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gerelateerde activiteiten. De redactie beoordeelt of deze van belang zijn voor zoveel mogelijk lezers.

‘Nu moet gij allen vrolijk zijn’

Lente lost de winter af, een prikkelende zin uit Lied 628 (vers 7) van het nieuwe Liedboek. 
Wat roept dit thema op? De letterlijke overgang van winter naar lente? Of overdrachtelijk? 
Bevindt de kerk zich in winterse tijden? Wat doet ons dit gegeven? Laat het ons koud? 
Het thema roept op anders te kijken. Zien we dat in de kerken de winter wordt afgelost door 
een nieuwe lente? Is pionieren een vorm van nieuwe lente? Mink de Vries schrijft over de 
pioniersplek het Ontmoetingshuis. 
Of moeten we gewoon ongestoord onze weg gaan, zoals de profeet Micha (6:8) schrijft: 
‘… doe recht, betracht trouw, ga nederig de weg van je God’. Recht doen is een spannend 
onderwerp in de Zwolse Penitentiaire Inrichting. Het Bijbelverhaal in dit nummer is 
geschreven door de diaconale pastor die daar werkt. 
Drie werkers komen aan het woord die trouw betrachten aan de arme medemens en niet 
alleen vanuit christelijke hoek! Nederig ging de theoloog Dietrich Bonhoeff er zijn levensweg, 
op aarde eindigde deze vroegtijdig. Dit jaar is het exact 75 jaar geleden dat hij werd 
terechtgesteld. Protestants Zwolle besteedt veel aandacht aan deze unieke theoloog. Ook lezen 
we over ontwikkelingen binnen de theologieopleiding, zijn het lentegeluiden? Margo Jonker 
deelt een unieke winter-lente ervaring in een mooie meditatie.
Wij menen u, op weg naar Veertigdagentijd en Pasen, een kleurrijk palet aan verhalen in dit 
nummer aan te bieden.
Op weg naar Hemelvaart en Pinksteren heeft het tweede nummer van 2020 ‘Blijf niet staren’ 
als thema. Uiterste datum voor inleveren van kopij is zaterdag 28 maart. Het thema van het 
zomernummer is ‘Opladen’. 

De redactie wenst u veel leesplezier
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Smeltwater uit de bergen, raak mij aan:
de sterren kenteren en de nieuwe maan
voorzegt de lente. Winterlang verstoken
van u, smeltwater aan de sneeuw ontloken,
wacht ik u, om in bloemen op te staan.

Ida Gerhardt

Het lijkt al weer een hele tijd geleden dat ik op bezoek 
ging bij een vriendin die een paar jaar in Noorwegen 
woonde. Het was begin maart. En rond de poolcirkel 
werd de dag al wat lichter. Maar wat nog bijzonderder 
was: de aarde was wit (zie foto). Er lag een laag sneeuw, 
zoals ik nog nooit gezien had. De sneeuw kwam tot aan 
mijn middel. Een dikke witte deken lag over het hele 
landschap, over de huizen, de struiken, de meren. Alles 
was wit. Zelfs de lange donkere nacht was wit. 
In Nederland was de lente nog niet begonnen, maar de 
tekenen daarvan waren al wel te zien: sneeuwklokjes, 
krokussen, zwellende boomknoppen, een merel die zingt. 
Misschien een nachtvorst, maar geen laagje sneeuw. 

Mijn vriendin vertelde, dat het niet lang meer zou duren, 
of de sneeuw zou gaan smelten. En wat onmogelijk leek, 
lag toch in de verwachting: als die bergen sneeuw weg-
gesmolten waren, zouden de meest subtiele voorjaars-
bloemen hun kans krijgen om te gaan bloeien. Ik kon 
het mij niet voorstellen, dat er zo’n grote verandering in 
het landschap zou plaatsvinden. Dat donker en wit plaats 
zou maken voor kleur en licht.

Het is die beweging die ik aangereikt krijg in het geloof. 
Ieder jaar op de weg naar Pasen weet ik van die donkere 
kanten in het leven – een vliegtuig neergeschoten boven 
Iran, grote branden in Australië, mensen die hun hoofd
nauwelijks boven water kunnen houden, pijn die mensen 
oplopen in het leven. Het is allemaal aanwezig. 
Ik ontkom er niet aan dat te zien, het te overdenken en 

als het kan er zo mee om te gaan, dat er hulp is, ik zelf 
van dienst ben, en zover in mijn eigen kracht ligt, te 
zorgen voor omkering.
Het is een beweging die een mens niet alleen kan doen. 
Een mens is afhankelijk van en geroepen tot gezamen-
lijkheid: hulp, steun, een blik van verstandhouding en 
soms samen de schouders eronder. Een beweging die in 
Gods naam mogelijk is, omdat er een diepe ontferming 
is van Gods kant. Ontferming die het bestaan draagt in 
de donkere nacht en die mogelijkheid tot ontluiken en 
opstanding aanreikt. 

Die beweging hoop ik voor het leven. Voor alle leven. 
Als een innerlijke drijfveer om altijd een weg te zoeken 
die gaat richting licht en kleur en hoop. Dat je het aan-
wezige donkere erkent en in de ogen durft te kijken en 
dat je tegelijkertijd openstaat voor wat je aangereikt 
krijgt en wat je blikveld doet kenteren in de richting 
van nieuw. Het een hoort onomkeerbaar bij het andere. 
Maar met de belofte van voorjaar, van ontluiken, van 
opstanding is er de hoop, dat donkere tijden te verdragen 
zijn voor mensen. En dat er kentering komt richting het 
licht. Telkens opnieuw.

‘Wacht ik u, om in bloemen op te staan.’

Een gezegende weg toegewenst – door de Veertigdagen-
tijd heen – naar Pasen.

Ds. Margo Jonker (predikant Lutherse Gemeente)
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Smeltwater uit de bergen, raak mij aan:

Verwachting
‘De aarde was wit’ / foto: Margo Jonker
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“Ik heb een voorbeeld gegeven; 
wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen” 

Het is de avond voor Goede Vrijdag, de laatste maaltijd 
voordat Jezus gekruisigd wordt. En terwijl de leerlingen 
ruziën over de vraag wie de belangrijkste is, doet Jezus 
iets heel bijzonders. Hij gaat op z’n knieën en wast hun 
voeten. Als een knecht.
Het wordt stil. Niemand wilde het doen, maar Jezus doet 
het, graag, vol liefde. Ook de voeten van Judas wast Hij, 
terwijl Hij weet dat deze leerling Hem die nacht zal verra-
den. Jezus brengt hier in praktijk wat Hij aan de mensen 
leerde: heb elkaar lief, ook je vijanden. 

Jezus laat ons het hart van de Vader zien. Een hart dat 
overstroomt van liefde voor mensen in een gebroken 
wereld. Een wereld waar macht en geweld soms de boven-
toon lijken te voeren. Met Jezus’ komst en door Zijn over-
winning op het kwaad breekt een nieuwe lente aan, nieuw 
leven, een nieuw begin. Een belofte dat we bij God mogen
komen omdat Zijn genade zoveel groter is dan onze schuld.

God laat niet los
Het wordt stil in de wereld als wij gaan doen wat Jezus 
wil. Als de wereld om ons heen iets mag proeven van Zijn 
liefde. Liefde die helpt om geduld met elkaar te hebben, 
aandacht aan elkaar te geven, begrip op te brengen en voor 
elkaar te zorgen. Liefde voor de mensen om ons heen. 
God laat mensen in de knel niet los en schakelt ons in om 
dat te laten merken. 

Mensen om ons heen, dan denk ik ook aan mensen in 
de gevangenis. In Zwolle kunnen we er niet omheen. 

In de PI (Penitentiaire Inrichting) te Zwolle verblijven 
zo’n 350 tot 400 mensen, mannen en vrouwen die voor 
korte of langere tijd achter gesloten deuren leven. Buiten 
de maatschappij en gescheiden van hun dierbaren staat 
hun leven stil. Sommigen ervaren het als een plek waar 
God hen heeft stilgezet. 

Een nieuwe lente: ook in de gevangenis
Als Zwolse kerken krijgen we kansen om aan gevangenen 
in Zwolle iets van Gods liefde te tonen. Bijvoorbeeld tij-
dens de Alpha-cursus of bij een van de kerkdiensten op de 
zondag. Een kop koffi  e, een praatje, even een gesprek met 
iemand van ‘buiten’. Drie jaar geleden is de Diaconale 
Stichting Gevangenenzorg Zwolle (DSG Zwolle) opge-
richt vanuit het verlangen om kerken uit de regio Zwolle 
meer te betrekken bij mensen in de PI en bij hen die weer 
naar buiten komen. Op allerlei manieren zoekt de stichting 
naar kansen en mogelijkheden, zo zijn er steeds meer acti-
viteiten met vrijwilligers ‘binnen’ mogelijk en vinden we 
steeds meer manieren om ‘buiten’ mensen op te vangen 
na hun detentie. 

Dat Gods genade groter is dan onze schuld biedt hoop 
en perspectief voor ons allemaal. Een kans op herstel, op 
een nieuw begin. Een nieuwe lente: ook in de gevangenis, 
dankzij Jezus’ liefde voor ons! 

Joh. 13:15

Op deze pagina in Gaandeweg geeft de redactie het 
woord aan iemand van buiten de PKN. Dit keer is dat 
Maaike Broeksema, diaconaal pastor van de Diaconale 
Stichting Gevangenenzorg Zwolle. 

Zandverhalen Elburg: voetwassing
foto: Tineke Vlaming



De redactie van Gaandeweg vroeg aan Mink de Vries of 
hij met het oog op het thema ‘Lente lost de winter af’ zijn 
licht wilde laten schijnen over de rol en de voortgang van 
enkele pioniersplekken van de PKN in Zwolle. 

Op 5 februari 2017 werd met een viering in de Grote Kerk 
de start van twee pioniersplekken gemarkeerd. Allereerst 
‘Het Plein’ met stadspastor ds. Mariska van Beusichem 
en het ‘Ontmoetingshuis Moderne Devotie’, geleid door 
ds. Hans Tissink. Beide pioniersplekken moesten zich 
ontwikkelen tot plaatsen waar ruimte is voor ontmoeting, 
verrassing, persoonlijk gesprek, verstilling en verbinding. 
Het liefst met een laagdrempelig karakter. Wat zien we 
na drie jaar pioniersplekken in Zwolle terug van boven-
staande doelstellingen?  
Als kernteamlid van het Ontmoetingshuis Moderne Devo-
tie richt ik mij vooral op deze pioniersplek, die valt onder 
monastiek pionieren. Het Ontmoetingshuis is een initiatief 
dat verwant is aan, en geïnspireerd door, de hervormings-
beweging van de Moderne Devotie. De Moderne Devotie 
mag je ook een pioniersbeweging noemen, zij zorgde voor 
verandering en vernieuwing in kerk en samenleving. De 
vraag of de Geest van God eigentijdse plekken zoekt om 
zich uit te storten en/of daarmee dan een nieuwe lente 
aanbreekt in de kerken, is een lastige. 
Je kunt zeggen dat wanneer mensen geraakt zijn door Gods 
Geest – in vuur en vlam staan – ze andere mensen aanste-
ken. Er gebeurt iets, los van aantal en achtergrond van 
mensen. De vraag naar drie jaar pionieren in Zwolle is 
daarom veel meer een vraag of deelnemers en gasten be-
zield zijn geraakt, gegroeid in geloof, aangestoken, verrast, 
uitgedaagd, op weg gezet. Is voor de vaste deelnemers en 
gasten, met het voeren van geloofsgesprekken, stilte- en 
viermomenten, lezingen en activiteiten, de winter overge-
gaan in de lente?

Vanaf september 2019, toen het Ontmoetingshuis Moderne 
Devotie een vaste plek vond in de Theodorakapel aan de 
Harm Smeengekade, is er veel veranderd. Er is hier ruimte 
voor een stiltemoment en een luistermoment, voor een 
maaltijd in intieme kring en voor persoonlijke geloofs-
gesprekken over de thema’s vanuit de Navolging van 
Christus van Thomas a Kempis. Een vaste kerngroep, een 
gemeenschap wordende, heeft een vertrouwde en ruimte- 
gevende plek gevonden in de Theodorakapel. 
Lentegevoelens worden gedeeld, verbonden aan het sterven 
in de winter, geen groei zonder pijn. Verleden, heden en 
toekomst komen zo samen in ontmoeting met elkaar, met 
jezelf en met God. Vanuit een diep verlangen naar aanra-
king, naar mens mogen zijn. Voor de ene deelnemer komt 
het verlangen naar God sterk naar boven, terwijl voor de 
andere juist de kwetsbare naaste dichtbij komt.
Het Ontmoetingshuis gaat zich in 2020, naast de activitei-
ten in de Theodorakapel, ook richten op de wijk Kamper-
poort. Een oude volkswijk die nu bijna volledig gereno-

veerd is en herbouwd. Zo komen de twee hartlijnen van 
de Moderne Devotie, sterke sociale betrokkenheid naast 
een persoonlijke innerlijke omgang met God, samen in 
een pioniersplek van de PKN anno 2020.
Wanneer het Ontmoetingshuis alleen in de Theodorakapel 
zou blijven, bestaat de kans dat het een naar binnen ge-
richte pioniersplek blijft. Toegankelijk voor ingewijden, 
maar zeker niet laagdrempelig! De broeders en zusters 
van het gemeenschappelijk leven in Zwolle stonden in de 
15e en 16e eeuw voor dezelfde uitdaging: hoe bereiken 
wij de gemeenschap van Zwolle? Zij organiseerden op 
zondag in de stad, tussen de missen door, om 13.00 uur 
en 16.00 uur, geloofsgesprekken. Daar hoorden zij wat er 
speelde in de stad, waar nood was en wie onderdak zocht. 

Pionieren heeft Nederland te pakken. Alleen al binnen de 
PKN zijn er op dit moment meer dan 200 pioniersplekken. 
Het past bij de tijdsgeest. Waarom? Ik gebruik graag het 
beeld van de middenstander met een eigen supermarkt. 
Waar doet deze middenstander goed aan: verbreding van 
het assortiment of bestaande producten kwalitatief verbe-
teren? De tijdsgeest zou zeggen: zoveel mogelijk keuze 
aanbieden om een zo breed mogelijke doelgroep én nieuwe 
doelgroepen te bereiken. Mensen willen wat te kiezen 
hebben! Tegelijk zijn ze het snel weer zat en zijn niet 
trouw aan jou en je product.    
De tijdsgeest is een andere dan de Geest van God. Gods 
Geest helpt ons, troost ons, inspireert ons, bij wat wij als 
mens echt nodig hebben om waarlijk mens te kunnen wor-
den. Dat vraagt van ons meer geduld in de winter, om erna 
volop te kunnen genieten van een duurzame nieuwe lente. 
De tijdsgeest heeft immers alleen zijn eigen tijd. “Het gras 
verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze 
God houdt altijd stand” (Jes. 40:8). 
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Pionieren brengt een 
lentegevoel in de kerk

‘Lentegevoelens worden gedeeld, verbonden aan het sterven in de winter’
foto: Tineke Vlaming 



Edward van ’t Slot werkt aan de predikantsopleiding van 
de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam 
en Groningen en als bijzonder hoogleraar aan de Rijks-
universiteit Groningen. Hij is oud-predikant van de Stins-
kerk en hij woont en kerkt nog altijd in Westenholte. 
De redactie vroeg hem een artikel te schrijven over (de 
veranderingen bij) theologie-opleidingen.

Stel, je voelt je geroepen om predikant te worden. Of: de 
studie theologie trekt je gewoon aan. Kom je in die oplei-
ding dan precies hetzelfde tegen als twintig jaar geleden? 
En als tweehonderd jaar geleden? Of lost ook daar de lente 
de winter af?
Die laatste vraag stel ik omdat het thema van deze Gaan-
deweg nu eenmaal gaat over de lente die op de winter 
volgt. Om de theologie-opleidingen van vroeger allemaal 
met de winter te vergelijken en de opleiding van nu met 
de lente: nee, dat gaat niet.

Ik kijk zelf met veel plezier terug op mijn eigen opleiding, 
nu (ruim) twintig jaar geleden. Ook toen heb ik veel dingen 
gehoord die echt nieuw voor me waren. Lenteachtig. Ik 
maakte kennis met inzichten die in ieder geval korter dan 
tweehonderd jaar geleden verwoord waren en zo verwoord 
waren, dat ze me opnieuw aanspraken. Ik heb inhoud mee-
gekregen die me nog altijd genoeg energie en fut geeft 
voor mijn weg door kerk en theologie. En ik heb geleerd 
hoe je de inhoud die je geloof voedt, steeds weer opzoekt 
en vindt.

Lente?
Dat neemt niet weg dat er inderdaad heel veel veranderd 
is in de opleiding. Het is nu bijna vijf jaar geleden dat ik 
de oversteek van het gemeente-predikantschap naar de pre-
dikantsopleiding maakte. Het heeft lang geduurd voordat 
ik goed in de gaten had hoe de opleiding op dit moment 
in elkaar steekt. Ik herkende nog maar weinig vanuit mijn 
eigen Utrechtse studietijd. Daar zijn verschillende oorza-
ken voor, zoals een aantal fusies tussen opleidingen en de 
‘nieuwe’ bachelor-master-structuur. Maar dat is een inge-
wikkeld verhaal waar ik het verder maar niet over heb, ik 
wil drie dingen noemen die interessanter zijn.

1. De studenten zelf
Toen ik zelf ging studeren, maakte ik deel uit van een 
grote groep 18 à 19-jarigen die na het vwo theologie 

gingen doen, bijvoorbeeld omdat ze overwogen predikant 
te worden. Je wist wie er in jouw jaargroep zaten en een 
jaar of zes later zwaaiden de eerste afgestudeerde jaarge-
noten af. Tegenwoordig is dat echt anders. Ik schat in dat 
de helft van de theologiestudenten eerst een ander vak 
heeft geleerd en beoefend. De studenten die ik tegenkom, 
komen langs heel veel verschillende vooropleidingen de 
predikantsopleiding binnen. Er zitten veel mensen met 
levenservaring en professionele ervaring tussen. Dat doet 
natuurlijk iets met de sfeer. Als opleider wil je al die 
schatten aan ervaring het liefst zoveel mogelijk honoreren 
en als het kan: inzetten. Maar daarvoor moet de opleiding 
zichzelf ook steeds weer opnieuw uitvinden.

2. De opzet van de opleiding
Grofweg kreeg ik in Utrecht te maken met zes vakgebieden:
Oude Testament, Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, de 
wijsgerige vakken inclusief ethiek, sociale wetenschappen 
(een beetje psychologie bijvoorbeeld) en godsdienstweten-
schappen (over de verschillende religies); aansluitend 
kregen we nog wat praktische vakken. Op een gegeven mo-
ment specialiseerde je je in één van die gebieden en dan 
studeerde je af. Die uitsplitsing zie je tegenwoordig minder 
duidelijk, zeker niet in het laatste deel van de studie. Ik 
denk dat het voor veel studenten fijner is geworden, con-
creter. We hebben de vakken meer ‘geïntegreerd’. Dat 
betekent: je leert niet alleen meer in een college en in een 
boek wat theoloog X over bijvoorbeeld Pasen heeft gezegd, 
maar je kijkt in één moeite door hoe dat zich verhoudt tot 
de kerkelijke praktijk van dit moment, bijvoorbeeld in de 
gemeente waar je stageloopt: wat geloven de mensen daar 
eigenlijk over Pasen? En wat zouden zij kunnen hebben 
aan de inzichten van theoloog X?

3. Steeds persoonlijker
In het verlengde van die verandering kun je ook de vraag 
stellen: wat doet het mij als predikant-in-opleiding eigen-
lijk wat theoloog X zegt, en wat daar in de gemeente mee 
gebeurt, en hoe vormt mij dat in mijn predikantschap? 
Want elke predikant beoefent het vak tenslotte op haar 
of zijn eigen persoonlijke manier en dat is een kostbaar 
goed. In de opleiding is voor die persoonlijke kant van 
de vorming tot predikant veel meer aandacht dan vroeger. 
En terecht: onze tijd vraagt daar ook om. Om predikanten 
die flexibel zijn en echt.
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Theologie studeren: het wordt steeds persoonlijker

Voetballende studenten op Nieuw Hydepark.  foto: Edward van ’t Slot
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Het woord economie wordt gevormd door de Griekse woor-
den ‘oikos’ (huis) en ‘nomos’ (wet). Dat de wetten zodanig 
zijn dat het samen goed toeven is in het huis, in ons geval, 
Nederland. De cijfers zeggen dat wij economisch in voor-
spoedige tijden leven, maar dat is een economie verengd tot 
cijfers. In 2018 leefde 8,2% van de Nederlandse bevolking 
op of onder de armoedegrens. Ruimschoots boven die grens 
worden ondertussen de rijken puissant rijk. Vanuit de oor-
spronkelijke betekenis van het woord economie gaat het 
dus niet goed in Nederland. Economie is meer dan geld, 
het gaat over het welzijn van alle bewoners in een land, het 
is daarom ook een geesteswetenschap.
Tijd om mensen te bevragen die te maken hebben met de 
arme kant van Nederland. Zij die werken voor instanties 
die tegen de tijdsstroom in gaan, tegen de stroom van louter 
winst en winstmaximalisatie. Cor Baljeu liet Monique 
Boeijen, directeur-bestuurder van Woningstichting SWZ, 
Elsje Goudzwaard, algemeen coördinator Stichting Present 
Zwolle, tevens contactpersoon met de Zwolse kerken en 
majoor Johan van Gooswilligen, korpsofficier van het 
Leger des Heils te Zwolle, aan het woord. 

Monique Boeijen over SWZ
Missie en zorg 
‘SWZ verhuurt ongeveer 7.500 woningen. SWZ levert 
goede en betaalbare huurwoningen in aangename Zwolse 
buurten en wijken. Juist voor mensen die financieel minder 
daadkrachtig zijn. De huurprijzen zijn veel lager dan een 
commerciële partij vraagt. We spannen ons in – samen met 
onze huurders – voor een fijne woonomgeving.’
‘Tien jaar geleden is in Zwolle de Herberg gebouwd. Het 
gebouw is eigendom van SWZ. Ook hebben wij een pand 
in Zwolle voor opvang van vrouwen en kinderen die een 
veilig onderkomen nodig hebben. Zij behoren tot de doel-
groep, want zij zijn niet in staat zelf in wonen te voorzien. 
Bij beide panden hebben de gezamenlijke woningcorpora-
ties financieel fors bijgedragen.’

‘Daarnaast verhuren wij woningen aan mensen die uit deze 
voorzieningen stromen. Daarover zijn afspraken gemaakt 
met zorgorganisaties. We streven in Zwolle naar een 
samenleving waarin mensen met en zonder beperkingen 
samen in de wijk wonen en elkaar kunnen ontmoeten. 
Dat betekent dat er ook mensen met een zorg-rugzakje in 
de wijk wonen. Dit is niet altijd makkelijk voor buren en 
omwonenden. Daarom zijn we veel aanwezig in de wijk. 
Wij zijn echter geen hulpverleners, dus is samenwerking 
met zorgorganisaties van groot belang.’

Weerbarstig en vreugde
‘Het lukt niet altijd. De overlast is weleens te groot of de 
huur wordt niet betaald. Een enkele keer gaan we over tot 
ontruiming, maar niet zonder een zorgvuldig proces en het 
betrekken van hulpverlening. En preventie staat voorop! 
Daarom nemen wij direct contact op met de huurder bij 
betalingsproblemen en overlastmeldingen. Dankzij dit 
beleid creëren mensen weer een thuis. Zo kunnen ze stap-
pen maken op het gebied van opleiding, werk, zorgtaken 
en sociale contacten. Dit geeft veel voldoening en stimu-
leert ons te blijven inzetten voor onze doelgroep.’

Johan van Gooswilligen over het Leger des Heils
Missie en zorg
‘Dit jaar werkt het Leger des Heils 130 jaar in Zwolle. Zij 
zoekt verbinding in wat dreigt scheef te groeien, losraakt 
of aansluiting mist. Het goede nieuws van Jezus maken 
wij zichtbaar in concreet handelen. Het is een zijnswijze, 
het zit in ons DNA.’
‘Het Leger des Heils speelt eerst in op de basale noden. Kop-
je koffie, kop soep, een luisterend oor, zo wordt het woord 
van hoop concreet, en pas dan laten we dit Woord ook 
klinken. Ieder mens is waardevol en uniek in Gods oog.’
Johan werkt nog niet zo lang in Zwolle, maar hij kent 
de eenzaamheidsproblematiek, de schrijnende tekorten 
in de zorg (ontslagen, want te goed voor het ziekenhuis, 
maar te zwak voor thuis). ‘Dit vraagt om omdenken, om 
handen ineenslaan en mensen te helpen en te begeleiden. 
Woorden als zelfredzaamheid en participatiesamenleving 
zijn mooi voor hen die aan middelen geen gebrek hebben. 
Maar als je het niet redt, zijn er in verleden, heden en 
toekomst mensen, die opstaan, daadkrachtig acute hulp 
en een luisterend oor bieden.’

Weerbarstig en vreugde
Twee van zijn kinderen werken in de verpleging, hun prak-
tijkverhalen doen bij hem alarmbellen rinkelen. Soms ver-
tellen zij wel eens iets over een casus vanuit hun werksfeer. 
‘Ik zou wel willen uitroepen: dit moeten we niet willen, 
dit mag niet gebeuren in onze welvaartsmaatschappij! Het
schuurt aan alle kanten: participatie, vergrijzing, polarisatie.’ 
‘Wij blijven ervoor gaan, ook na 130 jaar in Zwolle. We 
willen ons inzetten voor soup, soap, salvation. En daarin 
gaan wij tegen de tijdstroom in: wij gaan een stapje verder 
dan bed, bad en brood.’

Elsje Goudzwaard over Stichting Present Zwolle
Missie en zorg
‘Present wil een brug zijn tussen het aanbod van tijd, hart 
en handen van (groepen) vrijwilligers en mensen die een 

Zij gaan ervoor!
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Hemel en aarde

Zonder na te denken ademen we lucht in, vangen we zonlicht 
op, drinken we water en eten we van de vruchten van de 
aarde. Het is zo vanzelfsprekend, dat we het wonder vaak 
niet zien. Tegelijk zijn we ons steeds meer van bewust van de 
opwarming van de aarde, klimaatverandering en de teloor-
gang van biodiversiteit. De gevolgen merken we: extreme 
droogte, piekbuien, minder vogels en insecten en nieuwsbe-
richten over bosbranden. De uitputting van de aarde is het 
gevolg van menselijk gedrag.

Als kind kreeg ik de gedachte mee dat onze aarde ooit ver-
gaat en dat er dan op miraculeuze wijze ‘een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde’ komt. Misschien dat deze voorstelling 
door het Griekse denken in onze westerse cultuur ook collec-
tief verankerd is. Naast onze tastbare werkelijkheid is er een 
‘hogere werkelijkheid’. En na ons vergankelijke leven op 
aarde wacht ons het hiernamaals. 

Vermoedelijk speelt mede dit denken een rol in de vaak onbe-
wuste veronachtzaming van de aarde. We hebben te weinig 
oog voor de schoonheid van het huis waarin we wonen met 
de tuinen, bergen en zeeën die ons niettemin kunnen betove-
ren. De aarde met al haar schatten, inclusief de dampkring 
als unieke speldenknop in het universum, vormen samen een 
kostbaar geschenk. In dit ‘eeuwige leven’ zijn wij slechts 
voorbijgangers, maar tegelijk deel van de eeuwigheid. 
Terwijl wij als mensen ‘tot stof wederkeren’ brengt de aarde 
telkens opnieuw planten, dieren en mensen voort.

Veel mensen denken bij ‘eeuwig leven’ aan oneindigheid. 
Maar in de Bijbel betekent het op de keper beschouwd ‘goed 
en waarachtig leven’. Het is een wonder dat we te gast 
zijn op aarde. De aarde is ons huis, onze ‘oikos’, waarop 
Goddank geen zware hypotheek rust, maar die we wereld-
wijd met elkaar delen en waarvoor we samen verantwoor-
delijkheid dragen. 

Laten we daarom stoppen de aarde te vervuilen, te vernielen 
of te exploiteren vanuit een bewuste of onbewuste ‘oikofobie’. 
Heb de aarde lief! Dat vraagt om inzet door christenen en 
ook stellingname vanuit kerken. Goed dus dat steeds meer 
plaatselijke kerken zich ontwikkelen tot ‘groene kerken’, 
ook in Zwolle. Niet als morele bonus, maar tot eer van de 
Schepper. Zoals dichter en predikant Jan Wit (1914-1980) 
zijn bekende lied over de schepping eindigt: ‘Dan is het 
aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet’. Een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde dus. Ongekend anders en daar-
mee ook écht nieuw.

Theo Brand

Column

ontoereikend sociaal netwerk hebben. Mensen die een 
slechte gezondheid hebben en vaak in een moeilijke finan-
ciële situatie zitten. De werkwijze zorgt er voor dat aller-
lei groeperingen in de samenleving met elkaar worden 
verbonden en elkaar ontmoeten.’

Elsje vertelt een voorbeeld. Hierdoor wordt duidelijk hoe 
de missie praktisch uitwerkt: ‘Een man, voor het gemak 
noemen we hem Piet, viel van jongs af buiten de groep, 
hij verwaarloosde zichzelf. Hij kreeg twee uur per week 
professionele hulp. Dit was te weinig om een zwaar ver-
vuild huis te onderhouden. Zijn woningcoöperatie – haar 
verwarmingsmonteur ontdekte de staat van onderhoud 
– droeg hem op binnen enkele weken het huis schoon te 
maken en op te ruimen. Lukte hem dat niet? Dan zou de 
coöperatie op Piets kosten dit zelf doen. Op zich was dit 
terecht, maar het was een onmogelijke opdracht voor Piet, 
en het geld had hij niet. Toen schakelde zijn hulpverlener 
Present in. Wij hadden gegevens van een kerk waar een 
groep van zeven mensen aangaven een klus als deze te 
willen klaren. Het lukte deze groep het huis binnen een 
dag op te ruimen en schoon te maken. Piet kon er blijven 
wonen en behield zijn waardigheid.’

Weerbarstig en vreugde
Doordat kerkelijke diaconieën zich vaak concentreren op 
diaconale hulp ‘ver weg’, lijkt onze eigen cultuur succes-
vol: ‘wij zijn door succes geobsedeerd!’ Woorden voor 
deze discrepantie vond Elsje in het boek van Tomáš Halík 
Raak de wonden aan. ‘De gewonde en gekruisigde Chris-
tus staat midden in onze cultuur, ook al doet deze alsof ze 
perfect, glanzend en ongeschonden is.’
Het frustreert haar als goed en recht doen niet verder komt 
dan ‘een enkele diaconale dag per jaar, dat onze vrijwil-
ligers hun verhaal keurig in een kerkblad mogen doen, 
maar niet in de eredienst, of erger: dat mensen als Piet 
niet welkom zijn in de kerk, want hij gedraagt zich zo 
raar, en hij stinkt. Stel je voor dat hij naast je komt zitten! 
Maar Jezus raakt deze gewonde man aan! De groep van 
zeven vrijwilligers heeft het als een geschenk ervaren dat 
ze hem mochten helpen, dat hij hen toeliet in zijn ellendig 
bestaan, zijn kwetsbaarheid mochten zien. Een vrijwilliger 
werd geconfronteerd met zijn eigen thuis, het leek ver-
dacht veel op zijn eigen situatie. Wie is dan de ontvanger, 
wie is de gever, als je op deze manier Jezus volgt?’ Dat 
is wat Elsje vreugde geeft, het is geen wij en zij! Haar 
droom? ‘Dat Piet ongegeneerd aan kan schuiven in de 
kerkbanken, omdat de kerken dan pas een oplossing zijn 
op het onrecht van de armoede en eenzaamheid!’

foto: Tineke Vlaming



Op het moment dat ik dit schrijf is, kijk ik door het raam op 
een parkeerplaats waar het buiten grijs, nat en donker is en 
er en geen blad aan de boom te bekennen is, terwijl voor je 
gevoel de winter nog moet beginnen. En dan mag ik schrij-
ven over het thema van dit nummer: ‘Lente lost de winter 
af’. Het vergt voorstellingsvermogen en wat ‘geloof’ om de 
zon weer te zien schijnen en de bloeiende natuur weer te 
ruiken. Het nieuwe leven breekt aan, de zomer volgt. 
Het nadeel is dat na de zomer de herfst en de winter weer 
volgen. Je zou het nieuwe leven van de lente en de warmte 
van de zomer willen vasthouden.

In het wereldbeeld zie je figuurlijk hetzelfde gebeuren. 
Na de Wende in 1989 leek de voormalige DDR aan een 
nieuw leven te beginnen, na een gevangenschap van 27 
jaar is Nelson Mandela in 1990 een vrij man en lijkt de 
rassenhaat in Zuid-Afrika ten einde en recenter, met de 
Arabische lente in december 2010 leek met een golf van 
roep om vrijheid, in verschillende Arabische landen nieuwe 
hoop te gloren. Het wil in die landen na een lente nog maar 
niet echt zomer worden en het lijkt alsof deze wordt over-
geslagen en de herfst of de winter weer aanbreekt. 

Het voormalige Oost-Duitsland is met een relatief hoge 
werkloosheid onder jongeren een voedingsbodem voor 
radicaal rechts, het ANC van Nelson Mandela is op z’n 
zachtst gezegd ook gevoelig voor corruptie en de Arabische 
lente lijkt op een parkeerplaats in Zwolle waar het grijs, 
nat en donker is en waar geen blad aan de boom zit. Komt 
er dan geen einde aan de vluchtelingenstroom op de al 
volgepropte Griekse eilanden en blijft het zo dat steeds 
weer mensen de vernederende gang naar de Voedselbank 
moeten maken? Lijkt er in de eeuwigheid geen einde te 
komen aan die wereldwijde ellende of wat we meemaken 
in ons eigen persoonlijk leven? Is het allemaal voor niets 
en zullen we maar stoppen met de diaconie, het bezoeken 
van zieken, het kleden van de naakten, het te drinken geven 
aan de dorstigen, enzovoorts?

Luister eens naar de stem van de eerste zwarte aartsbis-
schop van Kaapstad, Desmond Tutu. In het najaar van 
1977 sprak hij bij de begrafenis van de vermoorde Steve 
Biko. Hij sprak in het bijzijn van blanke bewakers en 
ordetroepen en zei over hen “they lost” (zij hebben verlo-
ren). Het duurde nog dertien jaar voordat Mandela zou 
worden vrijgelaten, maar toch sprak hij deze profetische 
woorden, hij kondigde de lente aan. Zo zijn er meer van 
die mensen in de geschiedenis die God liet opstaan om 
profetische woorden te spreken. Denk aan Dietrich Bon-
hoeffer, Marten Luther King en ga zo maar door. Zij ver-
hieven hun stem tegen onrecht in navolging van Hem van 

wie aan Johannes de Doper wordt gezegd ‘blinden kunnen 
weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat 
worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden 
worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws 
bekend gemaakt’ (Lucas 7:22, NBV).
Een ieder kan dit in haar of zijn omgeving doen, mensen 
tot hun recht te laten komen en nieuwe hoop geven. Het is 
niet zoals ik laatst hoorde ‘een lobby voor een hobby’. Het 
hoort wezenlijk bij de boodschap van Mozes, de profeten 
en bij de navolging van Jezus. Het gaat om navolgen tot-
dat de definitieve lente aanbreekt waarna dan ook het werk 
van de kerk voltooid is. Het gaat om volhouden.

Ik wil eindigen met een citaat uit een interview met Rowan 
Williams (Anglicaans theoloog), in dagblad Trouw van 7 
juni 2019: “Het goede is hoopvol leven met imperfectie”. 

Wim van Ree, diaconaal consulent 
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Lente lost de winter af

Mandela Monument: ‘Long Walk to Freedom’ in Den Haag 
(Arie Schippers) / foto: Tineke Vlaming

Niet: stil maar, 
wacht maar, 
alles wordt nieuw?



In 2020 zal overal in ons land veel aandacht worden be-
steed 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 Bon-
hoeffer (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. 

Dietrich Bonhoeffer was een lutherse theoloog en predikant 
die vooral door zijn verzet tegen het Naziregime voor 
velen een grote inspiratiebron is geworden. Eén vraag 
houdt Bonhoeffer zijn hele leven lang bezig: wat is de 
kerk, wie is de kerk en waar is de kerk voor? In zijn 
proefschrift (hij is dan pas 21 jaar) maakt Bonhoeffer 
duidelijk dat de kerk niet moet praten over Christus en het 
evangelie, maar zelf vindplaats moet zijn van Christus in de 
wereld. Christus bestaat als gemeente. Dat schept een enor-
me verplichting! Genade en vergeving kunnen niet zonder 
Navolging (de titel van Bonhoeffers beroemdste boek). 
Op 9 april 1945, drie weken voor het einde van de oorlog, 
wordt Bonhoeffer op persoonlijk bevel van Hitler opge-
hangen. Zijn laatste woorden voordat hij werd opgehan-
gen, waren: “Dit is het einde, voor mij het begin van het 
leven.” Bonhoeffer heeft zich niet alleen laten inspireren 
door het radicale denken van Maarten Luther (1483-1546), 
maar heeft dat denken ook voor onze tijd opnieuw door-
dacht en doorleeft. 

Film Agent of Grace
Op Bonhoeffers geboortedag – 4 februari – wordt in de 
Open Kring in Stadshagen 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 conse-
quenties 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 den-
ken. In oktober 2019 verscheen zijn boek Zondig dapper: 
Bonhoeffer over christelijk handelen.
Dezelfde film kan ook bekeken worden op dinsdag 21 april 
om 19.30 uur in de Lutherse Kerk. 

Lectio Divina Bonhoeffer
Lectio Divina is een manier om in stilte en rust een Bijbel-
gedeelte te lezen en te herlezen. Wat spreekt mij in dat 
gedeelte aan? Waarom spreekt mij dat aan? Waarom 
spreekt mij dat hier en nu aan? Wat zegt dat over mij en 

mijn situatie vandaag de dag? In de Open Kring gebruikt 
Cor Baljeu op de donderdagen vanaf 5 maart tot en met 
2 april (20.00 tot 21.00 uur) deze methode om teksten, ge-
beden en gedichten van Dietrich Bonhoeffer te (her)lezen 
en overdenken. 

Vieringen
In meerdere kerkdiensten zal dit jaar het gedachtegoed 
van Bonhoeffer te horen zijn:
• In de Grote Kerk staat hij centraal in de vieringen van 

januari tot aan de Veertigdagentijd én in de periode 
na Pasen tot en met 10 mei. In het bijzonder ook in de 
Cantateviering op 9 februari (zie ook pagina 18).

• Bij de vespers die in de Veertigdagentijd plaatsvinden 
op de woensdagavond in de Adventskerk wordt uitge-
gaan van teksten van of over Bonhoeffer. 

• In de Lutherse Kerk is er aandacht voor teksten van 
Bonhoeffer tijdens de vespers in de Stille Week. 

• Witte Donderdag 9 april 2020, dag van verraad en arres-
tatie, is de dag dat Bonhoeffer precies 75 jaar geleden 
geëxecuteerd werd. In de Open Kring zal na afloop van 
de viering op Witte Donderdag gekeken worden naar 
het tweede deel van de documentaire Memories and 
perspectives, over het leven van Dietrich Bonhoeffer. 
Dit deel is getiteld de kerkstrijd. Hoe gaan kerken om 
met bijvoorbeeld de eis Hitler boven God te stellen?

Liederen zingen
Op zondag 3 mei (19.30) worden in de Open Kring een 
uur lang liederen gezongen die weliswaar niet geschreven 
zijn door Dietrich Bonhoeffer, maar wel geïnspireerd en 
gebaseerd zijn op zijn teksten, gedichten en gebeden. Ton 
Lans begeleidt de liederen op orgel en vleugel. De melo-
dieën zijn bekend, de woorden nieuw.

Lezing
Op woensdag 10 juni houdt Edward van ’t Slot een lezing 
over Bonhoeffer in de Lutherse Kerk, aanvang 20.00 uur.
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Dietrich Bonhoeffer in de Christophori-Kirche in Breslau (Polen)
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Aandacht voor

Op dinsdag 24 maart houdt vrouwenkring 
Hadassa een koffieochtend. Op deze mor-
gen vertelt Bart Sikkema over het werk 
van Wycliffe Bijbelvertalers in Benin 

(Afrika), waar hij geweest is. De rode 
draad in zijn verhaal is: ‘Als kind van 
God kan ons niets gebeuren’.
De ochtend wordt gehouden in de Jeruza-

lemkerk, Assendorperdijk 134, en duurt 
van 9.15 tot 11.15 uur. U bent van harte 
welkom vanaf 9.00 uur. Er is kinderoppas 
aanwezig.

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 om 
17.30 uur met inloop en een drankje. 
Van 18.00 tot 18.10 uur wordt het thema 

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 is het afgelopen. 
Deelnamekosten zijn € 7,50. Graag opga-
ve vooraf bij an.vandermeulen@planet.nl, 
uiterlijk op de zondagavond. 

Komende theologische eetcafés: 
• 5 februari: kerkelijk werker Erik Potjes 
 (Jeruzalemkerk) over: Vluchtelingencrisis? 
• 4 maart: ds. Marijn Rohaan (Hoofdhof, 
 Berkum) over: Een nieuw christendom?! 
• 1 april: ds. Cor Baljeu (Open Kring, Stads-
 hagen) over: Een helende gemeenschap.

Het Christelijk Mannenkoor Zwolle zoekt 
mannen die mee willen werken aan de 
Stille Zaterdag Beleving in de Koningskerk 
(Landsheerlaan) te Zwolle. Er wordt gere-
peteerd op dinsdagavond van 19.45 tot 
22.00 uur in De Samenhof aan de Burge-
meester Drijbersingel in Zwolle.
Op Stille Zaterdag (11 april 2020) hoopt 
het koor samen met dominee Stephan 

de Jong uit Oudemirdum een ‘moment 
van stilte’ te creëren. Er worden (veelal 
Latijnse) liederen gezongen bij de (oude 
Jiddische en hedendaagse) verhalen, die 
door de combinatie tot nadenken stemmen. 
Het vaste begeleidingsteam van het koor 
wordt ervoor uitgebreid.
Wie zin heeft om mee te zingen, kan langs-
komen op de dinsdagavond of bellen of 

mailen met voorzitter Dick Algra: 
(06 25180449 / info@cmkz.nl). 
De website van het koor is: www.cmkz.nl. 

Koffieochtend met Bart Sikkema van Wycliffe

Theologisch (eet)café: Zwolse dominees spreken zich uit over de actualiteit

Christelijk Mannenkoor Zwolle op Stille Zaterdag 

Leeskring in de Stinskerk: Miskotte en het Oude Testament

Een belangrijk kenmerk van de Nederlandse protestantse theologie is de bijzondere aandacht voor het 
Oude Testament. Zo was er bijvoorbeeld de destijds beroemde theoloog K.H. Miskotte (1894-1976) 
die het had over ‘het tegoed van het Oude Testament’. In het oudste en dikste deel van de Bijbel waren 
volgens hem schatten opgeslagen, die in de kerk veel te weinig aandacht hebben gekregen en die veel 
meer zouden kunnen doorwerken. In een leeskring in de Stinskerk duiken de deelnemers op vier avon-
den in vier korte teksten van Miskotte waarin hij dat duidelijk maakt. 
Op de eerste avond is er een korte inleiding door Edward van ’t Slot, en worden de teksten uitgereikt. 
Op de volgende avonden heeft iedereen de teksten van tevoren gelezen en wordt geprobeerd een ver-
diepingsslag te maken. De avonden vinden plaats in de Stinskerk op de dinsdagen 12 mei, 26 mei, 9 
juni en 23 juni (aanvang: 20.00 uur).
Graag van tevoren opgeven via edwardvantslot@gmail.com. 
Minimaal aantal aanmeldingen: 10 personen.

Kornelis Heiko Miskotte

Bijbelse verdieping 
Op donderdag 4 maart is er in de Oosterkerk een avond met ds. Jaap Jonkmans over ‘Sterke vrouwen in de Bijbel’. 
De avond begint om 20.00 uur en er zijn geen kosten aan verbonden.
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Begin februari verschijnt een nieuw boek 
van Gerard Swüste: Uit het leven gegrepen, 
over de wijsheidsboeken van Salomo: 
Spreuken, Prediker en Hooglied. Via korte, 
aansprekende vertalingen en beschouwingen 
komen de oude teksten tot leven voor men-
sen van deze tijd.
In het Dominicanenklooster wordt op 

vrijdag 14 februari een middag en avond 
georganiseerd waarbij je kunt luisteren 
naar en studeren met de auteur en andere 
deskundigen: voormalig theoloog des va-
derlands Claartje Kruijff  (over Hooglied), 
dominee Iemke Epema (over Spreuken) 
en Bijbelwetenschapper Arnoldien van 
Berge (over Prediker). Met een eenvoudige 

kloostermaaltijd, de vesperviering met de 
kloostergemeenschap en de offi  ciële boek-
presentatie. Deelnamekosten bedragen 
€ 65, dat is inclusief kloostermaaltijd en 
boek (met korting). Kijk voor meer infor-
matie op www.kloosterzwolle.nl.

Naar een goede fi lm kijken met de moge-
lijkheid er samen over na te praten: een acti-
viteit die ook dit seizoen een aantal keren 
door de Oosterkerk, de Dominicanenkerk 
en de Thomas a Kempisparochie wordt 
georganiseerd. Om 19.15 uur is de ontvangst 
(met koffi  e/thee) in de refter van het Domi-
nicanenklooster, waarna om 19.30 uur de 
fi lm begint. De entree bedraagt € 6, inclusief 
consumptie. Er is geen pauze. Voor wie wil 
is er een nagesprek onder leiding van theo-

loog Rik Zweers en ds. Iemke Epema. 
De volgende fi lm is Kapsalon Romy, deze 
wordt vertoond op donderdag 5 maart 
2020. Korte inhoud: Het kleinkind van de 
dementerende oma Romy ontpopt zich tot 
mantelzorger en neemt steeds meer taken 
over. Ze leert veel over het verleden van 
haar oma en ontdekt dat oma ook nog een 
‘bucketlist’ heeft.

Wat is wijsheid? Studiedag en boekpresentatie

Kloosterbioscoop: Kapsalon Romy

Oecumenische Leeskring Raak de wonden aan 

Over niet zien en toch geloven luidt de ondertitel van dit laatste boek van Tomáš Halík (Raak de won-
den aan). Wie de pijn in de wereld niet serieus neemt kan God niet belijden, zo stelt de schrijver. Het 
verhaal van Thomas die Jezus’ wonden aan wil raken vormt zijn uitgangspunt. 
Het boek wordt gelezen in de Veertigdagentijd op dinsdag 18 februari, 3, 17 en 31 maart om 
20.00 uur in de Dominicanenkerk. Begeleiders zijn pastor Anneke Grunder en ds. Iemke Epema. 
Deelnamekosten bedragen € 5 per avond, inclusief koffi  e en thee. Het is de bedoeling dat deelnemers 
aan de leeskring het boek zelf aanschaff en (prijs € 19,90). Opgave bij ds. Iemke Epema (038 4542366 
of dsIemkeEpema@oosterkerk.nl). 

Cursus ‘Luisteren naar Gods stem’ 
Veel mensen hebben wel eens ervaren dat je bij het lezen in de Bijbel of tijdens een preek iets ontvangt dat echt ‘voor jou’ is. Alsof 
God rechtstreeks iets tegen je zegt. Zou je daar meer van kunnen leren? Niet alleen voor jezelf, maar ook tot zegen voor elkaar?
Vanuit de Sionskerk wordt in dit verband de cursus ‘Luisteren naar Gods stem’ aangeboden. Het zijn drie avonden, met stukjes 
onderwijs, groepsgesprek en het oefenen in ‘werkelijk luisteren’. Het is de bedoeling een Bijbelse basis te geven en toerusting en 
handvatten voor de praktijk.
De onderwerpen zijn: avond 1: Wandelen met God, over de relatie met God;
 avond 2: Wacht op de Heer, over tijd nemen, stil worden en verwachting;
 avond 3: Rivieren van levend water, over Gods Geest in en door ons.
In de toerusting komen ook zaken aan de orde zoals: Hoe spreekt God? Hoe weet ik of iets van God is? Hoe kan ik stil worden? 
Welke obstakels kunnen er zijn?
Data en tijd: woensdag 15, 22 en 29 april 2020, vanaf 19.45 / Plaats: Oelerbeek 12, Zwolle.
De leiding ligt in handen van Dineke van Veluwen en Henriët Ferguson; er kunnen maximaal tien deelnemers meedoen. 
Meer informatie en opgave: mail naar dineke.van.veluwen@hetnet.nl of bel Henriët: 038 4578998. 
Zie ook de website www.ewv.nl, onder ‘vorming’.
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Aandacht voor

Fototentoonstelling in Academiehuis de Grote Kerk 
In de tentoonstelling Dit is mijn verhaal in de Grote Kerk vertellen achttien jonge christenen over een kantelpunt in hun leven. Zij 
koppelen hun persoonlijke verhaal aan een Bijbelverhaal dat hen in die periode hoop en inspiratie gaf. De tentoonstelling schetst een 
eigentijds beeld van wat het betekent om vandaag de dag jong en christen te zijn. 
Dit is mijn verhaal is een productie van het Bijbels Museum en is tot en met 12 april 2020 te zien. 
Voor de tentoonstelling selecteerde het Bijbels Museum jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. 
De achttien jonge christenen – een aantal uit Zwolle en omgeving – beleven hun protestantse, 
katholieke of oosters-orthodoxe geloof allemaal op hun eigen manier. Ook hun culturele achter-
gronden lopen sterk uiteen. De verhalen over vriendschap, vergeven, loslaten, acceptatie, durven 
zijn wie je bent, zijn zeer persoonlijk en tegelijk universeel. Carolien Croon, directeur Bijbels 
Museum: ‘De jongeren vertellen over de tegenslagen en obstakels in hun leven. Zó open, alsof 
dat de gewoonste zaak van de wereld is. Hun verhalen raken me diep.’ Het onderzoek voor de 
tentoonstelling is gedaan door theoloog en auteur Janneke Stegeman. Zij interviewde tientallen 
jonge christenen uit heel Nederland. 
De tentoonstelling bestaat uit levensgrote fotoportretten van twaalf verhalenvertellers. Deze krach-
tige en tegelijk kwetsbare portretten zijn gemaakt door Zilveren Camera winnaar Cigdem Yuksel. 
De verhalen van deze twaalf jongeren zijn te beluisteren in begeleidende audiodocumentaires, 
geproduceerd door Maartje Duin en Lotte van Gaalen. De overige zes vertellen hun verhaal in een 
video (gemaakt door Sanne Rovers, met animaties van Tess Martin). Bij de tentoonstelling ver-
scheen een publicatie met de verhalen van de achttien jongeren en de foto’s van Cigdem Yuksel. 
De publicatie is uitgegeven door KokBoekencentrum. Prijs: €24,99.

Een van de verhalenvertellers van de fototentoonstelling: Refelinio / foto: Cigdem Yuksel

Stichting Muziek met een Plus organiseert 
op 29 maart 2020 een meezingversie van 
de Johannes Passion van J.S. Bach. Het 
gaat om een verkorte versie, waarbij een 
selectie uit het werk wordt gezongen. Er 
wordt een orkest van (aankomend) pro-
fessionele musici gevormd en zangeres 
Ineke de Vylder zal enkele solo’s zingen. 
Daarnaast zorgt een verteller ervoor dat 

het passieverhaal in zijn geheel verteld 
wordt. Het basiskoor wordt gevormd 
door Musica Vocalis en het geheel staat 
onder leiding van Raghna Wissink. 
Projectzangers kunnen zich aanmelden tot 
11 februari 2020. 
Van projectzangers wordt verwacht dat 
ze zelfstandig de partij kunnen instuderen 
en deze op de eerste repetitie kennen. 

Praktische informatie:
• repetities op 6, 14, 27 en 28 maart
• locatie: De Hoofdhof en hotel Wientjes
• kosten deelname: € 40,- 
  (exclusief koffie en thee)
• bladmuziek wordt digitaal toegestuurd
• opgave via jantine.kramer@ziggo.nl.

Je slaagt voor je middelbare school, maar 
je hebt geen idee wat je wilt. Wat is voor 
jou belangrijk? Waar ligt jouw hart? 
Waarin maak jij het verschil?
Je bent begonnen aan je studie, het blijkt 
toch niet jouw studie te zijn en je stopt 
weer. En nu? Wat past wel bij je? Hoe 
kan je dat ontdekken?
Je beroepsopleiding is wel echt iets voor 
jou, maar om nu al te gaan werken … Er 
mist nog iets. Je wilt eerst wat ervaringen 
opdoen en steviger in je schoenen staan. 
Tijd voor een jaartje er tussenUIT!
Om antwoorden te zoeken op vragen, 

iets te betekenen voor je omgeving en 
te groeien in discipelschap is er het UIT 
Vormingsjaar. Je stapt een jaar UIT je 
routine, gaat aan de slag met jezelf, en 
vindt uitdaging tijdens toffe stages in je 
kerk en een maatschappelijke organisatie. 
Daarnaast volg je één dag per week ver-
diepende trainingen, je wordt gecoacht en 
je krijgt de vrijheid om zelf initiatieven te 
ontplooien. Kortom, het is een jaar dat je 
vormt voor je leven!
Het UIT Vormingsjaar is een initiatief 
vanuit Youth for Christ Zwolle. De letters 
van UIT staan voor Uniek, Inspirerend en 

Toekomstgericht. Uniek, omdat dit een 
praktisch tussenjaar in de eigen omgeving, 
waarbij wordt gekeken wat bij iemand past. 
Inspirerend, want er is ontmoeting met 
veel verschillende mensen en de jongeren 
gaan op zoek naar de eigen identiteit en 
naar uitdagingen. En Toekomstgericht: 
hoe kun je van betekenis zijn en hoe ga je 
verder met je leven?
Meer weten? Kijk op www.uitjaar.nl of 
check de social media kanalen van Youth 
for Christ Zwolle. 

Meezingversie van de Johannes Passion

UIT Vormingsjaar in Zwolle
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SamenLoop voor Hoop in Park de Wezenlanden
Naastenliefde. Verbinding. Woorden die religies overstijgen en mensen met allerlei achtergronden samen kunnen brengen. Tijdens de 
SamenLoop voor Hoop (16 en 17 mei 2020) voelen mensen zich verbonden met zoveel andere mensen die daar op dat moment met 
hetzelfde doel wandelen: dat de dag komt waarop mensen niet meer hoeven te sterven aan kanker. Een ziekte als kanker kijkt niet naar 
afkomst en kan iedereen treffen, één op de drie mensen wordt vroeg of laat in zijn of haar leven getroffen door de ziekte.
SamenLoop voor Hoop is een evenement van KWF voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Tijdens het evenement lopen deel-
nemers in teams en lossen elkaar af, zodat uit elk team altijd iemand aan het wandelen is. De SamenLoop voor Hoop in Zwolle vindt 
plaats over een parcours in park de Wezenlanden. De deelnemers proberen hiermee geld in te zamelen voor KWF voor wetenschappe-
lijk onderzoek naar kanker. 
Naast de wandelestafette is er voor jong en oud van alles te bele-
ven, er is een braderie, volop muziek en allerlei bijzondere onder-
delen zoals de Kaarsenceremonie. Rondom het parcours staan 
op zaterdagavond om 23.00 uur duizenden kaarsenzakken met 
persoonlijke wensen en gedachtes waarmee mensen die ziek zijn 
worden gesteund en overledenen worden herdacht.
De organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers. Deelname aan 
de wandelestafette kost € 15. Dit komt direct ten goede aan de 
opbrengst. Toegang als bezoeker is gratis. Voor meer informatie: 
www.samenloopvoorhoop.nl/zwolle

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

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

Collectepenningen PGZ

Er zijn penningen verkrijgbaar van: € 0,20, € 0,50, € 1,-, € 2,-, 
€ 5,- en € 10,-. Verkoopadres: Kerkelijk Bureau; hier kan con-
tant, per pin of door middel van een eenmalige machtiging wor-
den betaald.

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.

Meer weten …

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

foto: Jeroen Drost

Beleid en bestuur



Hij werkte eerder als predikant in Maarssen en De Bilt, 
maar was ook actief in Rotterdam en Zoetermeer. Sinds 
22 december mag ds. Gert-Jan Codée zich voorganger van 
de Jeruzalemkerkgemeente van de PGZ noemen. Voor 
Gaandeweg sprak Heleen Grimmius met hem. ‘Ik ben in 
een actieve gemeente terechtgekomen.’

Studeerde Codée aanvankelijk geneeskunde, in zijn vierde 
jaar besloot hij over te stappen naar theologie, waar hij 
al tijdens zijn opleiding aan de slag ging als pastoraal 
werker. Ruim vierenhalf jaar werkte hij als predikant in 
De Bilt, waarna hij vertrok naar Maarssen. Daar werkte 
hij vijf jaar, tot hij beroepen werd door de Zwolse 
Jeruzalemkerkgemeente. 

Geroepen
‘Ik kende de Jeruzalemkerkgemeente al een beetje’, vertelt 
Codée. ‘In 2004 heb ik mijn preekbevoegdheid gehaald 
en sindsdien preekte ik er zo’n een tot twee keer per jaar. 
Toen ze mij vroegen om naar Zwolle te komen, moest ik 
daar natuurlijk wel even over nadenken. Ik heb ook een 
gezin met een vrouw en vier kinderen, voor hen is het 
ook een grote overgang. Maar ik voelde me geroepen en 
na goed overleg met elkaar, hebben we de stap gezet.’ 

Gemoedelijk
Het bevalt het gezin Codée vooralsnog goed in Zwolle. 
‘De kinderen zijn net begonnen op hun nieuwe school en 
hoewel het wennen is in een nieuwe klas, zijn we overal 
heel hartelijk en gastvrij ontvangen’, vertelt hij. ‘Zowel 
op school als in de gemeente. Zwolle is een gemoedelijke 
stad, het leven is hier minder jachtig dan in de regio rond 
Utrecht. Tegelijk is Zwolle natuurlijk wel een echte stad, 
met stadse vragen als hoe we kerk kunnen zijn in deze 
tijd en voor de mensen in de wijk. Ik vind dat altijd heel 
boeiend en verheug me erop hiermee aan de slag te gaan.’ 

Gedragen van boven
Op 22 december werd Codée bevestigd in de Jeruzalem-
kerk. ‘Dat was heel indrukwekkend’, blikt hij terug. ‘De 
kerk zat vol en ik werd bevestigd door ds. De Leede, die 
als interim-voorzitter aan de Jeruzalemkerkgemeente ver-
bonden is. Bijzonder, want ik ken hem nog vanuit de 
opleiding. Maar zo’n bevestiging is best een beetje span-
nend, er komt heel wat op je af. Tegelijkertijd voelde ik 
me gedragen van boven; het is mooi om te mer-
ken dat ik het niet alleen hoef te doen.’ 
Direct na zijn bevestiging wachtte Codée een drukke 
periode, met de vele diensten rond Kerstmis voor de deur. 
‘Ik moest gelijk vol aan de bak’, vertelt hij. ‘Maar dat is 
niet erg. Je leert daardoor meteen de gemeente kennen en 
de kop is er direct af.’ 

Actieve gemeente
Hoewel hij nog maar kort actief is in de Jeruzalemkerk-
gemeente, heeft Codée toch al enkele verschillen met zijn 
oude wijkgemeente in Maarssen kunnen waarnemen. ‘Het 
afscheid in Maarssen was natuurlijk lastig’, vertelt hij. 
‘We hebben het er heel goed gehad en ik blijf me verbon-
den voelen met de kerk en de mensen. Dan is het best 
heftig om dat achter je te laten. Tegelijkertijd voel ik dat 
we ook bij de Jeruzalemkerk in een fijne gemeente terecht 
zijn gekomen. Wat me hier opvalt, is dat veel gemeente-
leden actief betrokken zijn bij de kerk: ze draaien mee 
in het pastoraat, doen mee aan schoonmaakochtenden, 
nemen kosterwerkzaamheden voor hun rekening, zijn 
actief in het jeugdwerk, noem maar op. Zo’n actieve 
gemeente is heel fijn. Wat me ook opvalt, is dat er veel 
jonge mensen in de kerk zitten, die bovendien loyaal zijn 
aan hun wijk. Dat is heel mooi om te zien. Ik kan toch wel 
merken dat de mensen in Zwolle wat kerkelijker zijn dan 
in het meer geseculariseerde midden van het land.’ 

Gedeeld verlangen
Ook met de Zwolse collega’s klikt het goed. Codée: ‘Bij 
mijn diensten van verbintenis en intrede was een groot 
deel van hen aanwezig. Ik vind het erg leuk om deel uit 
te maken van een team, dat is beter dan dat je alles op 
eigen houtje moet doen. Ik merk dat hoewel iedere wijk-
gemeente in Zwolle zijn eigen identiteit heeft, er een 
gedeeld verlangen en gevoel van saamhorigheid is. Dat 
vind ik mooi. Zo kunnen we van elkaar leren.’ 

Verbinding
Voor de toekomst hoopt Codée verbinding te brengen. 
‘Hoewel je dat natuurlijk met elkaar doet’, vervolgt hij. 
‘Als dominee hoop ik daar een positieve bijdrage aan te 
kunnen leveren. De boodschap van de Bijbel is niet voor 
een select groepje mensen, maar ook buiten de muren 
van de kerk belangrijk. Gelukkig sta ik daarin niet alleen, 
maar wil de gemeente dat ook.’ 

16

Interview ds. Codée 
“Werken in de stad 
  is boeiend”

Beleid en bestuur
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Veertigdagenvespers in de Adventskerk
Op Aswoensdag (26 februari) is om 19.00 uur een oecumenische viering in de Jozefkerk. Ds. Nelleke Eygenraam gaat voor, samen 
met een rooms-katholieke pastor. Op de woensdagen vanaf 4 maart tot en met 1 april is er om 19.00 uur een Veertigdagenvesper in 
de Adventskerk. De vieringen worden voorbereid door een werkgroep. 

Opendeurdiensten in de Adventskerk 
In de komende periode staan er twee opendeurdiensten gepland in de Adventskerk in Zwolle-Zuid. Het jaarthema ‘Vrijheid’ zal in 
beide diensten ons startpunt zijn. 
Op 8 maart (19.00 uur) gaat Ineke Adriaansz, voorganger en docent zingeving, voor. Zij is wellicht voor sommigen een bekende 
van vroeger uit de Adventskerk. Gospelkoor Colors of Faith (zie foto) uit Hattem zorgt voor de muziek.
Op 19 april (19.00 uur) is Hans van Ark uit Wapenveld de voorganger, hij is landelijk missionair predikant. 
Muzikale medewerking wordt dan verzorgd door BlaF: Bert Letwory 
and Friends. Bert weet altijd een muzikale groep samen te stellen – al 
dan niet met Adventskerkleden – die met een paar keer repeteren een 
verrassend optreden verzorgen. 
De opendeurdiensten zijn laagdrempelig, voor jong en oud, en hoeven 
niet volgens de vaste liturgie te verlopen. De voorbereidingen moeten 
nog gedaan worden, dus inhoudelijk blijft het nog een verrassing. 
Mocht je willen meehelpen, dan horen we dat graag 
(opendeurdiensten@adventskerk.nl of tel. 06-22355981).
Je bent welkom, of je nu vaak in de kerk komt of (bijna) nooit. 
Na afloop is er koffie en gelegenheid om na te praten. 

Bij de kerkdiensten

Tot aan de Veertigdagentijd en nog op 
enkele zondagen na Pasen wordt in de 
Grote Kerk in de vieringen aandacht 
besteed aan Dietrich Bonhoeffer (1906-
1945). Gebeden, gedichten, meditaties 
en brieven zijn het uitganspunt voor de 
vieringen. Zijn gedachten blijven prikkelen 
en stimuleren om over allerlei Bijbelse 
thema’s na te blijven denken, met name 
ook over de verhouding ‘kerk en wereld’. 
Zijn zus, Suzanne Dress-Bonhoeffer, zei 
in een interview met Trouw (9 april 1977): 

‘Hij verzette zich tegen een reservaat voor 
God in de vrome harten of in het getto van 
de kerk’. 
In de Veertigdagentijd worden de introïtus-
antifonen voor de verschillende zondagen 
als uitgangspunt voor de vieringen genomen. 
Zo wordt – traditiegetrouw op de eerste 
zondag – begonnen met: ‘Roept hij Mij 
aan …’. Hier gaat het dan over het span-
nende gesprek tussen God en mens, het 
besef gehoord te worden of juist niet. Over 
het spreken van God en zijn zwijgen, over 

aangevochten bestaan.
Op een andere zondag gaat het over ont-
ferming, over spiritualiteit van ‘de weg’, 
over hoop en isolement. Voor een mooi 
overzicht van deze antifonen kan men het 
Liedboek raadplegen (Lied 535). 
Naast deze thema’s in deze bijzondere 
periode van de kerk zal er weer indrin-
gende, mooie muziek klinken in de Stille 
Week en op Paaszondag (zie pagina 19). 

De vieringen in de Grote Kerk 

De viering van Wereldgebedsdag wordt 
ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een 
ander land. Tijdens de gebedsdienst wordt 
ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn 
op de uitleg en de praktische toepassing 
van Bijbelse teksten: mensen delen elkaars 
zorgen, luisteren naar elkaar en voelen zich 
daardoor ook solidair met elkaar.

Op Wereldgebedsdag (elke eerste vrijdag 
in maart) vinden gedurende 24 uur ergens 
in de wereld – 183 landen doen mee – bij-
eenkomsten plaats, waar dezelfde noden 
voor God gebracht worden, dezelfde gebe-
den worden gebeden en dezelfde schriftge-
deelten worden gelezen. Als de zon in het 
verre oosten opgaat over de eilanden in de 

Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste 
diensten gehouden.
Op vrijdag 6 maart is ’s middags om 
15.00 uur een viering in Zwolle in de 
Kievietsbloem (Patriottenlaan), voorganger 
is ds. Nelleke Eygenraam. 
Kijk voor meer informatie over Wereld-
gebedsdag op www.wereldgebedsdag.nl.

Wereldgebedsdag
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In de week voor Pasen, van maandag 6 
tot en met zaterdag 11 april, worden er in 
de Stinskerk vespers georganiseerd. Zo 
wordt een week lang stilgestaan bij het 

lijden van Jezus, voor Hij voor ons aan 
het kruis stierf. Op vrijdag is er een regu-
liere dienst waarin het avondmaal gevierd 
wordt. Deze korte diensten van een half 

uur beginnen om 19.30 uur. Er wordt een 
Bijbelgedeelte uit het lijdensevangelie 
gelezen, er wordt gezongen, gebeden en 
ook zijn er stiltemomenten.

Vespers in de Stinskerk

Bij de kerkdiensten

Cantatedienst, Goede Vrijdag en Pasen in de Grote Kerk

In de cantatedienst van 9 februari (17.00 uur) klinkt in de Grote Kerk het Kyrie uit de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach. 
Op Goede Vrijdag (om 22.00 uur) wordt de Marcuspassie van Berry van Berkum gezongen, gevolgd door het Oster-Oratorium van 
Bach op Eerste Paasdag (17.00 uur). 
In de vieringen aan het begin van het jaar staat de in 1945 omgebrachte Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer centraal. Voor de can-
tatedienst in februari is daarom niet gekozen voor een Bachcantate, maar voor het Kyrie uit de Hohe Messe (BWV 232). In een brief 
aan zijn ouders beschrijft Bonhoeffer in 1943 de overweldigende indruk die deze muziek de eerste keer op hem maakte: “Toen zette 
het machtige ‘Kyrie eleison’ in en op dat ogenblik bestond er niets anders meer. Iets onbeschrijfelijks.”
Op Goede Vrijdag is gekozen voor een eigentijdse compositie: de Marcuspassie van Berry van Berkum. Deze passie, die in 2016 
voor het eerst klonk, is geschreven voor koor, cello, orgel en solisten. Renata Barnard verzorgde de tekst. Opvallend is dat de muziek 
voor de evangelist voor vrouwenstem is geschreven. Berry van Berkum is sinds 2011 organist van de Nicolaïkerk te Utrecht. Ook is 
hij sinds 2017 organist van de Dominicanenkerk in Zwolle.
Pasen vieren we in de Grote Kerk met Bachs Oster-Oratorium (BWV 249). Dit door Bach meermaals bewerkte oratorium is gedeel-
telijk gebaseerd op een voor de verjaardag van Hertog Christian von Saksen-Weissenfels gecomponeerde cantate. 
Kyrie, Marcuspassie en Oster-Oratorium worden in de Grote Kerk gespeeld en gezongen door de Michaëlscantorij, Musica 
Michaelis en solisten onder leiding van Toon Hagen. 

In de Bijbel & Kunstdiensten is er aan-
dacht voor de rol van de Bijbel een rol in 
de kunst. Dominee Hélène Evers vertelt er 
over, via de beamer wordt gekeken naar 

werken. In dit speciale Rembrandtjaar 
staan we vanzelfsprekend stil bij 
Rembrandt. Op 1 maart (19.00 uur) staan 
de door hem geschilderde apostelen van 

Jezus Christus centraal. Organist is Gert 
Hendriks en Jeroen Knol speelt viool.

Bijbel- & kunstdienst in de Sionskerk 

Kliederkerk
Op 15 maart is er van 16.00 tot 17.30 uur weer Kliederkerk in de Sionskerk: een laagdrempelige bijeenkomst voor jonge gezinnen met 
kinderen van 0 tot 10 jaar. Een speciale ‘kerkdienst’ op zondagmiddag waar je samen van alles beleeft rondom een thema, dit keer: de 
Heilige Geest. Er wordt begonnen met spelletjes of het maken van knutselwerken die met het thema te maken hebben. Daarna volgt (in 
de kring) een korte viering: zingen, lezen uit de Bijbel, bidden, een korte vertelling of een filmpje. Tot besluit wordt er samen gegeten. 
Bij Kliederkerk zijn ook je vrienden en hun kinderen welkom! Meer informatie staat op de website kliederkerk.nl.

foto: Tineke Vlaming
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maandag 6 april

ADVENTSKERK
19.30 uur ds. I.P. Epema, vesper 
 gezamenlijk met Oosterkerk 

STINSKERK
19.30 uur vesper

LUTHERSE KERK
19.30 uur  vesper

dinsdag 7 april

ADVENTSKERK
19.30 uur ds. N.A. Eygenraam, vesper 
 gezamenlijk met Oosterkerk 

STINSKERK
19.30 uur vesper

LUTHERSE KERK
19.30 uur  vesper

woensdag 8 april   

ADVENTSKERK
19.30 uur ds. J.T. Tissink vesper
 gezamenlijk met Oosterkerk 

STINSKERK
19.30 uur vesper

LUTHERSE KERK
19.30 uur  vesper

donderdag 9 april Witte Donderdag

ADVENTSKERK
locatie Oosterkerk gezamenlijke viering

OOSTERKERK
19.30 uur ds. N.A. Eygenraam & 
 ds. I.P. Epema, Schrift & Tafel 
 gezamenlijk met Adventskerk

OPEN KRING
19.30 uur ds. C. Baljeu 
 Maaltijd van de Heer

SIONSKERK
19.00 uur ds. H. Evers 
 Kinderdienst

STINSKERK
19.30 uur  vesper

HOOFDHOF
19.30 uur  ds. J.M. Rohaan

LUTHERSE KERK
19.30 uur  ds. M.E. Jonker 
 Heilig Avondmaal

vrijdag 10 april Goede Vrijdag

ADVENTSKERK 
19.30 uur ds. J.T. Tissink 
 Wake bij het kruis

GROTE KERK
22.00 uur Michaëlsviering: Marcuspassie

JERUZALEMKERK
19.30 uur ds. G.J. Codée

OOSTERKERK 
19.30 uur ds. E. Urban
 Passion

OPEN KRING
19.30 uur ds. A. Zweers

SIONSKERK
19.00 uur ds. H. Evers 
 Heilig Avondmaal

STINSKERK
19.30 uur ds. E. van ’t Slot, Zwolle 
 Heilig Avondmaal 

HOOFDHOF
19.30 uur  ds. J.M. Rohaan

LUTHERSE KERK
19.30 uur  ds. M.E. Jonker

BERKUMSTEDE 
15.00 uur ds. G. Klapwijk
 Heilig Avondmaal

RIVIERENHOF
10.00 uur ds. H. Evers 
 Heilig Avondmaal

zaterdag 11 april Stille Zaterdag

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam
 Morgengebed
 gezamenlijk met Oosterkerk
22.00 uur Paaswake
 gezamenlijk in Oosterkerk

OOSTERKERK 
9.30 uur Morgengebed 
 gezamenlijk in Adventskerk
22.00 uur ds. J.T. Tissink en I.P. Epema 
 Paaswake 
 gezamenlijk met Adventskerk

OPEN KRING
21.30 uur ds. C. Baljeu 
 Maaltijd van de Heer

STINSKERK
19.30uur  vesper

HOOFDHOF
21.00 uur  ds. J.M. Rohaan

LUTHERSE KERK
21.30 uur  ds. M.E. Jonker

zondag 12 april Eerste Paasdag

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam
 
GROTE KERK
17.00 uur ds. J. Doelman 
 Michaëlsviering: Cantate 

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
17.00 uur ds. G.J. Codée

OOSTERKERK
9.00 uur ds. I.P. Epema Kinderdienst
10.30 uur ds. E. Urban
14.00 uur PERKI-dienst

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. R. van Putten

STINSKERK
9.30 uur  ds. G.C. van Rheenen 
19.00 uur Avondontmoetingsdienst 
 Westenhage

EGLISE WALLONNE
10.30 uur pasteur  R. Roukema

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J.M. Rohaan

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker 
 Heilig Avondmaal

ISALA
10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff

REHOBOTH
9.30 uur ds. J.A. Woudenberg, Vaassen
 muzikale medewerking: Felicia 
 Westerhof en Hans van Dongen

RIVIERENHOF
10.00 uur ds. W. Ferguson 

ZONNEHUIS
11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

maandag 13 april Tweede Paasdag

JERUZALEMKERK
9.30 uur  Viering

Diensten Stille Week en Pasen
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9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam 

Wind in de Zeilen-dienst

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

19.00 uur ds. I. Adriaansz 
Opendeurdienst

19.00 uur
40-dagenvesper in samenwerking 

met voorbereidingsgroep

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

Doopdienst

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam 

9.30 uur
dhr. D.J. Steenbergen 

Wind in de Zeilendienst

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur ds. J.T. Tissink 
Wind in de Zeilendienst

19.00 uur ds. J.P. van Ark 
Opendeurdienst

9.30 uur
dhr. R. van de Belt

9.30 uur
dhr. D.J. Steenbergen Kerk-

School-Gezins-dienst

De kerkdiensten op deze pagina’s zijn vermeld voor zover bij de redactie bekend op 20 januari 2020.

17.00 uur
ds. H. Bousema 

Michaëlsviering: vesper 

17.00 uur
ds. E. Jonker 

Michaëlsviering m.m.v. cantorij 

17.00 uur
Michaëlsviering: Taizé

17.00 uur
ds. M. van Beusichem

Michaëlsviering 

17.00 uur
mw. C. van Stappen 
en dhr. R. Kanning

Michaëlsviering: vesper  

17.00 uur
ds. I.P. Epema 

Michaëlsviering m.m.v. cantorij 

17.00 uur
ds. N.A. Eygenraam 

Michaëlsviering

17.00 uur mw. E. Rademaker-
Vos en dhr. H. Steenbergen 

Michaëlsviering: vesper 

 
17.00 uur

Michaëlsviering: vesper 

17.00 uur
ds. N.A. Eygenraam 

Michaëlsviering m.m.v. cantorij

17.00 uur
ds. E. van ’t Slot

Michaëlsviering: Cantate 

10.00 uur
ds. I.P. Epema 

Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. E. Urban doopdienst 

10.00 uur
ds. I.P. Epema

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

10.00 uur
ds. I.P. Epema

10.00 uur
ds. E. Urban

10.00 uur
ds. I.P. Epema 

10.00 uur ds. I.P. Epema
19.00 uur ds. I.P. Epema, vesper 
m.m.v. de Zwolse Cantorij o.l.v. 

Rudie Altelaar

10.00 uur
ds. I.P. Epema

Doopdienst 

10.00 uur
ds. J.T. Tissink

10.00 uur
ds. J.T. Tissink
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9.30 uur 
ds. G.J. Codée

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

9.30 uur
ds. H. de Jong, Kampen

17.00 uur
ds. G.J. Codée

9.30 uur
ds. G.J. Codée

17.00 uur
ds. P. Baas, Houten

9.30 uur
ds. G.J. Codée

17.00 uur
ds. B. Jongeneel, Apeldoorn

15.00 uur
ds. G.J. Codée

19.30 uur
ds. G.J. Codée

9.30 uur ds. G.J. Codée 
voorber. Heilig Avondmaal

17.00 uur
ds. W. Dekker, Oosterwolde

9.30 uur ds. G.J. Codée 
Heilig Avondmaal

17.00 uur ds. G.J. Codée
voortz. en dankz HA

9.30 uur
ds. J.A. Brussaard, Barneveld

17.00 uur
ds. P. Veerman, Katwijk aan Zee

9.30 uur ds. K. van Meijeren, Ede
Doop-/Belijdenisdienst

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

9.30 uur
ds. G.J. van Meijeren, 

’s Graveland
17.00 uur ds. G.J. Codée

9.30 uur
ds. G.J. Codée Doopdienst

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

9.30 uur
dr. Joh. van Holten, Nunspeet

17.00 uur ds. C.G. Visser, 
Kootwijkerbroek

zondag 
9 februari

zondag 
16 februari

zondag 
23 februari

zondag 
1 maart

zondag 
8 maart

woensdag 
11 maart 
Biddag

zondag 
15 maart

zondag 
22 maart

zondag 
29 maart

zondag 
5 april

Palmpasen

zondag 
19 april

zondag 
26 april

Adventskerk
Talmaplein 2
Zwolle-Zuid
038-4651360

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

dhr. D.J. Steenbergen
tel. scriba: 038-4652967

www.adventskerk.nl

Grote Kerk
Grote Markt 18
Zwolle-Centrum

038-4212512
tel. contactpersoon: 

038-4542999

www.academiehuis.nl/
stadskerk

Jeruzalemkerk
Windesheimstraat 1
Zwolle-Assendorp

038-4212443
06-19440859

tel. scriba: 038 4652814

jeruzalemkerk.pknzwolle.nl

Oosterkerk
Bagijnesingel 17
Zwolle-Centrum

038-4535064
06-33205179
ds. E. Urban

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

www.oosterkerk.nl

De diensten in de Stille Week en op Eerste en Tweede Paasdag staan in het schema op pagina 19
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9.30 uur

pastor H. Schoorlemmer 

9.30 uur
ds. M.E. Dijk

9.30 uur
ds. C. Baljeu 

Maaltijd van de Heer
m.m.v. het Open Kring koor

9.30 uur
mw. J. van der Zee

9.30 uur
ds. C. Baljeu 

9.30 uur
ds. A. Pietersma

 

9.30 uur
ds. S. van der Zee

9.30 uur
ds. C. Baljeu 

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
ds. C. Baljeu

dienst samen met/in Stinskerk

9.30 uur
ds. I.P. Epema

10.00 uur
ds. E. Jans, Oldemarkt

10.00 uur
kand. E. Jonker, De Bilt

10.00 uur ds. H. Evers 
Kinderdienst m.m.v. 

De Bromvlieg
19.00 uur ds. H. Evers 
Bijbel & Kunstdienst

10.00 uur
ds. J.P. van Ark

18.45 uur 
ds.C. Baljeu, Opendeurdienst

19.30 uur
ds. H. Evers

10.00 uur
ds. H. Evers Philadelphiadienst

16.00 uur
ds. H. Evers Kliederkerk

10.00 uur
ds. R. van Putten

10.00 uur
ds. H. Evers m.m.v. Kavoca
12.30 uur dhr. H. van Dam 

Interactieve dienst

10.00 uur
ds. H. Evers 

10.00 uur
ds. H. Evers 

18.45 uur 
ds. Evers, Opendeurdienst

10.00 uur
ds. G.C. van Rheenen, Zwolle

10.00 uur
ds. H. Evers Heilig Avondmaal

18.45 uur
ds. J. Woltinge 

10.00 uur
ds. H.J. van Maanen, IJsselmuiden

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur
ds. B. Lammers, Heerde 

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur
ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur
ds. M. Zoeteweij, Lemele

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

19.30 uur
ds. G.C. van Rheenen

10.00 uur
ds. G.C. van Rheenen Doopdienst
19.00 uur Avondontmoetings-

dienst Westenhage

10.00 uur
ds. A.H. van Veluw, IJsselmuiden

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

 10.00 uur
ds. G. Timmer, Kampen

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur ds. G.C. van Rheenen  
Belijdenisdienst

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur
dhr. J. Knol StinsContaKtdienst 
19.00 uur Avondontmoetings-

dienst Westenhage

9.30 uur ds. C. Baljeu 
dienst samen met Open Kring
19.00 uur Avondontmoetings-

dienst Westenhage

10.00 uur ds. G.C. van Rheenen 
StinsContaKtdienst: Kerk en 

School
19.00 uur Avondontmoetings-

dienst Westenhage

10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

10.30 uur
pasteur R. Myngkong

10.30 uur
pasteur A. Pietersma

10.30 uur
mw. D. Zantingh

Open Kring
Hofstedestraat 1

Zwolle-Stadshagen
038-4204558
ds. C. Baljeu

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 

tel. scriba's: 038-4227212
038-4544719

www.sionskerkzwolle.nl

Stinskerk
Westenholterweg 19
Zwolle-Westenholte

038-4212614
06-45135706

ds. G.C. van Rheenen
mw. L. Brugmans

tel. scriba: 038-4215164

www.stinskerk.nl

Eglise Wallonne
Waalse Kerk

Schoutenstraat 4
8011 NX Zwolle 
ds. R. Roukema

038-4533557
tel. secrétaire 
06-40063459

www.waalsekerkzwolle.nl

zondag 
9 februari

zondag 
16 februari

zondag 
23 februari

zondag 
1 maart

zondag 
8 maart

woensdag 
11 maart 
Biddag

zondag 
15 maart

zondag 
22 maart

zondag 
29 maart

zondag 
5 april

Palmpasen

zondag 
19 april

zondag 
26 april

10.30 uur
pasteur E. van Hilten-Matthijsen

De diensten in de Stille Week en op Eerste en Tweede Paasdag staan in het schema op pagina 19
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De Hoofdhof
Kerkweg 26

Zwolle-Berkum
ds. J. M. Rohaan

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 mw. T. Sloot
REHOBOTH 10.00 uur ds. A.H. van Veluw, IJsselmuiden
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur dhr. M. Hermse
REHOBOTH 10.00 uur ds. T. Dankers, Dalfsen
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Mulder
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins

ISALA 10.00 uur ds. A.J. Hasker
REHOBOTH 10.00 uur dhr. A. de Wit, Utrecht
ZONNEHUIS 11.30 uur 

ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH 10.00 uur ds. J. Kuik, Kampen
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. B. Dingjan-Willemse
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. Z. Hazelhorst

ISALA 10.00 uur mw. T. Sloot
REHOBOTH 10.00 uur dhr. H. Esselink, Zwolle
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur ds. M. Overbosch-Mielke
REHOBOTH 10.00 uur dhr. S. Bakker, Urk
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Knol
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. L. Burggraaff

ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH 10.00 uur ds. J.H.N. Veldhuysen, Kampen
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins

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 9 februari Exploitatie PGZ
zondag 16 februari Studentenpastoraat
zondag 23 februari Stille Hulp
woensdag 26 februari Kerk in Actie
zondag 1 maart Zending / GZB
zondag 8 maart Wijkkas
woensdag 11 maart Zwols diaconaal doel
zondag 15 maart Onderhoud kerkgebouwen
zondag 22 maart Exploitatie PGZ
zondag 29 maart Onderhoud orgels
zondag 5 april Vakantieweken gehandicapten
zondag 12 april Paascollecte
maandag 13 april Paascollecte
zondag 19 april Door wijkdiaconie vast te stellen 
zondag 26 april  Diaconale Noodhulp
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9.30 uur
ds. J.M. Rohaan 

m.m.v. de Bromvlieg

9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle

9.30 uur
mw. D. Lips 

m.m.v. blokfluitgroep FEW

 9.30 uur
ds. P.D. Wolthaus, Zutphen

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan

9.30 uur
ds. M.B. Nieuwkoop, Zwolle

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan 

Jeugddienst
19.00 uurvesper

9.30 uur
ds. J. Bos, Rolde

9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle

9.30 uur
ds. B. Woord, Almere

9.30 uur
ds. L. Burggraaff, Zwolle

 
10.00 uur

ds. M.E. Jonker 
locatie: Waalse Kerk

 
10.00 uur

ds. E. de Fouw
locatie: ELG Kampen

 
10.00 uur

ds. T.K. van Dam 
Heilig Avondmaal 

locatie: Waalse Kerk
 

10.00 uur 
locatie: te gast in de Oosterkerk

 
10.00 uur

ds. M.E. Jonker 
locatie: Waalse Kerk

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. M.E. Jonker 
m.m.v. cantorij 

o.l.v. Gea Hoven

10.00 uur
ds. M. Diepenbroek

 

10.00 uur
ds. M. E. Jonker

10.00 uur 
ds. M. Boersma

10.00 uur
ds. B. Zitman

zondag 
9 februari

zondag 
16 februari

zondag 
23 februari

zondag 
1 maart

zondag 
8 maart

woensdag 
11 maart 
Biddag

zondag 
15 maart

zondag 
22 maart

zondag 
29 maart

zondag 
5 april

Palmpasen

zondag 
19 april

zondag 
26 april

ISALA 10.00 uur dhr. M. Hermse
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Mulder
REHOBOTH 10.00 uur ds. J.P. van Ark, Wapenveld
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. J. Gerretzen-Veldhuis

ISALA 10.00 uur  mw. T. Sloot
REHOBOTH  9.30 uur  ds. H. Marsman, Deventer
ZONNEHUIS 11.30 uur  mw. T. Lips

ISALA 10.00 uur dhr. M. Hermse
REHOBOTH 9.30 uur dhr. M.R.J. Westerduin, Doorn
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins

ISALA 10.00 uur ds. M. Overbosch-Mielke
REHOBOTH 9.30 uur ds. H. de Jong, Kampen
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Mulder
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. Z. Hazelhorst

Stille Week en Eerste en Tweede Paasdag staan op pagina 19
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Overlijden melden: 038-4536320 
24 uur per dag bereikbaar
www.meander-uitvaartbegeleiding.nl

KoperBrendageïnspireerd  
  door mensen

Liefde voor  
   het vak,

Resultaat
dankzij 
Jurgen

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

Particuliere verhuizingen
Projectverhuizingen
Nationaal en internationaal 
Verhuisdirigente
Kunst en antiek verhuizen
Seniorenverhuizing
Schoonmaakservice
Handyman
Opslag

038 465 65 60  
Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle  

info@utshersevoort.nl  
www.utshersevoort.nl

uw verhuizing 
een frisse start

‘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


