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Blijf niet staren

Gezocht!
Materiaal Gereformeerde Kerk
Heeft u nog materiaal liggen van een vereniging,
vergadering, bijzondere ontmoeting van
de Gereformeerde Kerk? En wilt u er wel van af?
Lever het in bij het Kerkelijk Bureau (als dat straks weer open is)
administratie@pknzwolle.nl

De eerste gegevens van actie kerkbalans
geven aan dat de toezeggingen gelijk zijn gebleven
met vorig jaar. Dat is positief!
Lees het artikel op: www.pknzwolle.nl

Marietje Kluiver-Noteboom

Uitvaartverzorging

Uitvaartzorg en begeleiding naar uw wens: dat is mijn passie!
Na bijna 23 jaar voor een grote organisatie te hebben gewerkt, heb ik de stap gezet om als zelfstandig uitvaartondernemer
een start te maken. In die jaren van ervaring als uitvaartverzorger, heb ik geleerd te luisteren naar de wensen van nabestaanden. Ook nu als zelfstandig uitvaartondernemer zal ik zorgen dat uw wensen tot hun recht komen tijdens de uitvaart.
Een overlijden is voor u als nabestaande een vaak zeer emotionele gebeurtenis waarbij er veel geregeld moet worden. Deze
zorg wil ik u graag zoveel mogelijk uit handen nemen, u daarbij correct en optimaal begeleiden op een eerlijke, hartelijke manier, met oog voor detail. Dat houdt ook in dat u daarbij een duidelijke kostenindicatie van mij ontvangt.
Tevens wordt de afwikkeling van uw verzekeringsuitkering kosteloos verzorgd. Belangrijk is te weten dat u,
ongeacht waar u verzekerd bent, een beroep op mij kunt doen.
Als men door een uitzichtloze ziekte in een onthechtingsfase van het leven is gekomen of als men
een hoge leeftijd heeft bereikt, heeft men soms behoefte aan een ‘voorgesprek’. In dit gesprek
kan over uitvaartwensen worden gesproken en kunnen deze worden vastgelegd. Ook kan er
dan een indicatie van de kosten worden opgemaakt. Vanzelfsprekend kunnen de wensen
altijd aangepast worden. Een voorgesprek is vrijblijvend.
Wellicht belangrijk voor u om te weten, is dat ik gespecialiseerd ben in het begeleiden van
uitvaarten waarbij mensen met een verstandelijke beperking zijn betrokken. Zij worden, zo
mogelijk samen met de familie/begeleiding, actief betrokken bij de uitvaart zodat zij het
verlies op een eigen manier kunnen verwerken.
Het is mijn wens dat nabestaanden kunnen terugkijken op een liefdevol
en zorgvuldig geregeld afscheid. Uiteindelijk ben ik pas tevreden als
ook de nabestaanden dat zijn. Dat is mijn streven!
Dag en nacht bereikbaar!
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Blijf niet staren, nieuwsgierig makend thema, maar plotseling werden we met beide benen op de
grond gezet: een pandemie doet de wereld op haar grondvesten schudden. Opeens wordt ‘blijf
niet staren’ levende praktijk. Wat doen wij? Komen wij nog bij elkaar? Zo ja, hoe? Plotseling
zijn mensen onthand, velen eenzaam, mensen sterven zonder afscheid. Hoe gaan wij hier als
kerken mee om? Blijven wij staren of gaan wij aan de slag? Of is staren een vorm van bezinnen?
Saskia Dankers stelde een artikel samen over gemeente-zijn in coronatijd.
Het thema van dit nummer is gebaseerd op Hemelvaartsdag, de enige officiële vrije christelijke
feestdag, die geen ‘tweede’ kent. In het eerste hoofdstuk van het boek Handelingen, voert Jezus
omhoog. Zijn leerlingen staren hem na en worden wakker geschud: ‘… wat staan jullie naar
de hemel te kijken?’ De sinds vorig jaar voor de Protestantse Gemeente Berkum werkende ds.
Marijn Rohaan mediteert hierover. Ds. Simon van der Lugt van De Fontein, schreef een bijdrage
vanuit hetzelfde hoofdstuk.
Hoe zien ouderen de ontwikkelingen van de kerk de afgelopen vijftig jaar? Hoe zal de toekomst
zijn? Drie senioren hebben daarover nagedacht onder de titel: ‘wat is de rijkdom en wat de toekomst van de kerk?’ ‘Blijf niet staren’ betekent ook werken aan de schepping, Jan Woltinge
schrijft over groene theologie en dito kerk. Bertie Pauw stuurde naar aanleiding van het thema
twee gedichten in, die u verspreid in deze editie aantreft. Met het oog op 4 mei en 75 jaar bevrijding vroegen we aan Ingrid Petiet, voorzitter van de Zwolse Joodse Gemeenschap, een artikel te
schrijven over ‘herdenken anno 2020’.
Het zomernummer heeft als thema: ‘Opladen!’ Deadline voor kopij is zaterdag 30 mei. Het
herfstnummer zal het thema ‘Als reukwerk’ meekrijgen. Blijf niet staren naar deze redactionele
inleiding. Ga lezen! We kunnen wel wat bemoedigende woorden gebruiken.
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Aanleveren kopij en foto’s:
De volgende Gaandeweg verschijnt in de week van 28 juni en loopt tot en met zaterdag 5 september 2020.
Artikelen dienen uiterlijk zaterdag 30 mei 2020 te zijn aangeleverd bij de redactie via:
kerkbladgaandeweg@gmail.com of schriftelijk bij het Kerkelijk Bureau. Wijkberichten kunnen tot en met
6 juni via e-mail aangeleverd worden.
Er is in Gaandeweg ruimte voor berichten uit de wijkgemeenten en aankondigingen van andere kerkelijk
gerelateerde activiteiten. De redactie beoordeelt of deze van belang zijn voor zoveel mogelijk lezers.
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Blijf niet staren ...
Ons leven ziet er door de corona-maatregelen totaal
anders uit dan anders. We zijn erdoor uit ons gewone
doen. We zoeken houvast en grip. De één vindt dat in
het geloof dat hem/haar tot steun is. De ander in dat
wat er in zijn/haar leven nog wél hetzelfde is en gelukkig doorgaat. Dat is menselijk. Mensen zijn niet zo dol
op verandering. En ook niet op loslaten. Maar tóch is
het thema voor deze meditatie: ‘Blijf niet staren’.
Zo rond Hemelvaart en Pinksteren denk ik daarbij aan
de leerlingen die naar de hemel staarden, toen Jezus
net met de wolk was opgenomen. Twee mannen in witte
gewaden zeiden daarop tegen hen: “Wat staan jullie naar
de hemel te kijken?” In andere woorden: Blijf niet staren
naar de hemel, richt je blik liever weer omlaag. Op aarde
zal het moeten gebeuren. Dáár ligt jullie opdracht ...
En dat is voor de kerk niet anders dan voor de discipelen van Jezus. De opdracht van de kerk is ook in de
wereld en niet in de hemel.
Als ik nadenk over staren, dan komt bijna automatisch
ook Lied 809 uit het nieuwe liedboek bij me op, door
Huub Oosterhuis geschreven bij Jesaja 43:18-19:
Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen
het is al begonnen, merk je het niet?
In de kerk kunnen we dat ook best goed, blijven staren
naar hoe het vroeger was. Omdat er zoveel mooie
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tijden zijn geweest en zoveel goede herinneringen. En
omdat de kerk van nu er anders (en helaas ook vaak
een stukje leger) uitziet op zondagmorgen. Maar zó
kijken, heeft een groot gevaar in zich. Namelijk dat je
mist welke mooie en nieuwe dingen God nu aan het
doen is. Mist welke vormen van kerk er nu al onder ons
gebeuren, onzichtbaar voor het oog op zondagmorgen.
De God van Israël is de God die uit een omgehakte
boom een nieuwe loot laat onspringen, die uit situaties
van onderdrukking nieuw leven laat ontstaan. Die in
elke tijd en in elke cultuur spreekt met zijn bevrijdende
woord. De God die steeds met nieuwe dingen bezig
is, ook nu. Onze opdracht is om dáár te zijn met onze
aandacht en kracht, waar de Geest al aan het werk is.
Leven gevend, hoop delend, inspirerend en verfrissend
als levend water.
Ds. Marijn Rohaan
(predikant Protestantse Gemeente ‘De Hoofdhof’
in Berkum)

Op deze pagina in Gaandeweg geeft de redactie het woord
aan iemand van buiten de PKN, dit keer is dat Simon van
der Lugt, predikant van de Fontein, Gereformeerde Kerk
vrijgemaakt te Zwolle-West.

foto: Tineke Vlaming

“Wat staan jullie naar de hemel te kijken?”
Handelingen 1: 10-11:
Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de
hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte
gewaden bij hen. Ze zeiden: “Galileeërs, wat staan jullie
daar naar de hemel te kijken? Jezus die uit jullie midden
in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.”
We staren elkaar zwijgend aan. Zojuist heeft het kabinet
nieuwe maatregelen afgekondigd. We zijn niet ver meer
van een complete maatschappelijke stilstand. Woorden
schieten even tekort. Wat gebeurt er met ons? Nou, in
elk geval roept dit een enorme dadendrang op. De initiatieven om deze crisis te boven te komen zijn talloos.
De creativiteit is geweldig, groot is de bereidheid om te
helpen. We houden ons aan de maatregelen en we durven
elkaar te corrigeren. Alles ten bate van ons lijfsbehoud,
en met name van de kwetsbaren.
Ook de leerlingen van Jezus werden tot de orde geroepen.
Zij stonden te staren naar de hemel. Ook zij hadden even
geen woorden meer. Het ene moment staat Jezus tussen je
in, het volgende is Hij verdwenen. Niet meer zo vertrouwd
in aardse gestalte te vinden tussen ons. Hij is in de hemel
opgenomen. Waren zij starend naar de hemel met Hem
even losgekomen van de aarde?

De engelenstem zet hen weer met beide benen op de
grond. Jezus komt terug. Het is een tijdelijk afscheid.
Dus breng zijn laatste woorden in praktijk. Had Hij
niet gezegd dat ze in Jeruzalem moeten wachten? Zij
zouden ondergedompeld worden in de Heilige Geest.
“Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug
naar Jeruzalem” noteert Lukas in alle eenvoud. Hij laat
erop volgen dat zij met een aantal anderen zich vurig en
eensgezind wijdden aan het gebed. Zij zaten dagen afgezonderd te wachten.
In afwachting van betere tijden leggen ook wij onszelf
beperkingen op. Ik merk dat ik momenten heb waarop
ik voor me uit zit te staren. Dan heb ik weer wat mensen
gesproken aan de telefoon of via beeldbellen en peins
ik: wat doet dit toch met ons? Ik heb behoefte om er een
treffende betekenis aan te geven. Maar we lijken er nog
nauwelijks aan toe, geschokt als we zijn door de draconische verandering van ons gedrag. “Wat staar je voor
je uit?” Dit Bijbelverhaal spreekt me aan. Na het staren
komt het letten op Gods Geest. Hij is volop bezig. En
Jezus komt eraan, dat heeft Hij beloofd. Ik vouw m’n
handen en begin te bidden.
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Rijkdom kerk,
toekomst kerk
Hoe kijken ouderen terug op de kerk van zo’n 50 jaar geleden? Hoe beleefden ze dat toen, in vergelijking met nu?
En wat is hun visie over de toekomst van de kerk?
Cor Baljeu sprak Lucie Engberts (72), lid van de Evangelisch-Lutherse Gemeente en Jesien Hoekstra-Vaessen (84),
lid van de Stinskerk. Tevens vroeg hij Siebren van der
Zee (82), emeritus predikant en lid van de Open Kring,
zijn ideeën over dit onderwerp aan het papier toe te
vertrouwen.

Jesien Hoekstra
Zij is geboren en getogen te Oldebroek in een Gereformeerd Bondsgezin, maar zegt ze: ‘wel licht!’
Haar schoonvader, Dries Flier, was lid van de geloofsgemeenschap Luctor et Emergo in haar geboorteplaats. Hij
was rietdekker en één van de (ongeschoolde) voorgangers,
‘… maar hij was zeer belezen en wist daardoor erg veel
en was ruimdenkend en ook heel sociaal!’ Haar man ging
kerkelijk met haar mee toen ze in 1957 in Westenholte
kwamen wonen. De Nederlands Hervormde gemeenschap
kwam bij elkaar in een gebouwtje aan de Westenholterweg
waar nu een kapperszaak in zit. De eerste Stinskerk was
een houten gebouw, op dezelfde plek waar de huidige kerk
staat. ‘Toen die grijper de eerste sloopwerkzaamheden van
dat houten gebouw verrichtte, was dat wel emotioneel!’
Maar ze zegt met nadruk: ‘Het gaat niet om het gebouw!’
Haar levensmotto is: ‘Probeer zo te leven dat je leven zelf
een belijdenis is, dat anderen als het ware door jouw leven
heen iets van Gods licht ervaren.’ De waarde van het geloof
heeft zij ervaren tijdens moeilijke periodes in haar leven:
‘God was toen kortbij! Dat is een gevoel dat ik niet kwijt wil
en waar ik aan terugdenk als Hij wat minder dichtbij voelt.’
Dit is ook het punt als zij denkt aan de jongere generaties,
die niet meer naar de kerk gaan, of langzaam uit het zicht
raken van de kerk. ‘Niet dat zij ongelovig zijn, dat geloof ik
niet, maar de rijkdom van het je gedragen weten wanneer je
door moeilijke periodes gaat wordt dan wel gemist en dat is
meer dan jammer. De rijkdom van de kerk ervaar ik in het
samen bidden, het samen zingen, het samenzijn.’
In haar denken over de toekomst van de kerk citeert zij een
predikant: ‘… de tijd is voorbij dat mensen naar de kerk
komen, het is tijd dat de kerk bij de mensen komt!’ Hoe?
‘… ja,’ zegt ze, ‘dat is samen zoeken.’ Er valt een korte
stilte en dan zegt ze: ‘… toch weer samen.’

Siebren van der Zee
Blijf niet staren ... op wat vroeger was
Maar toen ik in 1969 als gereformeerd predikant begon,
was het ‘niet blijven staren’ al aardig bezig. Ik moest het
doen zonder leesrooster en liturgie was een ongeboren
kindje, al kwam het voorzichtig op gang. Voordat het
liedboek kwam in 1974 was het behelpen (behalve de
nieuwe psalmen).
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Als dominee heb ik nog zogenaamde taartbezoeken afgelegd (verjaardagen). Vrij gauw mee gestopt, want minder
zinvol. Pastoraat, catechese en twee preken maken konden
een week aardig vullen. Ook dat gaat vandaag anders, denk
alleen al aan crisispastoraat in (te) grote wijken.
Wat beleving en kerkgang betreft, de vaart zat er zo’n
veertig jaar geleden nog in. Wie daar moeite mee had, zei
dat toen niet hardop, maar – rond dopen en bezoeken, ook
aan zogenaamde randleden – je merkte dat toch wel. Catechese was bestaande praktijk, al hoorde ik al in Vollenhove (eerste gemeente) jongeren vragen: ‘Vindt u dat nou
een leuk boekje wat we nu hebben?’ Hún vragen kwamen
er niet in voor! In Delfzijl gingen we al over op clubcatechese; in Zwolle kwam ik nog het klassieke model tegen,
maar de tijd bleek rijp voor huiscatechesegroepen.
Wat doop en avondmaal betreft: wat er was en wat men
gewend was, liep nog langs vertrouwde paden (oude formulieren), die rond 1965 gelukkig in meer gewone taal
verschenen.
Een al te voorlopige conclusie: op het eerste gezicht scheen
alles door te gaan zoals het was en liep. Maar mijn oom
(pastoraal sterk), die mij bevestigde, zei het al: ‘… jij zult
het anders meemaken!’

Jesaja zei ooit: ‘Blijf niet staren op wat vroeger was’, en
ook: ‘Het nieuwe is al begonnen, zie je het niet?’ Nee,
liever niet! Het waren vaak jongeren, die de kerkenraden
de ogen deden openen. Het was dan ook geen toeval dat
rond 1969 een rapport verscheen over ‘hoe om te gaan
met onze jeugd’. De aandacht verschoof langzaam van de
voorganger naar de gemeente, denk aan het rapport ‘De
gemeente als draagster van de bedoelingen van de kerk’.
Het nieuwe was dus inderdaad al begonnen, ook al ging
dat niet zonder spanningen, vragen en protesten. En dan
praat ik nog maar niet over boeken rond verzoening
(Wiersinga e.a.), die niet zomaar landden. Al deze zaken
(ook rond belijden) gaven ruis in gemeente, classis en
synode, want je kunt dezelfde woorden gebruiken en het
toch anders invullen. Ons vertrouwen in elkaar en in het
samen delen van geloven sprak niet meer vanzelf.
Voeg daarbij vragen rond kinderen en avondmaal, rapporten over hoe je nieuwe inzichten over de Bijbel dichter bij
de mensen kon brengen enzovoorts. Voldoende voer voor
groothuisbezoeken. Signalen van een soort drempeltijd.
Een rationele benadering van de zogenaamde waarheden
ging op retour en het accent verschoof meer naar het
beleven van je geloof (‘Geloven beleven’, kringen in de
Hoeksteen, jaren 90, liepen als een trein).
Intussen marginaliseerden de kerken. Wij leerden gaandeweg woorden van Bonhoeffer proeven: niet de kerk maakt
het geloof, maar het geloof maakt de kerk. Vele (vergrijzende) mensen die de kerk vaak dragen, ook financieel,
gaan de betrekkelijkheid zien van veel zaken waar wij ons
voorheen nogal druk over konden maken. Wij leren er
(ook mede via de jongeren) mee leven dat God voor velen
een ‘ver-van-hun-bed-show’ is geworden. En ‘Je raakt af
van het idee dat, plat gezegd, God in de kerk is; nee, God
is in ieder mens aan het werk, en het is onze taak om dat
tevoorschijn te luisteren’ (ds. Hibma in PThUnie, maart
2020, blz. 27).
Vanuit het gegeven dat wij als kerken een minderheid
geworden zijn, proberen we van deze nood een deugd
te maken. Denk aan de vele Pioniersplekken. Daarnaast
verschijnen er boekjes met als titel ‘Lente in de kerk’
(Van Roon) en ‘De kerk heeft toekomst’ (Bouter). Of deze
titels ook kloppen met de praktijk zal de tijd wel leren. In
elk geval zoeken mensen vandaag iets van samen geloof
beleven, graag in meer vormen. Theoloog Henk de Roest:
‘De kerk moet een plek zijn die helpt om te geloven, via
in elk geval persoonlijke herkenning’.
Een balans opmaken? Dat lukt me niet. Wel las ik van een
Syrische dominee onlangs het volgende: ‘Als christenen
zijn wij mensen van hoop. Deze identiteit kunnen wij niet
veranderen. Hoop is wie wij zijn, en daar heeft de wereld
gebrek aan’.

Lucie Engberts
Zij is in Assen geboren en getogen, kerkelijk opgevoed in
de orthodoxe richting binnen de Nederlands Hervormde
kerk, kerkgemeenschap de Kapel. De kerkdiensten werden
afwisselend gehouden door een predikant uit de confessionele en de ethisch-irenische richting. Bij deze laatste
voelde ze zich thuis. Haar godsdienstige opvoeding omschrijft ze als ‘Niet dogmatisch zwaar, wel ethisch zwaar!’
In deze kerk heeft ze haar openbare geloofsbelijdenis
uitgesproken.
Mevrouw Engberts heeft een carrière in het basisonderwijs
achter de rug, eerst in Diever, daarna in Hattem. Ze werd
dus ook overgeschreven naar de Nederlands Hervormde
Kerk van deze plaats. Er vond daar, in de zeventiger en
tachtiger jaren, een richtingenstrijd plaats. Zij kon niet
uit de voeten met diverse maatschappelijke standpunten.
De vriendelijkheid van de Kapel miste ze. Zoals iedere
strijd nemen de opposanten stevige standpunten in, die op
dogmatische en onvriendelijke wijze werden verdedigd.
Via de Nederlandse Zondagsschool Vereniging kwam ze
in aanraking met de Evangelisch-Lutherse Gemeente
te Amsterdam. De open sfeer, de bespreekbaarheid van
diverse visies, zich niet opstellend als een zendingskerk,
het als individueel lid gekend zijn, de zorgvuldige omgang
met Woord, liturgie en sacrament spraken haar aan. In
woord en muziek werd haar ziel geraakt. In de open
sfeer, de vriendelijkheid, de zorg, geen tucht en vooral
de geestelijke ruimte herkende ze de vroegere sfeer van
de Kapel te Assen. Het was een soort thuiskomen.
Zodra we komen te spreken over de toekomst van de kerk
klinkt ze niet pessimistisch, noch optimistisch. ‘Het gaat
erom dat er een plek is voor iedereen, dat men zich gekend
weet en dat er structuur is, zonder sektarisch gedoe! Zorg
tegelijk voor kwaliteit van liturgie en muziek, dat het
thema van de dienst ook doorklinkt in lied en gebed. Dat
men herkent wat we met elkaar doen. Eigenlijk beheren
wij een cultureel erfgoed. Wij hebben schatten in handen
en weten half niet hoe waardevol die zijn.’
Als ze al spreekt over zorgen over de toekomst van de
kerk, trekt ze deze veel breder dan alleen de kerk: ‘Ik
maak mij zorgen over de afnemende onderlinge solidariteit, we zijn te verwend en niet meer gewend om te gaan
met zware tijden. Maar we moeten brood hebben voor
onderweg, zoals Psalm 119: 105 aangeeft: “Uw woord is
een lamp voor mijn voet en licht op mijn pad.” ’
Zij vertrouwt de wijze van kerk-zijn in de EvangelischLutherse Gemeente te Zwolle: aandacht voor elkaar,
ruimte voor iedereen, zonder structuurloos te zijn en zorg
voor kwaliteit van de eredienst. Ze zegt het niet, maar het
klinkt als: ‘… en dan wordt de waarde van dit cultureel
erfgoed in de toekomst als vanzelf herontdekt.’
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Gemeente-zijn
in tijden van corona
De kerk – zowel het gebouw als de gemeenschap – is bij
uitstek een plek voor ontmoeting. Naast de zondagse diensten met naderhand gezamenlijk koffiedrinken, is er het
pastoraat en bezoek aan ouderen. We komen samen voor
Bijbelkringen, jeugdactiviteiten en maaltijden, maar ook
voor rouwdiensten. Nu we fysiek afstand van elkaar moeten houden is die ontmoeting niet mogelijk. Terwijl we
elkaar juist in moeilijke tijden willen vasthouden: figuurlijk, maar soms ook letterlijk. Hoe gaan gemeentes daar
mee om? Saskia Dankers stelde dit artikel samen.

en radio, verzorgde vieringen waarin beeld en geluid optimaal zijn. Dat kunnen zij vanuit de Oosterkerk en Adventskerk niet bieden. Wel is elke zondag op de websites
van beide gemeentes een korte viering te vinden met
beeld en geluid, vanuit afwisselend een van beide kerkgebouwen. Vrijwilligers uit beide gemeentes verzetten veel

De erediensten
Toen op donderdagmiddag 12 maart maatregelen werden
afgekondigd en bijeenkomsten met meer dan honderd
personen werden verboden, stonden kerkenraden voor
de vraag: wat doen we vanaf komende zondag met de
erediensten? Het betekende improviseren.
De ochtenddienst vanuit Stinskerk wordt uitgezonden via
‘Kerkdienst gemist’, dit is alleen met geluid. De liturgie is
– zoals in vrijwel alle gemeentes – ook online te vinden.
Uit de statistieken van de Stinskerk blijkt dat een goed
gevulde kerkzaal thuis meeluistert. Ds. Gerlof van Rheenen heeft voor die eerste zondag de dienst op het laatste
moment grotendeels herschreven, omdat de actualiteit
iedere dag verslechterde en je dingen toch anders zegt
tegen mensen die luisteren via de techniek, dan wanneer
ze in de kerkzaal zitten. “Als voorganger is het onwennig
om tegen lege stoelen te (s)preken. Ik voelde mij niet
helemaal ‘vrijmoedig’ in mijn spreken. Een lastig punt is
hoe je het zingen vormgeeft. Wij wisselen af tussen het
voorlezen van de liedteksten en het met het orgel spelen
van de coupletten zodat mensen thuis kunnen meezingen.
Ook is het gesprek met de kinderen lastig vorm te geven.
Om de ervaringen van de uitzendingen aan voorgangers
en ambtsdragers door te geven, heb ik een handreiking
geschreven die ik elke week van een update voorzie.”
De Open Kring zendt via de eigen website elke zondagochtend een dienst uit met beeld. Deze dienst is ook via
‘Kerkdienst gemist’ te beluisteren, maar dan zonder beeld.
De Jeruzalemkerk, de Sionskerk en de Hoofdhof bieden
zowel diensten aan met geluid als met beeld, deze zijn
vanaf de eigen website te vinden en via ‘Kerkdienst gemist’. In de Jeruzalemkerk wordt naast de ochtenddienst
ook de middagdienst uitgezonden. In al deze drie gemeentes is er een kleine muziekgroep aanwezig die zorgt voor
zang bij de liederen, zodat mensen thuis gemakkelijker
kunnen meezingen. De belijdenisdienst van 5 april is zelfs
doorgegaan in een lege Sionskerk. Ds. Marijn Rohaan
(Hoofdhof): “We ervaren dat we op zondagmorgen door
de internetdienst echt met elkaar verbonden zijn, en dat
doet goed in deze tijden.”
De Oosterkerk en Adventskerk hebben gekozen om geen
complete vieringen uit te zenden. Landelijk en regionaal
worden er iedere zondag diensten uitgezonden via televisie
8

Kauwtjes bij de Oosterkerk

foto: Tineke Vlaming

werk bij het opnemen en monteren van de filmpjes.
Ds. Iemke Epema: “We merken dat het veel betekent voor
gemeenteleden het eigen kerkgebouw te kunnen zien en
de vertrouwde voorgangers niet alleen te horen, maar ook
te zien. Beeld is belangrijk. Behalve de vertrouwde voorgangers laten we muzikanten zien en horen die bekend en
geliefd zijn in de gemeente, en met opzet ook enkele jonge
mensen. Tot dusver waren piano, viool, cello en saxofoon
te horen. Diensten van een uur op internet vinden we te
lang om de aandacht vast te houden. We kiezen voor een
verkorte viering van rond de twintig minuten.” Voor de
kinderen worden er via de websites verschillende suggesties gedaan voor een eigen manier om met het Bijbelverhaal aan de slag te gaan.
Voor de Lutherse Kerk was de timing helemaal wrang.
Het kerkgebouw is in de eerste maanden van 2020 grondig
verbouwd. Daardoor waren de vieringen op andere plekken.
Ze werden zeer gastvrij ontvangen in andere kerken (o.a.
de Oosterkerk, de Doopsgezinde Kerk en de Waalse Kerk).
De eerste zondag dat de gemeente terug zou gaan naar de
vertrouwde en verbouwde kerk was daar de beperking van
het coronavirus. En zo is het zwervend bestaan verlengd.
Nu is ds. Margo Jonker iedere zondag alleen in de kerk
om de Paaskaars te ontsteken, een gebed te spreken en
een lied te zingen. Iedere week worden er suggesties voor
kleine thuisviermomenten verstuurd en ook op de site

geplaatst. Deze thuisviermomenten kunnen op allerlei
momenten, plekken en in verschillende vormen worden
gevierd. Er zijn mensen die samen op de bank de meditatie lezen, anderen gaan actief naar het bos met de kinderen
om stokken als van Mozes te zoeken. Weer anderen lezen
of zingen een aangereikt lied.

Contact en pastoraat
In principe gaan predikanten, kerkelijk werkers en andere
‘bezoekers’ momenteel niet naar ouderen en kwetsbaren
toe. In alle gemeentes wordt de telefoon aangegrepen als
belangrijkste middel om contact te houden. Ook worden
e-mail en WhatsApp ingezet en worden er veel kaarten
verstuurd. Gemeenteleden worden actief opgeroepen naar
elkaar om te zien. Ook de bloemendiensten gaan veelal
door. Rouwdiensten zijn vanuit de meeste kerken mee te
beleven in geluid en regelmatig ook met beeld.

Vanuit de Sionskerk zijn kaarten verstuurd naar gevangenen en zieken

Bemoedigend boekje voor 75-plussers in de Stinskerk
foto: Jan Willem Bosselaar

Ds. Van Rheenen (Stinskerk): “Aanvullend hebben we
onder 75-plussers een bemoedigend boekje met begeleidende brief verspreid (zie foto). In de brief staan tevens
mogelijkheden genoemd om hulp in te roepen bij problemen met bijvoorbeeld boodschappen. Afgelopen week heb
ik twee uitvaarten begeleid. Ik ben wel naar de families toe
geweest met inachtneming van de afstandsregels. Bij de
dankdiensten waren 30 personen aanwezig, het maximale
volgens de richtlijnen van de uitvaartbranche. Dat andere
betrokkenen er niet bij kunnen zijn is natuurlijk pijnlijk.”
Ds. Rohaan (Hoofdhof): “Gesprekken over rouwdiensten
gaan telefonisch. Het is lastig om elkaar niet fysiek te
kunnen ontmoeten. Praktisch gezien lukt het wel, maar je
mist het moment van herinneringen delen, contact opbou-

wen, nabestaanden leren kennen. Ook rond de begrafenis
maakt het geen hand kunnen geven en geen koffie kunnen
drinken het contact wat afstandelijker dan anders. Gelukkig kijken families vooral naar wat wél kan onder de gegeven omstandigheden.”
Ds. Gert-Jan Codée (Jeruzalemkerk): “Het is moeilijk
om te weten dat mensen alleen ziek thuis zijn en niemand
mogen ontvangen. Het is soms hartverscheurend om afstand te moeten houden, terwijl pastorale nabijheid zo
gewenst is. Gemeenteleden hebben er alle begrip voor dat
het zo gebeurt, maar als predikant of ouderling is het lastig
om zo op afstand te moeten blijven. Rond jubilea is het
ook heel spijtig dat er geen bezoek gebracht kan worden.”
Ds. Jonker (Lutherse Kerk) geeft aan: “Leden van de
bezoekgroep zijn bereid om telefoon te ontvangen van
mensen die behoefte hebben aan een gesprek.” Ook in de
Open Kring is er een rooster opgesteld met gemeenteleden
die gebeld kunnen worden voor wie een luisterend oor
nodig heeft. Daarnaast wordt iedereen die 75 jaar of ouder
wordt, en waarvan het telefoonnummer bekend is, door de
predikant telefonisch gefeliciteerd. Vanuit de Sionskerk zijn
er kaarten verstuurd naar 350 gevangenen in Zwolle en
naar de 100 zieken op de intensive care van Isala (zie foto).
Ds. Epema (Oosterkerk-Adventskerk): “Er zijn mensen
die de predikanten mailen of bellen met de vraag of ze
iets kunnen betekenen voor ouderen en anderen die nu aan
huis gebonden zijn en soms kun je zo mensen aan elkaar
koppelen. Soms maken we afspraken om in de buitenlucht
een wandeling te maken, met anderhalve meter afstand.
Als predikanten bezoeken we mensen alleen thuis om een
uitvaart voor te bereiden. Ik deed het zelf bij een rouwbezoek zo dat bij een bezoek de familie in het voorste zitgedeelte van de kamer bij elkaar zat en ik zelf in het achterste gedeelte van de woonkamer aan tafel, waar ik ook
9

Blijf niet staren

aantekeningen kon maken. Bij de uitvaart zelf wordt er
door de uitvaartleider ook goed op gelet dat de opstelling
zo is dat de anderhalve meter afstand gehandhaafd blijft.
In principe is er geen koffiedrinken na de dienst. Maar
bij de uitvaart die ik meemaakte was er een grote ruimte
waar de tafels ver uit elkaar waren geplaatst. De kleine
30 mensen die aanwezig waren, waren helemaal over de
ruimte verspreid. Ik kon los aan een tafeltje zitten en zo
in gesprek zijn met de familie aan de tafel ernaast.”

Vergaderen
De Zwolse predikanten en ook sommige kerkenraden
vergaderen nu op afstand via ‘video conferencing’. Dat
gaat best goed, zolang men niet tegelijk praat. Andere
kerkenraden komen bijeen in een bezetting van maximaal
vier personen, met inachtneming van de afstandsregels.
Bij een enkele gemeente gaan vergaderingen niet door.
Uiteraard wordt wel veel overlegd via e-mail.” Ds. Van
Rheenen: “Het gevoel dat we als voorgangers hebben
gedeeld, is dat we in zeer korte tijd internet/telefoondominees en crisismanagers zijn geworden. Het ritme en de
manier van werken is behoorlijk anders. Het is best apart
om nu ’s avonds veel meer thuis te zijn.” Het Diaconaal
Platform stuurt overigens ook iedere week een handreiking aan predikanten en diaconieën met tips in tijden van
coronavirus.

Andere manier van kerk-zijn
Vanwege het beperkte fysieke contact zoeken gemeentes
naar een andere manier van kerk-zijn. De kerkenraad van de
Lutherse Kerk heeft aan de leden gevraagd wat zij op dit
moment nodig hebben van de kerk. Daarnaast is het merkbaar dat de leden met elkaar contact onderhouden via de
telefoon, de app, de mail. Meer dan anders. Dat is hoopvol.
In de Stinskerk probeert men ook nog iets te verzinnen
om in contact met de jongeren te blijven. Ook voor hen is
het ook allemaal heftig wat er gebeurt. Ds. Van Rheenen:
“Veel groepen zoals Bijbelstudie, denktank en groeigroepen
liggen stil. Over andere initiatieven denken we na. Kerkopenstelling door de week om een kaarsje te branden? Korte video’s opnemen voor de website?”
Op de website van de Open Kring zijn dagelijks (behalve
zondag) meditaties te vinden. Aanvankelijk alleen geschreven door ds. Cor Baljeu, maar toen de situatie langer bleek
te gaan duren zijn ook andere gemeenteleden, veelal met
een theologische achtergrond, ingeschakeld. Het zijn meditaties aan de hand van het Bijbelleesrooster. Ds. Baljeu:
“Een woord ter bemoediging, een enkele keer een nuchter
relativerend woord. De eerste week aan de hand van Prediker, de tweede week aan de hand van de tien plagen.
Hoe actueel kan het Oude Testament dan zijn!”
In de Adventskerk-Oosterkerk schrijven de beroepskrachten op de website een dagelijkse blog ter bemoediging, inspiratie en voor saamhorigheid. Het blog wordt
door enkelen uitgeprint voor en rondgebracht aan gemeen10

Vanuit de Hoofdhof werd dit ‘teken van hoop’ geplaats bij Berkumstede

teleden zonder internet. De kerkgroet en de zondagsgroet
die op zondag werd uitgedeeld wordt nu digitaal verspreid.
In de Oosterkerk bestond deze mogelijkheid al langer, in
de Adventskerk is er in heel korte tijd voor gezorgd dat
dit mogelijk werd. Zo nodig brengen ze vaker een kerkgroet of zondagsbrief uit. Ook is ziekenhuispastor Annie
Hasker een keer gevraagd om mee te werken aan het
dagelijkse blog.
Ds. Hélène Evers (Sionskerk): “Catechisatie wordt via
een beeldverbinding gegeven. Elke woensdag wordt een
extra videoboodschap van de predikant uitgezonden. En
de kerkklokken worden op woensdagavond geluid.”
De Jeruzalemkerk heeft bij alle gemeenteleden in de geografische wijk een folder bezorgd waarin mensen kunnen
zien waar zij terecht kunnen voor (praktische) hulp.
Daarnaast is er een app-groep gestart om daarmee
gemeenteleden op de hoogte te houden van activiteiten
of gebeurtenissen in de kerk of een bemoedigend bericht
te sturen. Er worden digitaal extra bijeenkomsten uitgezonden, zoals een gebedsbijeenkomst. Bij de ‘gewone’
kerkdiensten is er een boekje op de website beschikbaar
waardoor kinderen makkelijker kunnen meedoen met de
dienst. De jongeren worden gestimuleerd om de catechisatieles thuis te doen met hun ouders. Dit is gekoppeld aan
een dienst waarin er ook aandacht voor dit onderwerp is.
Vanuit de Hoofdhof is als teken van hoop een bloeiend
kruis bij woonzorgcentrum Berkumstede gezet, waar wijkbewoners bloemen in kunnen steken (zie foto). Ds. Rohaan:
“Zo laten we zien dat we denken aan de bewoners en
verzorgers. We zien ook dat kerken nu elkaar opzoeken en
elkaar hulp reiken, dat is prachtig!”
Daarnaast wordt er bij zowel de Hoofdhof, de Lutherse
Kerk als de Oosterkerk een vlag uitgestoken met een
tekst die het gemeente-zijn in tijden van corona goed
samenvat: houd moed, heb lief!

Opzien
en verder zien
Als je mensen vraagt wat ze denken bij diaconaat en
diaken dan wordt dit vaak geassocieerd met doen,
handen uit de mouwen steken en geloof heeft ook
handen. In dit beeld zijn diakenen vaak doeners. Kortom,
kerk in actie of zoals de titel van het beleidsplan van de
diaconie: ‘Kerk aan de winkel’.
In de tijd van de coronacrisis – waarin dit wordt geschreven
– gebeurt er veel door de diaconie. Mensen die geen boodschappen kunnen doen, omdat ze oud zijn, gezondheidsrisico’s lopen, geen netwerk hebben, worden door organisaties als Present, Hart voor Zwolle en het Diaconaal
Platform geholpen.
Er is een tijdelijk samenwerkingsverband tussen de Stichting Voor Elkaar Zwolle, Noodfonds Zwolle, Present en
de Commissie Gezamenlijke Kerken (= kerkelijk noodfonds) met als werktitel Coalitie Noodhulp Zwolle. Deze
wil ervoor zorgen dat mensen die door de coronacrisis in
de financiële problemen zijn gekomen wel hun dagelijkse
noodzakelijke boodschappen kunnen doen. Door dergelijke
activiteiten blijven ook kwetsbare mensen op de been.
Handen uit de mouwen steken vraagt de nodige energie.
Hoe houden diakenen en diaconale werkers het vol? Het
Diaconaal Platform heeft in deze crisis aan diakenen van
de Zwolse kerken een handreiking gedaan. De handreiking
begint met ‘wat kun je doen met gevouwen handen?’ en
daarna ‘wat kun je doen met de handen uit de mouwen?’.
Vorig jaar waren we op bezoek bij ‘Stem in de stad’. Dit
is een ontmoetingsplek voor vluchtelingen, daklozen en
andere kwetsbare mensen in Haarlem. Bij de rondleiding
werden we eerst geleid naar een eeuwenoude kapel onder
het gebouw. Hier komen medewerkers eerst samen om de
dag te beginnen in gebed en bezinning. Het werk begint
met gebed, omdat je het anders niet volhoudt. De inmiddels
overleden diaconaal predikant Jurjen Beumer van Haarlem
en verbonden aan dit project schreef het boek Intimiteit en
solidariteit. Vanuit de intimiteit en de omgang met God
kun je het werk voor vluchtelingen, ontheemden, daklozen
en kwetsbare mensen volhouden. Anders gaat het niet.
Vanuit dit startpunt kunnen we ook in Zwolle aan de slag.
We moeten aan de andere kant niet alleen blijven kijken
naar de hemel. Dat is niet de bedoeling en wordt ook niet
van je gevraagd. De discipelen bleven naar de Hemelvaart
van Jezus naar boven staren en werden wellicht bevangen
door een gevoel van heimwee van wat geweest is en niet
meer terugkomt. Ze zouden al die mooie momenten met
Hem willen vasthouden en als het ware willen conserveren.
Een ieder heeft wel eens van die momenten die zij/hij
permanent zou willen omarmen. Momenten die je nodig
hebt om het uit te houden.

foto: Tineke Vlaming

wat God gaat doen. Van nostalgie en weemoed is geen
sprake. Het Evangelie in al zijn vormen gaat verder. Blijf
niet stilstaan bij wat geweest is, maar doe wat je hand
vindt om te doen. Ieder mens heeft handen en gaven om
te delen. Niemand is overbodig.
De vraag wordt nog wel eens gesteld ‘hoe maak je het werk
van de diaconie zichtbaar als kerkelijk werk’. Mijn advies
zou zijn: doe hier niet al te krampachtig over. Laten we
kijken naar de apostelen na Pinksteren. Over hen en de
eerste christelijke gemeente wordt geschreven dat ze trouw
bleven, het brood braken en deelden in een geest van eenvoud en vreugde, zich wijden aan gebed, hun bezittingen
verkochten en de opbrengst verdeelden onder hen die iets
nodig hadden. Van hen wordt ook gezegd dat ze in de gunst
stonden bij het volk. Doe in het leven van harte goede
dingen alsof het voor God is. Zo wordt het werk van diaconie en diaconaat zichtbaar, daar wordt voor gezorgd.
Dat hoeven wij niet te doen.
Tot slot een uitspraak en advies van Dietrich Bonhoeffer
van wie op 9 april is herdacht dat hij 75 jaar geleden
werd geëxecuteerd. Wat een christen moet doen, is (vrij
vertaald) ‘bidden, het goede doen onder de mensen en
wachten op God’.
Wim van Ree, diaconaal consulent

Een engel schudt de discipelen wakker uit hun ‘droom’. Ze
moeten terug naar hun roots in Jeruzalem en wachten op
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Over klimaat en schepping
en onze verantwoordelijkheid
De redactie vroeg aan drs. Jan Woltinge (emeritus predikant, voorheen verbonden aan de Oosterkerk) om een
artikel te schrijven naar aanleiding van het thema ‘Blijf
niet staren’ en dan specifiek gericht op de ‘Groene kerk’
en onze verantwoordelijkheid richting de planeet.
Eerst had ik rechtdoor willen fietsen, over de harde weg.
Van het coronavirus hadden we nog niet gehoord. Het was
mooi weer en de omweg via het bos lokte ook wel. En ik
kreeg er geen spijt van: een lijster zong haar onwaarschijnlijk mooie lied. Zelfs méér dan één lijster. Elke keer met
die drievoudige herhalingen, alsof ze van liturgie wist. En
ik voelde me opgenomen in een groter geheel van natuurlijke schoonheid en oneindige vrijheid. Als toeschouwer
van talloos veel wonderen om me heen.

aarde. Genesis 2 spreekt er zelfs van dat de mens uit de
aarde genomen is: de aarde is de omstandigheid die ons
het leven mogelijk gemaakt heeft en het is de Levende
God die daarin de hand heeft gehad (Genesis 2:7).

Ik houd geen pleidooi voor natuurliefde. Ik wil met u nadenken over onze plaats in het grote geheel van de wereld
om ons heen. Is die wereld voor mij maakbaar tot op de
laatste centimeter? Kan ik ermee doen wat ik wil? Is alles
‘van mij’? Zoals die ondernemer die sprak: ‘Ik houd van
de natuur. Want die geeft mij alles wat ik nodig heb om
mijn bedrijf te runnen. Ik pak wat ik pakken kan.’

Trees van Montfoort heeft een boek geschreven waarin zij
al die Bijbelplaatsen beschrijft: Groene Theologie. Door
haar boek heb ik me laten overtuigen dat wij mensen beter
onze plaats moeten kennen: wij zijn niet de heersers van
deze schepping, wij zijn er onderdeel van.
Onze handen zullen niet langer plukken van de aarde,
maar als het ware gevouwen onze verwondering uitspreken: wat een godsgeschenk is de schepping om ons heen.

We pakken wat we pakken kunnen
De avond vóór mijn fietstochtje zag ik een documentaire
over steenkoolwinning. We plunderen daarbij onbeschaamd
laag voor laag leeg van deze aardbodem. Omdat wij die
steenkool nodig hebben, voor onze energiehonger. Tijdens
dat proces wordt de leefwereld van de mensen daar vervuild op een manier die je niet mogelijk geacht had. En
ná de ‘steenkoolwinning’ (zo noemen we dat: steenkool
winnen …) blijft er een verwoest landschap over. Ter afleiding riep een woordvoerder dat ze daar weer bossen
gingen planten; dat zal wel …
We wanen ons heer en meester over alles om ons heen.
Als het zevenblad in de tuin jou te gortig wordt, doe je
er wat Roundup op. Als de weg ons wat te omslachtig is
geworden, leggen we een nieuwe weg aan en dan ben je
misschien toch mooi vijf minuten eerder.

Geschapen werkelijkheid
Misschien hebben we dat air van ‘wij zijn de baas over
alles’ ook wel gekregen door het geloof. Dat de mens
heer zou zijn over de schepping. Ik schrijf dit met veel
voorzichtigheid. Want dat zal dan vast niet alleen door het
geloof gekomen zijn; de hele culturele en morele setting
maakte het waarschijnlijk mogelijk. De lezing van het
scheppingsverhaal van Genesis 1 sprak er toch van dat
de mens gesteld was om over de aarde en al het leven te
heersen – dachten we.
Maar je kunt je ook afvragen of we Genesis 1 zo lazen
omdat we ons al heerser van de aarde ‘wisten’. Nieuwe
lezing van het scheppingsverhaal maakt het ook mogelijk
de mens veeleer te zien als partner, als bondgenoot van de
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Duidelijk is zéker dat de Bijbel grote aandacht heeft voor
de schepping. Op heel veel plaatsen wordt de aardse werkelijkheid bezongen. In Genesis 1 en 2, in tal van Psalmen,
bij profeten.

Het leven vieren
Met grote regelmaat mag ik voorgaan in zondagse diensten.
Daar heb ik ontdekt dat de christelijke gemeente méér weet
heeft van de kostbare schepping dan buiten de gemeente,
tenminste dat zou je mogen verwachten. Elke kerkdienst
begint met de woorden:
‘Onze hulp: in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft …’
Elke zondag belijden wij dat heel deze schepping het werk
is van Gods liefdevolle bemoeienis met de werkelijkheid
van alle dag en elke plaats. Op de wording van hemel
en aarde heeft God zijn stempel gezet: hier mag geleefd
worden, op veilig gebied. Het water van de zee zal niet
verwoestend al onze dagen ons leven bedreigen (Genesis
1:6-8). Op de omgang met de hele werkelijkheid om ons
heen heeft Hij net zo zijn stempel gezet: jij mens, jij bent
ervoor om op deze aarde ruimte te laten voor al wat God
geschapen heeft; daar heb je gewoon goed voor te zorgen.
Dat is je eerste levensopdracht. Je gaat je niet verschuilen
achter welke verontschuldiging dan ook (lees Genesis 3).
En je loopt de zwakkere niet voor de voeten (lees Genesis
4), of dat nu je broer of zus is, de vreemdeling in de poort,
de wees of de weduwe, of deze geschapen werkelijkheid:
je komt voor hen op, zoals je opkomt voor je broeder en
zuster – aan hen zullen ze niet komen, want dan moeten
ze eerst langs jou.
Aan mensen, dieren, deze aarde zullen ze niet langer
komen, want dan moeten ze eerst langs de geloofsgemeenschap.

Toeschouwers of medespelers
Al eeuwen lezen mensen Bijbelverhalen. Al die eeuwen
lang hebben ze het getuigenis kunnen meemaken van
gelovigen ver voor ons uit, die getuigen van een God die
wat heeft met deze wereld: die er vanaf dag 1 bij betrokken is geweest. Nooit heeft deze God de aarde aan haar
lot overgelaten. Vanaf dag 1 heeft God zich bemoeid
met de wereld. Deze God heeft een ‘plan’ op deze aarde
gelegd: dat daar geleefd kon worden. Dat daar ruimte en
mogelijkheid zal zijn voor mensen, dieren, planten en
alles dat bestaat.
Bovendien heeft God mensen geroepen om als partner
méé te doen in Zijn plan. Sterker: God heeft zich afhankelijk gemaakt van de bijdrage van mensen. Theologisch
gesproken hebben we het dan over het verbond: God heeft
met mensen een verbond gesloten. En daarmee heeft God
mensen ingeschakeld in zijn plan. In het Eerste Testament
hoor je van de eerste mens en zijn tegenover: Adam en
Eva. Van Noach en de zijnen. Van Abram, Isaäk en Jakob.
Van zijn volk dat Hij bevrijdde uit het slavenhuis Egypte.
En dan komen ze bij de berg Sinaï en ontvangen de Tien
Woorden: zo mag je leven, als mens voor Gods aangezicht
en als mensen samen met elkaar.
In het Tweede Testament herhaalt Jezus deze betrokkenheid: weer op een berg stelt hij mensen aan als lichtdragers en zoutwerkers: Jullie zijn het licht voor de wereld,
het zout voor het leven. En als jullie daar geen werk van
maken, werkt het ook niet.

De gemeente als Gods voorhoede
Mensen zijn dus niet alleen ingeschakeld in het plan van
God. Ze zijn de eersten om daar werk van te maken. De
gemeente is de voorhoede van Gods werk in deze wereld.
Daarom is het niet een zaak van ‘mee doen’, hoe belangrijk ook. Het is veeleer een zaak van ‘vóór doen’, vooroplopen. Gelovigen hebben de verantwoordelijkheid om
voorop te lopen. Ze zullen als éérsten zich inzetten voor
het behoud van deze schepping. Nog voor iemand bedacht
kon hebben dat je zuinig moest omgaan met wat de natuur
ons schenkt, hadden gelovigen het al moeten praktiseren.
Dat geldt op álle gebieden.
Ze moeten nog eerder dan de eersten de boeren aanspreken
op hun landbouwbeleid. Ze moeten nog eerder dan de eersten zélf de betere producten kopen en promoten. Ze moeten
meer dan wie herkenbaar zijn om hun groene gedrag. Niet
pas als iedereen het erover eens is: niet achteraan meedoen,
maar vooruitlopen op wat nog niet is. Zodat het God niet
berouwt dat Hij met mensen een verbond gesloten heeft.

Groene Kerken
De kerken hebben zich natuurlijk wel degelijk de zorgen
om natuur en milieu aangetrokken. Enkele jaren geleden
werd vanuit Kerk in Actie en Tear samen de beweging
Groene Kerken geïnstalleerd.
Zelf schrijven ze op hun website (www.groenekerken.nl):
“Met Groene Kerken willen Kerk in Actie en Tear kerken
ondersteunen om duurzamer en groener te worden en organiseren dat die kerken – van beginner tot duurzame expert –
elkaar kunnen vinden en stimuleren. De actie richt zich op
alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag
willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en
het vergroenen van de eigen gemeenschap.”
Ook geven ze informatie over de Bijbel en de christelijke
traditie in verband met het nadenken over de grote vragen
van het klimaat. Daarvoor zijn Bijbelstudies beschikbaar,
evenals ideeën voor vieringen, boeken die tot nadenken
stemmen en andere ideeën.
In Zwolle heeft een aantal kerken zich aangesloten bij deze
beweging. Ze zijn herkenbaar door het GroeneKerkenbordje met de tekst: wij zijn een GROENE KERK.
Ook mijn eigen (Oosterkerk)wijkgemeente sluit zich hierbij aan: “In aansluiting op de landelijke actie is de werkgroep Groene Oosterkerk gestart. Ter stimulering van
duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen
van de eigen gemeenschap.”
Heel concreet zijn de lampen vervangen door ledlampen.
Er wordt ernstig nagedacht om het stenen kerkgebouw
verder te isoleren; daar is echt nog heel veel te winnen.
De verwarming van het gebouw is een grote zorg: daar
willen we veel verbetering behalen. En er zijn meer activiteiten in de maak. Of dat met geloof en kerk-zijn te maken
heeft? Wij zeggen: juist met ons geloof moet er aan deze
praktische zaken gewerkt worden.”

Tot slot
Ik had nog niet verteld waarheen ik op weg was, met
die fietstocht. Naar de biologische boerderij. Die zijn er
inmiddels in veelvoud op de randen van onze stad. Daar
kun je verantwoord je zuivelproducten, bloemen, enzovoorts halen. Voor meer informatie daarover, zie de site
stadslanderijen.nl.
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Blijf niet staren

foto: Tineke Vlaming

Herdenken
Op verzoek van de redactie schreef Ingrid Petiet, voorzitter van de Joodse gemeente Zwolle, een artikel over het
nut van herdenken anno 2020.
Dit jaar zou mijn middelbare school, het vroegere Wagenings Lyceum, haar honderdvijftigste verjaardag vieren.
Dit jaar zou de Passion voor de tiende maal op televisie
zijn. De studentenvereniging Vindicat in Groningen zou
haar tweehonderdjarig bestaan vieren. In Weimar zou de
twintigste editie van het Jiddisch festival plaatsvinden. Op
14 april zou in Zwolle herdacht worden dat op die datum de
geallieerden arriveerden. Op 4 mei zouden we herdenken
dat 75 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog eindigde. Op
5 mei zouden we datzelfde feit vieren. Op 3 mei zouden we
in Zwolle voor de eerste keer meedoen aan de Open Joodse
Huizen. In huizen waar Joden hadden gewoond, zou het
verhaal van die bewoners worden verteld.
Kortom, 2020 zou een jaar worden van herdenkingen.
In plaats daarvan heeft het er alle schijn van dat het een
gedenkwaardig jaar wordt. Een jaar waar we met verdriet,
maar hopelijk ook met blijdschap op zullen kunnen terugzien. De toekomst zal het uitwijzen.
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houden of haar gedachten te verzetten. Ik hoor van anderen
dat deze periode van isolatie erg doet denken aan de oorlog.
Natuurlijk is de vijand een totaal andere, maar het gevaar
is vergelijkbaar groot en kan uit een even onverwachte
hoek komen. Wat ben ik blij dat dit mijn moeder bespaard
is gebleven.

Extra bijzonder
Ik ben benieuwd hoe het herdenken gaat dit jaar. Staan
wij, verenigd in onze isolatie, twee minuten stil? Dansen
wij de volgende dag voor onze televisie en beelden we
ons in dat we dat doen temidden van een massa anderen?
We kunnen het herdenken van 2020 tot een extra bijzondere tijd maken. Dat zal nodig zijn. Er zullen ongetwijfeld
mensen zijn die de pandemie die we nu beleven heel wat
belangrijker vinden dan een oorlog – hoe erg ook – die
75 jaar geleden eindigde. Meer dan een mensenleven
geleden. In de ogen van sommige (jonge) mensen een
gebeurtenis die gelijkstaat aan de Slag bij Nieuwpoort,
de pestepidemie van 1348. Je moet erover leren, want dat
hoort nu eenmaal bij de geschiedenisles, maar het heeft
niks meer te maken met ons hier en nu. Vinden zij.

Spanning rondom 4 mei

Herdenken heeft zin

Gedurende de afgelopen weken heb ik meerdere malen per
dag gedacht en meermaals verzucht dat ik blij was dat
mijn moeder deze tijd niet meer hoefde mee te maken.
Toen ik opgroeide, was de periode rond 4 mei al heel
moeilijk voor haar. Naarmate ze ouder werd, begonnen de
spanning, de nachtmerries en het verdriet steeds vroeger.
In december zag ze al op tegen de herdenkingen in mei.
De tijd van nu met haar geïsoleerde ouderen, de groeiende
cijfers van zieke en overleden mensen, de pagina’s in de
kranten met overlijdensadvertenties, de actualiteitenprogramma’s die nog maar één onderwerp hebben, zou haar
zo allerverschrikkelijkst bang hebben gemaakt. En we hadden niet eens bij haar kunnen zitten om haar hand vast te

Natuurlijk leven we nu in een situatie die ons denken, ons
doen, ons leven beheerst. Dat is menselijk, dat is logisch.
Het is een nieuwe situatie, eentje waarvan we niet weten
hoe de toekomst eruitziet. Die houdt ons bezig. Die maakt
dat al het andere een beetje verder van ons afstaat. We
hebben ons te verhouden tot wat nu op ons pad komt en
daar hebben we de handen aan vol. Toch denk ik dat herdenken zin heeft, belangrijk is. Dat is altijd al zo en nu
helemaal. Ze zijn er nog, overlevenden van de Shoah, de
grote moord. Ze leven nog zelfstandig of in verzorgingsof verpleeghuizen. Op dit moment wordt niet in klaslokalen verteld over de ervaringen uit de oorlog. Niet alleen
zien kinderen en jongeren hun leeftijdgenoten minder

GEDICHT
Blijf niet staren in het verleden
al doet het soms nog pijn
probeer te leven in het heden
hoe moeilijk dat ook mag zijn.
Er zijn gelukkig ook goede dingen
waardoor je leven mag
soms met vreugde
soms met pijn
maar probeer toch altijd positief te zijn
Bertie Pauw

vaak of helemaal niet, maar ze horen op dit moment ook
niet de verhalen van de ooggetuigen. Ze worden niet door
de verhalen verbonden met het verleden van 75 jaar geleden.
Misschien wordt in de komende tijd in het digitale lesprogramma hier tijd en ruimte voor gemaakt. De ervaring leert
immers dat niets zo verbindt als het persoonlijke verhaal.

Herdenken is nodig
Herdenken is altijd zinnig en nodig. Als ik een rondleiding
geef in de synagoge, sta ik altijd stil bij het namenmonument. De leistenen platen met de namen van bijna vijfhonderd Zwolse Joden die tijdens de grote moord in de
Tweede Wereldoorlog vermoord zijn. Bijna vijfhonderd
Zwollenaren, 8,5% van de toenmalige bevolking van de
stad. Ik wijs op namen met daarachter de geboortedatum,
de plaats waar ze zijn vermoord en het jaartal waarin dat
gebeurde. Een man van 85, een baby’tje van nog geen jaar,
een meisje van 10, een jongen van 14. Kinderen schrikken
altijd weer als zij zich realiseren dat er ook leeftijdgenoten
zijn vermoord in de gaskamers van de nazi’s. Een kind
moet kunnen leven, de wereld ontdekken, weten ze. Die
zinloze moord op zes miljoen Europese Joden wordt door
die realisatie nog zinlozer, nog gruwelijker. Daarna zeg
ik altijd dat vooroordelen, discriminatie, uitsluiting en
alles wat daarop volgt altijd verkeerd is. Dat we elkaar
beter moeten leren kennen. Dat we elkaar daardoor beter
zullen gaan begrijpen. Dat we elkaar daardoor beter zullen
beschermen.
Want herdenken gaat in de eerste plaats natuurlijk over
vroeger, over die vijf verschrikkelijke jaren. We staan stil
bij wat mensen elkaar toen hebben gedaan. Maar uiteindelijk gaat herdenken over nu. Over verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen daden. En over dat wat wij
nalaten. Daarom moeten we blijven herdenken. Ook in
een tijd van corona.

Column
Blijf niet staren…
Hoe zal ons dagelijks leven eruitzien als je dit stukje leest?
Want ik schrijf het op 25 maart, midden in de coronacrisis.
Net vanmorgen kwam er via de NOS het bericht binnen dat
de groei in het aantal coronagevallen wat aan het afnemen
is. Goed nieuws voor nu en hopelijk ook voor straks, bij het
uitkomen van dit nummer van Gaandeweg weten we het.
Blijf niet staren. Dat is dat ijzersterke begin van dat lied
geschreven door Huub Oosterhuis. Ik wil u graag drie kleine
gesprekjes meegeven die ik had deze week.
Een luchtmachtofficier, net terug van een halfjaar uitzending
en daarna beredruk geweest met de Invictus Games (de spelen voor gewonde veteranen) valt nu in een gat, want die
spelen gaan niet door. Werkt nu thuis, wat dingen regelen.
Maar zegt: ‘Er is nu ook tijd om te kunnen genieten van de
mooie zogenaamde kleine dingen, de natuur en vriendschappen. Ook dat is vrijheid, dat we dat kunnen zien!’
Is dat niet geloven in wat werkelijk belangrijk is?
De bruiloft van een stel gaat niet door, de huwelijksdienst
en het feest zou zijn in de Oekraïne, het weekend van hemelvaart. Zij, afkomstig uit Oekraïne is wel wat verdrietig maar
niet heel erg. Ze is wel wat gewend als het gaat om moeilijke
dingen. Het komt wel, maar op een ander moment. Daar
spreekt hoop uit.
In een gesprek met een collega liet ik me ontvallen dat ik het
bij alle ellende rondom het coronavirus toch ook wel mooi
vond dat er zoveel creativiteit bij mensen ontstaat in hoe ze
iets voor een ander willen betekenen. Hij reageerde daarop
met de opmerking dat er nu een beroep gedaan wordt op die
creativiteit. Met andere woorden dat die er dus al is. Hoe
het ook zij: Liefde voor een ander maakt creatief.
Zonder ook maar één moment voorbij te zien
aan wat er speelt,
en zonder ook maar íets van de moeilijkheid
van de dingen weg te nemen,
en ook wetend en erkennend dat je ook níet zomaar
aan iets voorbij bent,
en dat er níets mis is met stilstaan bij iets heftigs,
zie ik toch ook iets van een nieuw begin.
En dat dit te maken heeft met Geloof en Hoop en Liefde.
Anne Zweers,
Krijgsmachtpredikant
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Aandacht voor
Op het moment dat deze editie van Gaandeweg wordt gemaakt is niet zeker of de in deze rubriek genoemde activiteiten
en vieringen door kunnen gaan.

Ruimte voor de Geest
In de Sionskerk (Aa-landen) worden drie
avonden georganiseerd over de persoon
en het werk van de Heilige Geest. In deze
cursus wordt ingegaan op vragen als:
• waarom is de Geest zo belangrijk voor
onze kerk?
• wat zijn belemmeringen voor de Geest
in kerkstructuur en denken, en welke
uitdagingen zijn er op dit gebied?
• hoe kunnen we de Geest meer ruimte
geven in ons eigen leven?
• hoe kunnen we anderen stimuleren om
meer uit de Geest te leven?
De avonden zijn een combinatie van
onderwijs en groepsgesprekken en er

is ruimte voor persoonlijke vragen.
Cursusleider is ds. Jelle de Kok, predikanttoeruster binnen de PKN via het Evangelisch Werkverband, die een boek over dit
onderwerp heeft geschreven.
Data: donderdagavond 4, 11 en 18 juni
2020, steeds van 20.00 tot 22.00 uur
(vanaf 19.45 uur is er koffie).
Deelnamekosten zijn €10,- (voor materiaal),
daarnaast wordt er een collecte gehouden
om de geestelijke vernieuwing in de PKN
te ondersteunen.
Opgave bij Willem Ferguson, e-mail:
wpferguson@planet.nl of tel. 038 4578998.

Bij de vieringen in de Grote Kerk
‘Vrijheid smaakt naar pijn’, zo heet een gedicht van Guillaume van der Graft/Willem Barnard. Dat is een mooie, treffende zin. In
Nederland zouden we in de maand mei collectief aandacht willen besteden aan onze herwonnen vrijheid die het een en ander heeft
gekost. Maar we zijn momenteel (moment van schrijven is: eind maart 2020, red.) dusdanig in onze vrijheid beknot dat dit niet mogelijk is. Geen uitbundig feest. Met de grote V van Vrijheid in ons hoofd wilden we half mei beginnen met een serie vieringen over
V-woorden. Omdat het er niet naar uitziet dat we voor juni weer kunnen vieren in de Grote Kerk moeten we onze serie inperken.
Als het mogelijk is, willen we het hebben over:
• Verwondering – een van die sterke, verblijdende en onmisbare menselijke emoties;
• Verbijstering – onrecht dat mensenlevens kost; schokkend hoe we onze bestemming soms verspelen;
• Verplichting – naast het leven vieren willen/moeten weten van verantwoordelijkheid;
• Verwachting – de hoop en het verlangen dat iets ten goede kan veranderen;
• Vrijheid, herwonnen vrijheid – straks ook na de crisis waarin we nu leven – is een kostbaar iets dat zomaar (weer) in scherven
kan vallen. Ze vraagt om gekoesterd te worden, gedeeld en beschermd. Daartoe zijn we van Godswege geroepen.
Met ingang van de derde zondag in mei beginnen de vieringen om 19.00 uur.

Knabbelen en Babbelen in de Aa-landen
De werkgroep Kerk in de Buurt van de
Sionskerk schrijft: “We zijn nu ongeveer
een half jaar op pad met de foodtrailer
‘knabbelen’ en de gesprekswagen ‘babbelen’. Op dit moment staan we, één keer
per maand op de woensdagmiddag aan de
Geleen. Daar is dan ook Youth for Christ
met de pannakooi. Ook zijn we, één keer
per maand, afwisselend op de vrijdag- en
woensdagmiddag, aan het fietspad naar de
Waallaan bij de Dollardflats.
Het was even zoeken en wennen. We hebben bijvoorbeeld het tijdstip moeten veranderen naar 15.00 tot 17.00 uur, omdat
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bleek dat er niemand meer kwam als het
donker was. Nu staan de kinderen ons al
op te wachten. Ze weten ons, en vooral de
pannenkoeken, ondertussen wel te vinden!
We hebben elke keer een aantal leuke
gesprekjes met de kinderen. Vooral bij de
Dollard zijn er contacten met volwassenen, terwijl er bij de Geleen vooral mooie
dingen bij de samenwerking in de buurt
gebeuren.
Kortom we kijken met dankbaarheid terug
op de afgelopen eerste periode en kijken
vol verwachting uit naar de periode als
het weer beter zal gaan worden en we

onze activiteiten weer op kunnen pakken.
Mensen vragen ook of wij vaker kunnen
komen en dat willen we wel maar …. het
zou mooi zijn als er dan ook nog meer
vrijwilligers bij zouden komen voor transport/technische zaken, voor de foodtrailer
(onder andere pannenkoeken bakken en
uitdelen) of voor de gesprekswagen (gastvrouw of -man zijn, mensen aanspreken).
Denk er maar eens over na of u/jij mee
wilt doen. Het is heel bijzonder om op
deze manier Gods liefde te mogen laten
zien aan de mensen in de buurt!”

Leeskring over de brieven van de apostel Paulus
Sinds enkele jaren is er, uitgaande van de Waalse kerk in Zwolle, een leeskring onder leiding van haar predikant, Riemer Roukema.
Aanvankelijk werden onbekende vroegchristelijke geschriften besproken, maar de laatste jaren heeft de kring zich beziggehouden
met enkele brieven van Paulus. Die roepen steeds levendige gesprekken op. Binnenkort wordt een begin gemaakt met het lezen van
Paulus’ eerste brief aan de Korintiërs. De kring bestaat uit leden van diverse kerken, protestants en katholiek; de één is actief bij een
kerk betrokken, de ander niet of nauwelijks. Ze komen bijeen aan de Spoolderbergweg 8, eenmaal per twee (of soms drie) weken,
op maandagmiddag om 15.00 uur. De bijeenkomsten duren een uur en een kwartier. Wie er belangstelling voor heeft zich hierbij
aan te sluiten, is welkom om het eens te proberen. U kunt hiervoor contact opnemen met Riemer Roukema: tel. 038 4533557 of
(bij voorkeur) rroukema@pthu.nl.

Cantateviering – Toen Jezus bij het water kwam
Op zondag 14 juni wordt om 19.00 uur
de Bachcantate Christ unser Herr zum
Jordan kam (BWV 7) tot klinken gebracht
in een cantatedienst in de Grote Kerk
in Zwolle. Traditioneel wordt, op grond
van het Lucasevangelie, het feest van de
geboorte van Johannes de Doper gevierd
op 24 juni – een half jaar voor Kerst.
Voor dit feest schreef Bach in 1724 een
cantate die hij baseerde op het Lutherlied

uit 1541 dat wij kennen als Lied 522. De
oorspronkelijke zeven coupletten van dit
lied vormen een catechetische verhandeling over de doop: ‘een geestelijk lied
van onze heilige doop, waarin heel kort
is samengevat wat hij is, hoe hij is ingesteld, en waartoe hij dient.’ In het eerste
en laatste deel van de cantate herkennen
we de koraalmelodie en de letterlijke
tekst van het lied. De vijf tussenliggende

aria’s en recitatieven volgen in een meer
vrije bewerking de tekst van de overige
coupletten.
De cantate wordt gezongen door David
van Laar (alt), Jacob Schenk (tenor)
en Bert van de Wetering (bas). Musica
Michaelis en de Michaëlscantorij
staan onder leiding van Toon Hagen.
Voorganger is ds. Iemke Epema.

Een goed verhaal gedeeld
Ds. Margo Jonker (Lutherse kerk): “In de verbouwingstijd
van ons kerkgebouw waren er groothuisbezoeken bij mensen
thuis. We spraken met elkaar over het thema ‘Het goede verhaal – gedeeld’. Ofwel, wat is een goed verhaal dat jij bij je
draagt. Als afsluiting van de avond klonk daar een verhaal,
dat ik hier deel. Het gaat in dit verhaal er om, denk ik, dat je
het goede verhaal dat jij hebt gekregen met je meedraagt. En
verder draagt. Ook als het leven zwervend wordt. Jouw verhaal van hoop en vertrouwen dat waardevol is en opnieuw ter
bemoediging verteld kan worden op iedere plaats, in iedere
huiskamer. Of via de telefoon.”
foto: Tineke Vlaming

De man met de kijkdoos (van Elie Wiesel)
Wanneer de grote rabbi Israël Baal Sjem-Tov merkte dat het
ongeluk een net weefde over het joodse volk, was het zijn gewoonte op een bepaalde plaats in het woud te gaan mediteren;
daar ontstak hij dan een vuur, reciteerde een bepaald gebed en
het wonder voltrok zich: het onheil werd afgewenteld.

Nog later begaf ook rabbi Mosje-Leib van Sassov zich naar het
woud om zijn volk te redden en sprak: Ik weet niet hoe ik een
vuur moet ontsteken, ik ken het gebed niet, maar ik weet de
plaats en dat moet voldoende zijn. En dat was voldoende: ook
hier voltrok zich het wonder.

Later, toen zijn leerling, de beroemde Maggid van Merritz,
de tussenkomst van de hemel om dezelfde redenen behoefde,
begaf ook hij zich naar die plaats in het woud en sprak: Heer
van het heelal, hoor mij aan. Ik weet niet hoe ik een vuur moet
ontsteken, maar ik kan wel het gebed opzeggen. En het wonder
voltrok zich.

Daarna was het de beurt van rabbi Israël van Rizin om het
onheil dat dreigde af te wenden. In zijn stoel gezeten vouwde
hij zijn handen voor zijn gezicht en sprak tot God: Ik kan geen
vuur ontsteken, ik ken het gebed niet en ik kan zelfs de plaats
in het woud niet vinden. Al wat ik kan doen is u dit verhaal
vertellen. Dat moet voldoende zijn. En het was voldoende.
God schiep de mens omdat hij van verhalen houdt.
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Aandacht voor

Dietrich Bonhoeffer
en Thomas a Kempis
Ds. Henk de Jong uit Kampen (tot februari 2020 werkzaam
in de Jeruzalemkerkgemeente) stuurde onderstaande tekst
naar aanleiding van het in bericht in Gaandeweg 1 van dit
jaar: ‘Aandacht voor Dietrich Bonhoeffer. Overzicht van
activiteiten en vieringen’.
Het is positief dat in het jaar waarin we mogen gedenken
dat we 75 jaar geleden werden bevrijd, er in ruime mate
aandacht zal worden besteed aan de man die op 9 april
1945 – dus zeer kort voor het einde van de oorlog – door
de nazi’s ter dood is gebracht. Aan hem terug te denken is
een heel goed initiatief.

verlangen. Hij treft er heel wat die zijn tafel, maar weinigen die zijn onthouding delen. Allen verlangen ernaar zijn
vreugde te delen, weinigen willen voor hem iets verdragen. Velen volgen Jezus tot aan het breken van het brood,
maar weinigen tot aan het drinken van de lijdensbeker.
(Imitatio II, 11, 1-5)

Bonhoeffer en Zwolle

Het feit dat Bonhoeffer zelfs tijdens zijn verblijf in de gevangenis zich verdiepte in Thomas’ boek, laat zien hoe
belangrijk dit voor hem was. Dat het gedachtengoed van
Thomas zijn denken in belangrijke mate heeft beïnvloed,
kunnen we ook zien aan het door hem geschreven werkje
Gemeinsames Leben (1939). Daarin wordt Thomas a
Kempis niet alleen door Bonhoeffer geciteerd, maar ook
inhoudelijk heeft dit boek veel gemeen met de opvattingen
van de Moderne Devotie. De kerkhistoricus Auke Jelsma
komt tot de conclusie: ‘Men kan met recht spreken van
een doorwerking van de Moderne Devotie in het denken
van Bonhoeffer.’

Wanneer aan Bonhoeffer ooit de vraag zou zijn gesteld:
‘Waaraan (of aan wie), denkt u bij de stad Zwolle?’ zou
hij hoogstwaarschijnlijk geantwoord hebben: ‘Natuurlijk
aan de Moderne Devotie en aan Thomas a Kempis en zijn
boek de Navolging van Christus’.
Van dit antwoord kunnen we vrij zeker zijn, omdat Bonhoeffer, geïnspireerd door het boek van Thomas, zelf een
boek in het licht heeft gegeven met als titel Nachfolge.
Nu zegt deze titel niet alles, want Nachfolge is geen eigentijdse versie van de Navolging van Thomas a Kempis. Beide boeken verschillen, ondanks dezelfde titel, sterk in opbouw. Nachfolge is vooral een commentaar op de Bergrede
van Jezus, terwijl de Navolging meer een verzameling is van
Bijbelwoorden, geestelijke gedachten, citaten en spreuken,
bedoeld voor het persoonlijke geloofsleven.

Toch verwantschap
Inhoudelijk is er echter wel degelijk verwantschap. Bonhoeffer maakt in zijn boek een scherp onderscheid tussen
‘dure’ en ‘goedkope’ genade. Onder ‘dure’ genade verstaat
hij vergeving die heel kostbaar is: die Jezus’ bloed heeft
gekost. Een mens mag daarop een beroep doen, maar niet
zonder dat hij Jezus’ woorden ernstig neemt en Hem in
woord en daad zal willen navolgen. Met ‘goedkope’ genade
bedoelt Bonhoeffer, de achteloze manier waarop sommige
predikers spreken over genade, alsof de kerk over een onuitputtelijke voorraad beschikt waaruit ze kwistig kan weggeven. Een dergelijke genade laat alles bij het oude, brengt
geen enkele verandering, en leidt zeker niet tot het verlangen Christus na te volgen.
Op dit punt vertoont zijn boek inhoudelijk overeenkomst
met wat Thomas onder meer schrijft in de Navolging:
Jezus heeft tegenwoordig veel mensen die zijn hemelse
rijk liefhebben, maar weinig die zijn kruis dragen. Hij
heeft er veel die vertroosting, maar weinig die narigheid
18

Dankbaar
Het bovenstaande zal voor velen niet nieuw zijn. Toch is
het van belang dit aspect te blijven noemen. We mogen
dankbaar zijn dat een boekje uit Zwolle van wezenlijk
belang is geweest voor het denken en handelen van Dietrich Bonhoeffer. Hij nam Jezus’ oproep tot navolging
heel serieus, ook in praktijk. Daarom is het terecht dat we
hem gedenken.

foto: Tineke Vlaming

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

Op kamers, nieuw huis, samenwonen
Ga je op kamers, ga je verhuizen en/of samenwonen: als
je adres wijzigt, wijzigt je lidmaatschap van de kerk ook!
Als je ooit gedoopt bent, ben je lid geworden en je blijft
lid totdat je het lidmaatschap opzegt. Bij verhuizing, verhuist het lidmaatschap automatisch mee. Je wordt dan dus
lid van een kerk in de gemeente waar je komt te wonen.
Dit geldt ook als je verhuist binnen Zwolle, je lidmaatschap gaat dan mee van je oude wijkgemeente naar de
nieuwe wijkgemeente. Ga je bijvoorbeeld van ZwolleZuid naar Stadshagen, dan ga je van de Adventskerk
naar de Open Kring.
Wil je toch liever bij je oude kerk blijven horen?
Dan graag een berichtje naar het kerkelijk bureau via
administratie@pknzwolle.nl . Dan maken we het voor je
in orde. Ook als je als student lid wilt blijven van de kerk
van je ouders. Of als je opgenomen wordt in een tehuis en
bij je vertrouwde kerk wilt blijven horen, graag even een
berichtje. Wel graag naam en adres vermelden.
Heb je niets meer met de kerk en wil je je laten uitschrijven? Daarvoor kun je een uitschrijfformulier aanvragen
via administratie@pknzwolle.nl.
Wil je lid worden van een kerk die niet bij de PKN hoort?
Dan kun je via het kerkelijk bureau niet overgeschreven
worden. Je moet je uitschrijven bij de PGZ (via:
administratie@pknzwolle.nl, je wordt dan ook uitgeschre-

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.

ven bij de PKN) en weer inschrijven bij de kerk van een
ander kerkgenootschap.
Meestal krijgen we verhuizingen door via de gemeentelijke administratie, maar soms gaat er iets mis. Om te
voorkomen dat er oude gegevens in het ledenbestand
staan, dus graag een berichtje naar het kerkelijk bureau.
Samen houden we de gegevens juist!

Giften voor Gaandeweg
Vijf keer per jaar verschijnt het blad Gaandeweg. De redactie werkt er met veel aandacht en plezier aan en hoopt
dat u, de lezer, het blad met evenveel enthousiasme ontvangt en leest. Dat dit voor een groot aantal mensen geldt,
blijkt wel uit het feit dat er in 2019 aan giften ruim
€ 29000 werd gegeven. Hartelijk dank voor uw gulle
bijdrage, die het mogelijk maakt om ook in 2020 weer vijf
mooie nummers te maken.
GEDICHT
Kijk naar de wolken
wacht op de wind
het is Gods adem
die je overal vindt
Bertie Pauw
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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: 038-4652967
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

jeruzalemkerk.pknzwolle.nl

www.oosterkerk.nl

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

17.00 uur
ds. M. van Beusichem
Michaëlsviering

9.30 uur
ds. G.J. Codée
19.00 uur
ds. J.E. de Groot, Ede

10.00 uur
ds. A. den Besten

zondag
10 mei

9.30 uur
ds. J.T. Tissink
Doopdienst m.m.v. cantorij

17.00 uur
ds. H. Bousema
en mw. C. van Stappen
Michaëlsviering: vesper

9.30 uur
ds. G.J. Codée
19.00 uur
ds. J.H. van Wijk, Windesheim

10.00 uur
geen dienst

zondag
17 mei

9.30 uur ds. J.T. Tissink
Schrift en Tafel
19.00 uur dhr. D.J. Steenbergen
Inspiritual Link

17.00 uur
Michaëlsviering: Taizé

9.30 uur
ds. G.J. Codée
19.00 uur
ds. P.J. den Admirant, Apeldoorn

10.00 uur
ds. E. Urban
Heilig Avondmaal

donderdag
21 mei
Hemelvaartsdag

10.00 uur ds. J.T. Tissink
& dominicanen pastor
Oecumenische viering
in Dominicanenkerk

9.30 uur
ds. G.J. Codée

10.00 uur ds. J.T. Tissink
& dominicanen pastor
Oecumenische viering
in Dominicanenkerk

zondag
3 mei

zondag
24 mei

zondag
31 mei
Eerste Pinksterdag

zondag
7 juni

zondag
14 juni

zondag
21 juni

zondag
28 juni

9.30 uur
ds. W.P. Ferguson, Zwolle

19.00 uur
ds. J.J. Stegeman
Michaëlsviering
m.m.v. cantorij

9.30 uur
ds. C. Hoek, Bedum
19.00 uur
ds. A.J. Mensink, Elburg

10.00 uur
ds. J.T. Tissink

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam
Wind in de Zeilendienst

19.00 uur
ds. M. Jonker
Michaëlsviering

9.30 uur ds. G.J. Codée
Voorbereiding Heilig Avondmaal
19.00 uur
ds. G. Herwig, Nunspeet

10.00 uur
ds. I.P. Epema

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.00 uur
Michaëlsviering: Taizé

9.30 uur ds. G.J. Codée
Viering Heilig Avondmaal
17.00 uur ds. M. Visser,
Nunspeet, Dovendienst
Voortz. en dankz. HA

10.00 uur
ds. M. Jans

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

19.00 uur ds. I.P. Epema
Michaëlsviering:
Cantate ‘Christ unser Herr
zum Jordan kam’

9.30 uur
ds. G.J. Codée
19.00 uur
ds. G.J. Codée

10.00 uur
ds. I.P. Epema
Doopdienst

9.30 uur
ds. E. Urban

19.00 uur
ds. H. Bousema
en mw E. Rademaker-Vos
Michaëlsviering: vesper

9.30 uur
ds. G.J. Codée
19.00 uur
ds. L.J. Geluk, Rotterdam

10.00 uur
dhr. D.J. Steenbergen

9.30 uur
ds. J.T. Tissink
Overstapdienst

19.00 uur
ds. J. Doelman
Michaëlsviering
m.m.v. cantorij

9.30 uur
ds. G.J. Codée
19.00 uur
ds. M. van Dam, IJsselmuiden

10.00 uur
ds. E. Urban
Afscheid oudste kinderen

maandag 1 juni Tweede Pinksterdag
Jeruzalemkerk 9.30 uur: Viering
Belangrijke mededeling bij de kerkdiensten
In dit overzicht staan de gegevens van de diensten voor zover bij de redactie bekend op 14 april 2020. Op deze datum is het, vanwege de
coronacrisis, nog niet bekend of de diensten door zullen gaan zoals gepland. Mogelijk zijn er alleen digitale diensten. Kijk voor het meest
actuele overzicht op de sites van de verschillende kerken (zie bovenaan dit rooster bij de gegevens van de kerken).
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Open Kring

Hofstedestraat 1
Zwolle-Stadshagen
038-4204558
ds. C. Baljeu
tel. scriba: 038-4578345

Sionskerk

Stinskerk

Eglise Wallonne

www.openkring.nl

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. contactpersoon:
06-45283862
www.stinskerk.nl

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

9.30 uur
ds. A. Geerling

10.00 uur
dhr. J. Knol

9.30 uur
ds. G.C. van Rheenen

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
ds. H. Evers Doopdienst

9.30 uur
ds. H. Schipper, Dalfsen

10.30 uur
ds. C. Baljeu
en ds. G.L. Kruizinga
(samen met Zonnehuis)

10.00 uur
ds. H. Evers

9.30 uur
dhr. G. van Vulpen, Zwolle
19.00 uur StinsContaKtdienst:
Johannes de Heer-zangdienst

zondag
17 mei

9.30 uur ds. E. van ’t Slot
Gezamenlijke viering
met/in Stinskerk

10.00 uur
dhr. J. Knol
en mw. Gerda Lubbersen

9.30 uur
ds. E. van ’t Slot
Gezamenlijke viering
met Open Kring

donderdag
21 mei
Hemelvaartsdag

9.30 uur
mw. L. van Es

10.00 uur
dr. J.D.T. Wassenaar

9.30 uur
ds. G. de Goeijen, Den Ham

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
ds. H. Evers

9.30 uur
ds. G.C. van Rheenen

10.30 uur
pasteur R. Roukema

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan

10.00 uur
ds. H. Evers Slotdienst

9.30 uur ds. H.J. van Maanen,
IJsselmuiden
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

10.30 uur
pasteur J. Röselaers

9.30 uur
ds. C. Baljeu
Maaltijd van de Heer

10.00 uur
dhr. H. van Dam

9.30 uur ds. G.C. van Rheenen
Heilig Avondmaal, zittend
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage HA

9.30 uur
mw. G. Cleveringa

10.00 uur
ds. H. Evers

9.30 uur
StinsContaKtdienst
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
ds. R. van Putten
Ontmoetingsdienst

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

www.waalsekerkzwolle.nl
zondag
3 mei
10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

zondag
10 mei

zondag
24 mei

zondag
31 mei
Eerste Pinksterdag

zondag
7 juni

zondag
14 juni
10.30 uur
pasteur I.P. Epema

zondag
21 juni

zondag
28 juni

Thuisviering
foto: Saskia Dankers
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Collectedoelen

zondag
3 mei

zondag
10 mei

zondag
17 mei

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

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

www.hoofdhof.nl

www.elkz.nl

9.30 uur
ds. A. Kobes, Heerenveen

10.00 uur
ds. H. Günther-van Dijk

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan E-meeting
19.00 uur
vesper

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
mw. mr. P. Hellinga, Zwolle

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

zondag
31 mei
Eerste Pinksterdag

zondag
7 juni

zondag
14 juni

zondag
21 juni

zondag
28 juni

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

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

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

dhr. F.J.G. Broekhoff
drs. E. Akkerman, Hoogeveen

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

dhr. B. de Haar
dhr. G. Klaassen, Zwolle, Zangdienst
(liederen van Joh. de Heer)
dhr. J. Knol
ds. C. Baljeu
ds. A.J. Hasker
dhr. A. Palland, Mastenbroek
ds. G.L. Kruizinga en ds. C. Baljeu
(samen met Open Kring)
mw. D. Verheul

9.30 uur
ds. M.E. Jonker
Metten

donderdag
21 mei
Hemelvaartsdag

zondag
24 mei

Lutherse Kerk

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

zondag 3 mei
zondag 10 mei
zondag 17 mei
donderdag 21 mei
(Hemelvaartsdag)
zondag 24 mei
zondag 31 mei
(1e Pinksterdag)
zondag 7 juni
zondag 14 juni
zondag 21 juni
zondag 28 juni

9.30 uur
ds. R. Gosker, De Wijk

10.00 uur
dhr. G. Schutte

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. M. Overbosch-Mielke
ds. G. Zijl, Lemele
ds. Hukubun-Rahajaan
mw. J. Gerretzen-Veldhuis

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. M.E. Dijk
ds. A. Jonkman, Veenendaal
dhr. J. Knol
mw. G. Prins

9.30 uur
ds. S. van der Zee, Zwolle
Maaltijd van de Heer

10.00 uur
ds. W. van Beek

BERKUMSTEDE
ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

15.00 uur
10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

ds. W. Ferguson (Heilig Avondmaal)
dhr. M. Hermse
ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
mw. Z. Hazelhorst

9.30 uur
ds. B. Woord, Almere

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. F.J.G. Broekhoff
ds. J.H. van Osch, Vaassen
dhr. J. Mulder
mw. J. Gerretzen-Veldhuis

9.30 uur
ds. B. Gras, Zuidwolde

10.00 uur
ds. J. Doelman

ISALA
10.00 uur
REHOBOTH
9.30 uur
ZONNEHUIS
11.30 uur
THEODORAKAPEL 10.00 uur

ds. A.J. Hasker
dhr. G.S. Schutte, Zwolle

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

mw. T. Sloot
ds. C.S. Kelemen, Urk
dhr. K. Fredriks
mw. G. Prins

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

10.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. I. Smits

Belangrijke mededeling bij de kerkdiensten
In dit overzicht staan de gegevens van de diensten voor zover bij de redactie bekend op 14 april 2020. Op deze datum is het, vanwege de
coronacrisis, nog niet bekend of de diensten door zullen gaan zoals gepland. Mogelijk zijn er alleen digitale diensten. Kijk voor het meest
actuele overzicht op de sites van de verschillende kerken (zie bovenaan dit rooster bij de gegevens van de kerken).
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ZALENCENTRUM
THEATER
GRAND CAFÉ
SNACKBAR

PROFESSIONEEL
IN GASTVRIJHEID
WWW.SIOZWOLLE.NL

Kerkgeldapp:
In deze tijden, nu de diensten digitaal zijn,
is het mogelijk om ook digitaal mee te doen
aan de collecte.
Kijk hiervoor op de website: www.pknzwolle.nl.
Velen zijn u al voorgegaan!
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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

