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Is november de maand van gedenken, december is de maand van geschenken. Een maand van
geven en ontvangen. We geven u een vol Advents- en Kerstnummer, omdat we veel kopij
hebben ontvangen.
U leest aankondigingen: van adventsvespers tot kerstnachtdiensten, van interreligieus contact
tot knabbelen en babbelen bij een foodtruck. Ds Hans Tissink laat in zijn adventsmeditatie
moeder Maria en de engel Gabriël fictief terugblikken op de tijd tussen aankondiging en open
graf. Ds. Hélène Evers heeft een kerstmeditatie geschreven.
Door de themakeuze – in blijde verwachting? – lijkt de focus gericht op jongvolwassenen, maar
wat mogen en kunnen mensen op hoge leeftijd verwachten? Wij laten een 93-jarige man aan het
woord: wat is de les van de geschiedenis voor de toekomst?
Het thema ontlokt beelden van zwangere vrouwen. Jonge moeders ontbreken daarom niet in
dit nummer. De hoofdredacteur sprak met twee van hen, één van wie haar jongste dochter dit
voorjaar werd gedoopt, één van wie haar zoontje op derde Adventszondag zal worden gedoopt.
Wat mogen doopouders verwachten van de gemeente? Wat mag de gemeente verwachten
van doopouders? Wat beloven we elkaar? Zijn die beloftes niet te hoog gegrepen? Boeiende
vragen, uitdagende ideeën.
Ten slotte de laatste column van Mariska van Beusichem. We danken haar hartelijk voor
twee jaar lang columns schrijven. Haar aanstelling in de Grote Kerk is sinds 1 augustus 2019
voorbij (zij is nog wel één dag per week kerkelijk pionier onder de naam stadspastor).
In het nieuwe jaar komen we bij u terug met het thema ‘Lente lost de winter af’, ruimte voor
stem en tegenstem (zie colofon voor deadline). Het Hemelvaart- en Pinksterthema is ‘Blijf niet
staren’ (suggesties voor artikelen zijn welkom tot eind januari).
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In blijde verwachting?

Een gesprek in de hemel

Annunciatie / foto: Tineke Vlaming

(In de hemel zit moeder Maria (M) verdrietig op een
bankje. De engel Gabriël (G) komt wederom op visite.)
G: Avé, Maria! Wees gegroet.
M: Oei, goede genade, Gabriël, ik schrik me een hoedje.
Avé, goed en wel. Altijd als jij komt, begin ik te vrezen
met grote vreze.
G: Hoezo, Maria? Ik kom toch altijd bij je op visite met
een blijde boodschap?
M: Ja, dat kan wel wezen, maar er zit ook een keerzijde
aan. En dat zie jij natuurlijk niet. Je lichtgevende
vleugels zitten je in de weg. Maar ik ervaar die donkere
kant als vrouw van lage staat nou eenmaal zo.
G: Waarom, Maria? Kijk eens hoe de mensen op aarde
jou aanbidden. Ze noemen je zelfs moeder Gods.
M: Tja, vrolijke gabber, jij ziet ook altijd alles met
een hemelse blik. Maar ik, ik denk terug aan die eerste
schrik van mijn leven.
G: Je bedoelt die dag dat ik je het blijde nieuws mocht
verkondigen. Wat was je nog jong en maagdelijk puur.
M: Foei, Gabriël, nou ga je echt te ver. Volg je de feministische theologie op aarde dan niet? Begrijp je me niet?
G: Sorry, mea culpa, neen, ik begrijp je niet. Je raakte
toch in blijde verwachting …
M: Ja, ik werd zwanger van Jezus, maar dat was heus
niet alleen maar halleluja en Magnificat.
G: Ja, Magnificat, je zong ook nog dat prachtige lied.
Jouw loflied zingen ze nog steeds daar beneden op
aarde.
M: Wat ik je duidelijk wil maken, Gabriël, is dat mijn
zwangerschap me niet alleen maar blij maakte. Mijn
angst was nooit helemaal weg. Want wat zouden de
mensen denken? Hoe zou mijn vriend Jozef reageren?
En wat betekent het wel niet om als tiener moeder te
worden van Jezus?
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G: Ja, nu snap ik het.
M: Ik heb mijn buik vol van al die plaatjes in kerken
met mijn veel te dikke buik. En ik zou eigenlijk willen
dat de mensen vandaag ‘mijn blijde verwachting’
zouden nuanceren.
G: Nuanceren, hoe dan …?
M: Nou, met Jezus heb ik wat afgezien. Ik heb me vaak
zorgen gemaakt. Hoe loopt het met je af, jongen? dacht
ik vaak.
G: Ja, zijn lijden en sterven heeft jouw leven pijnlijk
gestempeld …
M: Ja, eigenlijk zag ik pas bij het open graf wat God in
Jezus kan betekenen voor mij en voor de mensen.
G: Ja, zwangerschap en geboorte kunnen dus niet zonder
pijn en angst.
M: Exact, nou ben je weer mijn engel. Want alleen met
tranen in mijn ogen kon ik het loflied zingen.
G: (stilte)… Zou je dat nog een keer willen doen, Maria?
Ik vind het zo’n mooi lied.
M: Vooruit, Gabriël, omdat je naar me hebt geluisterd.
Je bent best een lieve engel, hoor …
Mijn ziel maakt groot de Heer,
mijn geest verheugt zich zeer,
want God heeft mij, geringe,
die Hem als dienstmaagd dien,
goedgunstig aangezien;
en deed mij grote dingen.
Hans Tissink
(predikant Adventskerk en Oosterkerk)

Bootvluchtelingen, Zandverhalen, Elburg
foto: Tineke Vlaming

Op deze pagina in Gaandeweg geeft de redactie het
woord aan iemand van buiten de PKN. Dit keer is dat
Hans Schoorlemmer, die als pastor verbonden is aan
de Zwolse Dominicanenkerk.

Over psalm 72 en ‘the crack in everything’
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.
Deze liedversie van Psalm 72 (Huub Oosterhuis en Tom
Löwenthal) is zo vaak gezongen, dat ze misschien aan
haar succes ten onder is gegaan. De tekst zelf blijft rijk en
een mooie vertolking van psalm 72. Ik heb de psalm nog
eens gelezen in de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik was verrast
toen ik ontdekte dat de psalm ook een mooie prelude is op
Kerstmis en Driekoningen. In de verzen 10 en 11 gaat het
over koningen die met hun schatten en geschenken naar
de koning van Israël komen. Machthebbers knielen en
leggen hun rijkdom aan de voeten van Israëls koning.
De psalm is daarmee een droom van een volk, dat zich onder
David en Salomo even groot mocht wanen, maar daarna
werd overrompeld en leeggeroofd door de ene en dan door
de andere bezetter. Ondanks al die soldatenlaarzen en
roffelende paardenhoeven is Israël – dat hoor je in de
psalm – blijven verlangen dat ooit recht wordt gedaan
aan arme en kleine mensen. In de kerstverhalen van Lucas
en Mattheüs gaat die droom in vervulling. Het bijzondere
is dat de nieuwe koning, de Davidszoon, zelf klein is,
kwetsbaar en arm. En de drie koningen, leiders van de
toenmalige politieke machten – zo heeft de traditie de drie
wijzen geduid – knielen voor het rechteloze kind. Deze
wereld omgekeerd.
De woorden van psalm 72 moedigen ons aan om oog te
hebben voor kwetsbare mensen. De psalm is een aanmoediging om het visioen van gerechtigheid te realiseren.
Er zit nog een andere dimensie in de psalm: God is

bereikbaar voor kleine mensen! Om bereikbaar voor God
te zijn is het een voordeel, misschien wel een noodzaak
om klein en kwetsbaar te zijn. Youp van ’t Hek vertelt in
een van zijn conferences over ‘frinden’ die voortdurend
vertellen hoe ‘fantastisch’ het met ze gaat. Ze hebben
het ‘geweldig’ op hun vakantie. Hun kinderen hebben
prachtbanen. Youp neemt de eigentijdse burger op de
korrel, die zijn leven presenteert als een achtbaan van
successen en daarmee en passant ook succes en geluk als
norm uitvent. De nar Youp raakt een pijnpunt in onze
samenleving. Hoe vaak gebeurt het niet dat we elkaar op
verjaardagen en feestjes, op recepties of waar dan ook,
overtroeven met ons ‘feestboek’. Soms doen we het ook
met onze ziektes en tegenslagen. Hoe bevrijdend is het
als je mensen ontmoet, die hun breekbaarheid en kleine
verhalen delen. Hoe goed om samen met je mond vol
tanden te staan. Om van je voetstuk te vallen. Leonard
Cohen zingt in het nummer Anthem:
There is a crack, a crack in everything
That's how the light gets in.
Mijn vertaling:
Er is een breuk, een scheur overal in,
Een opening, zo komt ’t licht d’r in.
Deze tekst raakt de kern van Psalm 72. Met mensen die
zich groot wanen, met mensen die al ‘af’ zijn, zonder
rimpels en scheuren kan de Komende – Hij, die Liefde
zelf is – niet veel beginnen. Hij heeft honger gekend en
dorst. Hij is naakt geweest en vreemdeling. Dat was niet
om ons een voorbeeld te geven of een les te leren. Dat
was omdat hij zich bij hen thuis wist. Bij hen vond Hij
contact. Bij hen kon de Komende binnenkomen.
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In blijde verwachting?

Adventsvespers in de
Adventskerk
De redactie van Gaandeweg vroeg aan ds. Nelleke
Eygenraam (predikant van de Adventskerk, Zwolle-Zuid)
om – in het kader van het thema ‘In blijde verwachting? –
een artikel te schijven over de Adventsvespers.

De Adventskerk

In 1982 werd de Adventskerk in gebruik genomen. Het
door architect Klaas Groen ontworpen gebouw staat niet
op zichzelf, maar maakt deel uit van het multifunctionele
wijkcentrum dat er al was: SIO, een naam die bestaat uit
de beginletters van Schelle, Ittersum, Oldeneel. Deze buurtschappen vormden de oorsprong van wat de enorme woonwijk Zwolle-Zuid is geworden.
De Adventskerk is dus geen apart gebouw, maar een
aanhangsel van wat er al stond. Je kunt de kerk zien als
een tent die erbij gezet is. Haar schuine dak en duidelijk
zichtbare spanten doen denken aan banen en scheerlijnen.
Een tent die stevig staat en stormvast is, in alle tijdelijkheid. Een eenvoudig onderdak voor mensen die onderweg
zijn. Huis van een gemeente in beweging, die gedenkt en
viert dat zij als deel van Gods volk op weg is.

De tijd van Advent

De Adventskerk zou haar naam onwaardig zijn als er
weinig aandacht zou zijn voor de tijd van Advent.
Advent betekent: komst, nadering. Van oorsprong is het
een neutraal woord, in de christelijke traditie is het betrokken op Christus. We verwachten de komst, de nadering
van Christus, de Messias. Wij zijn op weg naar zijn komst
en Hij komt ons op die weg tegemoet.
De tijd van Advent is in de Middeleeuwen het begin van een
nieuw kerkelijk jaar geworden. Gedurende de herfst werd
het verlangen naar verandering al gewekt om in de tijd van
Advent vertaald te worden in verwachting van toekomst.
Niet het terugkijken op de geboorte van Jezus en de voorbereiding van het kerstfeest stond in het middelpunt, maar
het vooruitkijken naar de komst van de Messias, van
Christus, voorgoed. Dat Jezus de reeds gekomen én nog
te verwachten Messias is, zijn twee aspecten die in de tijd
van Advent wat door elkaar zijn gaan lopen.
De liturgische kleur van Advent is paars net als in de
Veertigdagentijd. Het past bij de soberheid die nodig is
om je te bezinnen op wie wij verwachten en hoe wij ons
op zijn komst voorbereiden. In de loop van de jaren is in
de Adventskerk op verschillende wijzen hieraan vorm en
inhoud gegeven.

O-antifonen

Naar een oud middeleeuws gebruik zijn ruim dertig jaar
geleden in de Adventskerk vespers op basis van de zeven
O-antifonen ingevoerd. Hierbij gaat het om de zeven
dagen voor het kerstfeest (17-23 december). In de namiddag of avond van die dagen wordt de verwachte Messias
aanbeden of bezongen met een van de namen of eretitels
die in het Oude Testament aan Hem gegeven zouden zijn.
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Zo is er een samenhang van zeven bij elkaar gezochte
Bijbelcitaten ontstaan. In de eeuwenoude liturgische traditie klinken zij als antifoon, een wisselend refrein, bij de
dagelijks klinkende Lofzang van Maria.
Elke antifoon begint met ‘O’, vandaar: O-antifonen. Na het
‘O’ volgt dan een ‘titel’ in het Latijn, de middeleeuwse
kerktaal:
Sapientia = wijsheid (Spreuken 8:1-6)
Adonai = Heer (Deuteronomium 10:17-21)
Radix Jesse = wortel van Isaï (Jesaja 11:1-10)
Clavis David= sleutel van David (Jesaja 22:20-22)
Oriens = Dageraad (Maleachi 4:1-3)
Rex Gentium = Koning der volken (Jeremia 10:6-7)
Emmanuël = God met ons (Jesaja 7:14).
Als je de beginletters in omgekeerde volgorde leest, staat
er ‘ERO CRAS’ (‘ik zal er zijn, morgen’). Deze verwachtingsvolle toezegging wordt in de oecumenische traditie
meestal van achter naar voren gelezen. In de Adventskerk
kwam het gebruik in zwang om bij de E te beginnen en
bij de S te eindigen. Of je nu vanaf het begin of het einde
leest: in het midden staat altijd ‘Clavis David’ – de sleutel
die joden en christenen met elkaar verbindt, hopelijk
één in hun verwachting van de Messias. Zie voor een
prachtige berijming door Willem Barnard Lied 466 in
Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (2013).

Adventsvespers

In 2004 deed ik, Nelleke Eygenraam, intrede in de
Adventskerk. Toen waren de vespers met O-antifonen al
‘verdwenen’. In plaats daarvan waren de zondagavonddiensten in de Adventstijd vespers geworden. Ik heb er
onmiddellijk mijn hart aan verpand, door steeds een serie
vespers te ontwerpen met een samenhangend thema en
een zelfde opzet. In 2013 zijn deze vespers verschoven
van de zondagavond naar de woensdag. Dit jaar zijn de
vespers op de woensdagavonden 4, 11 en 18 december,
van 19.00 tot 19.30 uur in de Adventskerk en is het motto
‘Menswording’. Het zijn sobere vespers. Iedereen is welkom.

Over verwachting
op je 93e
De media besteden veel aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. Het is komend jaar exact 75 jaar geleden dat deze
eindigde. Meerdere mensen die negentig jaar of ouder zijn
zien parallellen tussen de jaren op weg naar de Tweede
Wereldoorlog en het heden. Geluiden die Cor Baljeu hoorde
tijdens een verhalenproject: leerlingen uit groep 8 in gesprek
met mensen die levende verhalen hebben uit die oorlog.
Hij spreekt hierover met Henk van den Berg, 93 jaar oud,
geboren en getogen in Zwolle. Komend uit een aannemersgezin startte hij, met zijn beste vriend, op jongvolwassen
leeftijd het bedrijf ‘van den Berg en Slothouber’, waarschijnlijk de eerste zeefdrukkerij in Noord- en Oost-Nederland.
Aangesproken door het verhalenproject zegt Henk van den
Berg ooit in een overvolle zaal voor aandachtig luisterende
kinderen over de oorlog te hebben gesproken. Een kind
stelde toen de vraag: ‘Geloofde u ook toen u zo in de
puree zat?’ Zijn antwoord luidde: ‘Je had geen tijd aan dat
belangrijke aspect van het leven te denken. Je moest alert
zijn en snel handelen.’
Een parallel tussen toen en heden kan hij moeilijk trekken,
ook al erkent hij dat er vandaag een bepaalde mate van
onrust is. Als jongeman had hij een andere kijk op het
leven. Of eigenlijk moest zijn kijk op het leven zich toen
nog ontwikkelen. Samen met zijn vader stelde hij de
vraag: ‘Waar gaan we eigenlijk naar toe? We stonden
vlak voor de wereldoorlog en ik wist niet dat het een
wereldoorlog zou worden.’
‘Alles wat er gebeurde, gebeurde. Eigenlijk word je geen
deelgenoot van wat je meemaakt, je maakt het mee, het
komt op je af, je vroeg er niet om, maar het kwam wel.
Achteraf kun je het vertellen, maar meer ook niet. Je
beleeft het niet, daar is geen tijd voor, je leeft. Eigenlijk
beleefden die luisterende kinderen het meer dan ikzelf.’
Parallellen tussen toen en nu. Is het pedagogisch verantwoord kinderen hiermee te confronteren? ‘Laat ze maar in

Oriens (dageraad)

Henk van den Berg

gesprek gaan over de onzekerheden van het leven’ zei een
leerkracht tijdens het verhalenproject. Henk vult aan: ‘Ze
krijgen dan misschien wel antwoord op hun eigen vragen,
die ze op een stil moment zichzelf toch stellen.’
Henks vader verwonderde zich na afloop van de oorlog
over het feit dat alle vier zijn zoons nog leefden, terwijl
in vrijwel ieder gezin wel iemand was omgekomen. Zijn
vader ervoer dat als een wonder.
Zo komen we over het geloof te spreken, over de dood,
over die toekomst. Hij spreekt hier open en ontspannen
over. Is hij ‘in blijde verwachting’? Hij weet hier te weinig
van. Wel weet hij dat Lazarus, na drie dagen dood, niet
sprak over wat hij in die dagen heeft ‘meegemaakt’, ook
het dochtertje van Jaïrus zwijgt. Henk gelooft dat hem
een enorme verrassing te wachten staat. Het centrale
woord hierin is ‘wederopstanding’, en daar ‘weten we
niets van af!’
Henk sprak zich niet duidelijk uit over de parallellen
tussen toen en nu, misschien maar goed ook, voordat je
het weet beland je in een selffulfilling prophecy.
Iedere dag heeft tenslotte genoeg aan zijn eigen kwaad
(Mattheüs 6, 34b).

foto: Tineke Vlaming
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In blijde verwachting?

Dooppastoraat
Wat kunnen en mogen ouders verwachten van een kerkelijke gemeente? Cor Baljeu legt twee moeders vragen voor
over verwachtingen, mogelijkheden, onzekerheden in de
opvoeding, geloofsopvoeding. Het zijn niet willekeurig
gekozen vrouwen: de vragen zijn voorgelegd aan Sabine
Versteeg-Huisman, haar dochter Lievelot is zondag 5
mei gedoopt, en aan Anne-Els Ekker, haar zoon Jurre,
zal zondag 15 december aanstaande gedoopt worden.
De vragensteller was de doopdominee van Lievelot, hij
zal dit ook voor Jurre op zondag 15 december zijn.
In het gesprek kwamen de volgende vragen aan de orde:
- Wat betekenen de woorden van de gelofte van de
gemeente, als de predikant vraagt:
Wilt u de ouders naar uw vermogen helpen groeien in
dit geloof; en wilt u hen helpen Christus na te volgen?
- Wat betekenen de woorden van welkom en de opdracht
om hen die gedoopt zijn te dragen in onze gebeden en
met hen de weg van het Koninkrijk te gaan?
- Wat betekenen de woorden: Welkom, kinderen van
God, welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en
in ons midden.

Van gemeente naar ouders

Woorden die gespreksstof te over bieden, want ‘ja, dat
beloven wij’ is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat komt
er in de praktijk van terecht? Welke mogelijkheden biedt
het gemeente-zijn ons in dezen? Sommige kerken stellen
de vraag van de gelofte aan de gemeente niet meer. Het
levert toch alleen maar frustratie en schuldgevoelens op,
want ‘we komen er niet aan toe!’ Moet de gemeente belast
worden met deze vragen?
Anne-Els vindt dit weglaten jammer. Het zijn woorden
die meer betekenis hebben dan louter symbolische. ‘Het
zijn woorden waardoor je je als ouder gesterkt voelt, ze
geven je het gevoel dat je er als ouderpaar niet alleen voor
staat. Mochten er moeilijkheden zijn tijdens de opvoeding,
dan weet je dat er altijd een plek is waar je vragen kunt
stellen.’ Tegelijk zegt ze: ‘Ik weet ook dat ik dit niet zal
doen. Als ik met deze vragen rondloop zal ik eerst naar
vrienden en vriendinnen gaan en niet naar de gemeente,
maar het feit dat het kan stelt gerust, dat is wat zo’n
gelofte met mij doet!’ Ook Sabine vertrouwt dat ouders
altijd bij veel gemeenteleden terecht kunnen. ‘Zij zullen
zeker open staan om te helpen!’

Van ouders naar gemeente

Gemeenteleden constateren echter dat ouders wel op het
liturgisch centrum staan bij de doop van hun kind, daar de
gelofte uitspreken hun kind op te voeden in de geest van
het evangelie van Jezus Christus, maar daarna niet meer
gezien worden in de eredienst. ‘Wat kan een gemeente
betekenen als ouders zich niet meer laten zien?’
Ouders moeten in deze tijd veel meer werken om rond te
komen. Zij moeten aan allerlei verwachtingen en onuitgesproken verplichtingen voldoen. De zondag is er steeds
8

Gezin van Freek en Sabine Versteeg met ds. Cor Baljeu

meer voor ‘… even niets moeten’, aldus Anne-Els. ‘En
kerkgang kan dan beleefd worden dat er wéér wat moet’,
vervolgt zij. Tegelijk zegt zij nuchter: ‘Werkdruk is ook
een kwestie van keuzes maken!’ Hiermee de verantwoordelijkheid van de ouders aansprekend.
Inhoudelijk is het ook lastig. ‘Wij zijn jong en hebben weer
een andere visie dan ouderen’, zegt Sabine. ‘Kinderen vinden stil zitten lastig, teksten en gebeden worden niet begrepen. Zodra de kinderen naar de eigen ruimte gaan, kan de
focus meer gelegd worden op de volwassenen, maar daaromheen graag meer eenvoudige taal.’

Ruimte

We zijn bij een punt beland dat gaat over ruimte voor
kinderen. Het feit dat decennia geleden de kindernevendienst werd georganiseerd en inmiddels is geïnstitutionaliseerd heeft ook als impliciete boodschap: ‘dit is niet voor
jou!’ Men wil dat kinderen stil zitten, wat uiteraard niet
altijd lukt. Zouden kinderen bijvoorbeeld tijdens de preek
niet kunnen tekenen over de gehoorde Schriftlezing, eventueel geïllustreerd met een schilderij geprojecteerd op het
beamerscherm? En na het lied na de preek de tekeningen
bespreken met de kinderen?

Ideeën

Kerk-zijn is natuurlijk veel breder dan de eredienst. De
vragen, beloften en geloften dagen uit en de vragen die
kinderen stellen in hun groeiproces nodigen uit. Zo stelde
de oudste dochter (7) van Sabine dat Jona toch echt niet
in die vis kan hebben gezeten, want ‘… dan was die toch
allang opgegeten?’ En: ‘Jezus is allang dood!’ Vragen waar
Sabine niet altijd een antwoord op weet en met het ouder
worden neemt dat alleen maar toe. Aan de andere kant vond
Anne-Els het prachtig dat haar vierjarige dochter tegen
haar éénjarig broertje kon zeggen, toen hij huilend naar
bed ging: ‘God is altijd bij jou!’ ‘Dat leert ze toch vanuit
geloofsopvoeding, dus ook van het naar de kerk gaan!’

Column
Blij vooruitzicht dat mij streelt
Bij de woorden ‘in blijde verwachting’ zie ik twee mensen
uit vroeger dagen stralend naar een opbollende vrouwenbuik
kijken. Tegenwoordig zouden ze zeggen: ‘Wij zijn zwanger.’
Het bijvoeglijk naamwoord ‘blijde’ hoor je niet vaak meer.
Zoekend naar een vergelijkbaar in onbruik geraakt woord
moest ik denken aan Psalm 42 ‘Evenals een moede hinde’.
En zo kwam ik als vanzelf in het psalmboek terecht. Ik vind er
naast noodkreten, dankgebeden, klaagzangen, lofprijzingen
ook uitdrukkingen van ‘blijde verwachting’. Daarbij gaat het
niet zozeer om de aanstaande geboorte van een kind maar wel
om het vertrouwen dat Gods vrede en gerechtigheid voor mensenogen op zal dagen. Zie voorbeeld psalm 17 waarvan het
foto: Hans van Eerbeek

slot van de berijmde versie luidt: ‘O blij vooruitzicht, dat mij
streelt!/ Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen,/ U in gerech-

Graag zou Anne-Els in gesprek gaan met andere ouders
over geloofsopvoeding en niet alleen over jonge kinderen.
‘Opvoeden is een zoektocht. Ik ben niet de enige met
dergelijke vragen, over deze vragen zou ik graag in
gesprek gaan!’ Die mogelijkheid is er overigens ook: een
gezamenlijk initiatief van de Open Kring en Stinskerk.
Landelijk zijn er creatieve ideeën: in de Kliederkerk kan
een Bijbelverhaal spelenderwijs ontdekt worden, met
ouders en leeftijdgenoten vieren én lekker eten.
Anne-Els vertelt over ‘kind op schoot vieringen’, kleinschalige en laagdrempelige vieringen voor kinderen van
nul tot vier jaar. Twintig tot dertig minuten bij elkaar
rondom een Bijbelverhaal. Men ontmoet elkaar dan vaker
en het geeft tevens meer binding tussen ouders. Kinderen
kunnen daar rondrennen, gek doen, hebben ruimte.
Of je kunt bijvoorbeeld eens in de vier jaar bij elkaar komen
in een eredienst met kinderen van hetzelfde doopjaar, ook
ouders die inmiddels zijn verhuisd kunnen hiervoor uitgenodigd worden.
Ook kunnen kinderen, ouders en grootouders bij de voorbereiding van een dienst betrokken worden.

tigheid aanschouwen,/ Verzadigd met Uw Godd’lijk beeld.’

Conclusie

groep, over grenzen heen. Op een zaterdagmiddag zat ik met

Over de toekomst hebben we weinig gesproken, maar we
spraken wel over hoe we onze kinderen in het hier en nu
kunnen toerusten voor hun toekomst. En dan komen we
bij de vragen van Sabine’s oudste dochter, het antwoord
van Sabine is dat het om vertrouwen gaat. Vertrouwen dat
de dochter van Anne-Els haar broertje meegeeft: ‘God is
altijd bij jou!’
Kinderen mogen weten dat geloof groter is dan ons verstand, we hoeven niet altijd een antwoord paraat te hebben.
Van belang zijn geloofservaringen. Daarom is het belangrijk dat kinderen ervaringen opbouwen, zich rituelen, taal
en symboliek eigen kunnen maken. Dat geeft hen vertrouwen, en vertrouwen biedt perspectief.

Met deze woorden vergelijkt de dichter de menselijke geestestoestand met de slaap: menselijke denkbeelden zijn in zekere
zin illusies, dromen. Zij veroorzaken blinde vlekken. Dat de
dichter dit beseft, toont aan dat hij bezig is te ontwaken. Dat
maakt hem blij: bevrijd van alle hokjes waarin wij mensen
de werkelijkheid proberen te vangen, zal hij Gods glorie aanschouwen. Daar verlangt hij naar!
Als stadspastor probeer ik mensen te verbinden die door ditzelfde verlangen worden getrokken, ook als zij hun inspiratie
niet putten uit het christelijk geloof of het woord ‘God’ zelfs
nooit in de mond nemen ... In Zwolle komen veel van hen op
mijn weg. Zij ervaren eenzelfde innerlijk weten – of misschien
kun je beter zeggen eenzelfde niet-weten – als ik herken in
de mystieke theologie waarin mijn ziel zich zo thuis voelt. Het
zijn vaak mensen die in het leven hebben ervaren hoe vaste
beelden en voorstellingen hun contouren kunnen verliezen.
Zij voelen zich geraakt van voorbij hun horizon. Er groeit
een besef van verbondenheid met mensen van buiten hun eigen
een aantal van deze geraakte zinzoekers bij elkaar. Er was herkenning. Sommigen ervaarden zo’n diepe vreugde dat zij ernaar
verlangden een gemeenschap te vormen, open voor wie zich
aan wil sluiten. Anderen voelden meer behoefte hun inspiratie
te vertalen in workshops ‘levenskunst’ voor mensen in de stad.
Deze inspiraties kunnen naast elkaar bestaan. Het zijn stuk voor
stuk mooie ideeën en heel voorzichtig broeden wij ze uit. Het
voelt een beetje alsof we samen ‘in blijde verwachting’ zijn …
Mariska van Beusichem,
Stadspastor Zwolle
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In blijde verwachting?

Kerstfeest:
“Het Woord is
mens geworden”
Kerstfeest is een prachtig feest. Veel mensen verheugen
zich erop, zien uit naar gezelligheid met familie en
vrienden. Vrede op aarde, mensen staan er even bij stil,
een moment van bezinning in het jaar. Ik ben er blij mee
dat het feest van de geboorte van Christus zoveel vreugde
oproept en gedachten van vrede geeft, ook al vieren velen
niet (meer) de geboorte van Jezus.
Rembrandt van Rijn: De Heilige Familie met engelen, 1645,
Hermitage St. Petersburg

Christenen vieren wel de geboorte van Jezus, maar wat
vieren we dan precies? Wie is Jezus dan, dat zijn geboorte
zo belangrijk is, dat zelfs de Westerse jaartelling is afgestemd op zijn geboorte? In de Bijbel proberen de evangelisten te zeggen wie Jezus is. Johannes schrijft dit prachtig
op, maar ook wel moeilijk: het Woord is mens geworden.
Je moet dan wel even nadenken. Jezus is blijkbaar niet
een gewone baby.
Het Woord … In het begin schiep God de hemel en de
aarde, zo begint de Bijbel. De aarde was nog woest en
doods, en duisternis lag over de oervloed … Toen was
Gods Geest er al, toen was God er al. En deze God ging
spreken: Er zij licht! En er wás licht. Het Woord van God
is blijkbaar krachtig, machtig, scheppend, leven gevend,
alles veranderend. God sprák en het wás er. Het Woord
van God was er in het begin. Het Woord was bij God en
het Woord was God.
Wie is Jezus? Johannes zegt: dit Woord van God, dat bij
God was, dat God zelf is, dit Woord dat krachtig is, machtig
is, schepper is, dít Woord is mens geworden. Jezus is het
Woord van God dat vlees heeft gekregen, mens is geworden.
Dit is het unieke van Kerstfeest! Niet eerder gehoord,
welke God komt nu in Zijn schepping? Welke God komt zo
dichtbij? De hemel komt op aarde, dat is Kerstfeest.

Jeruzalemkerkgemeente:

Dienst van verbintenis en intrede ds. G.J. Codée
De wijkkerkenraad van de Jeruzalemkerkgemeente is blij
te kunnen meedelen dat na een vacante periode ds.
G.J. Codée aan de wijkgemeente verbonden kan worden.
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In de kunst, in de muziek kun je genieten van de schoonheid van dit wonder. Rembrandt, Bach, Händel en ook
veel mooie eigentijdse liederen beschrijven, schilderen,
bezingen dit wonder.
Maar naast de schoonheid en de pracht is er ook een andere
kant, de kant van armoede, de stal, een houten kribbe, kwetsbaarheid, nederigheid. Jezus is geboren, God is naar de
aarde gekomen, is arm geworden, klein als een baby, moest
op de vlucht voor koning Herodes. Jezus is niet geboren
op een berg, niet in een paleis, niet in de tempel, maar
achteraf, in een stal, omdat voor Hem geen plaats was …
Rembrandt schildert baby Jezus in de werkplaats van Jozef,
de timmerman. Maria leest ondertussen de Bijbel. Jozef
is bezig een juk te maken van hout. Rembrandt wil laten
zien dat Jezus in Zijn leven ook een juk zal dragen, Hij zal
het kruis dragen, en zo zal zijn lijden en sterven verzoening
brengen tussen God en mensen. Zo zal Hij vrede brengen
met God. Dit vieren wij met Kerstfeest, in deze Jezus is
God zelf mens geworden en deze Jezus zal de weg wijzen,
de weg vrijmaken en de Weg zijn van echte vrede met
God. Ik wens jou en u een gezegend Kerstfeest.
Hélène Evers
(predikant Sionskerk)

De dienst van verbintenis, die geleid zal worden door
dr. H. de Leede, zal plaatsvinden op 22 december in
de Jeruzalemkerk om 10.00 uur. De dienst van intrede
vindt ’s middags om 14.30 uur plaats. Iedereen is welkom.

Commercie,
buitensluiten
en erbij horen

foto: Tineke Vlaming

De redactie vroeg mij in deze tekst aandacht te besteden
aan de commercie rondom kerst. Dat is aan de ene kant
makkelijk en aan de andere kant lastig en ongemakkelijk.
Het is makkelijk een moraliserende tirade te beginnen
over de opdringerige commercie voor de kerst. Aan de
andere kant ongemakkelijk, omdat je bewust en onbewust
er deel van uitmaakt en ook meedoet.
In dit kader moet ik denken aan de preek van onze stadspastor in de kerstnachtviering 2017 in de Grote Kerk. Zij
schetste het beeld wat volgens bladen, internet en andere
media de ideale kerst zou zijn. Het beeld van perfecte
mensen waar niets fout gaat, de verhoudingen altijd harmonieus lijken en iedereen ieders vriend is en waar niemand
te kort komt. De praktijk stemt echter vaak niet overeen
met de werkelijkheid.
Vooral met de kerst willen we mensen die tekortkomen
niet laten zitten. Zo is er in Zwolle de organisatie van
KerstZwolle die 2500 kerstpakketten verspreid onder
Zwollenaren die om wat voor reden dan ook deze goed
kunnen gebruiken. We weten uit de praktijk dat er hierbij
meer aanbod is dan vraag. Dergelijke initiatieven zijn
mooi, maar zijn mensen er werkelijk mee geholpen of voldoet het geven van een kerstpakket meer aan de behoefte
van de gever dan aan die van de ontvanger? Een soort
commercie ‘met doel een fijn gevoel te hebben’.
Zijn de mensen ermee geholpen, ook als die hulp na de
kerst zich voorzet?

wijk. Uitkering, kindpakketten, voedsel- en kerstpakketten,
psychologische hulp, het wordt geleverd aan de voordeur.
En wat is het resultaat? Trotse mensen worden afhankelijk
gemaakt. Anderen dan jij zijn baas over je leven. Het doet
wat met je leven, je voelt je in je zelfstandigheid en menswaardigheid aangetast. Voor hen voelt de kerst en de tijdelijke aandacht hetzelfde als een kaartje sturen aan je
oudtante.
Armoede is niet alleen het hebben van onvoldoende financiële middelen. Het gaat ook om zaken als hoe je benaderd
wordt als mens, hoe word je bejegend, als anderen bepalen wat goed voor je is, als je wordt uitgesloten omdat je
niet kunt voldoen aan de ‘eisen’ die worden gesteld om
mee te doen aan de samenleving. Je hoort er niet meer bij.
Diaconaat is niet alleen barmhartigheid, gerechtigheid en
het leggen van verbindingen. Diaconaat is ook mensen
weer terugbrengen in de samenleving en hen het gevoel
geven dat ook zij van waarde zijn. Hierbij moet je dan
ook even denken aan de herders in de kerstgeschiedenis.
In hun dagen telden zij ook niet mee in de samenleving,
konden ook zij niet voldoen aan het ideaalbeeld van
die dagen en hoorden ze er godsdienstig ook niet bij.
Toch stonden zij met de neus vooraan toen de blijde
boodschap werd verkondigd en zij onder de volken er
het eerst van wisten.
Wim van Ree, diaconaal consulent

Vorig jaar juni verscheen bij het NRC Handelsblad een
bijlage over armoede. Daarin was er een reportage over
de armste wijk van de Nederland, de Wielenpôlle in
Leeuwarden. Het levert een beeld op van een all inclusive11

Aandacht voor
Lessons and Carols Koor Promise Zwolle
Interkerkelijk koor Promise uit Zwolle
sluit het jubileumjaar af met een Lessons
and Carols op zondag 8 december in de

Hoofdhof te Zwolle. Onder leiding van
dirigente Joke Hooikammer-de Graaf zal
het koor klassieke maar ook eigentijdse

carols uitvoeren. Pianist is Jasper van der
Deen en fluitiste Willeke van de BoschBoer. Aanvang van de viering is 19.00 uur.

Kerstviering senioren Stinskerk
Op dinsdag 17 december is in de Stinskerk de jaarlijkse kerstviering voor de senioren van 65 jaar en ouder van de Stinskerkgemeente. De viering is van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur. Vanaf 25 november tot en met 8 december is opgave mogelijk via de
lijsten in de Stinskerk en in Westenhage. Wie niet in de gelegenheid is om zijn/haar naam in te vullen én wie op deze dag vervoer
nodig heeft, kan contact opnemen met Gerrianne Kok, tel. 038-4220999 (liefst overdag) of e-mail: ag.kok@hotmail.com.

Stinskerk open tijdens kerstmarkt
Op woensdag 18 december is er van 15.00
tot 20.00 uur weer kerstmarkt op het
Petuniaplein in Westenholte. De Stinskerk,
die aan het plein grenst, is dan open.

Er zijn spulletjes te koop voor het goede
doel en er is een knutselactiviteit voor
kinderen. In de hal zijn optredens van
enkele koren en u kunt – in een gezellige

kerstsfeer – weer een beetje opwarmen
onder het genot van een warme drank en
wat lekkers.

Kloosterbioscoop
Op donderdag 12 december wordt de film Grâce à Dieu vertoond. De titel betekent: ‘God zij dank’.
De film gaat over een recent misbruikschandaal in het bisdom Lyon en vertelt een waarheidsgetrouw
verhaal van slachtoffers en hoe de kerk met hen omging. Wat doet dit met het geloof van mensen? Na
de film is er voor wie wil een nagesprek onder leiding van pastor Hans Schoorlemmer.
Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen over na te praten is een activiteit die door de
Oosterkerk, de Dominicanenkerk en de Thomas a Kempisparochie wordt georganiseerd. Om 19.15 uur
is de ontvangst (met koffie/thee) in de Refter van het Dominicanenklooster, waarna om 19.30 uur de
film begint. De entree bedraagt € 6, inclusief consumptie. Er is geen pauze.

Theologisch (eet)café:
Op de eerste woensdag van de maand spreken Zwolse predikanten en theologen zich
in studentencafé Het Vliegend Paard uit
over een actueel thema dat hen na aan het
hart ligt. Iedereen, van binnen of buiten de
kerk, is welkom. De avond begint telkens
om 17.30 uur met inloop en een drankje.
Van 18.00 tot 18.10 uur wordt het thema

Zwolse dominees spreken zich uit over de actualiteit

kort, flitsend en prikkelend neergezet,
gevolgd door 20 minuten discussie aan de
hand van twee vragen. Om 18.30 uur start
de maaltijd en wordt het gesprek voortgezet.
Om 19.30 uur wordt de maaltijd afgesloten
en kan iedereen weer zijns of haars weegs
gaan. Kosten zijn € 7,50. Graag opgave
vooraf bij an.vandermeulen@planet.nl,

uiterlijk op de zondagavond.
In december is er geen theologisch eetcafé.
Op woensdag 8 januari spreekt ds. Margo
Jonker van de lutherse gemeente samen met
bioloog Eddy Weeda over Het Oerboek van
de Mens. Op 5 februari spreekt kerkelijk
werker Erik Potjes (Jeruzalemkerk) over
'Vluchtelingencrisis?'

Christelijke Dogmatiek
In deze studiekring van de Sionskerk wordt het boek Christelijke dogmatiek van de hoogleraren Van der Kooi en Van der Brink samen
gelezen. Ook het bijbehorende werkboek wordt gebruikt. Nieuwe leden kunnen zo meedoen. Eerstvolgende datum is 27 januari, dan is
hoofdstuk 6 aan de beurt. Tijd: 20.15-21.45 uur, plaats: Fam. Smit, Spiekerbrink 32. Informatie en opgave: smitwu@gmail.com.
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Geef je buren een gezicht, teksten over Bijbel en Koran
Al een aantal jaren wordt in Zwolle-Zuid door een groep gelezen uit de Koran én de Bijbel. Elke keer is het weer een ontdekkingstocht vol verrassingen om te ontdekken dat het in de Koran over dezelfde zaken gaat als in de Bijbel, maar er toch ook altijd weer
grote verschillen zijn. Dit jaar zal het gaan over Mozes, het kalf en de koe en de relatie met de joden.
De volgende bijeenkomsten zijn op de donderdagen 16 en 30 januari om 20.00u in wijkcentrum SIO. Gespreksleiding: ds. Jan
Post Hospers. Informatie: ds. Henk Ottevanger h.ottevanger@hetnet.nl. Deelnamekosten bedragen € 2 per keer (voor koffie/thee).
Opgave via raad.vent@adventskerk.nl.

Week van Gebed voor de eenheid
Van 19 tot en met 26 januari vindt de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid
plaats. Het thema luidt: ‘Buitengewoon’.
Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren
komt, daagt de Week van Gebed ons uit om
te streven naar meer dan het gewone.
Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen
te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk
tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving
in de voorbeden een plek te geven.

genoten schipbreuk lijden op Malta, en
daar met buitengewone vriendelijkheid
benaderd worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het
eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze
gebeurtenis nog altijd door de christenen
op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben

dit jaar het materiaal voor de gebedsweek
voorbereid.
De Week van Gebed wordt georganiseerd
door MissieNederland en de Raad van
Kerken. Meer over de Week van Gebed en
gebedsmaterialen: www.weekvangebed.nl.

De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel
van het boek Handelingen, hoofdstuk 27
vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10.
Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reis-

Leerhuis in de Lutherse kerk Zwolle
Bent u op zoek naar theologische verdieping bij de zondagse lezingen? Vanaf september 2019 organiseert de Lutherse kerk in Zwolle
weer een leerhuis. Tijdens het leerhuis wordt een lezing behandeld van de komende zondag. Iedere avond wordt ingeleid door een
predikant. Iedere keer staat op zichzelf. Je kunt dus een keer komen of vaker.
Leerhuisdata:
Blok 3: 21, 28 januari en 4, 11 februari, de bijeenkomsten zullen niet in de Lutherse kerk zijn in verband met de verbouwing. Kijk
voor de locatie op de website: www.elkz.nl.
Blok 4: 12, 19, 26 mei, 2 juni, in het gemeentecentrum van de Lutherse kerk, ingang via Potgietersingel.
Het leerhuis duurt van 20.00 tot 21.30 uur. Vanaf 19.45 uur staat koffie en thee klaar. Aanmelden en vragen: leerhuis@elkz.nl,
kosten: vrijwillige bijdrage voor onkosten.

Emmaüswandelingen
De Emmaüswandelingen, georganiseerd
vanuit de Sionskerk, vinden plaats op de
laatste dinsdag van de maand. Er wordt
om 13.00 uur verzameld bij iemand thuis,
iedere keer bij een ander. Eerst klinkt er
een kort Bijbelgedeelte en gebed. Dan

wordt er gewandeld, twee aan twee, net als
de Emmaüsgangers. Onderweg zijn we eerst
stil. We kijken naar de omgeving, we voelen de wind, we denken over het Woord …
Niets is verplicht natuurlijk. Je kunt ook
gewoon lekker wandelen. Maar het is ook

een mooie gelegenheid om met elkaar te
praten over de tekst. Na drie kwartier zijn
we terug en dan drinken nog een kopje thee.
Meer informatie: mevr. Hennie Stegeman,
tel. 038-4531282.
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Aandacht voor
Artsen en verpleegkundigen
In de Sionskerk is er jaarlijks een bemoedigende avond voor professionele werkers
in de gezondheidszorg, in 2020 is dat op
maandag 3 februari van 20.00 tot 21.30

uur, met dr. A.K. Mostert en dr. W.L.H.
Smelt. Thema is dit keer: ‘Op het grensvlak van zorg en pastoraat!’ Wanneer gaat
geneeskundige professie over in pastoraat

in het patiëntencontact? Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Ouderenmiddagen Jeruzalemkerkgemeente
In het wijkcentrum naast de Jeruzalemkerk worden van 14.30 tot 16.30 uur ouderenmiddagen georganiseerd,
iedereen is welkom op de volgende maandagen:
13 januari:
Meditatie – quiz
27 januari:
Dhr. Drost komt vertellen over zijn pelgrimsreis
10 februari:
Korte meditatie – presentatie over de Overijsselse Vecht door dhr. Poelarends
24 februari:
Meditatie – Voordrachten Genemuider dialectkring
9 maart:
Jose Droogendijk over koninklijke kleding
23 maart:
Meditatie – Creatieve middag met Niesje
6 april:
Paasmiddag met broodmaaltijd
12 mei (dinsdag!): Reisje

Sionskerk de buurt in met foodtruck
De Sionskerk treedt sinds kort verrassend
naar buiten door een gedurfd initiatief.
Met hulp van de PGZ werd eerder dit
jaar met succes een plan ingediend om
buiten de eigen kerkmuren, in de wijk en
elders in de stad contacten te leggen. Dat
gebeurt nu door aanschaf en inzet van een
zogeheten mobiele keuken, een foodtruck
en een gesprekswagen. De namen van de
beide voertuigen: Knabbelen en Babbelen.
De aanschaf van de bordeauxrode foodtrailer en de helder blauwe ‘pipowagen’
(in feite een mobiele overdekte gespreksruimte) past bij de Sionskerk en haar visie
‘kerk zijn in de buurt’. Na de aanschaf
werd door de gemeente Zwolle vergunning verleend om met dit ‘wagenpark’
in Zwolle de wijk in te gaan. Het ziet er
overigens naar uit dat de Sionskerk bij de

inzet van deze wagens samen gaat werken
met andere christelijke organisaties (zoals
Youth for Christ). Ook is er overleg met
het Sociaal Wijkteam Noord.
Deze inzet sluit ook aan bij het thema van
de Sionskerk in dit seizoen: ‘Het lichaam
van Christus’. Dat thema is ontleend aan
teksten uit 1 Korintiërs 12. Daarin wordt
benadrukt dat we als christenen deel uitmaken van dat ene lichaam van Christus.
Dat geldt voor een ieder, voor iedere kerkganger, op welke plek dan ook. De een
kan niet zonder de ander. En zo kunnen
we samen bidden, samen werken, samen
leven, samen huilen en troosten, samen
versterken én samen verkondigen.

Joodse thema’s in expositie Sionskerk
In de Sionskerk (Glanerbeek 10, Zwolle) is een boeiende expositie rond joodse thema’s te zien. Het betreft kunstwerken van Krijnie
Ederveen uit Epe. De 83-jarige kunstenares werkt in acryl op linnen en past daarbij een eigen techniek én symboliek toe.
Schilderen is haar grote passie, al meer dan 60 jaar. Heel lang beperkte zij zich tot het schilderen van bloemen en landschappen, maar
de laatste decennia zijn Bijbelse verhalen de bron van inspiratie. Haar werken schetsen vaak herkenbare, menselijke thema’s en zetten
aan tot nadenken. “Dat wat me in de Bijbel raakt, zet ik op papier of linnen in beeld”, aldus Krijnie Ederveen. “Zo wordt een ander
misschien ook geraakt.”
De werken van de kunstenares zijn in Zwolle te zien vanaf eind oktober, bijvoorbeeld na de erediensten op zondagmorgen (aanvang
10.00 uur). Maar ook is de tentoonstelling te bezichtigen op zaterdag 23 en 30 november, van 14.00 tot 16.00 uur.
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Kloosterweekend
Van vrijdag 6 tot en met zondag 8 november 2020 wordt
er een kloosterweekend georganiseerd naar kloosterdorp
Steyl in Tegelen, Limburg. Er wordt gelogeerd in het Heilig
Hartklooster, gelegen aan de Maas. Naast het deelnemen aan de
gebedsdiensten, is er een eigen programma. Het thema is: ‘Geef
stem aan je geloof’. Het weekend wordt begeleid door ds. Cor
Baljeu en Anneke van der Meulen. Er kunnen maximaal 15
personen mee. Deelnamekosten bedragen € 150. Meer informatie en aanmelden: an.vandermeulen@planet.nl.

Bonhoeffer 75
Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat de
Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd
geëxecuteerd. Vanaf zijn geboortedag, 4
februari, tot maandag 4 mei wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan
deze nog altijd actuele theoloog. Hieronder
staan twee activiteiten in de Open Kring
(Stadshagen), contactpersoon hiervoor is ds.
Cor Baljeu, ds.cor.baljeu@gmail.com.
Voorafgaand aan 4 februari worden één of
meerdere kunst- en fotogroepen gevormd
die, geïnspireerd door gedichten en gebeden
van Bonhoeffer, kunstwerken creëren. Deze

kunstwerken krijgen een plaats in de liturgie
van de lijdenszondagen en Pasen in de Open
Kring. De begeleiding is in handen van
Anne Zweers (kunst) en Hans van Eerbeek
(fotografie). Men kan zowel individueel als
in groepsverband aan de slag op dinsdag 14
januari en maandag 24 februari.
Op Bonhoeffers geboortedag – 4 februari –
wordt om 19.30 uur de film Agent of Grace
vertoond. Deze film portretteert de laatste
jaren van het leven van Dietrich Bonhoeffer.
Wat zijn de consequenties als je Gods wetten boven die van het naziregime stelt?

Zijn aandeel in het verzet, zijn morele
dilemma’s worden aangrijpend aan de
orde gesteld. De film wordt ingeleid door
Edward van ’t Slot, oud-predikant en lid
van de Stinskerk, werkzaam aan de predikantsopleiding en deskundige op het gebied
van Bonhoeffers leven en denken. In oktober 2019 verscheen zijn boek Zondig dapper: Bonhoeffer over christelijk handelen.

Platform ‘IK ken je’
Wie in Noord-Nederland iets wil met het christelijk geloof en seksuele,
sekse- en genderdiversiteit hoeft de informatie niet meer zelf bij elkaar
te sprokkelen. Verschillende samenwerkende organisaties hebben namelijk ‘IK ken je’ gelanceerd: een nieuw christelijk platform voor en over
LHBTI+ (homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en intersekse
personen, plus andere seksuele en gender minderheden). ‘IK ken je’
brengt alle informatie samen op één plek en bestrijkt de regio’s
Friesland, Groningen, Drenthe, Noord-Overijssel en de Noordoostpolder.
Alle informatie is samengebracht op de website ikkenje.nl. Hierop staan activiteiten, zoals regenboogvieringen, gespreksgroepen
en lezingen. Ook is per doelgroep overzichtelijk gemaakt wat verschillende organisaties te bieden hebben, bijvoorbeeld voor jongeren,
vrouwen, transgenders en kerken. Vijf contactpersonen fungeren als eerste aanspreekpunt. Naast het bieden van meer overzicht wil ‘IK
ken je’ de samenwerking bevorderen tussen organisaties die actief zijn op het gebied van geloof en seksuele, sekse- en genderdiversiteit.
De naam ‘IK ken je’ verwijst ernaar dat God zijn schepselen volledig kent. De organisaties die te vinden zijn via het platform hebben
een positieve visie op seksuele, sekse- en genderdiversiteit.
In Zwolle is sinds 2013 de gespreksgroep Transgender & Geloof actief. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de
Patiëntenorganisatie Transvisie en zijn bedoeld voor transpersonen die – naast vragen met betrekking tot hun transgender identiteit –
zitten met vragen over transgender én gelovig zijn. De gespreksgroep komt iedere eerste zaterdag van de maand bijeen in het gebouw
van Focus aan de Zerboltstraat 63A, inloop vanaf 13.30 uur, het programma begint om 14.00 uur. De eerstkomende bijeenkomsten zijn
7 december en 4 januari. Als je voor het eerst komt, is het fijn dat je je even aanmeldt via transgenderengeloof@gmail.com en rond
13.15 uur aanwezig bent, zodat er tijd is voor een kennismaking en toelichting op de gang van zaken.
De leiding van de bijeenkomsten is in handen van ds. Marc ten Brink, als predikant verbonden aan de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt in ’t Harde, en Jolanda Molenaar, transtheoloog en doopsgezind gastvoorganger. Praktische ondersteuning wordt gegeven
door Jacqueline Buijs. Meer informatie is te vinden op: www.christengenderdysforie.nl en www.transvisie.nl/lotgenotencontact/geloof/.
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Beleid en bestuur

Collectepenningen PGZ
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.
foto: Jeroen Drost

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.: 038-4217596, e-mail: administratie@pknzwolle.nl
Website: www.pknzwolle.nl
Website Diaconie: www.pknzwolle.nl/diaconie/
Gaandeweg, abonnementen, bezorging en advertenties:
administratie@pknzwolle.nl
Gaandeweg, redactie: kerkbladgaandeweg@gmail.com

Meer weten …

College van Kerkrentmeesters: NL54 RABO 0373 7341 66
College van Diakenen: NL12 RABO 0373 7399 66
Gaandeweg: NL85 RABO 0373 7341 90

Voor besluiten en beleidsstukken van de Algemene Kerkenraad
en het College van Kerkrentmeesters zie: www.pknzwolle.nl.

Openingstijden Kerkelijk Bureau rond Kerst
Het Kerkelijk Bureau van de PGZ is gesloten van 25
tot en met 27 december en op dinsdag 31 december.
Op maandag 30 december is het Kerkelijk Bureau open
volgens de normale openingstijden (8.30-12.00 uur).

Wijziging verkoop Collectemunten Adventskerk
Per 1 januari 2020 vervalt in de Adventskerk de verkoop
van collectemunten op de eerste maandag van de maand,
u kunt voortaan terecht bij één van de twee verkopers
in Zwolle-Zuid (zie kader hierboven).

Stimuleringsfonds ‘Kerk laat je zien’

Het Stimuleringsfonds is op zoek naar een voorzitter
en een secretaris!
Als Protestantse Gemeente
Zwolle willen we het leven
vanuit de Bijbelse boodschap
met elkaar beleven en delen.
Het is goed en mooi als het
gaat ‘tintelen’ door dit op een
vernieuwende wijze te doen.
En misschien mogen we zo
ook nieuwe mensen begroeten.
Om ideeën te ondersteunen heeft de Algemene Kerkenraad
(AK) geld gereserveerd in de vorm van het Stimuleringsfonds ‘Kerk laat je zien’. Het fonds wil een financiële ondersteuning geven aan kleine of grotere projecten die een
nieuwe impuls geven aan betrokkenheid vanuit het geloof
van kerkleden bij elkaar én bij de stad. Kenmerkend aan
deze projecten is dat ze uitgaan van frisse ideeën, nieuwe
wegen durven inslaan en dat ze, ook als de financiële ondersteuning op termijn wegvalt, door kunnen gaan.
De AK wordt geholpen door een kleine werkgroep die
iedereen wil aanzetten tot het bedenken van die aanspre16

Overige verkoopadressen:
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
Zwolle-Noord:
E. van Buiten, Welle 58
Zwolle-Zuid:
I. Stomp, Jofferenlaan 8, tel. 038-4653663
H.W. Dekker, v. Fridaghmarke 13, tel. 038-4650584
Zwolle-centrum: fam. Duijf, Philosofenallee 33, tel. 038-4540988,
e-mail duijf@home.nl, op afspraak
Berkum:
J. Beumer, Zernikelaan 13,
tel. 038-4537396, op afspraak
Op deze adressen kan contant of door middel van een eenmalige
machtiging betaald worden.

kende ideeën en deze zo helpt aan te scherpen dat ze met
een positief advies ter honorering aan de AK kunnen
worden voorgelegd. De werkgroep is ook verantwoordelijk
voor monitoring van de gehonoreerde projecten en toetsing
van de meerwaarde die projecten hebben opgeleverd.
De werkgroep bestaat uit circa zes gemeenteleden, waarbij
we een mix van vrouw/man, jong/oud, ‘kernlid’/‘randlid’
nastreven met verschillende competenties zoals communicatie/marketing, theologie, financiën, beleidsmaker en
veranderingen.
De enthousiaste werkgroep, die nu twee jaar bestaat, is op
zoek naar twee nieuwe leden: een voorzitter en een secretaris. Als werkgroep vergaderen we kort maar krachtig, zijn
we actiegericht en kritisch en willen we creatief meedenken
met initiatiefnemers. Gezien de huidige samenstelling van
de werkgroep worden vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk
gevraagd te reageren.
Kom jij de werkgroep versterken? Wij kijken uit naar
je aanmelding! Deze ontvangen we graag uiterlijk 7
december 2019 via pgzstimuleringsfonds@gmail.com.
De werkgroep Stimuleringsfonds ‘Kerk laat je zien’

Draagt u bij aan de
‘woonlasten’ voor uw
‘geestelijke huis’?
Bij het organiseren van de Actie Kerkbalans 2020 moesten
sommige vrijwilligers denken aan de eerste kerkelijke
gemeenten die 2000 jaar geleden zijn ontstaan. Hadden
zij ook moeite om de financiën bijeen te krijgen om hun
vieringen te kunnen houden en hun voorgangers in hun
levensonderhoud te laten voorzien? Misschien wel, omdat
mogelijk de eerste gemeenten bepaald niet rijk geweest
zullen zijn, of juist niet, omdat voor iedereen helder was
waar men voor gaf en dat dit noodzakelijk was.
Duidelijk is dat het voor ons als Protestantse Gemeente
Zwolle steeds meer een puzzel wordt om onze ‘woonlasten’
te kunnen betalen. Ook al hebben we veel enthousiaste
gemeenteleden en zijn we druk bezig met allerlei ontwikkelingen om ons zichtbaar te maken als kerkgemeenschap
aan elkaar en aan de stad Zwolle. Ons ledenaantal neemt
af en het aantal adressen dat bijdraagt aan de jaarlijkse
Actie Kerkbalans is gedaald naar 8.000. De bijdrage per
adres varieert van minder dan € 50 tot meer dan € 1500
per jaar en alles er tussenin. De PGZ wordt net als de
gehele bevolking ook ouder en grijzer. In 2019 brachten
80+-ers ongeveer een derde van het totale bedrag bij
elkaar. Dat geeft te denken. Willen wij een stabiele basis
hebben voor onze PGZ dan zullen we met minder mensen
toch hetzelfde bedrag bij elkaar moeten brengen.
Het is noodzaak dat ieder z’n steentje naar draagkracht
aan de kerk bijdraagt. Voor de één is dat gemakkelijker
dan de ander. Maar dat is niet veranderd in 2000 jaar.
Het is niet meer gebruikelijk om in percentages van je
inkomen te geven. Maar als je het nu eens vergelijkt met
gebruikelijke woonlasten, zou dan de kerk als je ‘geestelijke’ huis niet net zo veel waard zijn? Waarbij de PGZ de
ontvangen bijdragen niet in de stenen wil stoppen, maar in
de mensen. Dus in het pastoraat, de vieringen, solidariteit,

verbondenheid, zorg en aandacht voor mensen, om elkaar
te kunnen vasthouden in blijdschap en verdriet.
Draagt u bij aan onze ‘geestelijke’ woonlasten?
In januari 2020 komen de vrijwilligers van de Actie
Kerkbalans weer bij u langs!
Uw PGZ-kerkrentmeesters

Zelf digitaal uw kerkelijke bijdrage
voor de PGZ invoeren

In januari vraagt de PGZ tijdens de actie Kerkbalans aan
al haar leden van 21 jaar en ouder (en jongere leden die
al belijdenis hebben gedaan) of zij een kerkelijke bijdrage
willen doen om de kerk financieel draaiende te kunnen
houden. U ontvangt hiervoor een formulier waarop u uw
toezegging van de kerkelijke bijdrage in 2020 aan ons
kenbaar kunt maken.
Het ingevulde toezeggingsformulier wordt weer bij u opgehaald en op het Kerkelijk Bureau wordt op de computer uw
toezegging ingevoerd. U kunt ook de toe te zeggen bijdrage
digitaal aan ons doorgeven. Dit kunt u doen op de website
van de PGZ (pknzwolle.nl/). Onder de menu-optie ‘bijdragen’, vindt u kerkbalans. Op deze pagina kunt u via de
groene knop bovenaan de bladzijde uw toezegging invoeren.
Als u uw registratienummer heeft, kunt u meteen overgaan
tot het invoeren van uw toezegging. Het registratienummer
staat op het toezeggingsformulier. U kunt het registratienummer ook aanvragen (administratie@pknzwolle.nl).
Vult u uw digitale toezegging nog in 2019 in, dan ontvangt
u geen toezeggingsformulier in januari en bespaart u de
PGZ administratieve lasten.

Digitaal collecteren PGZ
Vanaf januari 2020 biedt de PGZ u de mogelijkheid om
ook met uw smartphone digitaal uw gift in de collectezak te deponeren. U moet dan wel de kerkgeld-app op
uw telefoon of tablet downloaden en die is te vinden
in de App Store (Apple) of Google Play (Android). Na
installatie koppelt u de gemeente (PGZwolle) aan de app
en u bent klaar om deze te gebruiken.
In de loop van het komende jaar zullen ook andere
toepassingen beschikbaar komen zoals: collectemunten
bestellen, bijdragen en giften over maken en het verzenden van nieuwsbrieven. In de loop van december wordt u
via de website (pknzwolle.nl) op de hoogte gehouden

van de laatste ontwikkelingen van de kerkgeld-app. Hebt
u vragen over het installeren en het gebruik van de app
dan kunt u contact opnemen met Henk van Bergeijk
(henk@pknzwolle.nl) van het Kerkelijk Bureau.
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Bij de kerkdiensten
Bij de vieringen in de Grote Kerk
‘Wij van de aarde zoeken het paradijs,
samen op reis zijn wij levenslang. Al wat
er goed is, al wat van God is doet ons
verlangen naar dat land …’ Met deze
woorden (van Willem Barnard) wordt goed
aangegeven wat het accent is dat gelegd
wordt in de Vespers in de Grote Kerk in de
Advent. Inspiratie wordt geput uit Lucas 1,
waar van allerlei ontmoetingen wordt verteld, ontmoetingen tussen hemel en aarde,
een engel die Zacharias en Maria bezoekt,
twee vrouwen die elkaar treffen in hun

verwachting en verlangen, Maria die een
hoopvol lied zingt. Op de laatste zondag in
december ontmoeten we Simeon en Hanna.
In 2020 zal overal in ons land veel aandacht
worden besteed aan 75 jaar bevrijding.
Er zullen momenten zijn waarin dit ook
doorklinkt in de vieringen, maar bovenal
zal in veel kerken stil worden gestaan
bij Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) die
75 jaar geleden ter dood werd gebracht.
Hij heeft talloze inspirerende teksten
nagelaten: brieven, meditaties, gedichten.

Hij stelt hierin zeer vitale vragen aan de
orde over geloven, christen-zijn, de kerk,
de veranderde tijd. In de periode tot de
veertigdagentijd en op de eerste zondagen
na Pasen wordt in alle vieringen in de
Grote Kerk aandacht aan hem besteed, in
het bijzonder ook in de Cantateviering op
9 februari. Ook in verschillende wijkgemeenten van de PGZ en in de Lutherse
Kerk wordt Bonhoeffer in beeld gebracht.

Kerstavonddienst Stinskerk
Op 24 december wordt er in de Stinskerk weer een Kerstavonddienst gehouden. Deze familiedienst begint om 20.00 uur. De voorganger is Durk de Boer en muzikale medewerking wordt verleend door het koor Grace & Glory onder leiding van Talitha Nawijn.

Kerstnacht met Bach
In de kerstnachtdienst in de Grote
Kerk klinkt dit jaar het eerste deel van
het Weihnachtsoratorium van Johann
Sebastian Bach: Jauchzet, frohlocket!
Voor het koninklijke openingskoor van
deze cantate gebruikte Bach in 1734 de
muziek van het openingskoor van een
wereldlijke cantate die hij een jaar eerder
uitvoerde ter gelegenheid van de verjaardag van Maria Josepha van Oostenrijk.
Ook de muziek van de basaria is afkomstig
uit deze felicitatiecantate.

De cantate vertelt het kerstevangelie volgens Lucas in twee recitatieven (Luc 2:1
en 3-6 resp. Luc. 2: 7). Verder horen we
onder meer Paul Gerhardts lied Hoe zal ik
U ontvangen, dat echter gezongen wordt
op de melodie van het lied O hoofd vol
bloed en wonden. Ook klinkt het zesde
couplet van Lied 470 in het deel voor sopraan en bas. Het slotkoraal wordt gevormd
door het dertiende couplet van het bekende
Lied 469 dat Luther schreef als een kinderlied voor Kerst. Het thema van deze kerst-

nachtdienst sluit aan bij dit slotkoraal en
luidt: ‘O kindje Jezus, lief en zoet …’
De cantate wordt gezongen in de viering
op 24 december in de Grote of St. Michaëlskerk, aanvang 22.00 uur. Solisten zijn
Daniel Vecht (bas), Gerben Verharen
(tenor) en Toos van der Wal (alt).
Musica Michaelis en de Michaëlscantorij
staan onder leiding van Toon Hagen.
Voorganger is Jan Doelman.

Opendeurdienst in de Adventskerk
Op 26 januari, 9.30 uur, is er in de Adventskerk een Wind-in-de-Zeilen/Opendeurdienst aan de hand van het (jaar)thema ‘Vrijheid’.
Het is een laagdrempelige dienst, voor jong en oud. Ds. Hans Tissink zal voorgaan. De dienst wordt muzikaal omlijst door organist en
pianist Kees Kuiper, samen met Erik Janssen, die meerdere instrumenten bespeelt. Zij werken samen vooral vanuit improvisatie, dus
het is altijd een verrassing wat er ontstaat. Na afloop is er koffie en gelegenheid om na te praten.

Interreligieuze viering 2020
Het is inmiddels een mooie en zinvolle traditie dat in Zwolle het jaar geopend wordt
met een interreligieuze viering in een van
de gebedshuizen van de stad. Deze vredesviering wordt georganiseerd door SLAG
(Samen Leven Anders Geloven) in samenwerking met de Synagoge, de ULU moskee en de Oosterkerk en vindt plaats op de
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eerste zondagavond van het nieuwe jaar.
Joden, moslims en christenen uit Zwolle
en de regio komen bij elkaar om vanuit
elkaars religies inspiratie op te doen, elkaar
te ontmoeten en vrede toe te wensen. Het
belooft een afwisselende viering te worden,
met als thema: ‘Geroepen om te leven’.
Wij mogen leven uit onze bronnen: uit de

Tenach, de Bijbel en de Koran worden
daarom teksten gelezen die betrekking hebben op dit thema. Er wordt gezongen en er
zal muziek gemaakt worden. Na afloop is
er ontmoeting bij de koffie of thee met wat
lekkers. Iedereen is van harte welkom op
5 januari om 19.00 uur in de Oosterkerk.

Sionskerk: Kliederkerk
Deze bijzondere naam is de aanduiding voor een laagdrempelige bijeenkomst voor jonge
gezinnen met kinderen van 0 tot 10 jaar. Een speciale ‘kerkdienst’ op zondagmiddag
(16.00-17.30 uur) waar je samen van alles beleeft rondom een thema uit de Bijbel. Dus
niet je kind naar de oppas en jij in de kerk, maar alles samen doen.
De opbouw van de middag is als volgt: spelletjes of knutsels die met het thema te maken
hebben – in de kring voor een korte viering: zingen, lezen uit de Bijbel, bidden, een korte
vertelling of een filmpje – samen eten. Bij Kliederkerk zijn ook je vrienden en hun kinderen welkom! De komende zondagen is er Kliederkerk in de Sionskerk: 26 januari, over
de storm op het meer, 15 maart over de Heilige Geest.
Wil je meehelpen en meedenken? Neem contact op met Henrieke Knobbe:
henriekedeolde@gmail.com, tel. 0615431072.
Meer informatie staat op de website kliederkerk.nl.

Interactieve dienst

Bijbel- & Kunstdienst

Ontmoetingsdienst Sionskerk

Meedoen, actief zijn, niet alleen maar zitten, je mobieltje aan: dat is kenmerkend
voor de interactieve dienst in de Sionskerk.
Rondom een thema zijn er allerlei actieve
werkvormen: Kahootquiz, reageren op een
stelling, gesprek op de bank, workshop.
Deze dienst is voor gezinnen met jongeren
vanaf 11 jaar. We beginnen met een snack
om 12.15, de dienst is van 12.30 tot 13.15
uur. De volgende interactieve dienst is op
12 januari met Jeroen Knol.

In de Bijbel- & Kunstdiensten in de
Sionskerk zie je hoe de Bijbel een rol
speelt in de kunst. Ds. Hélène Evers vertelt er over, via de beamer wordt gekeken
naar werken van Chagall en Rembrandt of
andere kunstenaars. De komende Bijbelen kunstdiensten zijn op 19 januari (Leven
en werken van Jezus Christus) en 1 maart
(de apostelen van Jezus Christus), organist
is Gert Hendriks en Jeroen Knol speelt
viool, aanvang: 19.00 uur.

Op 26 januari is er weer een ontmoetingsdienst in de Sionskerk (aanvang 10.00
uur, voorganger is ds. Ruilof van Putten).
Voor en na de kerkdienst is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten, om jong en oud te
verbinden. Tijdens de dienst is er een speciaal thema en muzikale begeleiding, aansprekend voor de jongeren in de gemeente.

Diensten op Kerstavond, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag
Kerstavond, di 24 december
ADVENTSKERK
18.30 uur Kinderkerstfeest
22.00 uur ds. C. Baljeu
Kerstnachtdienst
GROTE KERK
22.00 uur dhr. J. Doelman Cantateviering
m.m.v. Musica Michaelis,
Michaëlscantorij en solisten
o.l.v. Toon Hagen
OPEN KRING
19.00 uur Kinderkring
SIONSKERK
20.30 uur ds. R. van Putten
Open Deurdienst,
Kerstzangdienst m.m.v.
Zingend Getuigen
STINSKERK
20.00 uur dhr. D. de Boer
Kerstnachtdienst

EGLISE WALLONNE
19.30 uur pasteur R. Roukema

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

HOOFDHOF
21.00 uur Muzikale kerstnacht van
beide Berkumse kerken
(Ichtus en Hoofdhof)

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers

LUTHERSE KERK
19.00 uur ds. M.E. Jonker
Kerstnachtviering

Eerste Kerstdag, wo 25 december
ADVENTSKERK
9.30 uur ds. J.T. Tissink
JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
17.00 uur ds. J.H. van Wijk, Windesheim
OOSTERKERK
9.00 uur ds. I.P. Epema Kinderviering
10.30 uur ds. I.P. Epema

STINSKERK
10.15 uur ds. G.C. van Rheenen
m.m.v. muziekvereniging
Excelsior Westenholte
HOOFDHOF
9.30 uur ds. P.D. Wolthaus, Zutphen
LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

Tweede Kerstdag, do 26 december
JERUZALEMKERK
9.30 uur Viering
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Kerkdiensten

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

Jeruzalemkerk

Oosterkerk

Grote Markt 18
Zwolle-Centrum
038-4212512
tel. contactpersoon:
038-4542999

Windesheimstraat 1
Zwolle-Assendorp
038-4212443
06-19440859
tel. scriba: 038 4652814

www.academiehuis.nl/
stadskerk

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

www.kerkinzwolle.nl

www.oosterkerk.nl

zondag
1 december
1e advent

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

17.00 uur
ds. H. Bousema
en dhr. R. Kanning
Michaëlsvesper

9.30 uur
ds. G. van den Berg, IJsselmuiden
17.00 uur
prop. A.C. Borsje, Ede

10.00 uur
ds. I.P. Epema
Doopdienst

zondag
8 december
2e advent

9.30 uur
ds. J.T. Tissink
Doopdienst

17.00 uur
mw. C. van Stappen
en dhr. H. Steenbergen
Michaëlsvesper

9.30 uur ds. H. de Jong, Kampen
Voorber. Heilig Avondmaal
17.00 uur
ds. F.J.K. van Santen, Kampen

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

zondag
15 december
3e Advent

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

17.00 uur
mw. C. van Stappen
en mw. M. de Boer
Michaëlsvesper

zondag
22 december
4e Advent

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

17.00 uur mw. M. de Boer
en mw. E. Rademaker-Vos
Michaëlsvesper

zondag
29 december

10.00 uur
9.30 uur ds. H. de Jong, Kampen
ds. I.P. Epema, Heilig Avondmaal
Heilig Avondmaal
19.00 uur
17.00 uur ds. H. de Jong, Kampen
ds. I.P. Epema, Vesper
Voortz. en dankz. H.A.
9.30 uur ds. H. de Leede,
Amersfoort, Doopdienst
17.00 uur ds. G.J. Codée

10.00 uur ds. H. Zomer
14.00 uur
Perki-dienst

De vieringen rondom kerst (24 t/m 26 december) staat op pagina 19.
9.30 uur
ds. U. Tjallingii, Deinum

17.00 uur
dhr. R. Kanning en mw. E.
Rademaker-Vos Michaëlsvesper

9.30 uur
ds. G.J. Codée
17.00 uur
ds. G. van den Berg, IJsselmuiden

10.00 uur
ds. M.E. Dijk

dinsdag
31 december
Oudejaarsdag

19.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.30 uur
ds. G.J. Codée

19.30 uur
ds. I.P. Epema

woensdag
1 januari
Nieuwjaarsdag

10.30 uur
ds. I.P. Epema
Gezamenlijk morgengebed
met Oosterkerk

10.30 uur
ds. G.J. Codée

10.30 uur
Gezamenlijk morgengebed
in Adventskerk

zondag
5 januari

9.30 uur
dhr. D.J. Steenbergen
Dienst voor Groot en Klein

17.00 uur
dhr. R. Kanning
en dhr. H. Steenbergen
Michaëlsvesper

9.30 uur
ds. P. de Jager, Wilsum
17.00 uur
ds. G.J. Codée

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

zondag
12 januari

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam
Doopdienst

17.00 uur
ds. H. Bousema
Michaëlsviering

9.30 uur
ds. G.J. Codée, Doopdienst
17.00 uur
prop. J.W. Bassie, Groningen

10.00 uur
ds. E. Urban, Doopdienst
14.00 uur
Perki-dienst

zondag
19 januari

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

16.30 uur
mw. C. van Stappen
en mw. E. Rademaker-Vos
Michaëlsvesper

9.30 uur
ds. G.J. Codée
17.00 uur
prof. dr. M.J. Paul, Ede

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
en ds. I.P. Epema
oecumenische viering

zondag
26 januari

9.30 uur
ds. J.T. Tissink
Wind in de Zeilen-/
Opendeurdienst

17.00 uur
dhr. J. Doelman
Michaëlsviering
m.m.v. cantorij

9.30 uur
ds. H. de Leede, Amersfoort
Thema-dienst
17.00 uur ds. J. Tadema, Nijkerk

10.00 uur
dhr. D.J. Steenbergen
Tienerdienst
14.00 uur Perki-dienst

9.30 uur
dhr. D.J. Steenbergen, Zwolle

17.00 uur
Taizéviering

9.30 uur
ds. C.A. van der Graaf, Heerde
17.00 uur
ds. A. Jonker, Putten

10.00 uur
ds. I.P. Epema

zondag
2 februari
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De Adventsvespers in de Adventskerk zijn dit jaar op de woensdagavonden 4, 11 en 18 december, van 19.00 tot 19.30 uur in de
Adventskerk (zie ook artikel op pagina 6).

Op woensdag 22 januari 2020 is in de Adventskerk om 19.00 uur de
oecumenische gebedsviering in het kader van de Week van Gebed.
Voorganger is ds. J.T. Tissink.

Open Kring

Stinskerk

Eglise Wallonne

www.stinskerk.nl

www.waalsekerkzwolle.nl

10.00 uur
ds. H. Evers
Doopdienst

10.00 uur
dhr. G. van Vulpen
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

10.30 uur
pasteur R. Roukema

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

10.00 uur
dhr. J. Knol
Ontmoetingsdienst

10.00 uur ds. G.C. van Rheenen
18.45 uur ds. G.C. van Rheenen
Spoolde: Kerstzang
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. C. Baljeu
Doopdienst

10.00 uur
ds. R. van Putten

10.00 uur dhr. E. Jonker
StinsContaKtdienst
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

Hofstedestraat 1
Zwolle-Stadshagen
038-4204558
ds. C. Baljeu
tel. scriba: 038-4201876

Sionskerk

Glanerbeek 10
Zwolle-Noord/Berkum
038-4537075
06-19786041
mr. dr. H. Evers
ds. ir. R. van Putten
tel. scriba's: 038-4227212
038-4544719
www.sionskerkzwolle.nl

Westenholterweg 19
Zwolle-Westenholte
038-4212614
06-45135706
ds. G.C. van Rheenen
mw. L. Brugmans
tel. scriba: 038-4215164

9.30 uur
ds. C. Baljeu

www.openkring.nl

9.30 uur
ds. A. Geerling

Waalse Kerk
Schoutenstraat 4
8011 NX Zwolle
ds. R. Roukema
038-4533557
tel. secrétaire
06-40063459

zondag
8 december
2e advent
10.30 uur
pasteur A. Pietersma

10.00 uur ds. I.P. Epema
19.00 uur zie onderaan*
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage
De vieringen rondom kerst (24 t/m 26 december) staat op pagina 19.
10.00 uur
ds. H. Evers m.m.v. Glorify:
Lessons and Carols

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
dhr. J. Knol

10.00 uur
ds. R.A. Houtman, Epe
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

19.30 uur
ds. C. Baljeu Vesper

19.00 uur
dhr. J. Knol

19.30 uur
ds. G.C. van Rheenen

zondag
1 december
1e advent

zondag
15 december
3e Advent
zondag
22 december
4e Advent

zondag
29 december

dinsdag
31 december
Oudejaarsdag
woensdag
1 januari
Nieuwjaarsdag

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
ds. H. Evers

10.00 uur
ds. G.C. van Rheenen
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. A. Zweers

10.00 uur
ds. K. van der Kamp, Kampen
12.30 uur
dhr. J. Knol, Interactieve dienst

10.00 uur
dhr. J. de Kok, Wilsum
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. C. Baljeu
Actie kerkbalans

10.00 uur ds. H. Evers
Bevestiging ambtsdragers
19.00 uur ds. H. Evers
Bijbel & Kunst-dienst

10.00 uur
ds. T. Dankers, Doopdienst
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. M. Jans

10.00 uur ds. R. van Putten
Ontmoetingsdienst
16.00 uur dhr. J. Knol
Kliederkerk

10.00 uur ds. G.C. van Rheenen
Bevestiging ambtsdragers
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
ds. H. Evers

10.00 uur ds. G.C. van Rheenen
Heilig Avondmaal
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage (H.A.)

* Op 22 december is er om 19.00 uur een gezamenlijke dienst van de
Stinskerk met Zalk en Mastenbroek in de Kandelaar in 's-Heerenbroek.

10.30 uur
pasteur R. Roukema

zondag
5 januari

zondag
12 januari
10.30 uur
pasteur D. Ribs

zondag
19 januari

zondag
26 januari
10.30 uur
pasteur R. Roukema

zondag
2 februari

De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bij de
redactie bekend op 12 november 2019.
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Kerkdiensten

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

De Hoofdhof

Lutherse Kerk

Kerkweg 26
Zwolle-Berkum
ds. J. M. Rohaan
tel. scriba: 038-4547233

Koestraat 4
Zwolle
ds. M.E. Jonker
tel. scriba: 06-40715958

www.hoofdhof.nl

www.elkz.nl

zondag
1 december
1e advent

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

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

zondag
8 december
2e advent

9.30 uur
ds. P. van der Meulen, Apeldoorn

10.00 uur
ds. M. Overbosch-Mielke

zondag
15 december
3e Advent

9.30 uur
mw. J. Veldkamp, 2e Exloermond
E-Meeting
19.00 uur Vesper

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

zondag
22 december
4e Advent

9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

zondag
29 december

De vieringen rondom kerst (24 t/m 26 december) staat op pagina 19.

zondag 24 november
zondag 1 december
zondag 8 december
zondag 15 december
zondag 22 december
24 t/m 26 december
29 en 31 december
woensdag 1 januari
zondag 5 januari
zondag 12 januari
zondag 19 januari
zondag 26 januari
zondag 2 februari

Stille Hulp
Jeugddiaconaat
Exploitatie PGZ
Diaconale noodhulp
Onderhoud kerkgebouwen
Kinderen in de Knel
Oudejaarscollecte
Energiekosten Kerkgebouwen
Wijkkas
Stedelijk diaconaat
Pastoraat/Catechese
Vakantieweken gehandicapten
Werelddiaconaat

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. F.J.G. Broekhoff
dhr. B. Greveling, Wezep
mw. G. Prins

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. M.E. Dijk
dhr. G. Klaasen, Zwolle
dhr. J. Mulder
ds. G.L. Kruizinga (Schrift & Tafel)

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. A.J. Hasker
ds. H. Marsman, Deventer
mw. B. van de Loosdrecht

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

mw. Th. Sloot
dhr. G. van Vulpen, Zwolle
dhr. J. Knol
dhr. K. Fredriks

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. M. Overbosch-Mielke
ds. C. Keleman, Urk
mw. G. Prins

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. M.E. Dijk
dhr. G. van Vulpen, Zwolle
dhr. J. Mulder
dhr. G.L. Kruizinga

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam, Zwolle

10.00 uur
ds. H. Günther

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

9.30 uur
mw. mr. P. Hellinga, Zwolle

10.00 uur ds. M.E. Jonker
vanwege verbouwing is de
viering in de Waalse Kerk,
Schoutenstraat 4, Zwolle

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

mw. T. Sloot
ds. M. Zoetewij, Lemele
dhr. K. Fredriks

9.30 uur
ds. M.B. Nieuwkoop, Zwolle

10.00 uur ds. M.E. Jonker
en ds. I.P. Epema
oecumenische viering in
Oosterkerk

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. F.J.G. Broekhoff
ds. N.A. Eygenraam, Zwolle
dhr. J. Knol
mw. G. Prins

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan
Maaltijd van de Heer

10.00 uur ds. M.B. Nieuwkoop,
vanwege verbouwing is de
viering in de Waalse Kerk,
Schoutenstraat 4, Zwolle

9.30 uur
ds. P. Ros, Joure

10.00 uur ds. M.E. Jonker
voor locatie viering zie:
www.elkz.nl

dinsdag
31 december
Oudejaarsdag
woensdag
1 januari
Nieuwjaarsdag

zondag
5 januari

zondag
12 januari

zondag
19 januari

zondag
26 januari

zondag
2 februari

BERKUMSTEDE 15.00 uur
ISALA
10.00 uur
REHOBOTH
10.00 uur
ZONNEHUIS
11.30 uur

ds. J.M. Rohaan (Heilig Avondmaal)
ds. A.J. Hasker
ds. G. Zijl, Lemele
mw. B. van de Loosdrecht

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

dhr. F.J.G. Broekhoff
ds. G.L. Kruizinga, Dalfsen
ds. M.J. Hukubun-Rahajaan
mw. J. Gerretzen-Veldhuis

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bij de redactie bekend op 12 november 2019.
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Particuliere verhuizingen
Projectverhuizingen
Nationaal en internationaal
Verhuisdirigente
Kunst en antiek verhuizen
Seniorenverhuizing
Schoonmaakservice
Handyman
Opslag

uw verhuizing
een frisse start

038 465 65 60
Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle
info@utshersevoort.nl
www.utshersevoort.nl

Resultaat
dankzij
Jurgen

www.salet.nl

Salet, voor een glansrijk resultaat!

Liefde voor
het vak,

geïnspireerd
door mensen

Overlijden melden: 038-4536320
24 uur per dag bereikbaar
www.meander-uitvaartbegeleiding.nl

Brenda
Koper

