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Ziet, die ‘t licht is, in de nacht!

Voor u ligt de laatste Gaandeweg-editie van 2017. In dit nummer komen onder andere een dominee 
(Nelleke Eygenraam), een weerman (Ton ten Hove), een bioloog (Eddy Weeda) en basisschool-
leerkrachten (Lucie Engberts, Renske Gijsbertsen en Ariëtte Bartels) aan het woord. Zij lieten zich 
inspireren door de woorden uit dat 400-jaar oude kerstlied: ‘Komt, verwondert u hier, mensen.’

Verwondering, of beter gezegd dankbaarheid, past ons als redactie ook, naar aanleiding van de 
ruimhartigheid waarmee de lezers van Gaandeweg geld schonken voor het voortbestaan van dit 
blad. Meer daarover vindt u verderop in dit nummer. 
Op deze plek willen we ook de gelegenheid aangrijpen om Tineke Vlaming te bedanken, die ons 
telkens voorziet van schitterende beelden! Zonder haar foto’s zou Gaandeweg er een stuk saaier 
uitzien. 

Als redactie blikken we altijd ver vooruit in onze vergaderingen. Zo hebben we al in september 
het thema bepaald voor de Gaandeweg die volgend jaar in april uitkomt, rond de tijd van 
Hemelvaart en Pinksteren: ‘Woord dat ruimte schept’. Met dit thema kunnen we veel kanten op, 
wellicht wilt u ons een bepaalde richting insturen? We horen graag (per brief of e-mail) of dit 
thema associaties bij u oproept. Uw reactie is welkom tot 6 februari.

Als de volgende Gaandeweg verschijnt, in februari 2018, is al weer bijna de Veertigdagentijd 
aangebroken. Het thema van dat nummer is: ‘Geroepen om te leven’ (uit NLB 612, tweede 
couplet). En daarmee komen we ook terug bij het slot van het lied ‘Komt, verwondert u hier, 
mensen’ want dat eindigt met de woorden: ‘Maak mij levend door uw dood!’ 

Redactie Gaandeweg

  foto: Tineke Vlaming



Nadat het Liedboek voor de kerken in 1973 was uitgekomen en bij ons in de gemeente onmiddellijk was ingevoerd, 
hoefde ik mij tijdens de preek niet langer te vervelen. Ik leerde veel liederen uit mijn hoofd. Daaronder ook een aantal 
waarover ik mij bleef verwonderen. Daar komt een schip geladen (Gezang 116) was er een. Hoewel het al in de oude 
bundel stond, hadden we het nooit gezongen. Ergens was ik daar wel blij mee, want ik had het gevoel dat ik de enige 
was die wist dat dit lied bestond en dat wilde ik graag zo houden. Het kwam, vermoed ik, doordat het lied een mysterie 
bezingt waar ik dromerig over mijmerde. Ik zag een schip met bolle zeilen voor me dat geluidloos over het water 
gleed. Heel anders dan ’t scheepke onder Jezus’ hoede. Het schip had iets zachts en stils. Het ruiste als het ware langs 
de wolken met een liefelijke naam aan boord, een kostbare lading. Wonderlijk. 

Daar komt een schip, geladen
tot aan het hoogste boord,
draagt Gods Zoon vol genade,
des Vaders eeuwig woord.

Hoe ’t schip het water kliefde!
Het bergt een kostbren last;
het zeil, dat is de liefde,
de Heilge Geest de mast.

Het anker valt ter rede,
nu is het schip aan land.
Het woord is vlees geworden,
Gods Zoon reikt ons de hand.

Te Bethlehem geboren
als kindje in een stal,
geeft zich voor ons verloren
de Heiland van ’t heelal.

En wie in groot verblijden
dit kindje kussen wil,
moet vooraf met Hem lijden
zijn kruis, om zijnentwil,

en daarna met Hem sterven,
om met Hem op te staan
en ’t leven te verwerven,
gelijk Hij heeft gedaan.

Pas veel later – nadat ik predikant geworden was – las ik in het Compendium bij het liedboek over de achtergronden 
van het lied en in een schitterend boekje van wijlen prof. J.T. Bakker vond ik aansprekende gedachten. 
Tot mijn vreugde is het als lied 434 ook opgenomen in het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk (2013). Ik heb 
het niet vaak laten zingen, alleen in adventsvespers, in een verstilde omgeving.

Het lied gaat terug op de middeleeuwse mysticus Johannes Tauler en is van oorsprong een Marialied. De maagd, 
zwanger van een kostbaar kind, wordt bezongen als een schip met een wonderbare inhoud, bij God vandaan op weg 
naar de wereld: Advent.

Vervolgens komt het schip aan land en de kostelijke lading is onder ons: Gods Zoon reikt ons de hand. In vers vier is 
het lied aards geworden met de stal in Bethlehem. Het woord ‘verloren’ klinkt: het hemelse is afgelegd. Maar wel van 
Godswege en door geen mens bedacht of gemaakt.

Dan is al een andere dichter aan het woord, de zestiende-eeuwse Daniël Sudermann, een geestverwant van de oudere 
mystici. Zijn taal is goed aangevoeld door de latere Nederlandse vertaler, de predikant Bernardus Johannes Aris die dit 
schone lied de Hervormde Bundel van 1938 binnenbracht. 
Al zingend is het lied intussen in een kerstlied overgegaan. En het blijft me verwonderen dat het kerstkind dat mij zo 
vertedert dat ik het zou willen kussen, in een en dezelfde adem mij vraagt mee te gaan met zijn lijden en kruis om door 
de dood heen de weg ten leven te vinden. Passie en Pasen in een kerstlied dat met Advent begon. 

Door dit lied met zijn zachte en krachtige melodie blijft het geheim van Gods menswording mij vervullen van 
verwondering. 

Ds. Nelleke Eygenraam
(predikant Adventskerk)
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Als voorganger van Evangelie Gemeente De Deur in 
Zwolle, ga ik regelmatig op bezoek bij zendelingen die wij 
vanuit onze eigen gemeente in Zwolle en vanuit zusterge-
meenten naar de verre uiteinden der wereld hebben uitge-
zonden. Een van de landen waar ik dit afgelopen jaar ben 
geweest is Vanuatu, een republiek die bestaat uit 83 eilan-
den in de Stille Oceaan, ten oosten van New Guinea.

Tijdens de reis dacht ik na over de apostel Paulus die 
tijdens een van zijn reizen een visioen kreeg waarin hij een 
man zag die hem wenkte naar Macedonië te komen. 

Statenvertaling, Handelingen 16:9: En van Paulus werd in 
den nacht een gezicht gezien: er was een Macedonisch man 
staande, die hem bad en zeide: Kom over in Macedonië, en 
help ons.

Paulus moet zich verwonderd hebben, want hij ontmoette 
niet die man uit het visioen, maar trof een groep vrouwen 
aan langs de rivier. Een zekere vrouw genaamd Lydia, een 
purperverkoopster, was erg open om het evangelie te horen 
en ontving de boodschap van harte en liet zich dopen.
Lydia moet zich verwonderd hebben toen ze de boodschap 
van het evangelie hoorde en in haar hart aannam. 

Wanneer de Bijbel spreekt over het volk dat in duisternis 
gezeten is en een groot licht heeft gezien, dan spreekt de 
Bijbel over een geestelijke duisternis. Ik moest hier aan 
denken toen ik in Vanuatu aankwam en de lokale bevolking 
ontmoette. Tegenwoordig is het christendom de grootste 
religie in Vanuatu, maar overal leven mensen nog volgens 

de oude gebruiken en tradities en vooral op de kleinere 
eilanden bepaalt bijgeloof nog steeds het dagelijks leven.
Alcoholverslaving, huiselijk geweld, occulte gewoonten en 
dergelijke zijn aspecten van de duisternis waar de Bijbel 
over spreekt. Het mooiste van het preken van het evangelie, 
is in mijn ogen wanneer mensen de boodschap aannemen 
en de liefde van Jezus Christus leren kennen. De mogelijk-
heid om bevrijd te worden van boze machten en verslavin-
gen of verkeerde gewoonten is een groot wonder wat mij 
steeds weer versteld doet staan als ik dat mag meemaken. 

Ons land ontkerkelijkt. Mensen zetten zich af tegen God en 
de kerk. En daarmee wordt de duisternis sterker in ons land. 
Regelmatig worden we geconfronteerd met zinloos geweld. 
Euthanasie en abortus worden steeds meer geaccepteerd en 
meer en meer mensen vereenzamen en raken in depressie. 
De blijde boodschap is dat God een wonder wil doen in 
de harten van mensen, wanneer ze Jezus Christus willen 
aanvaarden als Redder en Verlosser. Het wonder van de 
wedergeboorte, genezing en herstel in hart en lichaam, het 
blijft mij verwonderen.

De reis naar Vanuatu heeft mij persoonlijk veel gedaan. De 
honger die mensen hebben naar God en de hoop die zij in 
Hem stellen voor genezing en bevrijding is heel ontroerend. 
Ik bid dat we dit ook weer terug zullen vinden in ons eigen 
land wanneer we beseffen hoezeer we wonderen nodig 
hebben. 

Evert Valk, 
pastor van Evangelie Gemeente De Deur Zwolle

Komt, verwondert u …

Markt vlakbij het water in Port Vila. Op deze dagelijkse markt verkoopt 
de lokale bevolking plaatselijke levensmiddelen en goederen die via
andere eilandjes zijn aangevoerd. foto: Evert Valk



De redactie zag dat Ton ten Hove (bekend als de oud-
weerman van RTV Oost) begin november in de Jeruzalem-
kerk te gast was bij de Ouderenmiddag om te praten 
over het thema ‘Blijf je verwonderen’. Dat bood een 
goed aanknopingspunt om hem te vragen om voor deze 
Gaandeweg (thema: Komt, verwondert u) een tekst te 
schrijven. 

“Weet u, meneer ten Hove, wat ik mij m’n hele leven al 
afvraag: Wat is eigenlijk wind?” Deze vraag van een tien-
jarig meisje was voor mij één van de grootste eyeopeners 
die ik me kan heugen. Ineens drong het besef door dat wat 
wij, zelfbenoemde volwassenen, normaal vinden voor een 
kind één grote wonderlijke ontdekkingstocht door het leven 
is. Als bijvoorbeeld uw buurvrouw morgen onder de koffie 
diezelfde vraag zou stellen dan bestaat er een gerede kans 
dat u de persoon in kwestie meewarig aankijkt en bij uzelf 
denkt: “Zou ze wat te druk zijn geweest de laatste tijd?”
Het mooie van verwondering is dat het kan leiden tot 
bewondering. Zo stelde een klasgenoot op de middel-
bare school de volgende vraag aan onze leraar biologie: 
“Meneer, u hebt een groot deel van uw leven als natuurwe-
tenschapper gewerkt, hoe kunt u dan nog in God geloven?” 
De leraar glimlachte en antwoordde: “Als wetenschapper én 
gelovige kun je twee kanten op. De eerste is dat je alles wat 
in de Bijbel staat verwerpt als onzin. Je kunt het ook anders 
beleven, namelijk hoe meer je ontdekt in en over de natuur 
des te groter wordt je bewondering voor de fenomenale 
schepping, die wel tot stand moet zijn gekomen door een 
even fenomenale Schepper.” Toen werd het stil in de klas. 
We verwonderden ons.

Het eerdergenoemde meisje zat in groep 7 van een basis-
school. Ik was daar als gast omdat de klas bezig was met 
een project over het weer. Zo goed en zo kwaad als het 
ging, probeerde ik de groep uit te leggen dat wind het 
resultaat is van verschillen in luchtdruk. Die uitleg ging in 
kindertaal en door middel van een rollenspel. Gaandeweg 
groeide er toen ook bij mij het besef dat juist bij een kinder-
lijke uitleg de verwondering om de hoek komt kijken. 

We leven in een tijd waarin steeds meer mensen het gevoel 
krijgen dat zo goed als alles in het leven ‘maakbaar’ is. 
Je hoeft bij wijze van spreken ’s ochtends vroeg maar op 
een knop te drukken om te weten of het ’s avonds om 6 
uur gaat regenen of om half 7. Zo werkt het dus niet in 
de natuur. Steeds maar weer slaat die verwondering toe 
over processen en krachten waar soms de meest krachtige 
computers geen greep op krijgen. Als de natuur echt kwaad 
wordt, zijn wij mensen machteloos. 

Het is goed om te proberen deze krachten en processen te 
doorgronden. Wetenschap is onontbeerlijk, gelukkig maar. 
Even onontbeerlijk is echter de menselijke eigenschap 
om je te verwonderen. Te verwonderen over de natuur, de 
mensen om je heen. 

“Ziet naar de mieren en wordt wijs” (Spreuken 6) zou 
wat mij betreft ook zo mogen worden geformuleerd: 
“Verwondert u over de mieren en wordt wijs”. De bewon-
dering voor de schepping wordt er alleen maar groter door. 
De oproep van Jezus om te worden als een kind beginnen 
we dan steeds beter te begrijpen.

Verwonderen is worden als een kind
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Maarten Westerduin is voorzitter van de Algemene Kerken-
raad van de Protestantse Gemeente Zwolle. De redactie 
vroeg hem een artikel te schrijven naar aanleiding van de 
oproep van de PKN om een beweging ‘back to the basics’ 
te maken, een terugkeer naar de kern van geloof en kerk. 

Onlangs bleef ik verwonderd haken bij het verhaal uit 
Exodus 2. De dynamiek rond de geboorte van Mozes. Het 
precaire evenwicht tussen willen beschermen en loslaten. 
Op het moment dat moeder Jochebed niet meer garant 
kan staan voor zijn veiligheid en zij hem los moet laten, 
kiest ze voor een ‘creatieve’ oplossing. Ze legt Mozes in 
een biezenmandje en zet dit tussen het riet. Ik las een oud 
verhaal dat dit mandje de vorm zou hebben gehad van een 
Egyptisch afgodsbeeld, zodat degenen die het vonden het 
voorzichtig en met eerbied zouden behandelen en gedacht 
zouden hebben dat het van een schip zou zijn gerold … 
Vrouwelijke slimmigheid of een werkzame Geest? Het 
is voor mij in ieder geval duidelijk dat de uittocht uit het 
slavenbestaan en de zoektocht naar het beloofde land hier 
een aanvang neemt. Met de uit het water gehaalde Mozes 
is de bevrijding van het volk Israël begonnen.

Wat heeft dit ons te zeggen in tijden van het zoeken naar 
evenwicht tussen beschermen van wat de kerk was en open 
staan voor een kerk van de toekomst? In het beleidsplan 
‘Kerk 2025: waar een woord is, is een weg’ pleit de 
landelijke kerk ervoor dat we alleen een weg vooruit 
kunnen vinden als we helder hebben waar we vandaan 
komen, om welk geloof het ging en hoe we dat vandaag 
woorden kunnen geven. Beschermen wat ons dierbaar is, 
met de bedoeling een weg vooruit te vinden. 

Een belangrijk thema voor de PGZ is het project ‘heilige 
huisjes’. Om het pastoraat en de vieringen de ruimte te 
blijven geven, zullen we naar de kosten en het aantal 
van de gebouwen moeten kijken. Ik verwonder mij over 
het verlangen dat ik aantref bij de vergaderingen over 
dit onderwerp. Het verlangen om te beschermen én te 
vernieuwen. Breed realiseert men zich hoe gemakkelijk het 
gebouw een belemmering kan worden in de gesprekken. 
Het vraagt creativiteit in ons denken om dit precaire 
evenwicht te bewaren en beide perspectieven recht te doen.

Het verhaal van de geboorte van Mozes kan dan helpen. 
Als je bedenkt wat ervoor nodig was om weg te komen uit 
Egypte, te ontsnappen aan het ‘niet-zelf-mogen-denken’, 
bevrijd te worden van een grijs en uitzichtloos bestaan 
om te worden tot een nieuw volk, met een eigen land, 
een eigen identiteit. Is dat ook niet ons verlangen?! De 
omstandigheden zijn niet eenvoudig, het is zoeken naar 
nieuwe wegen. Met een krimpende formatie van predikanten 
te blijven voldoen aan de vraag naar pastoraat en 
inspirerende vieringen, met oplopende kosten van gebouwen 
een duurzaam model vinden dat de toekomst verdragen kan 
en ruimte geeft aan nieuwe vormen van kerk-zijn in de stad. 

De kans voor de kerk is om te werken vanuit verwondering 
en creativiteit. Verwondering over het Christuskind dat 
in een ‘biezenmandje’ in Bethlehem terecht kwam en het 
begin bleek te zijn van een bevrijding die al ruim 2000 
jaar aan de gang is. Het getuigt van een wel zeer Creatieve 
Geest om een bevrijding te beginnen met een herhaling 
van het verhaal uit Exodus 2. De omstandigheden waren 
bij beide geboorteverhalen zeer dreigend, zo kan deze 
tijd ook voelen. Overleeft de kerk en vinden wij met dit 
Woord een weg? Ik geloof van wel, ik geloof dat omdat ik 
diezelfde creativiteit nog steeds waarneem. De bereidheid 
om te beschermen en tegelijkertijd open te staan en los 
te laten. De vitaliteit om de bevrijdende uittocht vorm te 
geven, te blijven zoeken naar woorden die verbinden. Het 
geloof dat je proeft in de PGZ omdat we woorden spreken 
van omkijken naar elkaar, woorden die Licht scheppen in 
donkere tijden. Woorden die we niet zelf verzinnen, maar 
ons aangereikt worden uit onze traditie. Waar we onze 
heilige huisjes mee ter discussie stellen en nieuw inzicht 
door opdoen. Als de kerk een plek wil zijn waar mensen 
de ruimte voelen om hun geloof te beleven en verwonderd 
naar de toekomst willen blijven kijken, zullen we ons iets 
van de creativiteit van Jochebed eigen moeten maken. 
Laten we ons in die Geest blijven verwonderen!

Verwondering en creativiteit
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Misschien kent u dat wel: een kind dat met grote ogen 
staat te kijken naar wat zich voor haar of hem afspeelt. 
Een kind hoef je met ‘Kom, verwonder je’ niet aan te 
sporen. Maar hoe werkt dat bij kinderen, verwondering? 
De redactie vroeg het aan enkele (oud-)leerkrachten. Renske 
Gijsbertsen en Ariëtte Bartels (beiden lid van de Open 
Kring) tekenden een paar gesprekjes op. Lucie Engberts 
(lid van de Evangelisch-Lutherse Gemeente) vertelt in het 
tweede deel over haar ervaringen met Hendrik.

Gesprekjes … 
Op een herfstachtige middag vroeg ik aan een jongen van 
zeven jaar: “Weet jij wat verwondering betekent?” Zijn 
antwoord was treffend: “Iets dat gebeurt en je niet had 
verwacht”. “Heb je ook voorbeelden dan”, vroeg ik hem. 
Daarna kwam het volgende:
“Toen ik vanmorgen wakker werd en naar buiten keek 
zag ik dat het heel hard waaide. Dat had ik niet verwacht. 
Er vielen heel veel kastanjes uit de boom in onze tuin, de 
bladeren vlogen in groepjes rond. Ik zag de herfst!” De 
verwondering was van zijn gezicht af te lezen.

Op maandagmorgen 16 oktober begonnen we zoals altijd 
met een kringgesprek. 
“Wij hebben TWEE keer gebarbecued juf! En ik heb 
TWEE ijsjes gehad!” 
“Ik mocht fietsen met korte armen en blote benen.” 
“Je raadt nooit wat ik heb gedaan. Ik ben naar zee geweest 

en ik mocht met mijn blote voeten in het zand en van boven 
naar beneden van de heuvel rollen! En ik ben vandaag 
zonder jas naar school.”
Dit waren een aantal uitspraken van de ervaringen van 
kinderen in het bijzonder warme weekend.
“Gek he, juf? De blaadjes zijn al bijna van de bomen. 
Overal zijn kastanjes en eikels. Het is toch herfst?” 
“Ja, het is herfst”, zeg ik.
“Maar het lijkt wel zomer”, zegt een kind. “Zomer in de 
herfst, hoe kan dat nou?”
“Ja, hoe kan dat nou”, zeg ik. 
“Ik weet niet hoe het kan”, zegt een jongetje, “misschien 
is het wel een wonder?” 
“Of een vergissing”, zegt een ander. 
“Het maakt niet uit”, zegt het kind van de twee ijsjes, 
“ik hoop dat het nog lang zomer blijft in de herfst.” 
Zomaar een kringgesprek dat zorgde voor veel verwon-
dering.

Hendrik …
Het was in het eerste jaar, dat ik voor de klas stond in 
een Drents dorp. Daar stond hij met zijn donkere, heldere 
ogen en zijn blonde haar. Vol verwondering stapte hij een 
nieuwe wereld in, beschermd door zijn oudere zussen.
Hendrik was het middelste kind van een groot boerenge-
zin, dat hard moest werken om het hoofd boven water te 
houden. Ze leefden sober, maar moeder wilde wel dat haar 
kinderen er netjes uit zagen. Voor Hendrik had ze een 

De verwondering van een kind

foto: Tineke Vlaming



mooi pakje gemaakt van een gedragen complet, waar ze 
nachten aan had gewerkt. Het stond hem mooi en Hendrik 
was er trots op.
Moeder had geen tijd gehad om Hendrik goed voor te 
bereiden op de ‘grote’ school en daardoor was alles nieuw 
voor haar kind. Alle basisvaardigheden moest Hendrik nog 
aan geleerd krijgen. Dat was voor ons beiden een hele klus, 
maar stap voor stap kreeg hij ze onder de knie. Hij liet zich 
niet uit het veld slaan. Wat waren we blij als iets weer lukte. 
Ik ontdekte dat hij lezen interessant vond. In die tijd 
gebruikten we de leesmethode An en Moe van Anne de 
Vries. Voor elk kind had ik een kaartje gemaakt met zijn 
of haar naam in blokletters erop geschreven. Ik vroeg de 
kinderen of ze een letter van het woord An in hun naam 
hadden staan. Verscheidene kinderen staken hun vinger op 
en na een poosje ook Hendrik. Hij had er ook een in zijn 
naam zitten: de letter ‘n’. Dat was juist en ik gaf Hendrik 
een goedkeurend knikje. Prima. 
Even later ging Hendriks vinger weer omhoog. Hij kreeg 
de smaak te pakken. Maar … hij had toch niet nog een 
letter van An in zijn naam? Ja, voor Hendrik wel en hij 
wees de ’h’ aan. “Ja”, zei hij, ”juffrouw het bovenste 
stukkie mot eraf” en hij keek me guitig aan. Hij had het 
toch mooi bedacht!
Even later was het weer raak. Weer ging Hendriks vinger 
de lucht in. Nu wees hij de ’d’ aan en zei hij: “Juffrouw, 
warempel moet er weer een stukkie af”, dan werd het de 
’a’ van An. Bij een kleuter als Hendrik kon nog alles en 
hij vond het fantastisch dat hij dit ontdekt had. Dat er door 
grote mensen afspraken gemaakt waren, dat een bepaald 
teken met een bepaalde klank was verbonden, dat was 
voor Hendrik nog te hoog gegrepen. Hendrik ging kalm en 
gestaag zijn weg.
Ondanks alles is het goed gekomen met Hendrik. Na de 
lagere school ging hij naar de lagere landbouwschool, 
vervolgens de middelbare en hogere landbouwschool. 
Tenslotte werd hij ingenieur na een studie aan de universi-
teit van Wageningen. Hij trouwde, kreeg kinderen en geeft 
nu biologie op het voortgezet onderwijs.
Na jaren belde Hendrik me op: of hij langs mocht komen 
op de terugweg van zijn ouderlijk huis naar zijn eigen 
thuis in Zeeland. 
Daar stond hij. Een mooie, forse, volwassen man met een 
doosje Merci in zijn handen. We hebben lang met elkaar 
gesproken. Hij bedankte me dat ik hem wegwijs had 
gemaakt in die wonderlijke, schoolse wereld. Hij had zich 
veilig bij mij gevoeld. Nu keek ik hem vol verwondering 
aan. Ik had gedaan wat ik moest doen. En ik had genoten 
van de stappen die hij had gezet op weg naar die grote 
mensenwereld.
Ik was dankbaar dat hij met zo veel geduld en doorzettings-
vermogen dit alles had bereikt. Op zijn eerste schooldag 
had ik het in zijn heldere ogen en aan zijn houding gezien. 
Nu mocht hij zelf jonge mensen begeleiden naar de volwas-
senheid en aan hen zijn liefde voor de natuur overbrengen.

9

Het wonder van de muziek
Verwondering en verbijstering – het overkwam me, meer dan 
zestig jaar geleden, in de adventstijd. De draadomroep laat 
de bekende kerstliederen door de woonkamer schallen. Tot het 
mij volkomen onbekende Die Köninge van Cornelius wordt 
aangekondigd. Ik hoor een tenor een prachtige, bijna reci-
tatieve tekst zingen en een koor dat het bekende Wie schön 
leuchtet die Morgenstern daardoorheen zingt. Geen piano, 
geen orgel, geen orkest, alleen maar een weefsel van prachti-
ge stemmen. Hoe kan dit – wie kon dit zo componeren? 
Internet moest nog worden uitgevonden en dus spelde ik elk 
jaar tijdens advent en kerst de radiogids, op zoek naar Die 
Köninge. Als ik ze vond was het feest en als het moment aan-
brak dat ik weer dat stemmenweefsel hoorde, werd ik door 
verwondering overmeesterd. Nu, zoveel later, is het nog steeds 
mijn mooiste kerstlied, ik luister ademloos. 
In mijn jeugd heeft muziek zich in mijn ziel genesteld. Als 
het duisterde en ik niet meer buiten mocht spelen, was er het 
programma Te Deum laudamus met het Jo Vincent kwartet. 
Ik zong als jongenssopraan de Matthäus Passion. Bach, 
Beethoven, Mozart, Schubert – zij slaagden er steeds meer in 
om mij in stille verwondering aan de radio te kluisteren. 

Nog steeds ontdek ik voor mij ‘nieuwe’ muziek. Dan is er 
opnieuw die verbijstering en verwondering: had dat niet 
eerder gekund, waarom moest ik zo oud worden voordat ik 
dit ontdekte? Zo heb ik in de onrust van ons leven van de 
voorbije jaren een prachtig muzikaal geschenk mogen ontvan-
gen, Cavatina, het vijfde deel uit het Strijkkwartet nr. 13 van 
Ludwig van Beethoven. Hoe kan een dove man zoiets moois 
componeren? Steeds weer wil ik luisteren, die zes minuten – 
een eeuwig moment, vervuld van heimwee over wat nooit zal 
terugkeren, vol verwondering over de troost van deze muziek.

Als ik het testament lees van mijn jeugd, lijkt het alsof het visi-
oen van toen mij is ontnomen. Maar dan is er ook het wonder 
dat ik nog steeds leef van mijn muzikale kinderdromen. En nu, 
zoveel jaren later, overvalt het ons nogal eens: dan lopen we 
de trap op om te gaan slapen en beginnen zo maar te zingen 
– teksten uit onze jeugd. Mijn vrouw Louise en ik, wij zingen. 
Wij hebben gezongen op onze huwelijksfeesten. We zongen 
rond het lichaam van onze gestorven zoon Martijn – “Verdriet 
zoekt zingend zich een weg ...” Omringd door de liefde van 
zovelen, het grootste wonder. 

Roel Steenbergen

Column
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Komt, verwondert u …

Natuur, 
steeds weer anders 
en onverwacht 

Eddy Weeda – ‘botanicus met veel belangstelling voor 
theologische vragen’– is lid van de Evangelisch-Lutherse 
gemeente. Hij schreef op verzoek van de redactie een 
artikel over ‘verwondering over de natuur’.

In de stad, niet in de natuur woon ik. Natuur, daar moet je 
heen kunnen gaan. Weg van de vaak benauwende mensen-
wereld, waar je toch ook niet zonder kunt. Vroeger woonde 
ik in Haarlem, sinds 1999 in Zwolle. In Haarlem lagen 
de duinen op een paar minuten fietsen. Een uitgestrekt, 
aaneengesloten natuurgebied, over grote oppervlakten gaaf. 
In Zwolle heb je geen duinen, maar wel twee rivieren, niet 
zo aaneengesloten gaaf als de duinen, maar even verras-
send. Natuur begint tien minuten van huis in de uiterwaard 
tussen de IJsselbruggen. En mijn studiegebieden langs de 
Vecht zijn met trein en fiets binnen een uur te bereiken.
In de natuur bestudeer ik vooral wilde planten. Een van 
mijn lievelingsplanten is bruin cypergras, een miniatuur-
uitgave van de papyrusplant. Het heeft zwartbruine aartjes 
en purperrode wortels. Of die kleuren een functie hebben 
is niet bekend. Wat zou een opvallende kleur van een 
ondergronds orgaan als het wortelstelsel trouwens kunnen 
uitrichten? Maar de evolutie heeft dit plantje zo voortge-
bracht en het was goed genoeg om te blijven voortbestaan. 
Er zijn honderden soorten cypergras, waarvan de meeste 
in de tropen leven; bruin cypergras is de soort die het verst 
naar het noorden doordringt. De opwarming van de aarde, 
die ons zoveel zorgen baart, speelt dit plantje in de kaart. 
Als typische pionierplant profiteert het ook van het vele 
graafwerk in uiterwaarden. Het is lang niet zo zeldzaam 
meer als een halve eeuw geleden. Jarenlang zocht ik bij 
Zwolle tevergeefs naar bruin cypergras totdat het in 2009 in 
de IJsseluiterwaard opdook. Dit jaar stond het er uitbundig 
dankzij de warme voorzomer.

Verscholen tussen het cypergras groeide rijstgras als 
nieuwe aanwinst voor de uiterwaard. Ook deze soort heeft 
voornamelijk tropische verwanten, waarvan rijst verre-
weg het bekendst is. En ook rijstgras profiteert van warme 
zomers. Jarenlang leek het op zijn retour, maar de laatste 
tijd zien we een ‘comeback’. Zo vond ik het onlangs terug 
langs de Vecht, waar het in geen jaren was gezien. Rijstgras 
heeft een eigenaardigheid die van geen enkele andere gras-
soort in onze streken bekend is: zijn bloempluim blijft vaak 
opgeborgen in de bovenste bladschede. De opbrengst aan 
rijpe zaden lijdt daar niet onder, integendeel. Als de pluim 
wel tevoorschijn komt vallen de bloemen juist vaak af 
voordat ze zaad hebben gezet. 
Deze twee voorbeelden, uit de natuur vlak bij de stad 
geplukt, tonen dat wilde planten hun geheimen hebben. 
Ze geven mensen van alles te denken, te vragen en te 
gissen, maar wat wéten we eigenlijk van ze? We kunnen 
ervan leren dat er vele manieren zijn om te overleven.

Heel anders dan de IJssel is de Vecht. Deze toont welke 
prachtig gevarieerde natuur kan ontstaan in langdurige 
samenwerking tussen mensen, huisdieren en natuurkrach-
ten. Koeien en paarden grazen wat van hun gading is 
zonder dat de grasproductie met meststoffen wordt opge-
jaagd. Een weelde aan bescheiden maar rijk bloeiende 
planten voelt er zich thuis. Zo is het Vechtdal domein van 
de wilde steenanjer. Die staat vooral dicht bij de rivier, 
op oeverwallen en zomerkaden. Maar tussen Beerze en 
Ommen zie je de meeste anjertjes op mierenkoepels, 
heuveltjes van een paar decimeter hoog die zich als kegels, 
koepels of tafeltjes uit het grasland verheffen. Ze worden 
gebouwd door kleine, gele, ondergronds levende mieren. 
De gewone zwarte miertjes kunnen ook zandbergjes maken, 
maar die zijn minder solide en doorgaans ongeschikt 
voor anjers. Langs de Vecht bij Dalfsen komen we geen 
mierenkoepels tegen. Hier liggen wel zeldzaam mooie 
kronkelbergen, dat zijn zandruggen die in binnenbochten 
van meanders zijn afgezet. En daar staat zowaar de grootste 
aaneengesloten zee van steenanjers. Wat een uiteenlopende 
voorkeuren van één plantensoort langs enkele tientallen 
kilometers rivier!

Kom ik in de natuur God tegen? In elk geval niet recht-
streeks, laat staan dat ik te weten kom wie hij is. Om dat te 
horen ga ik zondagochtend naar de kerk, steeds opnieuw, 
want je moet het steeds weer horen en graag ook telkens in 
andere verhalen. Ook in muziek is dikwijls iets over God te 
horen. In de natuur ervaar ik dat er ongelooflijk veel leven 
is dat anders is dan dat van mensen, met een ander soort 
bewustzijn of zonder teken van bewustzijn.

Op een andere manier loopt het spoor toch naar God. Als 
ik hoor en lees met hoeveel gemak natuur wordt opgeofferd 
aan menselijk gewin, ontwaterd of sluipend aangetast door 
luchtverontreiniging, dan vraag ik me af: wie geeft mensen 
het recht zich als baas van de aarde op te werpen?

Bruin cypergras foto: Rienk-Jan Bijlsma 
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De kerstdagen komen er weer aan. In oktober zijn er al de 
‘inleidende beschietingen’. In deze maand hangt de nieuwe 
kerstverlichting in de Diezerpromenade, de verschillende 
kerstfeesten worden voorbereid, de intekenlijsten voor wie 
er allemaal een kerstpakket moet ontvangen dienen dit jaar 
nog eerder te worden ingeleverd, het Kerstevent 2017 is in 
voorbereiding en de repetities van de vele kerstconcerten 
zijn in volle gang en naar de eindejaarsuitekering wordt 
uitgekeken. Je kunt een heel kerkblad vullen met al die 
activiteiten rondom de kerstdagen. Ik vraag me af: waarom 
gebeurt het ieder jaar weer, waarom raken velen in deze 
periode boven hun theewater als het om het omzien naar de 
naaste gaat? 

Tot voor enkele jaren waren er veel organisaties die zich 
bezighielden met het verstrekken van kerstpakketten. Met 
een beetje creativiteit was het mogelijk om aan wel zes 
pakketten te komen. Sommigen bezitten deze creativiteit, 
we noemen ze ook wel de ‘assertieve armen’. Neem het ze 
maar eens kwalijk om zoveel kerstpakketten te vergaren. 
Als je zelf in die situatie zou zitten, dan zou je welllicht 
hetzelfde doen. Daarbij herinner ik me ook nog een reactie 
van een man die dakloos was en in de Herberg verbleef. Na 
de kerstdagen ontmoette ik hem en informeerde hoe zijn 
kerstdagen waren geweest. Zijn antwoord was wat ironisch: 
“Poeh, al die kerstfeesten, zoveel, ik kon het niet bijhouden 
en kon ze niet allemaal aflopen.” 
In Zwolle is geprobeerd hier wat structuur in aan te 
brengen. Er is een werkgroep ‘Zwolle deelt’ gevormd. 
Zo verzorgt nu de organisatie KerstZwolle, een mooie en 
goede geoliede organisatie, jaarlijks ruim 1600 kerstpak-
ketten en zorgt ervoor dat die allemaal een goede bestem-
ming vinden. Mensen zijn vaak ontroerd dat er aan hen 
wordt gedacht. Zo zijn ook andere items ondergebracht bij 
één organisatie: de zomerpakketten bij Stichting Present, 

het Sinterklaasfeest bij Humanitas en het Diaconaal 
Platform Zwolle coördineert vakanties voor mensen met 
een laag inkomen.

Blijft de vraag waarom zoveel mensen te porren zijn 
voor allerlei activiteiten rondom de kerstdagen. Als er 
mensen worden gezocht voor de zondagmiddagopvang 
voor dak- en thuislozen, zomerpakketten of andere acti-
viteiten door het jaar heen, moeten ze soms met een 
lampje worden gezocht ...
Is het de sfeer die mensen in de ‘mood’ doet raken, is het 
een goedmakertje aan het einde van het jaar, omdat men 
de rest van het jaar er niet aan toe gekomen is om naar een 
ander om te zien? Raden maar. 
Wat je vaak ziet en merkt is dat al die kerstacties meer 
voorzien in de behoefte van de gever dan die van de 
ontvanger. Zijn de mensen voor wie het gedaan wordt 
wel voor de lange duur geholpen met al die goedbedoelde 
acties? Het wordt voor hen ook weer 27 december en ook 
dan willen zij graag aandacht, een klop op de schouder of 
gewoon een kleine verrassing ofwel gewoon menselijke 
aandacht waar ieder mens behoefte aan heeft. 
Vandaar mijn symbolische pleidooi en oproep om ook 
kerstfeest te vieren op 25 juni als er geen kerstverlichting 
meer brandt op de Diezerpromenade en het kerstpakket 
alleen nog een bodem te zien geeft. 
God ziet niet alleen rond de kerstdagen om naar mensen, 
maar in de naam van zijn Zoon vraagt Hij ook bij hoog-
zomer navolging om zo om te zien naar mensen die geen 
mens hebben of die onze aandacht verdienen om wat 
voor reden dan ook. Pas dan wordt het kerstfeest een echt 
‘Christusfeest’. 

Wim van Ree, 
diaconaal consulent Protestantse Gemeente Zwolle.

Kerst op 25 juni

foto: Tineke Vlaming



Aandacht voor

Zin in film 
De Oosterkerk organiseert met de Dominicanenkerk en de Thomas a Kempisparochie 
een activiteit waarbij naar een goede film gekeken wordt met na afloop de mogelijk-
heid om er samen over na te praten. 
Vanaf 19.15 uur is in de Refter in het Dominicanenklooster de ontvangst met koffie 
of thee, waarna om 19.30 uur de film begint. Op donderdag 7 december wordt Tous 
les Matins du Monde vertoond. Hierin is het tragische levensverhaal te zien van de 
17e-eeuwse componist en viola da gambaspeler Sainte Colombe, leermeester van 
Marain Marais. Het is een film over muziek, verdriet en troost. 
Op donderdag 15 februari wordt gekeken naar de film Moonlight. De laatste film in 
de serie wordt op een vrijdagavond (9 maart) vertoond, als deel van een stiltefestival 
in het klooster dat weekend: In pursuit of silence. 
Na iedere film is er voor wie wil een nagesprek onder leiding van pastor Hans 
Schoorlemmer of ds. Iemke Epema. 
De kosten bedragen € 5,-, inclusief consumpties.   

Rondreizend theologencafé 
Dit seizoen presenteren de predikanten van de PGZ een rondreizend ‘theologencafé’. 
Iedere tweede dinsdag van de maand (aanvang 20.00 uur) vertelt één van hen in één 
van onze kerkgebouwen iets over een theoloog of een theologische stroming die hem 
of haar veel te zeggen heeft en gaat daarover in gesprek met de deelnemers.
De derde avond in de reeks is op dinsdag 12 december in de Open Kring met ds. 
Nelleke Eygenraam. Het gaat deze keer over ‘Bevrijdingstheologie’. 
Op 9 januari staat de Kroatische theoloog Miroslav Volf centraal. Ds. Elly Urban 
spreekt in de Adventskerk over de belangrijke thema’s voor Volf: verzoening, 
bruggen bouwen en een theologie van ‘omhelzing’. 
Aanmelding vooraf is niet nodig.

‘Miroslav Volf 

Elke zondag is er om 16.30 uur in de 
Grote Kerk Zwolle een Michaëlsviering. 
Die vieringen worden georganiseerd 
door de Stadskerk, met cantor-organist 
Toon Hagen, stadspastor Mariska van 
Beusichem en de Michaëlscantorij als 
‘gezichten’ die vormgeven aan liturgisch 
en muzikaal bijzondere gebeurtenissen. 
De Stadskerk streeft ernaar een open 
ontmoetingsplek midden in de stad te zijn 

voor mensen die zoeken naar spiritua-
liteit, zingeving, muziek. Daarvoor zijn 
alleen de zondagse vieringen onvoldoen-
de. Daarom wordt er vanaf 3 december 
geëxperimenteerd met ‘Zin op zondag’, 
een soort open podium in de geopende 
Grote Kerk van 12.00 tot 18.00 uur. 
Het programma is nog in ontwikke-
ling (elementen op 3 december waren: 
adventsverhalen schrijven, oefenen van 

adventsmuziek, een maatschappelijk-po-
litiek debat), de middag wordt afgesloten 
met een viering. In 2018 zullen deze 
experimentele Zin op zondag-middagen 
worden voortgezet op elke tweede zondag 
van de maand. Voor meer informatie: 
j.doelman@kpnmail.nl.

Grote Kerk: Zin op zondag

Op zaterdag 30 december wordt door 
de Jeruzalemkerkgemeente de jaarlijkse 
oliebollenactie gehouden. Jong en oud 

gaan samen oliebollen bakken (en eten) 
voor het goede doel. De opbrengst is 
bestemd voor de zending. 

Meer informatie vindt u op:
www.kerkinzwolle.nl.

Oliebollenactie

12
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Informatieavond Israëlreis
Van 3 tot en met 12 april 2018 wordt er een rondreis door Israel georganiseerd. Er wordt een informatieavond over deze reis 
georganiseerd op maandag 15 januari 2018 in de Sionskerk. De Israëlische gids Helene Opatovski zal de reis presenteren in woord 
en beeld. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Vanaf 19.45 uur bent u welkom. Aanmelden voor de reis kan nog tot 
1 februari 2018. Het reisprogramma is te bekijken op de website van de Sionskerk: www.sionskerkzwolle.nl.

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

15 januari: meditatie door dhr. Jaap Klaasen;
29 januari: presentatie door mevr. Niemöller uit Apeldoorn: “Natuurlijke ontmoetingen 
 in het paleispark Het Loo”;
12 februari: Jan Jonker vertelt over zijn voetreis naar Santiago de Compostella;
26 februari: Jolien Elshof, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie, spreekt over 
 ‘het wel en wee in de gemeenteraadspolitiek’; 
12 maart: creatieve middag en verkooptafel Oost-Europa;
26 maart: Paasmiddag met broodmaaltijd (voor deze middag dient u zich op te geven);
9 april: Ds. De Jong uit Kampen komt vertellen over ‘meester Wapenaar’ (zie 
 afbeelding) uit Berkum, schrijver van gedichten;
7 mei: Reisje.

Contactpersonen zijn Alie Snoeijer (038-4210200) en Janny Kragt (038-4223171).

‘meester Wapenaar’ (1883-1967)

Al een aantal jaren worden in de 
Adventskerk gedeelten uit de Bijbel en 
de Koran rondom bepaalde personen 
of onderwerpen gelezen. Dit seizoen is 
gekozen voor verhalen over Jezus, die in 

de Koran Isa wordt genoemd. Het gaat 
in Bijbel en Koran om dezelfde persoon, 
maar waar zitten de verschillen? En hoe 
werkt dat door in de tradities van chris-
tendom en islam? Lees mee op donderdag 

18 en 25 januari 2018 (om 20.00 uur) in 
de Adventskerk/wijkcentrum SIO onder 
leiding van ds. Jan Post Hospers. Voor de 
onkosten wordt € 2,- per keer gevraagd. 

Op Aswoensdag (in 2018 op 14 febru-
ari) zullen heel wat mensen naar de 
kerk gaan. Voor hen die volop carnaval 
hebben gevierd vormt de Aswoensdag 
een omslag van de uitbundigheid naar 
de innerlijkheid. Zotternij en spot maken 
plaats voor inkeer en bezinning. 
De viering van Aswoensdag markeert 
een overgang van het een naar het ander. 
Rond Aswoensdag worden twee avonden 

rond boete en verzoening georganiseerd: 
Woensdag 7 februari (20.00 uur): Mensen 
met rafelrandjes, heerlijke mensen?!
Woensdag 21 februari (20.00 uur): ‘Elk 
mens die hef zich ’n kruus te dragen’ 
(Daniël Lohues).
Beide avonden worden gehouden 
in het Dominicanenklooster aan de 
Assendorperstraat en worden geleid door 
pastor Hans Schoorlemmer en ds. Nelleke 

Eygenraam. Deelnamekosten € 5,- voor 
beide avonden samen. Aanmelding vooraf 
is gewenst! Voor informatie en/of opgave: 
mail naar dominel@hetnet.nl of bel ds. 
Nelleke Eygenraam 038-4525223.

Jezus in Bijbel en Koran

Oecumenische ontmoetingen: 
schaduwrandjes en nieuw leven
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Aandacht voor

17 januari: vluchtelingen in Zwolle
Dominique van der Knaap zet zich namens Stichting Present in voor asielzoekers met een status die in Zwolle zijn komen 
wonen. Zij moeten hun weg zoeken in een voor hen compleet nieuwe wereld. Dominique organiseert activiteiten die de participa-
tie bevorderen, zoals een taalgroep en een vrouwentaalgroep en ze ‘matcht’ fiets-, taal-, voorlees- en gezinsmaatjes en leerwerk-
plekken. Ze vertelt woensdagavond 17 januari (van 20.00 tot 22.00 uur) in de Oosterkerk over hoe dat in zijn werk gaat, wat haar 
ervaringen zijn en waar zij nog mensen voor nodig heeft. Belangstellenden vanuit andere wijkgemeentes zijn van harte welkom. 

Gevraagd: vrijwilligers voor Isala
Er worden vrijwilligers gezocht voor het Zwolse ziekenhuis: 
• Voor het uitnodigen van patiënten voor de oecumenische viering op zondag, 
 dit is eens per maand op vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur; 
• Voor het halen en brengen van patiënten voor de kerkdienst op zondag, 
 dit is een keer per twee maanden van 9.15 tot 11.30 uur; 
• Voor Isala Cantate, het koor dat tweewekelijks de vieringen vast ondersteunt, worden dringend bassen en tenoren gezocht.

Vooral voor de vrijdagmiddag zoeken wij versterking van de vrijwilligersgroep. Op vrijdagmiddag nodig je met twee anderen 
persoonlijk patiënten uit. Een flinke klus, maar het geeft zeker voldoening. Vaak horen we van mensen: “Het is fijn dat je ook in 
het ziekenhuis een kerkdienst kunt meemaken”. 
In een kennismakingsgesprek vertellen we je er meer over. Informatie via he.groen@isala.nl of tel. 038-4244335.

Voor mensen die op zoek zijn naar theo-
logische verdieping bij de zondagse lezin-
gen organiseert de Lutherse Gemeente 
Zwolle een leerhuis. Tijdens het leerhuis 
wordt een lezing behandeld van de 

komende zondag. Iedere avond wordt 
ingeleid door een predikant. 
Leerhuisdata in 2018: 16, 23, 30 januari, 
6 februari en 3, 10, 17, 24 april, steeds op 
dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur (kof-

fie/thee vanaf 19.45 uur); aanmelden en 
vragen: leerhuis@elkz.nl; kosten: vrijwilli-
ge bijdrage voor onkosten.

Leerhuis Lutherse kerk 

Het thema voor de Week van Gebed voor 
de eenheid van christenen is in 2018: 
‘Recht door zee’. De jaarlijkse gebeds-
week vindt plaats van 21 tot en met 28 
januari. De Week van Gebed wordt geor-
ganiseerd door de Raad van Kerken en 
MissieNederland. 
Het thema haakt aan op het danklied 
van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek 
Exodus en is afkomstig uit het Caribisch 
gebied. Jonathan Zeijl, relatiemanager bij 
MissieNederland: “Het verhaal over de 
bevrijding van het volk van God is zeer 
aansprekend voor de Caribische christenen. 
Gods rechterhand leidde het volk Israël 
recht door zee. Daarmee deed God het 
volk recht dat jarenlang onderdrukt was 
door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien 

de Caribische christenen uit veel verschil-
lende tradities de hand van God actief in 
het beëindigen van de slavernij.”
In Zwolle-Zuid organiseren de vier ker-
ken (Koningskerk-Jozefkerk-Zuiderhof-
Adventskerk) in deze week gebedsdien-
sten van 19.00 tot 19.45 uur. De oecume-
nische gebedsviering in de Adventskerk is 
op dinsdag 16 januari, voorganger is ds. 
N.A. Eygenraam. 
Ook in andere Zwolse wijken zullen in 
deze week gebedsdiensten worden geor-
ganiseerd. Kijk voor de data en locaties 
op de websites en in de kerkbladen van de 
verschillende wijkgemeentes.

Week van Gebed: ‘Recht door zee’



Nagekomen berichten 
Van de hand van Siebren van der Zee verscheen in september 2017 bij Narratio een nieuwe 
uitgave: Nagekomen berichten (opgediept uit de bijbel). De auteur schrijft hierin over mensen 
die hem inspireren en ons wat willen zeggen. Hoe kijken ze terug … al die bekenden uit de 
Bijbel. Mensen zoals Adam, Kaïn, Noach, Abraham, Esther, Maria, Paulus en anderen. 
“Hoe leefden zij? Wat wilden ze nog kwijt? Ook aan ons! Over God en zichzelf.”
Nagekomen berichten heeft 88 pagina’s en kost € 9,-. Siebren van der Zee is emeritus-
predikant van de Hoeksteengemeente en lid van de Open Kring.

Heilig kijken met Rembrandt, passie en compassie
Rembrandt is een meester in het spel tussen licht en donker. Zijn etsen en schilderijen zijn nog altijd subliem. Je kunt zijn werk 
op een spirituele manier bekijken. Ds. Hans Tissink neemt geïnteresseerden op 7 februari mee in de kijkwereld van de meester-
schilder. Hoe zag Rembrandt God en hoe las hij de Bijbel? Op meditatieve wijze wordt op woensdag 7 februari 2018 ingezoomd 
op de thema’s passie en compassie. De avond begint om 20.00 uur, locatie: Bagijnehof bij de Oosterkerk. Deelnamekosten € 2,-. 
Informatie en opgave bij ds. Hans Tissink: jttissink@hetnet.nl.

Gedichten lezen in het voorjaar
In een kleine groep worden er op dinsdag 13 februari en dinsdag 6 maart (aanvang 20.00 uur) in de Oosterkerk gedichten gelezen 
en daarover van gedachten gewisseld. Iedereen is van harte welkom, je hoeft geen ‘verstand te hebben van poëzie’, het gaat om 
het leesplezier. Het samen intensief lezen van een gedicht kan een verrijkende ervaring zijn. Het gedicht kan meer voor je gaan 
leven dan bij een vluchtiger lezing mogelijk is. Informatie en opgave: Sytze de Boer: 038-4546229 of s.de.boer1@home.nl.
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De werkgroep Herdenking 4 mei zoekt 
vrijwilligers die kunnen ondersteunen bij 
het organiseren van de gedachtenisbijeen-
komst op 4 mei, voorafgaand aan de 
stille tocht door het centrum van Zwolle. 
Er wordt aan de hand van een thema stil 
gestaan bij de slachtoffers die vielen in 
de Tweede Wereldoorlog. De werkgroep 
komt van september tot en met april/mei 

eens in de maand bijeen om deze dienst 
voor te bereiden. Tegen 4 mei is het iets 
intensiever. 
Daarnaast is er voor deze dienst een 
gedichtenwedstrijd waar groep 7 en 8 
van verschillende Zwolse basisscholen en 
klas 1 en 2 van middelbare scholen aan 
mee doen. De winnaars lezen tijdens de 
herdenking hun gedicht voor en de leden 

van de werkgroep vormen samen met de 
stadsdichter van Zwolle de jury. In de 
werkgroep zitten leden van verschillende 
levensbeschouwelijke achtergrond.
Is uw interesse gewekt? Dan kunt u 
zich aanmelden bij Brechtje Hallo-van 
Bekkum: brechtje@brechtjehallo.nl. 

In de 40-dagentijd brengen de Advents-
kerk, de Oosterkerk en de Open Kring 
samen weer een dagboekje uit met voor 
iedere dag een tekst geschreven door 
gemeenteleden. Deze keer is het uit-

gangspunt niet een Bijbeltekst, maar een 
geloofslied. Het motto is ontleend aan 
Psalm 146: Zing mijn ziel voor God de 
Heer. Mensen schrijven over een lied dat 
voor hen een bijzondere betekenis heeft. 

Het boekje is in het voorjaar te krijgen 
op het Kerkelijk Bureau en nog enkele 
andere adressen (zie de websites van de 
deelnemende wijkgemeentes).

Werkgroep 4 mei zoekt vrijwilligers

Dagboekje voor de veertigdagentijd
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Iedere zondag wordt in onze mooie kerkgebouwen in 
Zwolle de liefde van God verkondigd. We lezen samen 
uit de Bijbel, zingen onze liederen en ontmoeten elkaar. 
We vieren samen en we werken samen. Dat is prachtig! 
Samen mogen we ook geven voor de kerk. Dat doen we 
iedere jaar tijdens de Actie Kerkbalans. De actieperiode 
loopt van 20 januari tot en met 3 februari 2018. 

Kerkbalans is een actie van de Rooms-Katholieke Kerk, 
de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van 
Nederland. Drie kerkgenootschappen die sinds 1973 een 
beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen 
voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden 
in januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. 
Dit jaar is het thema ‘Geef voor je kerk’. 

Waar geef je dan voor? 
Om onze vieringen te leiden, hebben de wijkgemeenten 
voorgangers. Zij vormen de verbindende schakel tussen ons 
en onze inspiratiebron, de Bijbel. Daarnaast verzorgen zij 
het pastoraat en stimuleren en enthousiasmeren zij gemeen-
teleden om in hun eigen leven inhoud en vorm te geven aan 
de Bijbelse boodschap op een manier die bij hen past. 
Voor een wijkgemeente is het erg belangrijk dat er iemand 
is die het voortouw neemt, de gemeente van nieuwe impul-
sen voorziet en verbindend aanwezig is, ook in het grotere 
geheel van de kerk in Zwolle en daarbuiten. 
Ook voor het in stand houden van onze kerkgebouwen is 
geld nodig. Wij hebben prachtige gebouwen in Zwolle, 
waar Gods Woord wordt verkondigd, uit de Bijbel wordt 
gelezen en waar we elkaar ontmoeten. Voor deze kerkge-
bouwen mogen we zorgen. 
Zo zijn we samen kerk in Zwolle. Mensen met verschil-
lende achtergronden en leeftijden, die samen willen luiste-
ren en met elkaar willen praten. Die iets te vieren hebben 
en elkaar inspireren! Wij kunnen niet zonder elkaar. 

Daarom wérken we ook samen. In onze kerken zijn veel 
vrijwilligers actief. Wij zijn enorm blij met hun inzet. Wat 
wordt er ongelooflijk veel door deze mensen gedaan!
Maar met alleen vrijwilligers redden wij het niet. Om samen 
kerk te zijn is ook geld nodig. Daarom vragen wij u tijdens 
Actie Kerkbalans om een financiële bijdrage. En zeg nu zelf, 
is er een mooier doel om aan te geven? Een doel waarvoor 
geldt dat uw bijdrage aan uzelf én aan anderen ten goede 
komt? Als je geeft voor de kerk, geef je voor de gemeen-
schap waar je zelf bij hoort. Daarom rekenen wij op u!

Uw PGZ-kerkrentmeesters
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Opbrengst giften voor Gaandeweg
De oproep om een vrijwillige bijdrage over te maken voor Gaandeweg heeft (tot en met 8 november 2017) het mooie bedrag 
van € 27.750 opgeleverd (dat is ongeveer € 5.000 minder dan de eindopbrengst van vorig jaar). De redactie is erg blij met deze 
opbrengst, omdat het een blijk van waardering is voor Gaandeweg. 
Ook in 2018 zullen de redactieleden zich weer met overgave en plezier inzetten om bladen van goede kwaliteit te maken.
Heeft u nog niets overgemaakt, maar draagt u Gaandeweg wel een warm hart toe? Uw bijdrage is nog steeds welkom op 
IBAN NL38 FVLB 0699 7691 67 t.n.v. Gaandeweg.

Gewijzigde opening Kerkelijk Bureau 
Het Kerkelijk Bureau van de PGZ (zie pag. 18) is gesloten tussen Kerst en Oud en Nieuw, maar is wél open op woensdag-
morgen 27 december. Op die ochtend kunnen dus de collecten gebracht worden. 

Samen vieren, samen werken, samen geven
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Margo Jonker: 
Kerk zijn is verbinding 
Ds. Margo Jonker nam half oktober afscheid van de Open 
Kring en is met ingang van november aan de slag gegaan 
in de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Zwolle. Trieneke 
Wubs sprak met haar.

Predikant Margo Jonker 
Margo groeide op in een gereformeerd gezin en had altijd 
al de wens om mensen terzijde te staan. Dus wilde ze arts 
worden. Maar helaas, de bètavakken bekoorden haar niet 
en ze sloeg dus een andere weg in. Het werd theologie; als 
predikant sta je immers ook mensen ter zijde.

Kerk in 2017
Haar eerste plaats als predikant werd Ter Apel, in Zuidoost-
Groningen. Vanuit Ter Apel kwam Margo naar Zwolle. 
Eerst naar de Hoeksteen en toen die gesloten moest worden 
naar de Oosterkerk en ten slotte de Open Kring. Een mooie 
en dynamische ronde door protestants Zwolle. In al die 
jaren heeft ze zich ontwikkeld als predikant, maar heeft 
ook de kerk een ontwikkeling doorgemaakt. Steeds minder 
mensen willen zich binden aan een kerkgemeenschap, 
willen echt lid worden en er geld en energie in steken. Ook 
de Open Kring is een beweeglijke gemeenschap. Mensen 
komen en gaan. Tegelijk is er een trouwe groep aanwezig.
“De uitdaging van de huidige kerken is: Hoe leg je verbin-
ding? Ken je elkaar? Ben je gekend? Dit geldt zeer zeker 
ook voor de Open Kring.” 

Wat neem je mee uit “Open Kring”? 
“De stap naar de Open Kring was voor mij een mooie en 
spannende stap. Ik heb me de vrijere liturgie toegeëigend 
en heb geleerd hoe me te bewegen in een beweeglijke 
gemeenschap.”
“Een geweldig moment was Palmpasen afgelopen jaar: 
dertig kinderen die met een palmpasenstok door de kerk 
liepen en naar het naastgelegen Zonnehuis gingen. Daar 
werden ze verwelkomd door de bewoners, die veelal kwets-
baar of op leeftijd zijn. Zo gingen die kinderen vanuit de 
kerk de wereld in en de wereld verwelkomde ze. Prachtig 
om te zien. En prachtig om die verbinding te ervaren. Dat is 
voor mij kerk zijn.”

De toekomst van de kerk in Zwolle
“Zelf ben ik, samen met anderen, al sinds 2009 met de 
toekomst van de kerk in Zwolle bezig. Veel kerken hebben 
te maken met krimp, dat is de realiteit. Ik ben me voor 
gaan stellen hoe de kerk er over 25 jaar uitziet, als mijn 
zoon 40 is. Is er dan nog een kerk? Kun je dan nog ergens 
naar binnen lopen en een kaars aansteken? Verbondenheid 
voelen met de Eeuwige?” 
Margo hoopt van harte dat dit kan en dat er nog een kerk-
gebouw in Zwolle is dat gebruikt wordt voor vieringen, op 
verschillende manieren.
“Wijkgemeentes zullen dan misschien opgeheven zijn, 
maar het zou heel mooi zijn als er een plek is om te vieren 
en samen je religieuze identiteit vorm te geven. Flexibel en 

creatief, wellicht in de vorm van projecten. In de toekomst 
hebben we elkaar nodig, alle kerken in Zwolle. Dat houdt 
niet op bij de Protestantse Gemeente Zwolle. Elkaar helpen, 
steunen, onderdak bieden, samen dingen doen.”

Lutherse kerk
Toen kwam de uitnodiging van de Lutherse Kerk. Ook 
in Zwolle. Een mooie stap, maar het betekent ook een 
afscheid. Afscheid van de Open Kring en daarmee afscheid 
van de Protestantse Gemeente Zwolle. 
“Ik zal sommige mensen niet meer zien, en dat doet pijn.” 
Het hoort bij afscheid nemen en dingen en dus ook mensen 
achter je laten.
“Ik hoop dat een volgende voorganger met een frisse blik 
en openheid de Open Kring, in verweving met de Stinskerk, 
naar een mooie toekomst kan leiden”. Hoe dat er precies uit 
zal zien, moet blijken. Beide gemeenten zijn van goede wil. 
Margo zal dan inmiddels in de Lutherse kerk voorgaan. Een 
kleine gemeenschap, die haar eigenheid heeft behouden en 
tegelijk op landelijk niveau meegefuseerd is in de PKN.
“Het zal voor mij eerst een ontdekkingstocht worden, naar 
de liturgie en naar de mensen en wat hen beweegt.” 
De liturgie is samenbindend. Zeker in de Lutherse kerk, 
waar mensen vanuit verschillende tradities zijn inge-
stroomd. Vanuit het vieren, het willen kennen in het vieren, 
ontmoet je elkaar in God”. 

Pjotr
Het werk van een voorganger is nooit af. Er is altijd nog 
iemand te bezoeken, een preek voor te bereiden, een mailtje 
te schrijven. Hoe behoud je dan je eigen inspiratie, als 
voorganger? Margo geniet erg van hoe mensen op verschil-
lende manieren omgaan met de Bijbel. Hoeveel vrijheid, 
ruimte en begrip en hoeveel rust daar soms uit spreekt. 
“Daar laad ik mezelf aan op.” 
Bijvoorbeeld in de Lectio Divina groep, een kleine 
groep mensen die op een meditatieve manier Bijbelleest. 
Daarnaast is het ook fijn om af en toe te wandelen, te 
zingen, te lezen, stilte te ervaren en naar het konijn Pjotr te 
kijken. Dat zorgt voor luchtigheid tussen de verantwoorde-
lijkheden door. Dat is nodig. 
“Toch past het bij me, het predikantschap. Ik zie graag 
de verbinding tussen mensen, dat ik ze ken, dat ze elkaar 
kennen en zich gekend weten.”

foto: Harry Konings
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Bij de kerkdiensten

Vieringen in de Grote of Sint-Michaëlskerk
Vespers Advent 2017: Huis van Hoop
De Grote of Sint Michaëlskerk gaat verder onder de naam Academiehuis. Geïnspireerd en uitgedaagd door dit gegeven wordt er inhoud 
gegeven aan de vieringen. Aan bod komen de thema’s: ‘In zo’n land wil ik wonen!’, ‘Elkaar zoeken’ en ‘Breng ons thuis’.
Zondag 24 december 2017, 22.00 uur: Kerstnachtviering, 
Gloria! Gloria! De engelen verrasten de herders al met het Gloria in Excelsis Deo. Tijdens deze feestelijke viering wordt het Gloria van 
Vivaldi uitgevoerd door de Michaëlscantorij, solisten Toos van der Wal en Esther de Vos en orkest Musica Michaelis onder leiding van 
cantor-organist Toon Hagen. Vanaf 21.30 uur worden samen liederen gezongen.
Zondag 4 februari: Cantateviering
De solocantate ‘Ich habe Genung’ (BWV 82) is geschreven voor het feest van Maria Lichtmis. Op deze dag wordt de presentatie van 
Jezus in de tempel herdacht. Simeon herkent Jezus direct en begint te zingen: nu ik mijn Verlosser heb gezien kan ik vredig sterven. 
(Bach schreef ‘genung’, een oude vorm van ‘genug’ (zoals ‘pfenning’ voor ‘pfennig’), die zich in Saksen lang handhaafde, en door het 
oude Bachgesellschaft werd ‘verbeterd’.) Deze keer geen groot orkest, maar een minimale bezetting en slechts 1 solist. Een projectkoor 
zal in de vieringen enkele zettingen van liederen meezingen. Solist Bert van de Wetering en Orkest Musica Michaelis staan onder 
leiding van Toon Hagen.
In het kerkdienstenoverzicht op de volgende pagina’s staan meer details; informatie is ook te vinden op de (nieuwe) website 
www.academiehuis.nl.

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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Opendeurdiensten Adventskerk
Op 10 december wordt de Opendeurdienst in de Adventskerk geleid door Tineke van der Veer, zangleider en gastvrouw in de 
diensten van de Christelijk Gereformeerde Kerk. Vocaal Ensemble Cantabile uit Alteveer onder leiding van Rona Onvlee zal een 
muzikale bijdrage leveren. 
Op 4 februari is de volgende Opendeurdienst. De voorganger is dan ds. Jeroen Sytsma van de Koningskerk en de muziek wordt 
verzorgd door Reflection uit Heino onder leiding van dirigent Magdalena Jarczyk en pianist Kees Kuiper.
Het thema van de Opendeurdiensten is in dit seizoen ‘Soulfood voor onderweg’. De diensten zijn laagdrempelig, afwisselend en 
inspirerend. Aanvangstijd is 19.00 uur, na afloop is er een kop koffie en gelegenheid om nog even na te praten.

Elvis in Church-dienst in Hoofdhof 
Op zondagavond 14 januari wordt om 19.00 uur in de Hoofdhof in Berkum weer een Elvis in Church-
dienst gehouden. Voorganger is ds. Arjen van der Spek uit Zwartsluis. Bekende Elvis songs als Why 
me Lord, Peace in the Valley en You give me a mountain zullen door de Elvisband ten gehore worden 
gebracht. Er worden ook liederen gezongen samen met de gemeente. Het is een gewone kerkdienst, bij 
de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Kerstavond in de Adventskerk
De kerstavonddienst in de Adventskerk (aanvang 22.00 uur) staat in het teken van het thema ‘kerstproeverij’. In deze dienst wordt 
het aloude kerstevangelie gelezen en wordt de blijde boodschap verkondigd door lezingen uit Jesaja en Lucas. “We gaan terug naar 
vervlogen tijden en proberen de sfeer van vroeger te proeven door het zingen van bekende, sfeervolle kerstliederen. Ook zullen er 
carols en modernere liederen klinken waardoor het een gevarieerde zangdienst wordt.” Een koperensemble van Chr. Harmonieorkest 
De Bazuin werkt mee, Engbert Koersen speelt op het orgel en Anneke Renting zingt solo. Vanaf 21.30 uur is ieder van harte welkom 
buiten op het Talmaplein om al enkele kerstliederen te zingen (bij slecht weer in zaal 2 van SIO).

In de adventsperiode zijn er in de 
Adventskerk op woensdag om 19.00 uur 

vespers: op 6 december met voorganger ds. 
J.T. Tissink, op 13 december met ds. N.A. 

Eygenraam en op 20 december met ds. I.P. 
Epema.

Op 2e Kerstdag zijn kinderen van vier 
tot en met twaalf jaar, hun ouders en 
andere belangstellenden welkom om in 
de Jeruzalemkerk samen het Kerstfeest te 
gaan vieren. Er wordt een kerstvoorstel-

ling gegeven. De voorstelling gaat over 
een Herder die het fijn vindt om samen 
Kerst te vieren. Iedereen mag ook een 
vriendje of vriendinnetje meenemen. Na 
afloop is er een verrassing en iets te drin-

ken en wat lekkers. De ochtend begint 
om 10.00 uur. Voor kinderen onder de 
vier jaar is er oppas.

Adventsvespers Adventskerk

Kerstvoorstelling 2e Kerstdag Jeruzalemkerk

Op zondagmiddag 17 december wordt om 
16.00 uur het kinderkerstfeest in de Stins-
kerk gevierd. Een verhalenverteller neemt 
ons mee terug in de tijd, de tijd van baby 
Jezus. Samen met kinderkoor Young Spirit 
worden de liederen over kerst gezongen. 
Oproep: Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 en wil 
je ook meezingen tijdens het kinderkerst-
feest met het kinderkoor Young Spirit? 
Kom dan mee oefenen op de woensdagen 
om 19.00 uur in de Stinskerk. Je hoeft je 
niet aan te melden. 

Dinsdagmiddag 19 december is in 
de Stinskerk de jaarlijkse kerstvie-
ring voor de senioren (72+) van de 
Stinskerkgemeente, van 14.30 tot 17.00 
uur. Opgeven kan tot en met 10 decem-
ber via de lijsten in de Stinskerk en in 
Westenhage. Wie niet in de gelegenheid 
is om zijn of haar naam op één van deze 
lijsten in te vullen of geen vervoer heeft 
voor die dag, kan contact opnemen met 
Gerrianne Kok: tel. 038-4220999 of 
e-mail: ag.kok@hotmail.com. 

Het thema van de Kerstavonddienst in de 
Stinskerk is: ‘Kom je Verwonderen’. Het 
koor Joyful Sound uit Kampen werkt mee 
aan deze familiedienst die om 20.00 uur 
begint. Voorganger is ds. Wim Andel. 

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

9.30 uur ds. N.A. Eygenraam 
18.30 uur Kinderkerstfeest

22.00 uur ds. N.A. Eygenraam, 
Kerstnachtdienst

9.30 uur
ds. J.T. Tissink
m.m.v. Cantorij

9.30 uur ds. I.P. Epema
19.00 uur ds. N.A. Eygenraam, 

Avondgebed

10.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

gezamenl. ochtendgebed 
met Oosterkerk

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

Dienst voor groot en klein

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

Doopdienst

9.30 uur
ds. A. Zweers

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

Wind in de Zeilen-dienst

9.30 uur ds. N.A. Eygenraam
19.00 uur ds. J. Sytsma, Zwolle

Opendeurdienst 
m.m.v. Reflection (Heino) 

9.30 uur ds. J.T. Tissink 
19.00 uur dr. T. van der Veer 

Opendeurdienst m.m.v. 
Voc. Ens. Cantabile (Alteveer) 

De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bekend op 14 november.

Gebedsdienst voor de vrede
Op zondagavond 7 januari vindt in de Dominicanenkerk de jaarlijkse interreligieuze gebedsdienst voor de vrede plaats, 
aanvangstijd is 19.00 uur. Deze dienst wordt georganiseerd door SLAG: Samen Leven Anders Geloven.

16.30 uur
dhr. H. Steenbergen 

en mw. C. van Stappen
Michaëlsvesper 

22.00 uur
ds. M. van Beusichem

Kerstnachtviering, 
samenzang vanaf 21.30 uur

 

16.30 uur
ds. M. van Beusichem 

en mw. E. Rademaker - Vos
Oudejaarsviering

16.30 uur
dhr. J. Doelman
Michaëlsviering

16.30 uur
ds. M. van Beusichem

Taizéviering

16.30 uur
Michaëlsviering

16.30 uur
ds. M. van Beusichem

Michaëlsviering m.m.v. cantorij

16.30 uur
ds. M. van Beusichem
Michaëlscantateviering

16.30 uur
ds. H. Bousema 

en dhr. R. Kanning
Michaëlsvesper

10.00 uur ds. I.P. Epema, 
Heilig Avondmaal

19.00 uur ds. I.P. Epema
Carols m.m.v. Zwolse Cantorij

10.00 uur
ds. J. Jonkmans

14.00 uur PERKI-dienst 

9.00 uur
ds. I.P. Epema

10.30 uur
ds. I.P. Epema

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

Zie Adventskerk

10.00 uur
ds. E. Urban

10.00 uur
ds. I.P. Epema

14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur
ds. I.P. Epema

Oecumenische dienst, 
Heilig Avondmaal

10.00 uur
dhr. D.J. Steenbergen

Dienst met tieners
14.00 uur PERKI-dienst

10.00 uur
ds. J.T. Tissink

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam 

14.00 uur PERKI-dienst

Ke
rk

d
ie

ns
te

n

10.00 uur ds. J.E. de Groot, 
Ede, Doopdienst

19.00 uur ds. J.R.J. van Gelderop, 
Vaassen

 
10.00 uur

ds. J.H. van Wijk, Windesheim 
19.00 uur

ds. B. Jongeneel, Apeldoorn

10.00 uur
ds. K. van Meijeren, Ede

19.00 uur
dhr. G. van Vulpen, Zwolle

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

19.00 uur
ds. J. Boer, Ermelo

10.00 uur
ds. H. Markus, Putten

10.00 uur
ds. P.J. den Admirant, Apeldoorn

19.00 uur
ds. G. van Goch, Scherpenzeel

10.00 uur
ds. P. Veerman, Katwijk aan Zee 

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

10.00 uur
ds. J.A. Brussaard, IJsselmuiden

19.00 uur
ds. B. Jongeneel, Apeldoorn

10.00 uur ds. H. de Jong, 
Kampen, Doopdienst

19.00 uur
ds. E. van den Noort, Emst

10.00 uur
ds. J.W. van Bart, Harderwijk

19.00 uur
ds. A. Jonker, Putten

10.00 uur ds. H. de Jong, 
Kampen, HA

19.00 uur ds. H. de Jong, 
voortz. en dankzegging HA

zondag 
10 december
2e Advent

zondag 
17 december
3e Advent

zondag 
24 december
4e Advent

maandag
25 december
1e Kerstdag

zondag 
31 december
Oudjaarsdag

maandag
1 januari

Nieuwjaarsdag

zondag
7 januari

zondag
14 januari

zondag
21 januari

zondag
28 januari

zondag
4 februari

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

Jeruzalemkerkgemeente
ds. J. Mulderij

tel. scriba: 038 4652814

www.kerkinzwolle.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. D. van Keulen

Doopdienst

9.30 uur
ds. A. Zweers, Zwolle 

9.30 uur
ds. R. Chrisstoffers

9.30 uur
ds. A. Geerling

19.30 uur 
mw. G. Cleveringa

10.00 uur
mw. Leeuw- Kralt
kort morgengebed

(koffie vanaf 9.30 uur)

9.30 uur
ds. H.H. Zomer

9.30 uur
ds. A. Pietersma 

9.30 uur ds. A. Zweers
Heilig Avondmaal 

en bevestiging/afscheid 
ambtsdragers

9.30 uur
ds. M. van Beusichem 

9.30 uur
ds. H. Bousema, Zwolle

10.00 uur ds. P. Both, 
Spijkenisse

19.00 uur ds. H. Evers
Kerstliederen m.m.v. Sjema

10.00 uur ds. H. Evers, Carols 
and Lessons, m.m.v. Glorify
20.30 uur ds. R. van Putten, 

Kerstavonddienst 

10.00 uur
ds. H. Evers

10.00 uur
ds. J.F. Schuitemaker, Elburg

10.00 uur
ds. H. Evers

10.00 uur
dhr. H. Maat

12.15 uur
dhr. J. Knol, Interactieve dienst

10.00 uur ds. H. Evers, Bevesti-
ging ambtsdragers, m.m.v. Sjema

19.00 uur ds. H. Evers, 
Bijbel & Kunst-dienst

10.00 uur
ds. R. van Putten

Ontmoetingsdienst

10.00 uur
ds. H. Evers

Doopdienst  m.m.v. Sjema

10.00 uur
ds. R. van Putten

Ontmoetingsdienst

10.00 uur dhr. F. Verkade, 
Hoogeveen

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur ds. B.J. van de Kamp, 
Harderwijk

20.00 uur ds. W.L. Andel, 
Kerstavonddienst

10.15 uur
ds. E.J. Terpstra, Urk

m.m.v. muziekvereniging 
Excelsior

10.00 uur
mw. L. Brugmans

19.00 uur
ds. E. van ’t Slot, Zwolle 

10.00 uur
ds. A. Oosterwijk, Wezep

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur
ds. B. Lampen, Epe

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur ds. W. Andel, Oudega,  
Doopdienst

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur ds. W. Andel, Oudega, 
Bevestiging ambtsdragers

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur
dhr. F. Verkade, Hoogeveen

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

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

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.30 uur
pasteur D. Ribs

10.30 uur
pasteur R. Roukema

10.30 uur
pasteur  H. Spoelstra

10.30 uur
ds. I.P. Epema

zondag 
10 december
2e Advent

zondag 
17 december
3e Advent

zondag 
24 december
4e Advent

maandag
25 december
1e Kerstdag

zondag 
31 december
Oudjaarsdag

maandag
1 januari

Nieuwjaarsdag

zondag
7 januari

zondag
14 januari

zondag
21 januari

zondag
28 januari

zondag
4 februari

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
ds. M.E. Jonker

tel. scriba: 06-40715958

www.elkz.nl

ISALA 10.00 uur dhr. E.L.J. de Haar 
REHOBOTH 10.00 uur dhr. G.S. Schutte
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. B.O. van de Loosdrecht

ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH 10.00 uur ds. J.A. Woudenberg, Westerhaar
RIVIERENHOF 10.00 uur mw. G. Prins
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga (Schrift en Tafel)

ISALA 10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff
REHOBOTH 10.00 uur dhr. G. Klaassen, Zwolle
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur ds. A.J. Hasker
REHOBOTH 10.00 uur ds. A. Jonkman, Veenendaal
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. J. Vonk (Kerstfeest)
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur dhr. E.L.J. de Haar 
REHOBOTH 19.00 uur dhr. A. Palland, Mastenbroek
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA  10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff 
REHOBOTH 10.00 uur dhr. G. van Vulpen, Zwolle
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. J. Vonk  
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur mw. T. Sloot
REHOBOTH 10.00 uur ds. H. de Jong, Kampen
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. B.O. van de Loosdrecht

ISALA  10.00 uur ds. A.J. Hasker 
REHOBOTH 10.00 uur dhr. B. Greveling, Wezep
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. J. Vonk
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

BERKUMSTEDE 15.00 uur ds. M. Hukubun (Heilig Avondmaal) 
ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH 10.00 uur dhr. J. Smit, Hoogeveen
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. T. Lips

ISALA 10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff 
REHOBOTH 10.00 uur ds. T. Dankers, Dalfsen 
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 10 december Exploitatie PGZ
zondag 17 december Diaconale noodhulp
zondag 24 december Onderhoud kerkgebouwen
maandag 25 december Kinderen in de Knel
dinsdag 26 december Kinderen in de Knel
zondag 31 december Oudejaarscollecte
maandag 1 januari Energiekosten Kerkgebouwen
zondag 7 januari Wijkkas
zondag 14 januari Pastoraat/Catechese
zondag 21 januari Stedelijk diaconaat
zondag 28 januari Vakantieweken gehandicapten 
zondag 4 februari Werelddiaconaat 
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De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bekend op 14 november.

zondag 
10 december
2e Advent

zondag 
17 december
3e Advent

zondag 
24 december
4e Advent

maandag
25 december
1e Kerstdag

zondag 
31 december
Oudjaarsdag

maandag
1 januari

Nieuwjaarsdag

zondag
7 januari

zondag
14 januari

zondag
21 januari

zondag
28 januari

zondag
4 februari

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff
19.00 uur Vesper

9.30 uur
ds. G.A. Trouwborst, 

Nieuwleusen

9.30 uur dhr. G. van Vulpen, 
Zwolle

21.00 uur ds. L.A. Burggraaff, 
Kerstnachtdienst

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

9.30 uur
ds. L.A. Burggraaff

9.30 uur
ds. L. van den Broeke, Kampen

9.30 uur ds. L.A. Burggraaff, 
m.m.v. Kitara

19.00 uur ds. A. van der Spek, 
Zwartsluis, Elvis in Church-dienst

9.30 uur
ds. H. van Ark, Wapenveld

9.30 uur 
ds. A. Pietersma, Zwolle

Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. ds. L.A. Burggraaff

10.00 uur
ds. M.B. Nieuwkoop

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur ds. M.E. Jonker
19.00 uur ds. M.E. Jonker, 

Kerstavonddienst

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. J. Woltinge

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

Doopdienst

10.00 uur
Oecumenische viering in de 

Oosterkerk

10.00 uur
ds. J. Woltinge

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
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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



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!


