaar
bij me opwelde, of van een gedachte die ik ergens las of
hoorde, dan kan dat een heel geïnspireerde preekvoorbereiding opleveren. Het is natuurlijk ontzettend fijn als dat
gebeurt en ik probeer dat soort momenten ook volop uit
te buiten. Maar juist dan probeer ik altijd ook enige nuchterheid te bewaren: gaat mijn enthousiasme ook anderen
blij maken? En staat er in de Bijbeltekst echt wat ik denk
dat er staat? Dat moet ik juist dan extra goed controleren.
Het gezonde mensenverstand gebruiken. Het theologische
handwerk blijven doen. Inspiratie vermengen met transpiratie. Dan krijgt de preek hopelijk alleen maar meer ‘vlees
op de botten’.
Maar als ik alleen maar zit te tobben en te zwoegen,
duizend aantekeningen heb maar alle focus mis, dan wordt
het vaak tijd om eens even de handen te vouwen. Ik denk
dat dat in veel predikantenstudeerkamers heel geregeld
gebeurt. Ben ik nu niet te hard bezig met mijn eigen
gedachten? Wat wilt U eigenlijk dat het wordt aanstaande
zondag? Hoe wilt U mijn getob gebruiken?
Alleen al het besef dat de Geest je gebruiken wil, geeft mij
vaak alweer wat rust en focus.
Bovendien is het heel fijn te weten dat veel mensen
het voorbereidingsproces begeleiden met hun gebeden.
Vermoedelijk zorgt juist dat laatste ervoor dat er op zondag
soms onverwachte dingen gebeuren. De preek is pas ‘af’
als hij gehouden is, middenin het geheel van de liturgie.
Persoonlijk ervaar ik het voorbereidingsproces ook meer
en meer als een oplaadproces. Tussen de minpool van de
transpiratie en de pluspool van de inspiratie. En hopelijk
gaat het dan in de dienst echt vonken.

De Pinksterconferentie Opwekking

foto: Jonathan Boersma

Al meer dan 45 jaar organiseert Opwekking de jaarlijkse pinksterconferentie. In de loop der tijd is deze gezinsconferentie
uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats waar duizenden christenen uit verschillende kerken en gemeenten met elkaar het
Pinksterfeest vieren. De conferentie vindt plaats op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. Er is
voor iedere leeftijdsgroep een programma, voor volwassenen, jongeren, tieners en kinderen. Ook voor mensen met een
verstandelijke beperking is er een apart programma. Vorig jaar kwamen meer dan 55.000 mensen naar de polder, waaronder meer dan 20.000 kampeerders. Wat beweegt al deze mensen?
De redactie van Gaandeweg vroeg het aan vijf mensen:
gemeenteleden van de Lutherse Kerk, de Stinskerk, de
Sionskerk en de VEZ. Alle vijf zijn ze al meerdere keren
bij Opwekking geweest, vaak met het eigen gezin en soms
ook met mensen uit de kerk of met vrienden. Sommigen
gingen één dag en andere bleven kamperen.
Gevraagd of ze zich nog herinneren waarom ze Opwekking
voor het eerst bezochten, zegt een gemeentelid van de
Stinskerk: “De eerste keer was ik een jaar of 16 en vroegen
mijn ouders of ik een keer mee wilde gaan. Uit nieuwsgierigheid ben ik toen meegegaan. Ik was op dat moment niet
actief christen en wist nog niet wat ik geloofde.” Iemand
anders zegt: “Ik had erover gehoord dat vele gelovigen
samen het Pinksterfeest daar beleven en vieren, daar was
ik benieuwd naar en de samenzang in de openlucht trok me
aan.” Iemand uit de Sionskerk vertelde dat zijn vrouw al
twee keer was geweest en dat hij steeds dacht dat het niets
voor hem was, maar uiteindelijk toch verrast werd door de
veelzijdigheid van mensen die samen op het veld zongen.
De eerste keer is vaak overweldigend: “Zoveel mensen bij
elkaar voor God. Duizenden mensen die de opwekking mee
zongen. Dit vond ik prachtig.”

Bijzonder?

Wat is er zo bijzonder aan Opwekking? Op die vraag
komen heel duidelijke antwoorden: “Dat er zoveel mensen
uit verschillende kerkelijke gemeenten bij elkaar komen.
Het maakt niet uit of je bijvoorbeeld uit de gereformeerde
of evangelische hoek komt. Het gaat om God en de verdieping in het weekend.” ”Het samenzijn met zoveel christenen schept eenheid en verbondenheid, kerkmuren vallen
weg.” “Heel bijzonder om te merken hoe de Heere God
werkt in mensen door diensten en sprekers, maar ook door
het samen zingen en God loven. Prachtig om ook getuigenissen te horen van mensen die door God zijn aangeraakt
en veranderd zijn in hun leven.”
Andere dingen die genoemd worden zijn: heel goede organisatie, diversiteit aan sprekers en muziek, blijheid, gezel-

ligheid, de sfeer, “mensen groeten elkaar en soms raak ik
zomaar met iemand aan de praat …”

Programma

Het favoriete onderdeel van de meeste mensen is de singin: “om met zoveel mensen God groot te maken op een
open terrein is als de hemel op aarde.”
Ook de diensten in de grote tent worden gewaardeerd: “Het
is fijn om de dienst bij te wonen, heel bijzonder om samen
met zoveel mensen te zingen en te vieren. De sfeer is heel
fijn en positief.” Een gemeentelid van de VEZ geeft aan:
“Ik heb zelf meestal de diensten van het hoofdprogramma
bezocht en vond dat heel opbouwend. Onze kinderen
gingen dan tegelijkertijd naar een dienst voor hun eigen
leeftijd.” Dat laatste wordt ook genoemd door het Lutherse
gemeentelid: “Ik ga meestal een dag naar Opwekking om
de kerkdienst bij te wonen en de boeken- en cd-markt te
bezoeken. Vaak gingen de kinderen naar de kinderdienst, ze
vinden het een belevenis.”
Iemand anders noemt de seminars: “Ik probeer er minimaal
twee in een weekend te volgen. Afgelopen jaar ben ik bij
een seminar geweest met als thema: Relaties. Een getrouwd
stel vertelde over de valkuilen en ‘vossen’ die in een relatie
kunnen sluipen en hoe daar mee om te gaan, prachtig.”

Pinksterconferentie 2017

Dit jaar is de Pinksterconferentie van 2 tot en met 5 juni.
De programma’s zijn gratis toegankelijk (een daggast
betaalt alleen de parkeerkaart), kijk voor informatie op
www.opwekking.nl.
Ieder jaar is er een ander thema en programma, maar elk
jaar is “weer de verbondenheid met andere gelovigen
te ervaren en te groeien in eigen geloof!” Of zoals een
gemeentelid van de Stinskerk zegt: “Elk jaar leer ik weer
wat en sta ik stil bij mijn eigen geloofsleven. Dit gebeurt
ook vaak tijdens de kerkdiensten op de zondag, maar in
zo’n weekend is dat voor mij toch iets anders. Ik maak dan
een weekend vrij voor God, heerlijk.”
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Toon Hagen:
“Ik sta daar voor iets
dat groter is dan ik”
Gery Bruins sprak met kerkmusicus/componist Toon Hagen
naar aanleiding van het thema van deze Gaandeweg – op
vleugels van de wind – over zijn inspiratie en de gedachteniscantate ‘Koester de namen’.
Zijn inspiratie? Kerkmusicus/componist Toon Hagen
verwoordde het op zondag 5 maart bij de presentatie van de
cd Koester de namen, de opname van zijn gedachteniscantate: “Dat wat we als mensen met elkaar delen inspireert
mij. Ook buiten de kerk bestaat behoefte aan verbondenheid,
maar in de kerk is er een gedeeld verlangen, naar hoop en
liefde. Ik voel mij daar geen solist, maar een van degenen
die een verhaal willen delen, een verhaal dat over ons gaat,
over het gewone leven. ‘Koester de namen’ is zo’n verhaal.”
“Ik hoop dat mensen die de gedachteniscantate horen,
denken: ik voel me gehoord, gezien en gekend. En dat
gebeurt ook, gezien de reacties die ik krijg. Ik noem dat wel
eens muziekpastoraat: dat mensen naar aanleiding van wat
ze gehoord hebben hun verhaal willen delen. Ik vind dat
mooi, maar het kan me soms ook even te veel worden. Dan
raak ik er gewoon door van slag.”
Ook persoonlijk vindt hij troost in de gedachteniscantate.
Hij koestert zelf namen van geliefden die er niet meer
zijn, zo noemt hij zijn broer en zijn schoonzus, maar ook
zijn hond Ferra. Diens naam staat tussen de andere op de
hoes van de cd. “Wat een luxe eigenlijk, dat we mensen
en dieren individueel kunnen herdenken”, zegt hij opeens.
“Dat mensen in dit rijkste deel van de wereld niet naamloos
massaal doodgaan, als gevolg van oorlogen en hongersnoden. ‘Kyrie’ roep je dan. In de dood heb ik nooit kunnen
geloven, als kind al niet. Wel vroeg ik me af: waar ben je
dan als je hier niet meer bent?”
Wel erg zijn de pijn en het vaak bittere verdriet als mensen
van elkaar gescheiden worden, zegt hij. “Dat verdriet en
de vragen die daar vaak bij komen zijn in de gedachteniscantate bijvoorbeeld verwoord in de aria ‘Zwaar drukt
op mij …’ Daarin worden de vragen gesteld die we allemaal hebben en waarop we geen antwoord krijgen. Maar je
hoeft niet bang te zijn, je komt een keer terecht. Dat is voor
mij de betekenis van een term als ‘het gericht’. Je wordt
gericht, de goede kant op, je komt terecht. Prachtig toch?”
De tekst van de cantate is van theoloog/dichter Sytze de
Vries, geschreven op basis van gedachten die Toon zelf
heeft aangedragen. De componist had uitgesproken ideeën
over de vorm van het werk: het moest bijvoorbeeld een
complete viering zijn, waarin een preek overbodig is. De
teksten worden omlijst door veel instrumentale muziek en
het stuk eindigt ook met een woordeloos Postludium.
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“Sytze heeft mijn gedachten prachtig verwerkt, soms
wellicht te mooi om altijd te ervaren”, vindt Toon. “Ik
wilde ook iets over de losse eindjes in het verhaal, de
dingen die godgeklaagd zijn.” De teksten hebben richting
gegeven aan de muziek en dikwijls waren mensen die hij
kende aanleiding om iets te componeren. Zo is voor de
begin 2014 overleden Ineke Schoorel, die actief was in de
Commissie Grote Kerk, Psalm 90 die haar zo lief was in de
cantate opgenomen.
Hij wilde het verhaal wel ‘op een integere manier’ vertellen, benadrukt Toon, want hij heeft zijn bedenkingen als
hij ziet hoe er ook in de kerk en daarbuiten vaak met de
verhalen wordt omgesprongen. “Je kunt de verhalen van
de kerk enorm laten buikspreken voor jezelf. Jezus is goed
uit te buiten, dat vind ik wel ernstig. In de wereld van de
klassieke muziek bijvoorbeeld, gaat het lijdensverhaal in
de vorm van passionen erin als zoete koek. Een poster met
‘Wij presenteren u de Johannes Passion’, is voor mij een
dieptepunt. En The Passion, met populaire muziek, dat is
Jezus op z’n allercommercieelst. Wat krijgen mensen van
dit soort dingen voor beeld van het lijdensverhaal?
Het mooie van kerkmuziek is voor mij, dat niet de componist of de uitvoerenden centraal staan, maar dat de muziek
onderdeel is van het geheel. Ik zou nooit muziek durven
maken als ik het idee had dat alles om mij draaide. Ik sta
daar voor iets dat groter is dan ik.”

Column
Inspirerende inkt
Hoe inspiratie werkt, vroeg iemand. Alsof ik daar verstand van heb. Ik kan hoogstens zeggen hoe het bij mij
werkt. Of soms werkt. Want vaak werkt het helemaal
niet. Dan zit je maar wat op je duim te zuigen, maar
er komt niks uit. Of naar je scherm te kijken, maar er
is niks te zien, alleen meer van hetzelfde. Maar soms
gebeurt er iets. Zoals die keer in de kamer van Luther.
In Eisenach op de Wartburg is een kamertje. Luther
heeft er de Bijbel in het Duits vertaald. De wanden zijn
van hout. Van die brede ruwe planken. Er zat vroeger
een inktvlek op. Volgens de overlevering was Luther op
een dag de Bijbel aan het vertalen toen de duivel verscheen. Luther, zo vertelt het verhaal, werd zó kwaad
dat hij de inktpot pakte en góóide. Maar de duivel was
zo slim om te bukken zodat de inktpot tegen de wand
uiteenspatte.

Toon Hagen

foto: Gery Bruins

Dat is het verhaal. Maar het is een legende. De werkelijkheid is anders. Luther had gezegd: ‘Ik bestrijd
de duivel met inkt’. Hij bedoelde dat hij het kwaad in
de wereld bestreed door te schrijven. Tegen het kwaad
bestond maar één middel, vond Luther: het woord. Hij
schreef het op, op papier, met zijn pen, dus met inkt. Hij
vertaalde niet alleen de Bijbel maar schreef ook andere
dingen. Alles met slechts één doel: de dienst aan God
met als keerzijde het bestrijden van de duivel.
De inktvlek op de wand is nep. Iemand heeft hem er
op getekend toen Luther al lang dood was. En om het
verhaal levend te houden werd de vlek vroeger elk jaar
gerestaureerd. Dat doen ze nu niet meer. De feiten
hebben het gewonnen van de fictie. De vlek is weg, het
verhaal niet.

CD Koester de namen
De gedachteniscantate Koester de namen is geschreven voor Zwolle en de Grote of St. Michaëlskerk,
waar Toon Hagen organist en cantor is. De cantate
is uitgevoerd door de Michaëlscantorij en een aantal
gastleden. Gea Hoven en Gerrit Hoving verzorgen
een deel van de begeleiding op het orgel. De cd kost
€ 20,00 en is verkrijgbaar via www.toonhagen.nl
Toon Hagen overhandigde de eerste exemplaren van
de cd Koester de namen aan zijn broer Heinjan en
aan Colette Noël, de weduwe van componist Simeon
ten Holt. De componist overleed op de middag
waarop de cantate voor het eerst werd uitgevoerd
in de Grote kerk. Toon Hagen voerde onder andere
diens beroemde Canto Ostinato uit op het orgel van
de Grote Kerk.

‘Ik vind het echte verhaal mooier dan de legende’,
dacht ik toen ik naast het schrijftafeltje van Luther
stond. ‘Het zegt iets over de kracht van het geschreven
woord.’ Vanaf die dag denk ik vaak aan de inktpot van
Luther als ik schrijf. Want ik schrijf ook wel eens iets
tegen wat ik denk dat niet goed is, ‘tegen het kwaad’
zeg maar. Sinds de Wartburg voel ik me dan soms net
een beetje Luther.
Bert Koetsier
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Op vleugels van de wind

Thuiskomen in Taizé
“Naar Taizé komen betekent uitgenodigd worden om te
zoeken naar een verbondenheid met God door gemeenschappelijk gebed, zingen, stilte, persoonlijke bezinning en uitwisseling. Een verblijf in Taizé kan helpen om een stap terug te
nemen van je dagelijks leven, een grote verscheidenheid aan
mensen te ontmoeten en na te denken over je inzet voor de
Kerk en de maatschappij.” (www.taize.fr/nl).
Wouter Geerling, gemeentelid van de Oosterkerk schrijft
over zijn ervaringen.
Deze zomer ga ik, als alles doorgaat, voor de twaalfde keer
naar de Taizé-gemeenschap in Frankrijk. Voor de twaalfde keer! En dan heb ik de twee grote Taizé-evenementen
in Milaan en Rotterdam, die ik ook bezocht, nog niet eens
meegerekend. Waarom ga ik toch elk jaar weer die kant op?
Wat maakt Taizé zo bijzonder, zelfs nu ik geen jongere meer
ben en bij het volwassenenprogramma wordt ingedeeld?
Misschien moet je er geweest zijn om het te begrijpen. Er is
niets fijner dan elk jaar weer een week tot (geestelijke) rust
komen. Voor mij is Taizé inmiddels als thuiskomen.

Brug over het meertje in de Stiltetuin, op het terrein van de Taizégemeenschap
foto: Wouter Geerling

Eensgezind

Geestelijk opladen

Reis mee van Zwolle
naar Taizé!

rein, door een mooie wandeling te maken in de omgeving,
door deel te nemen aan een van de dagelijkse workshops.
Het programma in Taizé is in principe gericht op jongeren tussen de 16 en 30 jaar. We verwachten dat de totale
kosten niet boven de € 250 zullen liggen. We verblijven in
principe in tenten en zullen als groep bij elkaar staan.
Drie kerken uit Zwolle – de Dominicanenkerk, de Open
Kring en de Oosterkerk – slaan de handen ineen om in
de week van 26 augustus 2017 tot 3 september 2017 naar
Taizé te reizen. Deze reis is bestemd voor álle jongeren
uit (de omgeving van ) Zwolle, kerkelijk of niet. Je kunt je
aanmelden tot 1 juni 2017. Daarna maak je kennis met de
andere jongeren met wie we onze Zwolse groep vormen.
Als je interesse hebt of vragen, kun je je melden bij: Heidi
Schröder (Oosterkerk, heidischroder433@hotmail.com),
ds. Margo Jonker (Open Kring, margojonker@openkring.nl)
of Corinne van Nistelrooij (Dominicanenkerk, corinnevannistelrooij@kloosterzwolle.nl).

In Taizé heerst een bijzondere en ontspannen sfeer. En het
heeft iets prachtigs om met zoveel nationaliteiten eensgezind op één plek te zijn. In je dagelijkse gespreksgroepje,
na de Bijbelintroductie door een broeder, maak je direct al
kennis met mensen uit verschillende landen. Dat worden
vrienden voor een week en soms ook voor daarna. En het
is geweldig om eens een periode zonder de dagelijkse
stress, je smartphone, het internet en (social) media te
leven, je echt te kunnen toewijden aan je geloof. Iets dat
we eigenlijk meer zouden moeten doen, thuis.
Naast de gesprekgroep, het gezamenlijke eten en de dagelijkse ‘corvee’ zijn er de drie gebedsdiensten per dag.
Deze zijn het centrum van het geloofsleven in de broedergemeenschap. De gebedsdiensten zijn eenvoudig, er wordt
veel gezongen en er is die lange stilte, die je dwingt om
gas terug te nemen en stil te staan bij je leven.

26 augustus tot 3 september 2017
Al een aantal keer is er vanuit de Oosterkerk in Zwolle
een reis naar Taizé gemaakt. Taizé is een klein dorpje in
het Franse Bourgondië, waar een oecumenische kloostergemeenschap gevestigd is. Zij bieden de mogelijkheid
aan jonge mensen daar (meestal) een week te verblijven.
Duizenden jongeren vanuit heel Europa (en zelfs daarbuiten) komen jaarlijks naar Taizé.
Je maakt vieringen mee, waarin veel gezongen en gebeden wordt en vooral stilte heerst. Je leert andere jongeren
uit heel Europa kennen doordat je deel uitmaakt van een
gespreksgroep. Er is ook tijd voor vrolijkheid en ontspanning: door ’s avonds wat met elkaar te drinken op het ter10

Soms heb je bijzondere ontmoetingen met mensen. Zoals
die ene keer met Joey, een jongeman uit onze gespreksgroep, die mijn vriendin en ik in eerste instantie aanzagen
voor een typische Engelse voetbalfan. Hij bleek jeugdwerker in de Church of England en hij vroeg of hij met ons
mocht bidden. Dat mocht, hij raakte een snaar en wist ons
beiden aan het huilen te brengen. En dat terwijl hij ons
pas een paar dagen kende! Prachtig.
Ik heb het nodig, die jaarlijkse bezoekjes. Na een zomerse week in Taizé voel ik me gedragen en geestelijk
opgeladen. Dan kan ik er weer tegenaan. Dit gevoel
wil ik graag delen met anderen. Sinds vorig jaar help ik
de Taizédiensten in de Grote Kerk te organiseren – de
eerstvolgende is op zondag 7 mei, 16.30 uur – en ben ik
betrokken bij de jongerenreis richting Taizé deze zomer,
een lang gekoesterde wens.

Oud en nieuw: delen als leefstijl
‘Delen als leefstijl’ is het thema dat het Diaconaal Platform
Zwolle het komend seizoen met de kerken gestalte wil
geven. Het thema is niet helemaal nieuw en vindt zijn
wortels al in de eerste christelijke gemeente die zich na
Pinksteren in Jeruzalem vormde.
Het Pinksterfeest wordt veelal beschouwd en beleefd als
een wonder van het spreken. Op zich zal dit waar zijn, maar
het echte wonder is dat mensen het horen. Pinksteren is dus
feitelijk een wonder van het horen. Duizenden mensen horen
op de Pinksterdag de goede boodschap, ze staan op en zetten
hun leven op een ander spoor. Ze gingen een gemeenschap
vormen waar samen werd gebeden en mensen hun goederen
verkochten en de opbrengst verdeelden onder degenen die
iets nodig hadden. Delen als leefstijl. Deze manier van leven
werd herkend in hun omgeving. Christenen maakten het verschil in de wereld van hun dagen.
Nu ligt gevaar op de loer om de geschiedenis van Pinksteren
te willen overdoen of het te imiteren. Dit is een valkuil. Wel
kan het de kerk een nieuw elan geven als er sprake is van
een heroriëntatie en nieuwe inspiratie. Daarbij willen we een
uitspraak van Dietrich Bonhoeffer aanhalen: “Het moet toch
niet zo zijn dat het christendom, dat vroeger zo revolutionair
begonnen is nu voor altijd conservatief is? Dat iedere nieuwe
beweging zich een weg moet banen zonder de kerk, dat de
kerk pas twintig jaar later inziet wat er eigenlijk gebeurd is?”
Met andere woorden, zijn we als christenen in 2000 jaar
kerkgeschiedenis niet veel elementen kwijtgeraakt van wat
de eerste christenen dreef en wat hen motiveerde en inspireerde? In hoeverre maken we als christen nog het verschil in
de huidige samenleving, zijn we nog een contrastgemeente
en zijn we een gemeenschap waar wordt gedeeld en waarin
het ook wel een onsje minder kan?

Welke kansen hebben we? Er is behoefte aan gemeenschap
in een samenleving die zich verder individualiseert. Het
Sociaal Cultureel Planbureau heeft eind vorig jaar een rapport uitgebracht ‘De toekomst tegemoet’. Hierin wordt een
beeld geschetst van een kloof van mensen die een netwerk
hebben en deel uitmaken van een gemeenschap en hen die
dit netwerk ontberen. Dit wordt de grootste uitdaging voor
de komende tijd. Van oudsher is dit de kracht van de kerk.
Diaconaat wordt, terecht, getypeerd als barmhartigheid,
gerechtigheid, wederkerigheid, maar diaconaat is ook het
terugbrengen van mensen in de gemeenschap, mensen die
om wat voor reden niet meer meetellen in die gemeenschap.
Wie kunnen dit doen? Het antwoord is simpel: iedereen
die zich aangestoken voelt door de Geest. Ieder mens heeft
vijf broden en twee vissen. Ieder mens heeft wat te geven
en te brengen en niemand is overbodig. De boodschap van
Pinksteren werkt hierin vernieuwend en biedt nieuwe kansen.
Er ontstaan nieuwe perspectieven als we weer de woorden
van Pinksteren horen en ze als de eerste christengemeente
ook doen. Je krijgt vleugels door je te laten meevoeren
met deze beweging. Een gedeelte uit hoofdstuk 3 van het
Johannesevangelie vertolkt dit als volgt: “De wind waait
waarheen hij wil: je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar
hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met
iedereen die uit de Geest geboren is.”
Wim van Ree,
diaconaal consulent Protestantse Gemeente Zwolle
Barmhartige Samaritaan
Deze foto, gemaakt door Leendert Lots, is één
van de prijswinnende foto’s van de fotowedstrijd
Zie de mens van het Diaconaal Platform Zwolle.
De tentoonstelling van de foto’s is te zien
geweest in de Lutherse kerk en is half april
verhuisd naar Christelijk Gereformeerde Kerk
Zwolle. In de zomer zijn de foto’s te zien in de
Buitenkerk te Kampen.
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Aandacht voor
Wandelretraite Navolging 2017
Navolging 2017, de pelgrimage in het voetspoor van de Moderne Devotie, wordt
gehouden van woensdag 24 mei (16.00 uur) tot en met zondag 28 mei (14.30 uur).
De wandelretraite is bij uitstek een moment om na te denken over leven en geloof.
Problemen thuis of op het werk, belangrijke beslissingen, geloofstwijfels en -vragen
komen tijdens een wandelretraite vanzelf naar boven.
Deze tocht is geschikt voor iedereen die ervaring heeft met wandelingen van ongeveer
20 kilometer per dag. Er wordt in drie dagen via Diepenveen, Olst en Windesheim
naar Zwolle gelopen. De overnachtingen zijn in kloosters, groepsaccommodatie of
bij gastgezinnen. Met de gastheren en -vrouwen wordt het ochtend- en avondgebed
gevierd. Er wordt gelezen uit het boek Navolging van Christus van Thomas a Kempis.
De bagage wordt per auto vervoerd.
De pelgrimstochten worden al enkele jaren georganiseerd door retraitecentrum De
Spil in Maarssen en voorbereid en begeleid door Derk Pullen, Dineke Rohaan, Mink
de Vries en Jan Peter Aalbers uit Zwolle, Ingrid Heuseveldt uit Deventer en Janneke
Bron uit Velp.
Maximum aantal deelnemers: 20, aanmelden vóór 14 mei via
www.pelgrimstochten.org. Informatie: Dineke Rohaan, tel. 038-4539490.

ZWO-project Myanmar-Thailand
Door jarenlange burgeroorlogen, conflicten tussen verschillende etnische
groepen en vervolgingen zijn veel mensen uit Myanmar, het vroegere Birma,
gevlucht naar Thailand. Daar leven ze
in vluchtelingenkampen. Zo ook in Mae
Sot, een stad op de grens van Myanmar
en Thailand.
Er zijn ouders die hun kinderen naar een
grenskamp sturen omdat ze niet voor
hun kinderen kunnen zorgen of omdat ze
hopen dat hun kind ergens anders toch
een toekomst heeft. In die kampen leven
duizenden kinderen. Zo ook in de kampen bij Mae Sot. Ze zijn gevlucht, opgejaagd, weggestuurd en hebben dikwijls
geen identiteitspapieren.
De Mae Tao Clinic (MTC) is, ongeveer
25 jaar geleden begonnen als een gezondheidsorganisatie met 5 bedden. Nu is het
een overkoepelend netwerk voor vluchtelingen. Er zijn scholen, ziekenhuizen,
een onderwijsprogramma en een voedselprogramma. Men regelt ook geboortebewijzen en identiteitspapieren. Als je geen
identiteitspapieren hebt ben je ‘Staatloos’.
Staatloos zijn heeft heel veel impact voor
iemand die het is. Volwassenen zijn het
doordat ze hun papieren, hun paspoort
kwijt zijn en heel veel kinderen hebben
nooit papieren gehad. En geen papieren
betekent: niet naar school, geen opleiding
volgen en nog heel veel meer.
Samen met Cynthia Maung wil Kerk in
12

Actie hulp geven. Cynthia werkt al meer
dan 25 jaar in Mae Sot. Zij heeft onlangs
de Humanitaire prijs ontvangen op een
internationaal congres in Brussel.
Op de site www.kerkinactie.nl kunt u bij
‘projecten’ de verhalen lezen van staatloze kinderen en de geboden hulp.
De commissie ZWO (Zending,
Wereld-diaconaat, Ontwikkelingssamenwerking) van de Adventskerk
heeft ervoor gekozen om drie jaar aan
dit project van Kerk in Actie mee te
werken. De ZWO-commissie van de
Oosterkerk vraagt ook regelmatig aan-

dacht voor de projecten in Myanmar.
Wie een financiële bijdrage wil leveren,
kan geld overmaken op IBAN NL89
ABNA 0457457457 van Kerk in Actie
Utrecht onder vermelding van ‘plus
K001575’.

Het project van Kerk in Actie in Thailand geeft
‘staatloze kinderen’ in de kampen bij Mae Sot
weer een kans om naar school te gaan.

Grote (Kerk) boekenmarkt
In de laatste week van april wordt in de
Grote Kerk weer de halfjaarlijkse extra
grote boekenmarkt georganiseerd: dinsdag
25 april tot en met zaterdag 29 april, alle
dagen van 11.00 tot 17.00 uur. De organi-

satoren hebben zeer veel boeken gekregen
en de opslag is overvol. Er is een aanbod
van meer dan 300 bananendozen vol boeken. Zoals gebruikelijk is alles in goede
staat, keurig gesorteerd en worden de

boeken voor lage prijzen verkocht. De volledige opbrengst is voor de Stichting Grote
Kerk. Voor verdere informatie kunt u bellen naar Harm Bousema, tel. 038-4542999
of naar Harry Frijling, tel. 038-4655035.

Elke vrijdag: Bijbelverhalen voor kinderen
Stadspastor Mariska van Beusichem en Rasha Ghazalah vertellen elke vrijdagmiddag (met uitzondering van de schoolvakanties)
van 15.30 tot 16.30 uur in de Grote Kerk een Bijbels verhaal aan kinderen. Ook ouders zijn welkom tijdens deze bijeenkomsten.
Aanmelden is niet nodig; toegang is gratis.

Dauwtrappen Stinskerk
Ook dit jaar fietst er op Hemelvaartsdag
(25 mei) weer een groep vanuit de
Stinskerk. Het vertrek is om 8.30 uur bij de
Stinskerk, Westenholterweg 19. Er wordt
gefietst richting Stadshagen, langs de Open
Kring, Hofstedestraat 1. Fietsliefhebbers
kunnen daar aansluiten en samen verder
fietsen en genieten van veel mooie plekjes.
Aan het eind van de tocht wordt gestopt bij
De Venus, Spoolderbergweg 19, daar aangekomen staat koffie en thee klaar, met wat
lekkers erbij. Om 10.00 uur begint er (in
De Venus) een korte dienst, waarin de heer
Berend Greveling uit Wezep zal voorgaan.
Dauwtrappen (2016)

Iona in Nederland
De Nederlandse Iona Groep organiseert van 25 tot en met 28 mei 2017 in Dopersduin in Schoorl een Ionaweekend. Het thema van
het weekend is ‘de Schepping vieren’. Tijdens het weekend zijn er diverse activiteiten: vieringen in de sfeer van Iona, workshops, een
pelgrimage, gelegenheid om met elkaar te zingen en er is voldoende ruimte om anderen te ontmoeten, om te genieten van de prachtige natuur in Schoorl of om ‘niets’ te doen.
Het weekend staat open voor jong en oud, gezinnen en mensen die alleen komen. De kosten van het weekend zijn – afhankelijk van
de te kiezen accommodatie – tussen de € 165 en € 240 (inclusief alle maaltijden en koffie/thee). Meer informatie, ook over het aanmelden is te lezen op www.ionagroep.nl; voor inhoudelijke informatie kan ook gebeld worden met de Nederlandse Iona Groep, tel.
033-2585578; voor aanmelden kan gebeld worden met de locatie Dopersduin, tel. 072-5091274.

Blessings & Buddism
Boeddhisme en christendom willen bijdragen aan het geluk van de wereld. Wat valt
van elkaar te leren? De Tibetaanse monnik

Gen Tashi Gyabdruktsang en de Zwolse
Stadspastor Mariska van Beusichem belichten op 4 mei (20.15 uur) in de Grote Kerk

levensthema’s en vormen van meditatie.
Kosten € 10,00. Aanmelden bij
stadspastor@grotekerkzwolle.nl.
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Aandacht voor
Kees van der Zwaard:
dansen en vechten met Maarten Luther
De PGZ en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle organiseren een avond waar de theatervoorstelling Hier sta ik wordt uitgevoerd. De voorstelling biedt een unieke kans om
‘Reformatie 500 jaar’ te beleven in een professionele theaterpresentatie van theoloog/theaterman Kees van der Zwaard. Hier sta ik is een monoloog – teksten, spel en zang – over
vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil, voortgedreven door het
verlangen naar genade.
Deze voorstelling is gemaakt ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Evangelisch
Lutherse Gemeente in Utrecht en wordt dit seizoen in het hele land gespeeld. De voorstelling
in Zwolle is op vrijdag 12 mei om 20.00 uur in de Oosterkerk; toegang € 5,00.

Blauwvingerdagen met Samenzang Grote Kerk
Zingend op adem komen in de Michael:
de commissie Blauwvingervieringen
is ook in 2017 weer actief tijdens de

Blauwvingerdagen op 5, 12, 19 en 26 juli.
De samenzang is van 12.30 uur tot 13.00
uur en wordt begeleid door de organist van

de Grote Kerk, Toon Hagen. De kerk –
met boekenmarkt en stiltecentrum – is voor
bezichtiging open van 10.30 tot 16.30 uur.

Vrijwilligers gezocht voor Pastoraal Diaconaal Centrum
De Herberg is een Pastoraal Diaconaal Centrum in Oosterbeek, waar gasten drie tot zes weken verblijven. Professionele pastorale
begeleiding en liefdevolle zorg en aandacht gaan er hand in hand. Het werk wordt ondersteund door zo’n 200 vrijwilligers en een
kleine staf van professionals.
Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de
gemeente plaatsvindt en een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden
dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen.
Er worden momenteel vrijwilligers gezocht voor de Herberg: stafvervanger (gastvrouw/gastheer, voor het weekend en de zondagavond), kookvrijwilliger (1x per 6 weken tijdens een weekend), koetshuisvrijwilliger (ontvangst van gasten en de begeleiding van
activiteiten). Het is ook mogelijk om één of meer weken (vrijwillig) vakantiewerk te doen in de periode juni-augustus. Daarnaast
behoort een diaconaal jaar tot de mogelijkheden: je werkt dan tien maanden mee in de Herberg tegen kost en inwoning.
Voor meer informatie: www.pdcdeherberg.nl, vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl of tel. 026-3342225.

Kirchentag 2017
Op vleugels van de wind laten vijf leden
(onder wie twee dominees) van verschillende wijkgemeenten in de PGZ zich meevoeren naar Berlijn en Wittenberg. Daar wordt
tijdens het weekend van Hemelvaartsdag
(25 tot en met 28 mei) de 36ste Duitse
Evangelische Kirchentag gehouden. In het
kader van 500 jaar Reformatie eindigt de
Kirchentag met een viering in de openlucht in Wittenberg. De stad waar, achteraf
gezien, de Reformatie begon met de 95
stellingen van Martin Luther.
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Het thema van de Kirchentag is:
‘Du siehst mich’ (‘Gij ziet mij’ ) uit
Genesis 16:3.
Nelleke Eygenraam: “Waarschijnlijk gaan
er meer Zwollenaren, onder andere vanuit
de Evangelisch-Lutherse Gemeente naar
de Kirchentag. Wie weet ontmoeten we
elkaar daar. Hoe het ook zij, we komen
ongetwijfeld met vele verhalen terug
gewaaid aangestoken met oecumenisch
vuur en geïnspireerd door vele ontmoetingen en indrukken.”

Nieuw christelijk Kinderkoor Young Spirit
Tijdens het Kerstconcert van het Gospelkoor One Spirit in Westenholte in december 2016 was er een mooie aanvulling
door een aantal kinderen. Vanuit deze
ervaring en een groeiend enthousiasme
ontstond het idee voor een kinderkoor in
Westenholte. Op 1 maart 2017 was het zo
ver: de eerste repetitie van het Christelijk
Kinderkoor Young Spirit. Met Bastiaan
Lips achter de piano zongen 13 kinderen met groot enthousiasme liederen uit
Kinderopwekking.
Gospelkoor One Spirit heeft een breder
repertoire: van Engelstalige worships,
Nederlandstalige nummers en ballads tot
swingende, pittige songs. Het koor werkt
vaak mee aan kerkdiensten en festivals en
treedt soms ook op in gevangenissen of
verzorgingscentra.
In Westenholte, in de Stinskerk, liggen
de roots van het interkerkelijke koor, de
leden van het koor komen uit heel Zwolle
en omgeving. One Spirit staat onder

muzikale leiding van Jaco Lips, de broer
van Bastiaan.
Houd je van zingen en ben je acht jaar
of ouder, dan ben je welkom bij Young
Spirit. Zangliefhebbers vanaf 15 jaar kunnen terecht bij One Spirit. Beide koren
zijn elke woensdagavond aanwezig in
de Stinskerk, je kunt er zo binnen lopen.

Young Spirit repeteert van 19.00 tot
19.45 uur. Voor info: Mariska Vels, tel.
06-46441869 of mariskavels96@gmail.
com. One Spirit repeteert van 20.00 tot
22.00 uur. Voor info: Derjan Welleweerd,
tel. 06-27060243 of info@onespirit.nl.

Tekort aan vrijwilligers bij inloophuis De Bres
De Bres is al 16 jaar een inloophuis in de binnenstad van Zwolle en biedt laagdrempelige gastvrijheid, het is de plek waar mensen
elkaar ontmoeten. Iedereen kan binnenlopen voor een praatje. Soms om even op verhaal te komen met een kop koffie of thee, de
krant te lezen, een spel te spelen of gewoon voor een beetje rust. Behalve nieuwe contacten, bijvoorbeeld vanuit de Herberg, is er
een kring van vaste bezoekers voor wie de Bres een vertrouwd ontmoetingspunt is. De Bres draait geheel op vrijwilligers, is door de
weeks open van 13.00 tot 16.30 uur. Momenteel worden de volgende vrijwilligers gezocht:
Gastvrouw of -heer: voor een middag in de week, eenmaal in de 14 dagen of één keer in de maand.
Bestuurslid met aandachtsgebied sponsoring en secretaris. De vergaderingen vinden maandelijks plaats van 17.30 tot 19.00 uur.
Computerondersteuner voor een nieuw project bij de Bres: bezoekers (meer) wegwijs maken in de digitale wereld.
Heb je belangstelling voor een van deze functies, neem dan contact op met Lucia Besten of Alie Bakker, coördinatoren van De Bres,
tel. 038-4213155 of mail naar: info@debreszwolle.nl. Kijk ook voor meer informatie over de vacatures op www.debreszwolle.nl.

Opleidingen Theologie en Levensbeschouwing
Christelijke Hogeschool Windesheim te
Zwolle vraagt aandacht voor de bacheloren masteropleidingen Theologie en
Levensbeschouwing. Bij de opleiding is
oog voor de levensbeschouwelijke eigenheid van studenten en een leeromgeving
waarin van en in verscheidenheid geleerd
wordt: een leerweg, waarbij studenten in
een open en respectvol leerklimaat hun
eigen professionaliteit ontwikkelen, door
middel van praktijkleren en theoretische
verdieping.

De opleiding biedt handvatten om een bijdrage te leveren aan de levensbeschouwelijke vorming van anderen in verschillende
maatschappelijke contexten. De beroepsperspectieven zijn onder meer: kerkelijk
werker, leraar godsdienst/levensbeschouwing, voorganger in een kerkgenootschap,
reli-ondernemer, identiteitsbegeleider, ritueel begeleider, pastoraal-agogisch werker
binnen een diaconaal project of geestelijk
verzorger binnen een zorginstelling.
De opleidingen zijn erkend door de

Protestantse Kerk in Nederland, de Unie
van Baptisten, Leger des Heils, de Molukse
kerk en er wordt samengewerkt met de
OVP (vrijzinnige geloofsgemeenschap).
Voor meer informatie over onder andere
Informatie- en Meeloopdagen, zie
www.windesheim.nl/theologie of neem
contact op via tel. 088-4699699.
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Aandacht voor

Stolpersteine: om te blijven herinneren1
In Zwolle is er een kleine, actieve
Stichting die zich met trouw inzet
voor de nagedachtenis van in
de oorlog gedeporteerde Joodse
Zwollenaren: de Stichting Zwolse
Stolpersteine. Stolperstein betekent
letterlijk ‘struikelsteen’, niet bedoeld
om over te vallen, maar wel om je te
doen stilstaan op je weg.
Iedereen weet dat er Joodse medeburgers
zijn weggevoerd uit Nederland. Uit alle
grote steden en zeer veel dorpen of van
het platteland. Maar slachtoffers worden
in de geschiedenis al gauw getallen. En
getallen zijn getallen. Getallen ademen
niet. Zij wonen niet. Getallen moet je
vertalen, tot je door laten dringen om
te beseffen hoe ernstig het is. Daarom
is de Stichting opgericht. Haar directe
doel is om voor elk huis waaruit Joodse
Zwollenaren zijn weggevoerd (het laatste
vrijwillig bewoonde adres) een tegel te
leggen in de stoep met daarop de namen,
het geboortejaar, de sterfdatum en de
plaats waar ze vermoord werden.
Een van die adressen is de Vispoortenplas
10. Het gezin Caneel woonde daar.
Salomon Caneel was getrouwd met
Carolina Eva Caneel-Bamberg (zie foto)
en hun zoontje heette Mozes. Salomon
had samen met twee broers een fietsenzaak in Zwolle. De tegel voor Mozes is
samen met die voor zijn ouders en nog
twaalf tegels op andere adressen onthuld
op woensdag 21 september 2016, na een
herdenkingsbijeenkomst in de synagoge.
Tegels die door stratenmakers zorgvuldig in de stoep waren gelegd (zie foto).
Nabestaanden van veel families waren
aanwezig, ook uit Amerika, Israël en
Zwitserland.
Op 22 maart 2017 zijn opnieuw 18 Stolpersteine geplaatst. De Zwolse stadsdichter
Kees Smits schreef naar aanleiding daarvan het gedicht dat hiernaast te lezen is.
In totaal zijn er 452 Joodse Zwollenaren
weggevoerd, er zijn tot nu toe 120
Stolpersteine gelegd. Voor veel tegels
wordt nog financiering gezocht.
Wie meer informatie wil, kan terecht op
de website van de Stichting,
www.stolpersteine-zwolle.nl of contact
zoeken met Piet den Otter via:
info@stolpersteine-zwolle.nl.
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Salomon Caneel en Carolina Eva Caneel-Bamberg woonden met hun zoontje Mozes op
Vispoortenplaas 10 (tegenwoordig: Vispoortenplas 4!). Het gezin werd op 30 april 1943
vermoord in Sobibor. De Stolpersteine werden gelegd op 21 september 2016.

De Stolpersteine voor Walter Barend Davidson en Bertha Davidson-Salamon,
zij waren woonachtig op Venestraat 3 te Zwolle

Struikelstenen
Ik heb je bij je naam geroepen,
je bent van Mij. (Jesaja 43, 1c)
Zeg niet de namen van weleer,
de stoepen raken vol met traan.
Noem wel de levens nog een keer,
geef kleur aan wit op zwart bestaan.
Toch moeten namen klinken, want
wie zwijgt, stemt iemand toe zijn dood.
Spreek uit: Cohen en Rotschild en
Rosa, Jacob - met eerbied Jood.
1

De oorlog gaat nooit meer voorbij:
de dood, het leed aan zoveel mens.
Wie Vecht heet wordt zomaar vermoord,
een kind passeert een laatste grens.
De ouders van de Oosterlaan,
het meisje van de Hertenstraat
en oma’s, opa’s, duizenden,
zij léven - noem hun zijn als daad.
Kees Smits , Stadsdichter van Zwolle
22 maart 2017

Met dank aan ds. Mini Jurjens, die de basistekst voor dit artikel aanleverde.

Beleid en bestuur

Erfstelling of legaat
De uitgaven van de Protestantse Gemeente Zwolle en
de wijkgemeenten op het gebied van pastorale zorg, de
exploitatie van (kerk)gebouwen en gemeentelijke activiteiten worden gefinancierd uit onder meer de opbrengsten
van de Actie Kerkbalans, collecte-opbrengsten, giften
en de verhuur van kerkgebouwen en wijkcentra. De
opbrengsten uit de Actie Kerkbalans vormen de belangrijkste inkomstenbron.
Een andere niet onbelangrijke inkomstenbron van de PGZ
en wijkgemeenten wordt gevormd door ontvangsten uit
erfstellingen en legaten. De mogelijkheid tot het nalaten
van uw vermogensbestanddelen aan de PGZ en/of wijkgemeenten wordt in dit artikel toegelicht.
Indien u geen testament heeft dan gaat uw bezit/vermogen na uw overlijden naar uw wettige erfgenamen. Wilt u
uw nalatenschap (voor een deel) een andere bestemming
geven, dan is een testament nodig. De mogelijkheden
om de PGZ en/of wijkgemeente mee te laten delen in uw
nalatenschap kan op twee manieren:
• U stelt een bedrag vast, dat dan als legaat na uw overlijden wordt uitgekeerd aan de PGZ en/of wijkgemeente.
• U geeft aan dat een bepaald deel van uw nalatenschap
bestemd is voor de PGZ en/of wijkgemeente (erfstelling).
Zoals hiervoor wordt aangegeven kunt u in het testament
vastleggen of de PGZ en/of wijkgemeente het legaat of
een deel van de nalatenschap ontvangt. U kunt daarnaast
ook een bepaald doel aangeven, bijvoorbeeld het jeugdwerk binnen de PGZ en/of wijkgemeente. Op deze wijze
bent u geheel vrij om zelf te bepalen op welke wijze de
PGZ en/of wijkgemeente uw nalatenschap of een deel er
van moet besteden.
In het Financiële Verslag van de PGZ worden de ontvangen legaten en erfstellingen gerubriceerd onder de financiële reserve (eigen vermogen) van de PGZ en of wijkreserve. De besteding van het legaat of de erfstelling vindt
altijd in overeenstemming met de overeengekomen wens
van de overledene plaats. Indien geen bestemming aan
het legaat of de erfstelling is gegeven dan ligt de besluitvorming over de besteding hiervan bij de kerkenraad. De
controle op de juiste besteding is één van de taken van het
Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters.
Tot slot. Een testament is geen tijdloos document.
Wijzigingen in het erfrecht of in uw persoonlijke omstandigheden kunnen veranderingen noodzakelijk maken.
Bekijkt u dus in overleg met uw notaris regelmatig uw
testament.
Dagelijks Bestuur van Commissie van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente Zwolle
Kerkelijk Bureau: Molenweg 241, 8012 WG Zwolle
Centraal adres voor Algemene Kerkenraad, kerkrentmeesters
en diakenen
Geopend: maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.00 uur
Tel.: 038 - 421 75 96
E-mail: administratie@pknzwolle.nl
Website: www.pknzwolle.nl
Website Diaconie: www.diaconiezwolle.nl
Gaandeweg e-mail: kerkbladgaandeweg@gmail.com

Bankrekeningen:
College van Kerkrentmeesters: NL49FVLB 0699641705
College van Diakenen: NL02FVLB 0699543320
Gaandeweg: NL38FVLB 0699769167

Collectepenningen
Er zijn penningen verkrijgbaar van: €0,20, €0,50, €1,-, €2,-,
€5,- en €10,-. Verkoopadres Kerkelijk Bureau. Hier kan contant,
per pin of door middel van een eenmalige machtiging worden
betaald.
Overige verkoopadressen:
Adventskerk:
1e maandag van de maand 19.00 - 20.00 uur
Stinskerk:
1e maandag van de maand 16.30 - 17.30 uur
Sionskerk:
1e donderdag van de maand 18.00 - 19.00 uur
Open Kring:
1e maandag van de maand 18.30 - 19.45 uur
In Zwolle-Noord: E. van Buiten, Welle 58
In Zwolle-Zuid:
W.A. Stomp-de Koning, Rendierveld 41,
tel. 4653663
In Zwolle-centrum: fam. Duijf, Philosofenallee 33, tel. 4540988,
e-mail duijf@home.nl, op afspraak
In Berkum (Emmaüskerkgemeente): J. Beumer, Zernikelaan 13,
tel. 4537396, op afspraak
Op deze adressen kan contant of door middel van een eenmalige
machtiging betaald worden.

Meer weten…
Voor besluiten en beleidsstukken van de Algemene
Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters,
zie www.pknzwolle.nl en klik op de Berichten van deze
colleges.
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Beleid en bestuur
Uitslag actie Kerkbalans bekend!
Veel gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Zwolle hebben de afgelopen tijd meegewerkt aan de Actie Kerkbalans 2017.
Medio vorig jaar begonnen de voorbereidingen al! Vergaderingen
vonden plaats, er zijn teksten opgesteld en publicatiematerialen
ontwikkeld, en ook vanuit de wijkgemeenten van de PGZ is aandacht gevraagd voor de actie.

En het tekort van net geen 3% …? Daar gaan wij in de loop van
het jaar nog aan werken. Zo worden er in de wijkgemeenten nog
collecten gehouden voor het onderhoud en de energiekosten van
de kerkgebouwen. Wij hopen dat daarmee het ontbrekende bedrag
alsnog binnenkomt.
Kerkrentmeesters PGZ

De actie Kerkbalans ging oorverdovend van start! Op zaterdag 21
januari deden Ernst en Bobbie (bekend van televisie) samen met
honderden kinderen een geslaagde recordpoging klokluiden op het
Domplein in Utrecht. Ook in Zwolle luidden de klokken van verschillende kerken om aandacht te vragen voor de actie.
De actie startte op zondag 22 januari. In de kerkdienst werd aandacht besteed aan de Actie Kerkbalans. In de week daarop zijn in
Zwolle ruim 8.500 enveloppen verspreid met de uitnodiging om
bij te dragen. In de week daarop zijn ze weer opgehaald. Op 60%
van deze verzoeken ontvingen wij een positieve reactie en een
toezegging voor een vrijwillige bijdrage.
En nu is de uitslag bekend! In het totaal is € 1.228.926 toegezegd;
dat komt overeen met ruim 97% van het begrote bedrag, want in
de begroting voor 2017 is een opbrengst voorzien van
€ 1.261.000. Vorig jaar werd € 1.259.658 toegezegd. Wij komen
dit jaar dus zo’n € 30.000 lager uit. Omdat het ledental ook wat
is gedaald, is dat niet echt een verrassing. Deze daling is echter
beperkter dan in eerdere jaren. En het bedrag per ontvangen reactie is met 2,5% gestegen. Dat biedt perspectief. Daarom zijn wij
vooral dankbaar!
Dankbaar voor al die gemeenteleden die al jarenlang een deel
van hun inkomen aan de kerk toezeggen – en vervolgens ook
afdragen. Voor al die gemeenteleden die enveloppen bezorgen en
weer ophalen. En voor al die gemeenteleden die op het Kerkelijk
Bureau helpen bij de administratieve verwerking van de toezeggingen. Fantastisch dat we als Protestantse Gemeente Zwolle weer
door kunnen.

Muziek met een Plus in De Hoofdhof
In april en mei staan er nog twee concerten op het programma bij Muziek met een plus in de Hoofdhof te Berkum.
Op zondag 23 april komt de vocale mannengroep Sânman & Sikke. Deze groep is ontstaan in 1994 in Workum en heeft met zijn
samenstelling en repertoirekeuze geleidelijk een plaats in het Friese muziekleven weten te verwerven. Sânman & Sikke brengt
muziek in veel verschillende stijlen, van barbershop tot Beatles en van gospel tot Westcoast. Op het programma staan ook eigen
Friestalige nummers.
Het seizoen wordt op zondag 21 mei afgesloten met een optreden van het Jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel, samen met de Zwolse
Karel J. Schepersband. De Vuurvogel brengt klassieke muziek, waaronder een paar stukken uit Bizets Carmen, en bekende nummers
uit de filmwereld. De Karel J. Schepers band speelt Nederlandstalige popmuziek met voor een deel eigen nummers. Orkest en de
band zullen samen spelen.
Beide concerten beginnen om 15.00 uur. Toegangskaarten kunnen besteld worden via www.muziekmeteenplus.nl.
Wie op de hoogte blijven van het nieuws rondom het programma van Muziek met een Plus kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief
via muziekmeteenplus@gmail.com.
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Bij de kerkdiensten
Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk Zwolle
Tot en met eind juni zijn er op zondag de vaste Michaëlvieringen in de Grote Kerk. Let op: vanaf 4 juni beginnen deze niet om 16.30
uur, maar om 19.00 uur. De opzet van de vieringen verschilt, naast de meer ‘reguliere’ opzet, zijn er vespers of vieringen met een sterk
Taizékarakter (zie overzicht op pag. 20). Het thema van de Michaëlsvieringen van 23 april tot en met 25 juni is: ‘Weg van Leven’.
Op 11 juni is er een cantateviering, uitgevoerd wordt de cantate BWV 126 Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort van J.S. Bach door
het Cantatekoor, orkest Musica Michaëlis en solisten onder leiding van Toon Hagen. De solisten zijn: David van Laar, alt, Gerben
Houba, tenor en Jasper Schweppe, bas.
Op zondag 2 juli starten weer de Zomervespers (aanvang 19.00 uur). In de eerstvolgende uitgave van Gaandeweg leest u meer
informatie.

Gedachtenis 4 mei 2017
Het is al jarenlang traditie dat op 4 mei
voorafgaande aan de Stille Tocht en de
plechtigheid aan het Ter Pelkwijkpark
een gedachtenis wordt gehouden in de
Oosterkerk.
Ook dit jaar zullen 72 rozen – voor ieder
jaar één – door aanwezigen in een bol van
prikkeldraad worden gestoken, een ritueel
dat ooit door Egbert van Veldhuizen is
bedacht. Na de gedachtenis worden deze
rozen bij het monument neergelegd.
Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog en het oorlogsgeweld sindsdien en we realiseren ons dat
sinds 1945 de wereld nog geen dag vrij van
oorlog is geweest.
Op initiatief van de Gemeente Zwolle zal
op 4 mei een permanente tentoonstelling
in de Synagoge aan de Samuel Hirschstraat
worden geopend over het leven van Selma
Engel-Wijnberg. De familie Wijnberg
had een koosjer hotel-restaurant op de
Veemarkt 23. Voor de handelaren die elke
vrijdag de veemarkt bezochten was Hotel
Wijnberg de plek om onder het genot van
een kop koffie zaken te doen. In 1942 werd
het hotel door de Duitsers in beslag genomen en werd de familie op transport gezet.
Het hele gezin kwam om in Auschwitz,

behalve Selma, die in Sobibor belandde.
Zij wist na de opstand bij Poolse boeren
onder te duiken om na de oorlog naar
Zwolle terug te keren. Met haar man vertrok ze naar de Verenigde Staten, waar ze
nog steeds woont.
In de gedachtenis op donderdag 4 mei
2017 zal het verhaal van de familie
Wijnberg speciale aandacht krijgen.
Als vast onderdeel van de jaarlijkse
traditie zal het kaddiesj voor de zes miljoen joodse slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog gezegd worden. Tevens zullen de winnaars van de gedichtenwedstrijd
onder Zwolse scholieren hun winnende
gedicht voorlezen.
De muzikale medewerking wordt ook dit
jaar weer verleend door het koor Blent
uit Zwolle. Deze gedachtenis wordt georganiseerd door het Podium van Kerken,
het Humanistisch Verbond en de Joodse
Gemeente. De bijeenkomst begint precies
om 18.30 uur in de Oosterkerk en u kunt,
als u dat wilt, vanuit de kerk aansluiten
bij de Stille Tocht, die om ongeveer 19.15
uur vertrekt vanaf de Spinhuisbredehoek
(de voormalige gevangenis) en langs de
Oosterkerk komt.

Voormalig Hotel Wijnberg aan de
Veemarktstraat

Jeugddienst en tentdienst van de Stinskerk
Op 21 mei wordt in de Stinskerk de tweede dienst (van dit jaar) van JeugdContaKt in de serie ‘Geloof, Hoop en Liefde’ gehouden.
In deze ochtenddienst die om 9.30 uur begint, is de ‘Hoop’ aan de beurt. De dienst wordt voorbereid met de jongeren van de
Stinskerk.
Op 18 juni (19.00 uur) is de traditionele tentdienst weer in buurtschap Spoolde: een dankdienst als afsluiting van de feestweek.
Omdat muziekvereniging Excelsior dit jaar andere verplichtingen heeft in die periode, zal de dienst in zijn geheel verzorgd worden
door Praiseband Xing uit Hattem.
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Kerkdiensten

Adventskerk

Grote Kerk

Jeruzalemkerk

Oosterkerk

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

Grote Markt 18
Zwolle - Centrum
038-4212512

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

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

www.adventskerk.nl

www.michaelsvieringen.nl

www.grotekerkgemeente.nl

www.oosterkerk.nl

zondag
23 april

9.30 uur
ds. H. Wilmink, Ommen
19.00 uur
Opendeurdienst

16.30 uur
Michaëlsviering
ds. M. van Beusichem

9.30 uur ds. G. de Goeijen,
Den Ham, Heilige Doop
19.00 uur
ds. Dingemanse, Zwolle

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

zondag
30 april

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam
Wind in de zeilen-dienst

16.30 uur
Michaëlsviering: vesper
mw. M. de Boer,
dhr. R. Kanning

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

10.00 uur
ds. E. Urban

zondag
7 mei

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

16.30 uur
Michaëlsviering: Taizé

9.30 uur
ds. J.K.M. Gerling, Wapenveld
19.00 uur
ds. F.J.K. van Santen, Kampen

10.00 uur
ds. I.P. Epema
Doopdienst

zondag
14 mei

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam
Dopen

16.30 uur
Michaëlsviering
ds. N. Eygenraam

9.30 uur
ds. J. Mulderij
19.00 uur
ds. B. Jongeneel, Apeldoorn

10.00 uur
ds. J.T. Tissink
mmv Zwolse cantorij
14.00 uur PERKI-dienst

zondag
21 mei

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

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

9.30 uur
ds. K. van Meijeren, Ede
19.00 uur
ds. J. Mulderij

10.00 uur
ds. I.P. Epema
mmv Oosterkerk Cantorij

donderdag
25 mei
hemelvaartsdag

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

9.30 uur
ds. J. Mulderij

10.00 uur
ds. I.P. Epema e.a.
Oec. Viering in de
Dominicanenkerk

zondag
28 mei

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

16.30 uur
Michaëlsviering
ds. M. van Beusichem

9.30 uur
ds. C. Hoek, Bedum
19.00 uur
ds. A. Jonker, Putten

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

zondag
4 juni
1e Pinksterdag

9.30 uur
ds. J. T. Tissink

19.00 uur
Michaëlsviering
ds. I. Epema

9.30 uur
ds. J. Mulderij
19.00 uur
ds. A.W.J. Theunisse, Beekbergen

9.30 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

zondag
11 juni

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.00 uur Michaëlsviering:
Cantate BWV 126 ‘Erhalt uns,
Herr, bei deinem Wort’ - J.S. Bach
ds. N. Eygenraam

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

10.00 uur ds. I.P. Epema
Heilig Avondmaal
mmv Oosterkerk Cantorij
14.00 uur PERKI-dienst

zondag
18 juni

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

19.00 uur
Michaëlsviering: vesper
mw. C. van Stappen,
dhr. H. Bousema

9.30 uur ds. J. Mulderij
Heilig Avondmaal
19.00 uur ds. J. Mulderij
Dankzegging H.A.

10.00 uur
ds. I.P. Epema

zondag
25 juni

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

19.00 uur
Michaëlsviering
ds. M. van Beusichem
Roze Zondag

9.30 uur
ds. J. Mulderij, Heilige Doop
19.00 uur
ds. G. Klaassen, Zwolle

10.00 uur
ds. I.P. Epema
mmv Zwolse Cantorij
14.00 uur PERKI-dienst

zondag
2 juli

9.30 uur
dhr. M. de Vries

19.00 uur
Michaëlsviering: zomervesper

9.30 uur
ds. B. Jongeneel, Apeldoorn
19.00 uur
ds. J. Mulderij

10.00 uur
ds. J.T. Tissink

Op Tweede Pinksterdag (maandag 5 juni) is er om 9.30 uur een dienst in de Jeruzalemkerk, voorganger is ds. J. Mulderij.
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Open Kring

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

Sionskerk

Stinskerk

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

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

www.openkring.nl

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

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

10.00 uur
ds. H. Bakhuis

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

9.30 uur
ds. H. van Es

10.00 uur
ds. J.H. van Osch

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

9.30 uur
ds. H. Bousema

10.00 uur
ds. J.C. Oosterwijk

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

10.30 uur
ds. M.E. Jonker,
ds. G.L. Kruizinga
(samen met Zonnehuis)

10.00 uur
ds. H. Evers

9.30 uur
ds. P.E.G. Wiekerraad, Uelsen

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

10.00 uur
ds. H. Evers
Doopdienst

9.30 uur
JeugdContaKtdienst
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

10.00 uur
ds. H. Evers

10.00 uur
dhr. B. Greveling, Wezep
Viering in Woonzorgcentrum
De Venus

donderdag
25 mei
hemelvaartsdag

9.30 uur
ds. D. van Keulen

10.00 uur
ds. R. van Putten

9.30 uur
ds. W. Andel
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

zondag
28 mei

10.00 uur
ds. I.P. Epema

10.00 uur
ds. H. Evers

9.30 uur
ds. J.C. Oosterwijk, Wezep
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. M. Reinders

10.00 uur
ds. R. van Putten

9.30 uur ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage,
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. H. Evers
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. E. van ’t Slot, Zwolle
19.00 uur StinsContaKtdienst
Tentdienst in Spoolde

9.30 uur
ds. A. Zweers

10.00 uur
ds. R. van Putten

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

9.30 uur
dhr. G. Schutte

10.00 uur
ds. H. Evers
Slotdienst

9.30 uur
ds. J.G. Zomer, Staphorst
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

www.stinskerk.nl
10.30 uur
mw. M. Eekels

zondag
23 april

zondag
30 april

10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

zondag
7 mei

zondag
14 mei

10.30 uur
pasteur E. van Hilten-Matthijsen

10.30 uur
mw. M. Eekels

zondag
21 mei

zondag
4 juni
1e Pinksterdag

zondag
11 juni

10.30 uur
pasteur D. Ribs

zondag
18 juni

zondag
25 juni

10.30 uur
pasteur D. Ribs

zondag
2 juli
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Kerkdiensten

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

De Hoofdhof

Lutherse Kerk

zondag 23 april:
zondag 30 april:
zondag 7 mei:
zondag 14 mei:
zondag 21 mei:
donderdag 25 mei:
zondag 28 mei:
zondag 4 juni:
zondag 11 juni:
zondag 18 juni:
zondag 25 juni:
zondag 2 juli:

Onderhoud orgels
Diaconale noodhulp
Instandhouding synagoge
Wijkkas
Stille armoede
Studentenpastoraat
Jeugd- en jongerenwerk/HGJB
Zending/GZB
Exploitatie PGZ
Diaconale noodhulp
Wijkkas
Stedelijk diaconaat

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

Koestraat 4
Zwolle
tel. scriba: 06-40715958

www.hoofdhof.nl

www.elkz.nl

zondag
23 april

9.30 uur
ds. G. Wessels, Stiens

10.00 uur
pastor M.J. Dusseldorp

zondag
30 april

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. I.P. Epema

zondag
7 mei

9.30 uur
ds. A. Pietersma

10.00 uur
ds. M.B. Nieuwkoop

zondag
14 mei

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. H. Günther-van Dijk

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

dhr. Th. Sloot
dhr. Palland, Mastenbroek
ds. J. Vonk
ds. G.L. Kruizinga/ds. M.E. Jonker
(dienst i.s.m. de Open Kring)

zondag
21 mei

9.30 uur
dhr. J. Otten

10.00 uur
pastor M.J. Dusseldorp

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

ds. M.E. Dijk
ds. J.H. van Osch, Vaassen
ds. J. Germs

donderdag
25 mei
hemelvaartsdag

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
Gemeenteleden, Metten

zondag
28 mei

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff
Heilig Avondmaal

10.00 uur
dhr. G. Schutte

zondag
4 juni
1e Pinksterdag

9.30 uur
dhr. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. W. Tinga
Heilig Avondmaal

zondag
11 juni

9.30 uur
ds. W. Scheltens, Lunteren

10.00 uur
ds. L. Vos

zondag
18 juni

9.30 uur
mw. K. Schoonveld-van der
Zwan, Emmeloord

10.00 uur
ds. S. Gradl
mmv Cantorij

zondag
25 juni

9.30 uur
ds. H. Brouwer, Staphorst
19.00 uur Vesper

10.00 uur
pastor M.J. Dusseldorp

zondag
2 juli

9.30 uur
ds. A. Tol, Dalfsen

10.00 uur
ds. H. Günther

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

dhr F.J.G. Broekhoff
dhr. J. Smit, Hoogeveen
ds. N.A. Eygenraam

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

dhr. F.J.G. Broekhoff
dhr. A. Hartstra, Oudehaske
ds. J. Vonk
ds. G.L. Kruizinga

ISALA
MOLENHOF
REHOBOTH
ZONNEHUIS

dhr. E.L.J. de Haar
ds. J. Woltinge
ds. A. Jonkman, Veenendaal
mw. G. Prins

10.00 uur
10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

BERKUMSTEDE 15.00 uur
ISALA
10.00 uur
REHOBOTH
9.30 uur
RIVIERENHOF 10.00 uur
ZONNEHUIS
11.30 uur
ISALA
10.00 uur
MOLENHOF
10.00 uur
REHOBOTH
9.30 uur
RIVIERENHOF 10.00 uur
ZONNEHUIS
11.30 uur

ds. M. Hukubun/dhr. G.v.Vulpen (H. A.)
dhr. E.L.J. de Haar
ds. A.H. van Veluw, IJsselmuiden
ds. W. Steenbergen
ds. G.L. Kruizinga
dhr. F.J.G. Broekhoff
ds. I.P. Epema
dhr. G. van Vulpen, Zwolle
ds. J. Vonk
ds. N.A. Eygenraam

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

ds. M.E. Dijk
ds. H. Evers, Zwolle
ds. J. Mulderij

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

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

dhr. F.J.G. Broekhoff
ds. J.P. van Ark, Wapenveld
ds. J. Vonk
ds. M.E. Jonker

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

dhr. Th. Sloot
ds. M. Zoeteweij, Lemele
ds. G.L. Kruizinga (Schrift & Tafel)

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

ISALA
10.00 uur
REHOBOTH
9.30 uur
RIVIERENHOF 10.00 uur

De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bekend op 28 maart.
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10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

ds. M.E. Dijk
ds. C.P. Meijer, Zwolle
ds. J. Vonk (Schrift & Tafel)

helpt u afscheid nemen

038 - 46 00 749

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

Ton Lans

uw uitvaartverzorger
arabesque-uitvaartverzorging.nl

Staatssecretarislaan 11

8015 BA Zwolle

Mr. Bert Tol van Bureau Arbeidsrecht steunt
op dertig jaar ervaring als arbeidsrechtjurist.
Beëindigingsovereenkomsten onderhandelen
en opstellen is onze corebusiness alsook het
voeren van ontslagprocedures voor werknemers en werkgevers bij Rechtbank en UWV.
Daarnaast geven we praktische adviezen over

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

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

Meerwa
ard
voor uw e
voeten!

Onderdeel van Nooter bv technische installaties






Diezerkade 4 • Zwolle • www.wietenschoencomfort.nl
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Loodgietersbedrijf

Dakgoten
Dakbedekking
Gas en water
Riolering

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






Sanitair
Centrale Verwarming
Ventilatie
Diamantboren

Erkend Installateur

