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Als balsem, mirre, wierook …

In de eerste vijf Bijbelboeken komt het woord reukwerk meerdere malen voor. Reukwerk 
staat altijd in het teken van zuivering en heelwording. Heelwording langs de weg van 
schuldbelijdenis, vergeving en dankbaarheid. Kortom, de weg van de liturgie. In dit 
nummer komen dan ook veel theologen aan het woord. Ds. Gert-Jan Codée zet de toon 
met zijn meditatie en schrijft over de kracht en de waarde van liturgie, actueel nu er in 
coronatijd niet of nauwelijks samenzang is. In het Bijbelverhaal spreekt dr. János Hermán 
Mostert vanuit zijn ervaring met ‘ondergrondse tijden’ over ‘in gedachte zingen’ als de 
nood aan de man is. 
Ds. Hans Tissink en uw hoofdredacteur schrijven over het reukwerk van de liturgie in 
kleine kring: ziekenzalving en de Maaltijd van de Heer rondom een sterfbed. Vanuit zijn 
praktijk als uitvaartverzorger bespreekt Ton Lans de waarde van rituelen.
Oud-hoofdredacteur Ad Geerling schreef voor dit nummer de column. U leest over de 
Moderne Devotie aan de hand van kerkhistoricus Gert van Klinken. Wim van Ree atten-
deert ons erop dat diaconie ‘als reukwerk’ in de liturgie dient. De oud-kerkrentmeesters 
Anco Balke en Henk van der Sar verrassen met een optimistische toon in hun afscheids-
interview. De Stinskerk en de Open Kring rapporteren over de vorming van cluster West. 
Veel om ‘als reukwerk’ te dienen.

Op weg naar Kerst is het thema van het laatste nummer in het bijzondere jaar 2020 ‘Zend 
ons een engel’. Wilt u iets schrijven? Deadline is zaterdag 17 oktober. In het eerste nummer 
van 2021 gaan we via de veertigdagentijd op weg naar Pasen, het thema wordt: ‘doortocht’.

Cor Baljeu (hoofdredacteur)

Avondmaalsstel in de kerk van Windesheim foto: Tineke Vlaming 
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‘Ontberen doet waarderen’ is een uitspraak die helemaal 
van toepassing is op het thema van dit nummer van 
Gaandeweg. Het thema ‘als reukwerk’ verwijst naar de 
kracht en de waarde van de liturgie. In de afgelopen 
maanden hebben we ervaren wat we missen als we de 
kerk niet kunnen bezoeken, of als we niet mogen zingen 
in een kerkdienst. 

In de liturgie gaat het om horen, maar ook om antwoor-
den. Dat horen gaat misschien nog wel beter thuis. Je 
wordt niet afgeleid door andere mensen om je heen – al 
geldt dat natuurlijk juist niet voor mensen met kleine 
kinderen! – waardoor je je beter kunt concentreren. Maar 
hoe zit het met het antwoorden? Hoe zit het met onze 
gezamenlijke reactie op wat we hebben gehoord? 

In de Bijbel zien we hoe de liturgie een belangrijke 
plaats heeft in de tempeldienst. In de tempel werden 
verschillende offers gebracht. Zondoffers, dankoffers, 
maar ook reukoffers. Offers waren nodig om de relatie 
met God te herstellen en te versterken. In het Nieuwe 
Testament wordt er gesproken over het volmaakte offer 
dat de Heere Jezus heeft gebracht. Hij is het volmaakte 
offerlam. Door Hem is er herstel mogelijk van de 
verbroken relatie met God. 

In de protestantse liturgie worden er elementen gebruikt 
uit de tempeldienst. Het meest duidelijke voorbeeld daar-
van is het gebruik van de hogepriesterlijke zegen uit 
Numeri 6. Deze zegen wordt veelal gebruikt aan het 
einde van de kerkdienst. Hoe zit het dan met het reuk-
offer? Dit geurige offer werd twee keer per dag gebracht 
bij het ochtend- en avondgebed. De twee diensten op 

een zondag (voor zover de tweede dienst gehouden 
wordt) hebben daar ook mee te maken. ’s Ochtends en 
’s avonds mogen de gebeden opstijgen tot God. De kerk 
wordt ook niet voor niets, net als de tempel, een huis 
van gebed genoemd. Zoals de rook omhoog kringelt met 
heerlijke geuren van balsem, mirre, wierook, mogen 
ook onze gebeden opstijgen naar God. Het reukoffer-
altaar is dan ook het meest heilige altaar. Het was name-
lijk in de tempeldienst dé manier om in contact te treden 
met God, door het gebed.

‘Zingen is twee keer bidden’ zou kerkvader Augustinus 
gezegd hebben. Als we dat betrekken op de eredienst 
kunnen we ook het zingen beschouwen als bidden. Want 
is het niet zo dat we na een wetslezing of geloofsbelij-
denis, na een schriftlezing of preek antwoorden met een 
psalm of lied? In dat lied zingen we over wie God is en 
wat Hij doet. Veel psalmen zijn ook gebeden, waarin 
wij het aangezicht van God zoeken. 

In Psalm 141: 1 en 2 staat: “HEERE, ik roep U aan, 
kom spoedig tot mij, neem mijn stem ter ore, wanneer 
ik tot U roep. Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw 
aangezicht staan, laat mijn opgeheven handen als het 
avondoffer zijn.” 

Laten we hopen en bidden dat we in de komende tijd in 
de kerk de lofzang gaande mogen houden, maar dat ook 
de gebeden als reukwerk mogen opstijgen!

Ds. Gert-Jan Codée, 
predikant PGZ, Jeruzalemkerk
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Kol. 3: 16: “Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in 
u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, 
zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en 
liederen die de Geest u vol genade ingeeft.” 

Onlangs lazen wij bij de afsluiting van de avondmaals-
viering het bekende gedeelte uit Kol. 3: 12-17, zoals het 
aanbevolen staat in het Hongaars gereformeerde dienst-
boek. Daarna zongen we de lofzang van Simeon: ‘Nu 
laat Gij Heer mij gaan; wat mij is toegezegd, hebt Gij 
voldaan; ik ga in vrede.’ Dit lied wordt bij ons altijd 
gezongen na het Heilig Avondmaal, dat gevierd wordt 
op kerkelijke feesten: begin van de Vasten, Pasen, Pink-
steren, Oogstfeest, Hervormingsdag, Advent en Kerst. 
Er wordt gezongen in dankbaarheid, het feestkleed aan. 
Als het goed is, zijn deze feesten een voorproef van de 
hemel op aarde, een moment van gemeenschap met de 
heiligen. De innigste betekenis van een feest is sterk 
verbonden met de moedertaal en ook met de tradities. 
Paulus heeft ook gebeden en gezongen in de gevangenis, 
waar hij zijn brieven schreef. Dat gegeven bepaalt ons ook 
bij een extra dimensie ook op zon- en feestdagen solidair 
te zijn met allen die in gevangschap zijn, in vluchtelingen-
kampen of alleen in de huiskamer, die in een liturgische 
ruimte met elkaar rondom onze Here Jezus Christus 
gemeenschap willen vieren.

Het is bekend dat de psalmen belangrijk waren en nog 
steeds zijn in de kerk van alle tijden. In een noodsitua-
tie kunnen we ook in gedachten zingen, maar het liefst 

zingen we natuurlijk samen, luid en in een vrij land. Toen 
we in de zogenaamde ‘ondergrondse tijden’ in Roemenië 
leefden, dachten wij dat de lofzang van Simeon door een 
Hongaarse dichter was gemaakt. We wisten niet dat het 
om een Duits Bijbellied ging. Met verbazing en verheugd 
ontdekten we, in ons nieuwe land, Nederland, dat dit 
loflied zo passend werd gevonden, dat het ook in het 
Nederlands vertaald is. Als we een voorbeeld zoeken van 
iemand die in aanraking kwam met de rijkdom van het 
evangelie, dan kunnen wij rustig aan Simeon denken. Hij 
was de eerste in een lange rij van gelovigen, belijders in 
de kerkgeschiedenis. In de spiritualiteit en met de tevre-
denheid van Simeon kunnen we ook in de toekomst in 
dankbaarheid meezingen. 

Na afloop van de genoemde dienst feliciteerden de blije 
deelnemers twee jonge mensen, die belijdenis deden. 
De zegen, die uitgesproken werd bij de wegzending, was 
zo waardevol en bemoedigend, als een lichtstraal op ons 
levenspad.

De rijkdom van de woorden van Christus kunnen we uit-
dragen in ons leven en sterven. Als eigendom van onze 
Heer Jezus Christus zijn wij geroepen om een dankbaar 
leven te volgen. Laten wij bidden en zingen en daardoor 
geestelijke steun bieden aan degenen die wij tegenkomen. 
Laten wij samen met de vreemdelingen op aarde de drem-
pels overstappen, waar erediensten worden gehouden en 
waar werken van barmhartigheid worden verricht. Het is 
al reukwerk en dankoffer.

Eeuwige rijkdom voor slaven en vrijen

In deze rubriek geeft de redactie het woord aan iemand 
van buiten de PKN. Dit keer is dat dr. János Hermán 
Mostert, emeritus predikant van de Hongaarse Protestantse 
Gemeente te Zwolle.

Detail schilderij Bonnefantenmuseum Maastricht 
foto: Tineke Vlaming



Op de laatste zondag is er – inmiddels al ruim tien jaar 
lang – in de Grote Kerk een Michäelsviering met een 
Requiem of andere passende muziek. Leden van de 
Michaëlscantorij vertellen hier meer over. 

In veel geloofsgemeenschappen wordt ieder jaar stilge-
staan bij de mensen van voorbij – zij die er niet meer zijn 
en die, ook na vele jaren, worden gemist. De rooms-katho-
lieke traditie kent daarvoor al heel lang Allerheiligen en 
Allerzielen, de nauw verbonden gedenkdagen die op 1 en 
2 november vallen. In de protestantse traditie is het meer 
en meer gewoonte geworden om op de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar – de zondag voor de eerste adventszon-
dag – stil te staan bij wie wij aan de dood verloren. 

Alleen al uit de verschillende namen voor deze zondag 
– Eeuwigheidzondag, Gedachteniszondag of Zondag van 
voleinding – blijkt de grote verscheidenheid aan opvat-
tingen, gebruiken, vormen en rituelen rond deze dag. 
Veel gemeenten kennen een gedachtenisplek, waarin de 
namen van de overledenen, bijvoorbeeld geschreven op 
een witte steen, in herinnering worden gehouden. Op 
Eeuwigheidzondag worden vaak hun namen genoemd, 
waarbij een kaars wordt ontstoken. En in een samenleving 
waarin steeds minder mensen zich met een kerk verbon-
den voelen, maar de behoefte om te gedenken niet minder 
is geworden, zoeken kerkelijke gemeenten naar vormen 
om ook mensen buiten de eigen gemeenschap ruimte te 
bieden om stil te staan bij wie zij missen. 

In dat licht kunnen we ook de vieringen in de Grote Kerk 
op de laatste zondag van het kerkelijk jaar zien. In deze 
vieringen neemt muziek, gezongen en gespeeld, een be-
langrijke plaats in. Al meer dan tien jaar zingt de Michaëls-
cantorij (met gastzangers) en speelt Musica Michaelis op 
deze zondag een Requiem of andere passende muziek. Zo 
klonk muziek van Gabriel Fauré, Maurice Duruflé, Toon 
Hagen, John Rutter, Karl Jenkins en Morten Lauridsen. 

Die muziek klinkt altijd in het kader van een viering. Dat 
maakt sommige prachtige composities, die misschien 
meer voor de concertzaal zijn gedacht dan voor een kerk-
dienst, minder geëigend. Want de viering, waarin mensen 
actief mee kunnen doen, en de muziek daarin vormen 
een geheel. Daarbij wordt steeds gezocht naar een goede 
balans tussen het religieuze dat onmiskenbaar aanwezig 

is en de ruimte die graag geboden wordt aan mensen voor 
wie de christelijke traditie minder op de voorgrond staat. 

De wens om in tijden van verdriet troost te bieden is in de 
Grote Kerk een van de drijfveren van zangers en spelers. 
Muziek, met of zonder woorden, kan aanleiding zijn 
voor een eigen verwerking van wat mensen aan emoties 
meebrengen, voorbij aan wat tekstdichter en componist 
misschien bedoeld hebben. En wie dat wenst kan aan het 
eind van de viering een kaarsje aansteken om te gedenken, 
zonder woorden of muziek. Als de kerk is verlaten, blijven 
die kaarsjes als stille getuigen lange tijd branden. 

Tijdens de zoektocht naar vormen en rituelen die voor 
mensen van onze tijd van betekenis kunnen zijn, is ook 
de Gedachteniscantate ‘Koester de namen’ ontstaan, met 
teksten van Sytze de Vries en muziek van Toon Hagen. In 
deze gedachteniscantate is de gebruikelijke vorm van het 
Requiem niet meer herkenbaar. Bovendien is dit het enige 
grote werk dat in de Grote Kerk op Eeuwigheidzondag in 
het Nederlands is gezongen. Deze cantate heeft veel weer-
klank gevonden. Stapje voor stapje hebben cantorijleden 
en musici zich dit omvangrijke werk eigen gemaakt – een 
ervaring op zichzelf. 

Maar ook op andere momenten kon de muziek een plaats 
krijgen. Indringend zijn de herinneringen die cantorijleden 
hebben toen delen uit de gedachteniscantate een aantal 
malen werden gezongen bij een uitvaart. En op dat andere 
moment van gedenken, op 4 mei, klonk in de Plantagekerk 
het Requiem van Duruflé en later de Gedachteniscantate 
‘Koester de namen’. 

Ooit zijn deze vieringen op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar klein begonnen met het Requiem van Fauré 
in de intimiteit van het hoogkoor van de Grote Kerk. 
Een paar jaar later, bij ‘Koester de namen’, waren weinig 
zitplaatsen over. Waarschijnlijk maken de coronamaatre-
gelen het dit jaar onmogelijk om op Eeuwigheidzondag 
bij elkaar te komen in de Grote Kerk. Dat neemt niet weg 
dat deze herdenkingsvieringen – naast de vele diensten die 
op die zondag in Zwolle worden gehouden – voor velen 
in een behoefte blijken te voorzien. De Michaëlscantorij 
is daarom zeker van plan in de toekomst vorm te blijven 
geven aan deze vieringen. 
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Een praktijkverhaal

Het is duidelijk: ze heeft niet lang meer te leven. Wilt 
u nog eenmaal bij elkaar komen rondom uw moeder en 
samen de Maaltijd van de Heer vieren? Ds. Cor Baljeu 
legt deze vraag voor aan haar zoon. Spoedig hoort hij dat 
haar zoon en dochter daar graag op in gaan. Hij schrijft 
erover in dit artikel.

Op een vrijdag in maart, vroeg in de avond, als het al don-
ker wordt, komen we bij haar in het verzorgingshuis. Een 
verzorgende heeft mevrouw in een rolstoel geholpen. Haar 
dochter, zoon, schoondochter, een kleindochter en haar 
beste vriendin zijn aanwezig. Daarnaast vertegenwoordi-
ging van de drie ambten: ouderling, diaken en predikant. 
Zorgvuldig worden brood en druivensap klaargezet. Voor 
ieder een liturgie op papier. Deze begint met een begroe-
ting. Een kaars vanuit haar gemeente wordt aangestoken. 
Er klinken gebedswoorden, zodat we openstaan voor wat 
het komend half uur ons zal brengen.
Het klankspel tussen vingers en de snaren van de gitaar 
ondersteunen het zingen van Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ 
en ik kom, met die prachtige toepasselijke woorden in het 
laatste couplet: ‘… ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed 
wordt wijn en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn’. 
We bidden het gebed om ontferming, om vergeving, wen-
sen elkaar de vrede van de Heer en bidden samen het 
Onze Vader. 
We delen brood en wijn en zingen dankbaar De Heer is 
mijn herder! ’k Heb al wat mij lust. Tijdens dit lied het 
ontroerendste moment van de avond: ze zingt hoorbaar 
mee en geeft met haar linkervoet, zichtbaar onder de zorg-
vuldig over haar schoot gedrapeerde plaid, de maat aan. 
Ze is op deze avond geestelijk ver weg, maar dit lied brengt 
haar weer vol vreugde bij de kring van haar geliefden. 
Na het Avondgebed leg ik mijn handen op haar hoofd en 
ontvangt ze de zegen.

We zijn na afloop stil, laten het gebeuren tot ons door-
dringen. Er hangt een bewustzijn: ‘hier is iets bijzonders 
gebeurd!’ Nog geen vierentwintig uur later slaapt ze in. 
De Maaltijd blijkt het afscheid te zijn geweest, met name 
voor haar hartsvriendin. Op dringend advies van haar 
dochter, zal ze niet bij de begrafenis zijn als gevolg van 
de toenemende coronamaatregelen.  

Moeder, dochter en zoon zijn ieder een eigen weg gegaan 
ten aanzien van kerk, geloof en geloofsbeleving. Rondom 
het brood van de hemel en de wijn van het koninkrijk 
zijn ze met de aanwezigen één. Er zijn vragen rondom 
het geloof van hun moeder. Hoe staat ze daarin? Door het 
hoorbaar meezingen van De Heer is mijn herder vindt er 
troost en geruststelling plaats. 
Er is in het verleden veel gebeurd: naast vreugde en 

dankbaarheid, ook verdriet en pijn. Op deze avond vindt 
heling, verzoening en verbinding plaats. In een later sta-
dium ontvang ik een mail waarin geschreven staat dat er 
die avond vergeving heeft plaatsgevonden, dat er verder 
geleefd kan worden met een gevoel van: ‘het is goed zo’. 

De Maaltijd van de Heer rondom het overlijden van deze 
vrouw heeft als reukwerk gediend voor de familie. 
Reukwerk moest tijdens de Grote Verzoendag in het oude 
Israël op gloeiende kolen worden gelegd in een wierook-
vat en door de hogepriester in het Heilige der Heiligen 
gebracht (Leviticus 16: 13). 
Reukwerk is in de Bijbel een mengsel van geurige stof-
fen als balsem, mirre, wierook. Het was in het Oude Tes-
tament ook praktisch: het verdrijven van de eventueel 
onaangenaam riekende geuren die het gevolg waren van 
het verbranden van dieren op het brandofferaltaar. 

De eigenschappen van de stoffen van reukwerk hebben 
plaatsgevonden tijdens de Maaltijd van de Heer. Balsem 
– een Semitisch woord dat welriekend betekent – is een 
stof die wonden reinigt en herstel van wonden bespoedigt. 
Wierook verbetert het humeur, het helpt verdriet te 
dragen en versterkt de motivatie. Mirre is een kruid dat 
de mond- en keelholte reinigt. Het woord dat uit Jezus’ 
mond komt heelt en reinigt.  

Zoals het reukwerk op de Grote Verzoendag verzoening 
mogelijk maakt, zo maakt op die bijzondere vrijdagavond 
de Maaltijd van de Heer verzoening mogelijk. De Maaltijd 
van de Heer heeft als reukwerk gefunctioneerd, de eventu-
eel onaangenaam riekende geuren als gevolg van verdriet 
en pijn zijn verdreven.

De Maaltijd 
van de Heer, 
kort voor overlijden
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Ton Lans is lid van de Adventskerk en is een van de drie 
vaste organisten in de Open Kring. Hij is – sinds april 
2006 – uitvaartverzorger in zijn eenmanszaak Arabesque 
uitvaartverzorging in Zwolle. In het kader van het thema 
‘Als reukwerk’ vroeg de redactie hem om een artikel te 
schrijven over rituelen die hij tegenkomt in zijn werk. 

In mijn praktijk help ik nabestaanden afscheid te nemen 
van degene die hen lief was. Mijn werk begint met het 
eerste telefonische contact met de familie. Ik probeer een 
beeld te krijgen van de situatie, van wat hen is overkomen 
en probeer daar vanaf het begin dichtbij te komen. We 
maken eerste afspraken. De zorg voor wie is overleden is 
daarbij heel belangrijk. Vaak samen met familie was en 
kleed ik de overledene en zorg voor een juiste plek om op 
te baren, thuis of in een uitvaartcentrum.
Vervolgens spreek ik de familie en kijken we samen hoe 
de verschillende onderdelen van de uitvaart vorm kunnen 
krijgen. Er worden keuzes gemaakt over veel: begraven 
of cremeren, kerkelijk of niet, welke locaties, kist of wade, 
rouwbrief en/of advertentie, teksten, rouwvervoer, con-
sumpties, wat doen we zelf en wat doet een ander, dragen 
we zelf of huren we dragers in, enzovoorts.

Een mooi proces, waarbij ik er op toezie dat ieders inbreng 
zijn waarde krijgt en de uiteindelijke keuzes voor ieder 
persoonlijk helpend zijn. Dat is volgens mij een belangrijke 
voorwaarde om goed afscheid te kunnen nemen.

Daar horen ook keuzes bij over rituelen. Rituelen kunnen 
ervoor zorgen dat iets niet zomaar gebeurt. Dat het je niet 
zomaar overkomt. Rituelen geven het moment waarde. 
Rituelen richten je aandacht, verbinden en helpen om 
momenten in het afscheid te markeren. Juist het markeren 
van momenten, heb ik mogen ervaren, is zo belangrijk. 

Zijn rituelen grote dingen om te doen? Werken ze alleen 
dan? Ik denk het niet. Rituelen kunnen juist in hun een-
voud van onschatbare waarde zijn. 

Wanneer een overledene voor het laatst uit zijn/haar wo-
ning wordt gebracht, dan is dat een heel intens moment. 
Belangrijk om dat als familie samen te beleven. Zelf 
de baar begeleiden, stilstaan voor de drempel, een paar 
woorden, nog even stil, en dan verder. Is dit in zijn een-
voud een ritueel? Ik ben er zeker van: ja!

Je dierbare met familieleden of vrienden binnenbrengen 
in kerk of aula, op de schouder of begeleidend op een 
rijdende baar. Een ritueel? Jazeker. Samen, dichtbij, 
voelend, je bewust zijn van het moment. Hoe kostbaar. 

Het aansteken van kaarsen rond je dierbare. Is dat een 
ritueel? Ik ben ervan overtuigd. Het bepaalt je aandacht 
bij hem of haar. Heel bewust zet je iemand in mooi licht. 
En wanneer je de kaarsen aansteekt met het licht van de 
Paaskaars, dan geeft dat naast de onderlinge verbinding 
een nog diepere verbinding met de Allerhoogste. Hoe 
mooi, hoe intiem.

Met het laatste voorbeeld raak ik aan afscheid nemen in 
de kerk en de kerkelijke rituelen. Juist in een tijd waarbij 
een groeiend aantal mensen meer op afstand raakt van 
de kerk, komt men ook op afstand van die rituelen en 
leeft er een behoefte aan andere rituelen. Of toch niet? 
Het aansteken van kaarsen zie ik namelijk ook bij deze 
uitvaarten. Heel soms toch te veel herinnerend aan kerk? 
Dan wordt gekozen om bijvoorbeeld losse bloemen op de 
kist te leggen. Een ritueel? Jazeker, want net zo bepalend 
bij dat kostbare moment.
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In deze tijd van coronamaatregelen zie ik ook grotere 
gebaren, noem het grotere rituelen. Vrienden die vanwege 
maatregelen niet fysiek bij de uitvaart aanwezig mogen 
zijn, zoeken naar mogelijkheden om toch betrokken te 
zijn. Erehagen. We zien ze steeds meer. Even stil langs de 
weg, de stoet aanschouwend, samen, bloemen werpend op 
de rouwauto, een voorzichtig en dan aanzwellend applaus. 
Kippenvelmomenten!

Door de coronamaatregelen is het maar een klein gezel-
schap gegeven om bij de uitvaart te zijn. De anderen 
kijken mee via een livestream. Een verbindend ritueel 
daarbij kan zijn dat de kijkers thuis een kaars aansteken. 
Dat lijkt iets kleins, maar verbindt enorm. Een ritueel!

De rituelen tot nu toe genoemd zien we tijdens de uitvaart. 
Maar er zijn ook rituele momenten na de uitvaart. In de 
Protestantse kerk herdenken we onze dierbaren op de zon-
dag vóór de 1e Advent, Eeuwigheidszondag. In de Katho-
lieke traditie wordt dat jaarlijks gedaan op 2 november, 
Allerzielen. 
Maar ook hier zien we een behoefte om het herdenken 
buiten de kerk te doen. In Zwolle kennen we zo’n moment: 
‘Herdenken Belicht, wandeltocht voor nabestaanden’. 
Jaarlijks in november georganiseerd door Zwolse uitvaart-
ondernemers, crematorium Kranenburg en de begraaf-
plaatsen Kranenburg en Bergklooster. Wandelend over 
het met fakkels verlichte terrein van de begraafplaatsen 
en het crematorium (zie foto), luisterend naar muziek, 
een kaarsje in de hand, stil en denkend aan wie je lief is. 
Samen. Wat een ritueel! 

9

In gesprek 

‘Geestelijken geven dit niet graag toe, maar als we preken 
dan spreken we vaak tot onszelf. Het is een gesprek dat we 
voeren met God, maar dan hardop, waar jij bij kunt komen 
zitten om naar te luisteren.’, aldus Mpo Tutu in Trouw (10 
augustus 2020). Volgens de dochter van bisschop Tutu is 
preken dus hardop een gesprek voeren met de Eeuwige. 
Zoals bidden dat ook is, denk ik er dan bij. 

Stíl in gesprek met het diepste geheim van het bestaan, dat 
kan met een schietgebedje, een vaste formulering en zelfs 
enkel stilte. Stil met de Eeuwige communiceren.

Hardóp in de eredienst, dat vergt een ongekende concen-
tratie, nodig om zorgvuldig je woorden te kiezen. In gesprek 
met God, dat vergt taal van het hart, geheiligde taal, een 
standaard die hoofdbrekens kost. Dat schrijf ik daarom van 
tevoren op.
Voorheen werd dat niet altijd op prijs gesteld, vooral dat ik 
de gebeden uitschreef. De Geest moest het mij ter plekke 
ingeven. Spontaneïteit als garantie voor waarachtig geloof 
was de achterliggende gedachte. 
Mooi hoor, als je dat kunt. Ik kan het niet. Ik durf het niet 
op dat moment aan te laten komen. Ik ben al eens midden in 
een preek geblokkeerd van de preekstoel gevlucht. Dat wil ik 
gemeenteleden niet weer aandoen. En mijzelf evenmin. 

In gesprek met God is volgens Mpho Tutu in een preek jezelf 
toespreken. In de preekkunde wordt ons predikanten dan ook 
voorgehouden dat wij zelf de eerste hoorder zijn. Jezelf toe-
spreken, voor Gods aangezicht uitpuzzelen hoe het er in je 
leven voorstaat, nadenken over wie de Eeuwige voor jou is 
en wie jij voor de Eeuwige en de mensen om je heen bent. 
Wil dat in goede reuk komen te staan, als reukwerk voor 
Gods aangezicht (Psalm 141: 2), bezig dan taal die lieflijk is 
voor de Eeuwige. De lat ligt hoog volgens Prediker (5: 1):
‘Wees niet overijld met uw mond, en uw hart haaste zich 
niet om een woord voor Gods aangezicht uit te spreken; 
want God is in de hemel en gij zijt op de aarde, laten daar-
om uw woorden weinige zijn.’    

Ad Geerling

Column

Herdenken Belicht, wandeltocht voor nabestaanden 



Wie leest er anno 2020 nog een boek uit de late Middel-
eeuwen? Alleen experts? Dat klinkt plausibel, maar geluk-
kig kent Nederland naast universiteiten ook een vitale 
religieuze leescultuur in de samenleving. Als het goed 
is ondersteunen die twee elkaar wederzijds. Gert van 
Klinken schreef op verzoek van de redactie dit artikel 
over het ‘ritueel’ van religieuze leescultuur in Zwolle. 
Gert is Universitair docent Kerkgeschiedenis aan de 
Protestantse Theologische Universiteit en betrokken bij 
de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle. 

Een stevig aantal Zwolse kerken heeft in de afgelopen 
decennia een nieuwe functie gekregen. In de Grote of 
St. Michaëlskerk pronkt nog het machtige orgel, maar 
de voornaamste bestemming van het gebouw is nu die 
van ‘Academiehuis’. Ten noorden van de binnenstad, op 
Het Eiland, staat het Broeren- of Dominicanenklooster.1 
De librije van het complex bood in de negentiende eeuw 
onderdak aan de synagoge van de Joodse gemeente en 
later aan een met Michelinsterren gelauwerd restaurant. 
De kerk was na de Reformatie bijna vier eeuw protestants. 
Inmiddels is deze kerkruimte schitterend gerestaureerd en 
in gebruik bij boekhandel Waanders.2 De vroeg zestien-
de-eeuwse schilderingen zijn weer teruggebracht in het 
zicht. Ze weerspiegelen een relatief kortstondige maar 
dramatische episode in de stadsgeschiedenis: de poging 
om een vorm van inquisitie in te voeren. Het centrale 
thema in de cyclus is de plicht van de Zwolse magistraat 
om vrijdenkerij en ketterij met harde hand uit te roeien, 
daarbij geadviseerd door ter zake deskundige theologische 
experts.3 Een belangrijk doelwit van deze actie was de 
zogenaamde Moderne Devotie. Die had in Zwolle een 
enorme invloed op het onderwijs (domus clericorum en 
domus pauperum) en zorgde er daarmee in de ogen van 
critici voor dat veel te veel gewone meisjes en jongens de 
Bijbel niet alleen gingen lezen, maar uitleggen voor zich-
zelf. De beroemdste plaatselijke vertegenwoordiger was 
uiteraard de in 1471 overleden Thomas a Kempis, auteur 

van De Imitatione Christi.4 Hoe vroom ook, zijn nadruk 
op de innerlijke toe-eigening van het geloof wekte een 
stevig wantrouwen op bij wie vond dat het geloof juist 
aan controleerbare externe maatstaven diende te voldoen.

De inquisitie wordt in 2020 ervaren als een pijnlijke herin-
nering, maar ook de Reformatie lijkt althans in getalsmatig 
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1 Zie voor de situatie de Thomas a Kempis-route. Een wandel- en fiets-
 route langs de herinneringen aan de Moderne Devotie in Zwolle, 
 uitgave van de plaatselijke VVV, Zwolle 2005.
2 Vergelijk de situatie in Maastricht, waar het klooster van de predik-
 broeders eveneens in gebruik is als boekhandel.
3 Herman Aarts, De Broeren en zijn gewelven, Waanders, Zwolle 2013.
4 Een handzame editie van het Latijnse origineel, in klein formaat, 
 werd in 1949 gedrukt als retraite-editie voor persoonlijk gebruik: 
 De Imitatione Christi Libri Quatuor, auctore Ven. Thoma Hemerken 
 a Kempis canonico regulari ordinis S. Augustini, editi a Theodoro 
 Straahof sac. Harlemi sumptibus Joannis H. Gottmer 1949.

5 Overzicht van recent verschenen literatuur en interview met Mariska 
 van Beusichem, beide op de website van de Stichting Thomas van 
 Kempen, www.thomasakempiszwolle.nl.
6 Vgl. Thomas a Kempis, De Navolging van Christus in jonge taal. 
 Nieuwe editie, KBS uitgeverij, ’s-Hertogenbosch/Mechelen 2008.
7 In deze kerk geplaatst in 2006. Zie Translatio reliquiarum Thomae 
 Kempensis, uitgave Basiliek O.L. Vrouwe ten Hemelopneming, 
 Zwolle 2006.
8 Zie de aankondigingen op www.kerkenvanzwolle.nl en 
 www.rtvfocuszwolle.nl.

Beeld van Thomas a Kempis op Bergklooster
foto: Gert van Klinken

Een moderne devotie



opzicht haar beste tijd in Zwolle te hebben gehad. 
Het is echter niet alleen triestigheid. Integendeel zelfs. 
Wie goed om zich heen kijkt zal tot de conclusie komen 
dat interesse voor het geloof nog springlevend is. Om dat 
te zien, kan de bezoeker terecht bij de zojuist genoemde 
boekhandel Waanders. Wat blijkt: er zit niet alleen een 
aardig stuk theologie bij het assortiment, maar een deel 
daarvan is ook nog eens regionaal geworteld. Paradepaard 
vormt de door inquisiteurs zo kritisch bejegende Moderne 
Devotie. Het rijke en gevarieerde aanbod van titels over 
dat onderwerp laat zich lezen als een staalkaart van heden-

daagse leescultuur. Secularisatie of niet, er verschijnt jaar 
in jaar uit een onafgebroken stroom van publicaties over 
deze vroomheidsbeweging. Daar zitten strikt academische 
titels tussen. Meestal echter betreft het lectuur die om 
spirituele redenen gelezen wordt. Een voorbeeld is Vincent 
Huninks vertaling van A Kempis’ Rozentuin. Paul van 
Geest heeft er een even korte als heldere inleiding bij 
geschreven, maar duidelijk is dat het hier niet om weten-
schap gaat. De Rozentuin wil in de volle zin van het 
woord een ‘devoot boekje’ zijn. Het staat niet op zichzelf. 
De website van de Stichting Thomas a Kempis houdt bij 
hoe de stroom van dit soort publicaties gestaag doogaat. 
Jacques Koekkoek heeft een bundel meditaties bij de 
Navolging in voorbereiding (Boekscout), Waanders bracht 
een geïllustreerd overzichtswerk over de Moderne Devotie 
op de markt, bij Kok Boekencentrum verscheen onlangs 
een vertaling met commentaar door Frank de Roo van de 
Dialoog met de Novicen. Geschiedenis speelt in deze 
literatuur een duidelijke maar dienende rol, het gaat 
uiteindelijk om iets anders. Mariska van Beusichem, 
stadspastor van Zwolle en voorzitter van de Stichting 
Thomas a Kempis, legt uit:
‘Voor mij gaat de Navolging van Christus over: hoe kijk 
je? Thomas zegt: als je verlicht wilt worden moet je Jezus 
volgen, hem imiteren, nadoen. En daar bedoelt hij niet mee 
op sandalen door Israël wandelen, maar Jezus uitbeelden 
in je manier van leven, zodat zijn Geest van liefde en vrede 
in jou tot leven komt.’5

Deze vitale ‘moderne devotie’ herinnert ons eraan dat 
overdracht van religieuze kennis niet alleen plaatsvindt 
via het hoger onderwijs, maar ook en vooral via geloofs-
gemeenschappen aan de basis van de samenleving. Dat is 
een creatief proces, zoals de vele bewerkingen en aanpas-
singen van het werk van Thomas a Kempis laten zien.6 
In Zwolle is deze traditieoverdracht een levend fenomeen; 
waard om te koesteren. Iets van de sfeer ervan kan gekoes-
terd worden tijdens een bezoek aan de Onze Lieve Vrouwe 
Basiliek (met de schrijn van Thomas a Kempis7 en het 
motto Regnum Dei intra vos est) of het bijwonen van de 
zomeravondontmoetingen bij het voormalige klooster op 
de Agnietenberg (Bergklooster).8 Maar ook het lezen van 
een boek, alleen of met een groep, hoort bij die levende 
vroomheidscultuur in deze stad die het verdient om te 
worden voortgezet. 
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Ds. Hans Tissink is predikant van het PGZ-cluster 
Adventskerk/Oosterkerk en schrijft in het kader van het 
thema ‘als reukwerk’ in dit artikel over ziekenzalving: 
een Bijbels ritueel dat ook in onze tijd gebruikt kan 
worden als ritueel in het pastoraat, bijvoorbeeld tijdens 
een huisdienst. 

Iedereen kent Psalm 23: ‘De Heer is mijn Herder’. In het 
voetspoor van onze Goede Herder proberen we als gemeen-
te van Christus pastoraal (dat wil zeggen: herderlijk) om 
te zien naar elkaar. In dezelfde beroemde psalm staat nog 
een zin die minder vaak wordt geciteerd: ‘U zalft mijn 
hoofd met olie.’ Hoe zalft de Herder ons? 
Zalving met olie. Dat is een ritueel dat we in de Bijbel 
vaker aantreffen. Koningen, priesters en profeten worden 
gezalfd ter inwijding voor hun nieuwe taak. En we horen 
ook over ziekenzalving. De leerlingen van Jezus gaan op 
pad om het goede nieuws te vertellen. Zij zalven veel zieken 
met olie tot genezing (Marcus 6: 13). We kennen de para-
bel over de barmhartige Samaritaan. Hij verzorgt een 
zwaargewond slachtoffer door olie en wijn over diens 
wonden te gieten (Lucas 10: 34). En de briefschrijver 
Jacobus geeft dit pastorale advies aan zijn medechristenen: 
‘Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij 
zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie 
zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de 
zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan’ (Jacobus 
5: 14 en 15).

Ritueel en betekenis
Zalven is een Bijbels ritueel. Zalven heeft te maken met 
schoonmaken, verzorgen, mooi maken en genezen. Olie 
ruikt weldadig, zalf verzacht de wonden. Olie en zalf 
dringen in de huid opdat de zieke zich beter zal gaan 
voelen. Het is een symbolische handeling. Zoals de olie 
doordringt in de poriën van de zieke, zo wil de heilige 
Geest binnendringen in de ziel van de patiënt ter bemoe-
diging en vertroosting. En hoe zit het met de genezing? 
Het is maar hoe je genezing opvat. Soms vinden er god-
dank nog wonderen plaats. Maar een zieke kan zich ook 
beter gaan voelen door pastorale aandacht, troostwoorden, 
gebeden en het ritueel van de ziekenzalving.

Ik heb daar als predikant goede ervaringen mee opgedaan. 
Sinds mijn kennismaking met de ziekenzalving in het 
VU-ziekenhuis te Amsterdam in 1999 heb ik daarover 
gesproken met mijn kerkenraden en gemeenteleden. Na 
rijp beraad gingen we over tot de invoering van de zieken-
zalving als mogelijk ritueel in het pastoraat. Ook het 
dienstboek van de PKN (deel 2, 2004) biedt daarvoor een 
goede handreiking. Daarbij is de ziekenzalving ingebed in 
de liturgie van een huisdienst.

Huisdienst met ziekenzalving in praktijk
Soms kan een ziek of stervend gemeentelid verlangen 
naar een huisdienst van gebed, zang, avondmaal en/of 
ziekenzalving. Ouderling, predikant, pastoraal werker en 
gemeentelid stemmen met elkaar af wat de wensen zijn. 
Vaak worden ook andere familieleden of goede vrienden 
uitgenodigd om aanwezig te zijn.

In de Adventskerk maken we gebruik van een korte orde 
van huisdienst. Deze orde is na rijp beraad opgesteld en 
dient als handreiking voor ziekenzalving.
De aanwezigen zitten gewoonlijk rondom de zieke. De 
voorganger heet iedereen welkom en geeft kort uitleg 
over de ziekenzalving. Er wordt een kaars aangestoken 
als verwijzing naar het licht van Christus. Er kan een 
lied gezongen worden. Vervolgens bidden we om Gods 
aanwezigheid, zijn verlichting en liefde in deze moeilijke 
tijd van ziekte en/of het naderen van het levenseinde. Ook 
de bede om vergeving voor gemaakte fouten in het verle-
den kan louterend en bevrijdend werken. We luisteren 
naar woorden van heil en troost uit de Bijbel (bijvoor-
beeld Psalm 23 en Jakobus 5: 13-16). Vervolgens gaan we 
over tot de zalving met olie. Hierbij kan de voorganger 
volgende woorden uitspreken:
‘In de naam van Jezus Christus tekenen wij je met het 
teken van het kruis en zalven we jou met olie. Moge door 
deze zalving de Geest van God in jou wonen, de kracht 
van God jou vervullen om de pijn te verlichten en moge de 
hoop op God ontwaken in jouw hart.’

Ook de zintuigen – ogen, mond, oren en handen – kunnen 
worden gezalfd. Er is daarna gelegenheid, voor wie dat 
wil, om eveneens de zieke te zalven en kort toe te spreken. 
Vaak is dit moment heel persoonlijk en ontroerend.

Na een lied en de zegen is er ruimte voor nagesprek. 
Gewoonlijk maakt deze bijzondere huisdienst diepe indruk 
op de zieke en intimi. Er groeit een ervaring van kostbare 
verbinding voor het aangezicht van de Goede Herder. Hij 
zalft ons hoofd met olie. Nog altijd. Zijn liefde stroomt 
rijkelijk fysiek en mystiek tot in eeuwigheid. 
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Zijn rituelen wel nodig als het om diaconaat gaat? 
Diakenen en diaconale vrijwilligers zijn vaak praktische 
mensen en aanpakkers. Er is een probleem en dat moet 
worden opgelost. Daarom geen langdurige rituelen, dat 
houdt alleen maar op. Als dat beeld gaat ontstaan dan is 
dat jammer en ook niet helemaal de werkelijkheid.

Als gemeente van Jezus Christus beginnen we de eerste 
dag van de week met een kerkdienst of viering. In deze 
vieringen hebben de predikant en de ouderling een belang-
rijke rol. In sommige kerken, gelukkig niet in alle, is de rol 
van de diaken in de dienst en viering beperkt tot het rond-
gaan met de collectezak. De rol van de diaken is dan tijdens 
het collectemoment en de dienst gedegradeerd tot zakloper.
Het collectemoment heeft vaak geen specifieke rol dan 
alleen het rondgaan van de collectezak. Het is vaak het 
moment voor de zegen waarin de voorbereidingen worden 
getroffen om de kerk te verlaten en koffieafspraken te 
maken. Vroeger werd de collecte ook wel ‘de dienst der 
offerande’ genoemd. Het klinkt wat ouderwets en oubollig, 
maar het was wel een liturgisch moment waar je even stil 
werd gezet bij de nood van de wereld en een ieder werd 
gevraagd naar vermogen bij te dragen aan die nood. Ook 
was het een moment van bezinning en reflectie op de 
luxe en weldaad waarin wij leven. De nood van de wereld 
wordt zo de kerk binnen gebracht. De diakenen kunnen 
hier opnieuw aandacht voor vragen, een meer prominente 
rol hierbij vervullen en zich wat assertiever opstellen. Zij 
behartigen niet een eigen belang, maar dat van een ander.
Andere diaconale rituelen zijn de voorbeden door diakenen 
voor zieken, voor mensen die moeten leven met beperkin-
gen, die van weinig of niets rond moeten komen.
Een niet onbelangrijk diaconaal moment is die rondom de 
viering van het Heilig Avondmaal waarin God zijn goed-
heid en offer deelt met mensen en van waaruit mensen 
kunnen delen van hun overvloed. 
Rituelen zijn bij het diaconale handelen nodig. Om het vol 
te houden en met daarbij ook de gedachte dat wat je hebt 
gedaan, mag terugleggen in de handen van God. Er wordt 
niet van je verwacht dat je alle problemen oplost en op je 

nek neemt, maar dat je mag doen wat op je weg komt. Dat 
geeft ook ontspanning en behoedt je voor krampachtigheid 
en stress.  

Omgekeerd: hebben rituelen het diaconaat wel nodig? De 
kerkdienst op zondag is niet alleen een verbale boodschap, 
maar het roept ook op tot dienstbaarheid. In de praktijk 
merken we dat hulpvragen vaak gelaagd zijn. Met andere 
woorden: de hulpvraag staat niet op zichzelf, er zit een 
vraag achter de vraag. Er is behoefte aan persoonlijke 
aandacht. Dat kan een begin van de oplossing zijn. Ieder 
mens wil in zijn bestaan worden (h)erkend. 

Als er alleen op zondag wordt geloofd en als vormen en 
rituelen alleen maar uiterlijk en cosmetisch zijn en niet 
gepaard gaan met daden van barmhartigheid en gerech-
tigheid, dan roept dit de afschuw van de Allerhoogste op. 
Bij monde van de profeet Jesaja zegt de Heer: ‘Wat moet 
ik met al jullie offers?’, ‘Van jullie nieuwemaan, van ál 
jullie feesten heb ik een afkeer. Ze hinderen mij, ik kan ze 
niet langer verdragen’. Wat wordt dan wel gevraagd? Ook 
daarop komt een antwoord: ‘Vermijd alle kwaad, en leer 
goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied 
wezen bescherming, sta weduwen bij.’ (Jesaja 1: 11, 14 en 
17, NBV 2004). Ook de profeet Amos laat zich in gelijke 
bewoordingen uit (Amos 5: 21-24).

Het gaat bij rituelen en diaconaat dus niet om boedelschei-
ding. Beiden hebben elkaar nodig. Diaconaat behoort tot 
het hart van de gemeente. Ze is niet een partje van de 
kerkelijke taart, maar is er een ingrediënt van, die de taart 
smaak en stevigheid geeft. 

Tot slot een citaat van Dietrich Bonhoeffer dat helpend 
en bezinnend kan zijn, maar tegelijk een vraag aan ons is: 
‘Nur wer für die Juden schreit, darf gregorianisch singen’.

Wim van Ree, 
diaconaal consulent PGZ
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Op 21 oktober geeft Rick Timmermans 
om 20.00 uur een lezing in de Lutherse 
Kerk, het thema is: Vruchtbaar leven in 
het spoor van Benedictus en Ignatius.
Hoe word ik gelukkig? Wat is een vrucht-
baar leven? In het spoor van spirituele 
grootmeesters Benedictus en Ignatius van 

Loyola gaat journalist Rick Timmermans 
op zoek naar antwoorden op die vragen. 
Hoe kun je onderscheiden waar het op 
aankomt? Hoe maak je keuzes die vrucht-
baar zijn? Het zal je misschien verrassen, 
maar het waren deze vragen die monniken-
vader Benedictus in de vijfde eeuw en 

stichter van de jezuïetenorde Ignatius 
van Loyola in de vijftiende eeuw in 
het vizier hadden. Maak in vogelvlucht 
kennis met enkele elementen uit de twee 
belangrijke stromingen binnen de chris-
telijke spiritualiteit.

In verband met het coronavirus, zullen 
de ouderenmiddagen in het wijkcentrum 
van de Jeruzalemkerk niet starten op 21 
september, maar op 2 november 2020, 
14.30 uur.
Dick en Marja Sluiter vertellen dan over 
het vrijwilligerswerk dat zij gedaan heb-
ben in Israël voor de stichting ALEH 
(hulp aan zeer ernstig meervoudig gehan-
dicapte mensen), ook zal er een medita-
tie zijn. Op 16 november komt de heer 

Gégé Callenbach, hij spreekt over de 
geschiedenis van de Zwolse weeshuizen 
vanaf de zestiende eeuw. Hij is histori-
cus en oud-voorzitter van het Hervormd 
Weeshuis. Hij heeft over dit onderwerp 
ook een boek gepubliceerd. In zijn ver-
haal vertelt hij over het leven in de wees-
huizen. Daarnaast vertelt Callenbach over 
de organisatie van de weeshuizen door 
de eeuwen heen. Hoe rond 1800 de naam 
het Hervormd Weeshuis werd gebruikt 

en waarom die naam misverstanden kan 
oproepen (en dat ook heeft gedaan).
Op 30 november is er de Sinterklaasmid-
dag en op 14 december de Kerstmiddag. 
Een ieder is van harte welkom op één of 
meerdere van onze middagen. De contact-
personen van de commissie ouderenmid-
dagen zijn Alie Snoeijer (038-4210200) 
en Janny Kragt (038-4223171).
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Aandacht voor

Joods Leerhuis: Rabbijn Jonathan Sacks  
Hoe lezen Joden Genesis en Exodus? Dit seizoen leest ds. Hélène Evers met geïnteresseerden boeken van rabbijn Jonathan Sacks. Veel 
mensen werken thuis, daarom één keer in de maand tijdens de lunchpauze, van 13.00 tot 13.45 op dinsdag online (via zoom). Het gaat 
om deze data: 29 september, 27 oktober en 24 november. Wie mee wil doen, kan een e-mail sturen naar dshevers@sionskerkzwolle.nl.

Rondom Bonhoeffer
In het jaar 2020 wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vanwege het coronavirus zijn veel activiteiten op dat 
gebied niet doorgegaan. Drie activiteiten worden ‘ingehaald’ in de herfst van 2020. Het zijn activiteiten die stilstaan bij de per-
soon van Dietrich Bonhoeffer en hoe hij leefde als predikant ten tijde van het Nazisme, hoe hij zich verzette, en een inspiratie-
bron was voor velen, tot ver na de oorlog. Verder is er in de Open Kring een reistentoonstelling. 
1. Bonhoeffer-film: woensdag 16 september, 19.30 uur, Lutherse Kerk. Een biografische film over Bonhoeffer, waar een beeld 
 wordt geschetst van wie deze man was. Met teksten van Bonhoeffer zelf. De film is Engels gesproken, maar geeft toch een 
 goede impressie van het leven in de tijd van nazi Duitsland. 
2. Muziektheatervoorstelling ‘Wie ben ik – Bonhoeffer’, door Kees van de Zwaard. Deze voorstelling wordt gehouden in de 
 Oosterkerk, op donderdag 24 september, 19.30 uur. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage. 
 In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling ‘Bonhoeffer – Wie ben ik?’ volgt Kees van der Zwaard 
 hem op zijn zoektocht. Tastend vanuit het besef dat elk mens zijn of haar eigen antwoord leeft op de vraag ‘wie ben ik?’. 
 Hij speelt samen met altvioliste Roosmarijn Tuenter. Zij zal een tegenstem componeren en improviseren. En zij zal als Maria 
 von Wedemeyer, de geliefde van Bonhoeffer, onbereikbaar nabij zijn. Er klinken brieven en gedichten van Dietrich Bonhoeffer 
 en Maria von Wedemeyer. 
3. Lezing over Bonhoeffer, 6 oktober, 20.00 uur, Lutherse kerk. Prof. dr. Edward van ’t Slot houdt een lezing over Bonhoeffer: 
 zijn leven, werk, geloof. 
4. Een reistentoonstelling: kunstwerken van Jeltje Hoogenkamp reizen langs kerken, galerieën en scholen in Nederland. De kunst-
 werken gaan over de laatste periode van Bonhoeffers leven. De hele maand november is deze tentoonstelling te zien in de 
 Open Kring. Kunstwerken van gemeenteleden worden ook opgenomen in deze tentoonstelling. 

Vruchtbaar leven in het spoor van Benedictus en Ignatius 

Ouderenmiddagen Jeruzalemkerk



Wie op zoek is naar theologische verdie-
ping bij de zondagse lezingen kan vanaf 
september deelnemen aan het Zwolse 
Leerhuis (voorheen locatie Lutherse kerk, 
nu in de Oosterkerk). Tijdens het leer-
huis wordt een lezing behandeld van de 

komende zondag. 
Iedere avond wordt ingeleid door een 
predikant. Iedere keer staat op zichzelf. 
Je kunt dus één keer komen, of vaker. 
Vanaf 19.45u is er gelegenheid om kof-
fie/thee te halen (à € 1,00). Het leerhuis 

duurt van 20.00 tot 21.30u. Aanmelden 
en vragen: leerhuis@elkz.nl. 
Alle data in dit seizoen: 8, 15, 22, 29 
september, 27 oktober, 10, 17, 24 
november, 19, 26 januari, 2, 9 februari, 
11, 18, 25 mei en 1 juni.

Wat geloven wij nu precies? Door de 
eeuwen heen zijn de hoofdzaken van 
het Christelijk geloof opgeschreven en 
samengevat in belijdenisgeschriften. De 
bekendste en oudste is de Apostolische 
Geloofsbelijdenis. In twaalf korte zinnen, 

de twaalf artikelen, wordt het geloof ver-
woord. De Confessionele Vereniging heeft 
een serie gespreksboekjes uitgegeven on-
der de titel Geloven op goede gronden. 
In het najaar van 2020 is er in de Sions-
kerk een gesprekskring over het boekje 

12 artikelen over Israël, het gaat om deze 
data: 15 september, 20 oktober en 17 
november. Meedoen? Stuur een e-mail 
naar dshevers@sionskerkzwolle.nl.
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Knabbelen en Babbelen in de AA-landen  
De werkgroep Kerk in de Buurt van de Sionskerk is nu ongeveer een jaar bezig en Kees Kloosterman deelt een aantal ervaringen: 
‘Knabbelen en Babbelen’ heten de beide, vrolijk bestickerde wagens, die één keer per maand op de woensdagmiddag aan de Geleen 
staan, waar ook Youth for Christ aanwezig is met de pannakooi. En één keer per maand, afwisselend op de vrijdag en woensdag-
middag, aan het fietspad naar de Waallaan bij de flats aan de Dollard. Van 15.30 uur tot ongeveer 17.00 uur, worden er gratis pan-
nenkoeken en koffie/thee aangeboden vanuit ‘Knabbelen’. In ‘Babbelen’ zijn mensen welkom voor een praatje. Of, als het koud 
weer is, om daar binnen hun pannenkoek opeten. 
Inmiddels weten vooral de kinderen ons wel te vinden. Als we aankomen, staan er soms al wel tien te wachten! Er komen ook vol-
wassenen. Zo zien we heel mooie dingen in de samenwerking in de buurt gebeuren en worden er al nieuwe ideeën geopperd om nog 
meer voor de buurt te doen, zoals een keertje poppenkast of een filmpje voor de jeugd. Een creatieve uiting voor volwassenen of iets 
dergelijks speelt ook in onze gedachten. Als u of jij daarover mee wil denken, van harte uitgenodigd. U kunt contact opnemen via 
de website www.sionskerkzwolle.nl.
‘Knabbelen’ ziet er heel leuk uit en er is veel belangstelling van andere partners waar we mee samen kunnen werken. Zo is de wagen al 
gebruikt door Youth for Christ (YFC), bij Sonrise, door de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) en door Stichting Voor Elkaar Zwolle. 
‘Knabbelen en Babbelen’ is het resultaat vanuit een initiatief van de Sionskerk. De Sionskerk wil graag iets betekenen voor de wijk 
AA-landen waarin het gebouw staat en zo is het idee gegroeid om een foodtrailer-initiatief te starten. Na dit begin, kijken we vol 
verwachting uit naar de toekomst. Al met al ervaren wij het als heel bijzonder om ons op deze manier te laten zien aan de mensen in 
de buurt en we hopen zo veel mensen te ontmoeten! Interesse? Kom gerust even kijken om de sfeer te proeven of een pannenkoekje 
bij de Geleen of aan de Dollard.

Zwols leerhuis 

Geloven op goede grond: gesprekskring 

Knabbelen en Babbelen



Cor Baljeu ging in gesprek met Anco Balke en Henk van 
der Sar die respectievelijk negen en zes jaar geleden inge-
gaan zijn op de vraag om bestuurlijke verantwoordelijk-
heid te dragen voor de Protestantse Gemeente Zwolle.

Negen jaar lang heeft Anco Balke in het College van Kerk-
rentmeesters (CvK) werk verricht voor de Protestantse 
Gemeente Zwolle. Aanvankelijk als bestuurslid voor geld-
werving, de kerkbalans, later als secretaris. Begin dit jaar 
nam hij afscheid. Van datzelfde college was Henk van der 
Sar ruim zes jaar de voorzitter, begin juni is hij gestopt 
met deze taak. 
Een goed moment om samen terug te kijken, genietend van 
een kop koffie in de zonrijke tuin van Henk van der Sar. Wat 
zijn de vreugdemomenten geweest? Waar liggen de zorgen? 
Hoe zien jullie de toekomst? Kerkrentmeesters beheren de 
zakelijke kant van het kerk-zijn, het gaat om harde cijfers. 
Kerk betekent geestelijk werk. Als levende stenen bouwen 
we aan een geestelijke tempel (1 Petrus 2, 5). Botst de 
zakelijke kant van kerk-zijn met het geestelijke?

Het zakelijke werk van de geestelijke kerk
Het gesprek begint met de laatst geformuleerde vraag. 
Beiden herkennen geen discrepantie. Henk is zich zeer 
bewust van het feit dat hij voortdurend voor de kerk, het 
geestelijke, bezig is. ‘Wat je beslist of adviseert heeft 
juist direct impact op het kerk-zijn, zowel bij de predikan-
tenformatie als sluiting van een kerkgebouw, het is heel 
direct kerkgerelateerd.’ Anco vult aan: ‘… je weet waar 
je het voor doet. Het doel is perspectief voor de kerk’. 
Mensen hechten emotionele waarde aan een kerkgebouw. 
Anco is zich dit zeer bewust, ‘het is meer dan een stel 
stenen’, zoals verwoord in NLB 280: 2 ‘… waar nog de 
wolk van gebeden hangt van wie zijn voorgegaan.’ 
In geestelijk werk, werk je met emoties.
Tijdens hun ambtsperiode sloot de Emmaüskerk in Berkum 
haar deuren. De daar huizende vanouds hervormde gemeen-
te behoorde bij de PGZ. ‘De korte toespraak die ik hield in 
de laatste kerkdienst zal ik niet vergeten,’ zegt Henk, ‘de 
sluiting had een enorme impact.’ Anco was betrokken bij 
de daaraan voorafgaande fusiepoging tussen Gereformeerd 
en Hervormd Berkum. ‘Op een gegeven moment leek het 
te lukken, maar het ging op inhoudelijke argumenten niet 
door. Toen ging de blik richting de Sionskerk, daar werden 
de leden van de Emmaüskerk opgenomen.’
Emotionele besluiten zoals kerksluitingen kosten veel 
geestelijke energie. Overigens neemt het CvK een derge-
lijk besluit niet, maar de Algemene Kerkenraad (AK), ‘… 
wel adviseren wij dominant’, zoals Henk scherp formu-
leert. ‘Maar wij kregen van onze penningmeester dan ook 
heldere, transparante cijfers, die moeilijke besluiten ratio-
naliseerden. De overzichtelijkheid en helderheid hielpen 
ons enorm en bevorderden het plezier in dit werk. De 
cijfers klopten gewoon! Ze gaven gezag en een professio-
nele cultuur.’

Cruciale besluitvormingen
Bij het nemen van emotioneel zware besluiten komt de 
vraag op: ‘Hoe houd je het vol?’
Henk formuleert helder: ‘Het gaat over 7300 betalende leden
en over 1,2 miljoen euro aan jaarlijkse inkomsten. Het gaat 
dus over veel mensen, die samen veel geld geven. De PGZ 
doet het licht niet uit! Het is in haar geheel een grote gemeen-
te. Het kost energie, maar je ontvangt energie als een wijk-
gemeente nieuw perspectief ziet. Na een pijnlijke procedure 
als een kerksluiting, zoals bij de Emmaüskerk en de Hoek-
steen, zie je ook nieuw elan: er gebeurt iets nieuws!’
Ook bij de predikantenformatie spelen emoties een rol. 
Anco vertelt: ‘De PGZ was een bloeiende gemeente, maar 
toen dat terugliep moesten we echt een tandje terug. De 
formatie was teveel voor wat je opbrengt met elkaar. We 
liepen tegen een tekort aan van twee ton per jaar, jaar in, 
jaar uit. Er moest worden ingegrepen. Niet alleen het CvK 
zag dat in, ook de AK. Het ging niet zonder bezwaren, 
maar het waren uiteindelijk gedragen besluiten.’ ‘En niet 
alleen de AK, ook de Wijkkerkenraden, zonder draagvlak 
daar, kun je niets beginnen’, vult Henk aan. ‘Ondanks pijn-
lijke besluiten is het nooit tot grote conflicten en procedu-
res gekomen, daar ben ik wel dankbaar voor’, zegt Anco. 
‘Dat gaat elders wel eens anders!’
‘Indertijd zijn de wijken Jeruzalemkerk en Hoeksteen 
opgegaan in de Oosterkerk, dit leidde tot een bloeiende 
Oosterkerk. Op termijn zie ik dat ook gebeuren rondom 
het Heilige Huisjes project. Pijnlijk, noodzakelijk, maar 
ook nieuw perspectief vol elan’, aldus Henk.
‘Het zijn spannende processen, je krijgt niet iedereen mee 
en je raakt mensen kwijt. Maar nuchter gesteld: het kerkelijk 
aanbod is enorm in Zwolle, ook buiten de PGZ’, zegt Anco.
Ondanks sombere cijfers, geen somberheid, noch negati-
visme. ‘Ik geloof ook dat God een plan heeft met de kerken, 
als je dat niet gelooft, dan hou je het niet vol’, aldus Anco.
Henk vult aan: ‘ja, sombere cijfers, maar de laatste jaren is er 
een positieve tendens bij de inzameling van de Kerkbalans’, 
‘ook per individu wordt er meer gegeven’, vult Anco aan. 

Toekomst
Beiden zeggen: ‘De echte zorg is de leeftijdsopbouw’. 
Henk spitst toe: ‘Je volledig focussen op de jeugd, heeft 
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Afscheid van Henk van der 
Sar en Anco Balke van het CvK

Anco Balke



echter iets krampachtigs. Tegelijk ben ik ook weer be-
nieuwd. Huiskamerdiensten? De coronacrisis maakt dui-
delijk dat we de gemeenschap in een gebouw missen.’ 
‘Concrete ideeën hoe het er uit gaat zien heb ik niet, maar 
tien jaar geleden wisten we het ook niet’, zegt Anco. ‘In 
de kerk gaat het over oer-menselijke dingen in het leven. 
Daarom hebben we hard gewerkt dat er in de Grote Kerk 
gevierd blijft worden. Het is een voorwaarde geweest bij 

de verkoop, wat overigens ook appelleerde aan de visie 
van de stichting Academiehuis. De Grote Kerk is en blijft 
voor de PGZ een vierplek.’ 

Concluderend
Anco Balke en Henk van der Sar kijken terug op zowel 
moeilijke als mooie jaren. Blij en dankbaar dat ondanks 
pijnlijke besluiten die genomen werden op ‘dominant’ ad-
vies van het CvK, de relatie met de AK goed is gebleven, 
‘… en dat is ook te danken aan de beide vorige voorzitters 
van de AK, die we in onze perioden hebben meegemaakt.’ 
De reeds genoemde heldere cijfers hielpen daar enorm 
bij. Het werk is heel intensief geweest, maar zij vonden 
plezier in het nieuwe perspectief voor de wijkgemeentes. 
Plezier, intensief en tijdrovend zijn de drie woorden als 
zij terugdenken aan de afgelopen jaren in het CvK, ‘maar 
wil je het goed doen, dan moet het zo’, daarmee stemden 
beiden in.

Anco en Henk: hartelijk dank voor de vele uren, dagen en 
weken die jullie hebben gegeven aan de PGZ. 

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
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Henk van der Sar



“Snuffelen aan elkaar”
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   Tussenstand clustervorming in Zwolle-West

In Gaandeweg besteden we in drie achtereenvolgende num-
mers aandacht aan de voortgang van de clustervorming 
binnen de Protestantse Gemeente Zwolle, die is voort-
gekomen uit het project Heilige Huisjes. In de vorige 
editie trof u de ‘tussenstand’ aan van het cluster Ooster-
kerk-Adventskerk. Hieronder volgt een artikel dat is 
samengesteld vanuit de kerkenraden van de Stinskerk 
(Westenholte) en de Open Kring (Stadshagen), samen: 
Zwolle-West. 

Al geruime tijd zijn de buurgemeenten Open Kring en 
Stinskerkgemeente aan elkaar aan het ruiken. In 2016 
werd de Werkgroep Open Kring-Stinskerk opgericht om 
tot meer afstemming te komen. Dit resulteerde vrij snel 
in het document ‘Schuivende panelen’ dat de stand van 
samenwerking op diverse vlakken inzichtelijk maakt en 
als basis kan dienen voor toekomstige beleidskeuzes. De 
uitkomst van het project Heilige Huisjes ‘Vorm samen 
één cluster!’ maakt dat het aan elkaar ruiken en de opbouw 
van samenwerking minder vrijblijvend is geworden.  

Veel gemeenteleden van beide kerken hebben het project 
Heilige Huisjes ervaren als een project dat moet leiden tot 
het sluiten van kerkgebouwen. Dat voorlopig van sluiting 
geen sprake is heeft lucht gegeven in de samenwerking

In juni 2019 hebben beide gemeenten afzonderlijk een ge-
meenteberaad georganiseerd om de besluiten van Heilige 
Huisjes met de gemeenten te communiceren. Op 31 okto-
ber 2019 is er een gezamenlijke gemeenteavond belegd 
om onder andere te spreken over de visie die beide ker-
kenraden hebben op de clustervorming. Deze gezamen-
lijke visie is als volgt geformuleerd: ‘Vanuit de verbon-
denheid met de Heer zijn wij elkaar als gemeente rond de 
Open Kring en Stinskerkgemeente gegeven om vanuit het 
goede nieuws van het evangelie in vieren, leren, dienen en 
delen elkaar op te bouwen en aan te vullen en inspirerend 
present te zijn in Zwolle-West en de omliggende wijken en 
buurtschappen.’ Vanuit deze visie is het beleid uitgezet 
dat gestreefd wordt naar een situatie van twee samenwer-
kende gemeenten in één cluster die samen een kosten-
neutrale begroting hebben. Aan de hand van stellingen 

werd deze beleidsvisie in groepjes besproken en plenair 
teruggekoppeld. De reacties werden als input gebruikt 
voor de gezamenlijke kerkenraadsvergadering enkele 
weken later.
 
Tijdens de gezamenlijke gemeenteavond waren circa zestig 
personen aanwezig. Dit stond in contrast met de drukbe-
zochte gezamenlijke dienst even daarvoor op zondag 27 
oktober. Door de grote toeloop moesten toen in de kerk-
zaal van de Open Kring stoelen bijgezet worden, wat veel 
verwondering en optimisme heeft teweeggebracht. Toch 
blijft het beeld divers als gekeken wordt in hoeverre de 
samenwerking gedragen wordt. Er zijn gemeenteleden die 
moeite hebben met de samenwerking. Een deel van deze 
groep komt niet in gezamenlijke diensten. Als reden wordt 
aangegeven dat beide gemeenten met betrekking tot liede-
rencultuur en geloofsbeleving nogal van elkaar verschillen. 
Anderen staan er vrij neutraal in hoe het met de samenwer-
king verder gaat. Voor een derde groep mag het samenwer-
ken op korte termijn wel overgaan in samengaan. 

De samenwerking richt zich op de activiteiten die we 
samen kunnen doen. De beide predikanten Gerlof van 
Rheenen en Cor Baljeu hebben voor het seizoen 2019/
2020 een gezamenlijk activiteitenboekje gemaakt met de 
gedachte het meer samen doen te stimuleren en zo elkaar 
beter te leren kennen. Het boekje geeft een overzicht van 
het gezamenlijke aanbod van zestien vorming- en toerus-
tingsactiviteiten. De meeste activiteiten zijn gestart, maar 
helaas zijn door de coronamaatregelen ook een aantal acti-
viteiten afgelast. 

In de komende periode zal het aantal gezamenlijke diensten 
iets worden uitgebreid en wordt het gezamenlijk vergade-
ren door de verschillende geledingen (wijkkerkenraad, 
college kerkrentmeesters, diaconie) doorgezet. De rol van 
de Werkgroep Open Kring – Stinskerk in het samenwer-
kingsproces wordt herijkt onder leiding van gemeentead-
viseur Jan Boer. De benadering blijft niet de verschillen 
tussen beide gemeenten uit te vergroten, maar er hard aan 
te blijven werken dat we steeds meer aan elkaars ‘reuk-
werk’ wennen. 

Gemeenteleden van de PGZ die graag hun financiële zaken 
digitaal regelen, kunnen in 2021 de toezegging van hun ker-
kelijke bijdrage (Actie Kerkbalans) digitaal invullen. Het enige 
wat u hoeft te doen, is nog dit jaar een e-mail versturen naar 
het Kerkelijk Bureau (administratie@pknzwolle.nl). Als onder-
werp kunt u vermelden: ‘Digitaal KB 2021’ en in het bericht 
graag uw naam- en adresgegevens opnemen. In januari 2021 
ontvangt u dan van ons geen formulier meer voor de actie 
Kerkbalans, maar een e-mail met daarin een link. Met een 
paar eenvoudige handelingen kunt u daarmee uw toezegging 

voor 2021 zelf digitaal invullen (u bepaalt zelf de hoogte van 
het bedrag en de maanden van betaling en de betaalwijze). 
Omdat de digitale toezegging automatisch verwerkt wordt, 
bespaart het de Protestantse Gemeente Zwolle tijd en papier, 
want er komt geen vrijwilliger meer bij u aan de deur om de 
envelop te bezorgen en het toezeggingsformulier bij u op te 
halen. Ook hoeven wij uw toezegging niet meer in te voeren 
in de computer. Goede redenen om te kiezen voor digitaal 
toezeggen met ingang van 2021. 
Geef voor de kerk van morgen!

Digitaal toezeggen kerkelijke bijdrage levert forse besparingen op
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Bij de kerkdiensten

Dit jaar spreekt de koning te troonrede 
niet uit in de Ridderzaal, maar, vanwege 
corona, in de Grote Kerk van Den Haag. 
Ook in ‘onze’ Grote Kerk klinkt een 
troonrede, een rede die op meerdere zon-
dagen in het najaar zal klinken. In alle 
vieringen komt namelijk een gedeelte van 
De Bergrede aan bod. Deze wordt ook 
wel de Messiaanse Troonrede genoemd; 
hij beoogt het leven van mensen te ver-
diepen en een praktijk van waarachtig 
solidair leven. Het is geen plan, maar een 

indringende uitnodiging van Godswege, 
verwoord door Jezus, die als een nieuwe 
Mozes zijn leerlingen aanspreekt en te-
vens allen die op de berg aanwezig zijn. 
Het zijn indringende, uitdagende woorden 
die hier opklinken uit ‘de grondwet van 
het Koninkrijk der hemelen’. In zijn in 
1937 verschenen boek Navolging besteedt 
Dietrich Bonhoeffer uitgebreid aandacht 
aan deze appellerende woorden waaraan 
christenen en de kerk niet zomaar aan 
voorbij kunnen gaan. ‘Goedkope genade 

is de doodsvijand van onze kerk.’ De 
‘Dream’ waarover Martin Luther King 
sprak in zijn strijd tegen het racisme 
is mede gebaseerd op de inspirerende 
Bergrede. De Bergrede, nog steeds het 
horen waard! 
Welkom in de vieringen waarin altijd 
een goed woord van God klinkt en mooie 
(kerk)muziek. Goed om te weten: Op de 
derde zondag in september (20 septem-
ber dus) beginnen de vieringen weer om 
17.00 uur. 

Op zondag 4 oktober is er een 
Opendeurdienst in de Adventskerk. 
Voorganger is Nicolas Pouyet, hij is in 
het dagelijks leven geestelijk verzorger 

in een tehuis in Hattem. Muzikale bege-
leiding is door BLAF (Bert Letwory And 
Friends). Opendeurdiensten zijn laag-
drempelig en erg geschikt voor mensen 

die niet vaak in een kerk komen. Het 
jaarthema is: Het goede leven. De dienst 
begint om 19.00 uur, na afloop is er koffie 
en gelegenheid om na te praten. 

Troonrede in de Grote Kerk

Opendeurdienst in de Adventskerk 

Cantateviering in de Grote Kerk
Op 27 september wordt om 16.30 en om 19.00 uur een cantateviering in de Grote Kerk gehouden. Gezongen wordt de solocantate 
Ich habe genug van Johann Sebastian Bach. 
Op het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel, ook bekend als Maria-Lichtmis, gevierd op 2 februari, is de evangeliele-
zing Lucas 2: 22-32. Daarin vinden we de lofzang van Simeon – Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan. In alle cantates 
die Bach voor dit feest schreef neemt deze lofzang een centrale plaats in, zo ook in de cantate Ich habe genug (BWV 82) uit 1727. 
De tekstdichter is lange tijd onbekend gebleven, maar recentelijk is de tekst toegeschreven aan Christoph Birkmann (1703 - 1771). 
Hij studeerde wiskunde en theologie aan de universiteit van Leipzig en was later predikant in Neurenberg. Ich habe genug is 
geschreven voor strijkers, hobo, basso continuo en een enkele solostem – in dit geval gezongen door een bas. Deze vaak gezongen 
cantate omvat drie aria’s en twee recitatieven waarvan de tweede aria, Schlummert ein ihr matten Augen, erg bekend is geworden. 
Voorganger in de viering is prof. dr. E. van ’t Slot. Bert van de Wetering zingt en Musica Michaelis speelt onder leiding van Toon 
Hagen. In verband met de coronamaatregelen is slechts een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar, daarom zijn er twee vieringen. 
Om teleurstelling te voorkomen is het nodig dat u zich voor één van beide vieringen aanmeldt. Dat kan via:
https://michaelscantorij.nl/cantateviering-27-september/.

Bijzondere diensten in de Sionskerk
Kliederkerk: Op 27 september en 15 november 2020 is er van 16.00 tot 17.30 uur weer Kliederkerk in de Sionskerk: een laag-
drempelige 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, in september is dat: Jezus volgen en in november: Daniël in de leeuwenkuil. 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. 
Bijbel- & kunstdienst: In de Bijbel & Kunstdiensten is er aandacht voor de rol van de Bijbel 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 4 oktober staat centraal: Jezus en vergeving, de overspelige vrouw, Johannes 8 en op 1 november gaat het om Jezus 
en zijn boodschap, de gelijkenissen van de Barmhartige Samaritaan, en de werkers in de wijngaard. Organist is Gert Hendriks en 
Jeroen Knol of Judith Steenbergen spelen viool. De diensten beginnen om 19.00 uur.
Interactieve diensten: Meedoen, actief zijn, niet alleen maar zitten, je mobieltje aan: dat is kenmerkend voor de interactieve dienst 
in de Sionskerk. Rondom een thema zijn er allerlei actieve werkvormen: Kahootquiz, reageren op een stelling, gesprek op de bank, 
workshop. Deze dienst is voor gezinnen met jongeren vanaf 11 jaar. Om 12.15 is er een snack, de dienst is van 12.30 tot 13.15 uur. 
De volgende interactieve diensten zijn op 25 oktober met Jeroen Knol en op 22 november met Henk van Dam.
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9.30 uur
ds. J.T. Tissink 

Startzondag m.m.v. cantorij

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
ds. J.T. Tissink 

Wind in de Zeilen-dienst

9.30 uur
ds. N. Beimers, Zwolle

19.00 uur
Opendeurdienst

9.30 uur ds. N.A. Eygenraam 
Schrift en tafel / Paralleldienst 

Schwerin m.m.v. cantorij

9.30 uur
ds. C.P. Meijer 

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

Wind in de Zeilen-dienst

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

9.30 uur 
ds. J.T. Tissink 

Oogstdienst

9.30 uur 
ds. I.P. Epema 

Doopdienst

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam 

19.00 uur
Taizéviering

17.00 uur
ds. N.A. Eygenraam 

Michaëlsviering

16.30 en 19.00 uur
ds. E. van ’t Slot 

Cantateviering m.m.v. Cantorij

17.00 uur 
ds. H. Bousema 

en mw. E. Rademaker-Vos 
Michaëlsvesper

17.00 uur
Taizéviering

17.00 uur 
dhr. H. Steenbergen 

en mw. E. Rademaker-Vos 
Michaëlsvesper

17.00 uur
ds. H. Bousema 

Michaëlsviering m.m.v. cantorij

17.00 uur 
ds. E. Jonker

Michaëlsviering

17.00 uur
Taizéviering

17.00 uur
dhr. R. Kanning 

en mw. C. van Stappen
Michaëlsvesper

19.00 uur
ds. M. Dijk Michaëlsviering

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam 

Startzondag

10.00 uur
ds. I.P. Epema 
Vredesweek

10.00 uur
ds. E. Urban 

10.00 uur
ds. J.T. Tissink 

Heilig Avondmaal / Israëlzondag

10.00 uur
ds. I.P. Epema

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam 

Doopdienst

10.00 uur
ds. I.P. Epema

10.00 uur
ds. E. Urban

10.00 uur
dhr. D.J. Steenbergen 

KSG-dienst

10.00 uur
ds. I.P. Epema 

10.00 uur
ds. I.P. Epema

Ke
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9.30 uur ds. G.J. Codée 
Opening winterwerk

17.00 uur
ds. G. van Goch, Scherpenzeel

9.30 uur
ds. G.J. Codée

17.00 uur
ds. W. Dekker, Oosterwolde

9.30 uur ds. G.J. Codée 
Voorbereiding H.A. 

17.00 uur
ds. L.W. Smelt, Voorthuizen

9.30 uur ds. G.J. Codée 
viering Heilig Avondmaal
17.00 uur ds. G.J. Codée 
voortz. en dankz. H.A.

9.30 uur
ds. J.A. Brussaard, Barneveld

17.00 uur
ds. C.A. van der Graaf, Heerde

9.30 uur
ds. G.J. Codée

17.00 uur
ds. G. de Fijter, Kampen

9.30 uur
ds E. van den Noort, Emst

17.00 uur
ds. G.J. Codée

9.30 uur
ds. H.J. van Wijnen, Nieuwegein

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

15.00 uur
ds. G.J. Codée

19.30 uur
ds. G.J. Codée

9.30 uur
ds. A. Jonker, Putten

17.00 uur
ds. G.J. Codée

9.30 uur ds. G.J. Codée
17.00 uur

ds. W. Poldervaart, Huizen 
Themadienst

9.30 uur
ds. E. van ’t Slot, Zwolle

17.00 uur
ds. G.J. Codée

zondag 
6 september 

zondag 
13 september 

zondag 
20 september  

zondag 
27 september 

zondag 
4 oktober  

zondag 
11 oktober  

zondag 
18 oktober 

Wereldvoedseldag

zondag 
25 oktober 

zondag 
1 november 

woensdag 
4 november

Dankdag

zondag
8 november  

zondag
15 november  

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: 0572-393454

jeruzalemkerk.pknzwolle.nl

Oosterkerk
Bagijnesingel 17
Zwolle-Centrum

038-4535064
06-33205179
ds. E. Urban

ds. I.P. Epema
tel. scriba: 038-4531674

www.oosterkerk.nl

Belangrijke mededeling bij de kerkdiensten
In dit overzicht staan de gegevens van de diensten voor zover bij de redactie bekend op 18 augustus 2020. 
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9.30 uur
ds. C. Baljeu 
Startzondag

9.30 uur
ds. C. Baljeu
Doopdienst

9.30 uur
mw. G. Cleveringa

 

9.30 uur
ds. C. Baljeu

9.30 uur
ds. A. Pietersma

9.30 uur
pastor H. Schoorlemmer

9.30 uur 
ds. G.C. van Rheenen, 
samen met Stinskerk

9.30 uur
ds. C. Baljeu

9.30 uur
ds. S. van der Zee 

Maaltijd van de Heer

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

9.30 uur
ds. A. Geerling 

Maaltijd van de Heer

10.00 uur
ds. J.P. van Ark

10.00 uur
ds. H. Evers 
Startdienst

10.00 uur
ds. R. van Putten

16.00 uur
ds. H. Evers Kliederkerk

10.00 uur
ds. H. Evers Doopdienst
19.00 uur ds. H. Evers 
Bijbel- & Kunstdienst

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

16.15 uur ds. J.P. van Ark, 
Wapenveld / Open Deurdienst

10.00 uur
dr. J.D.T. Wassenaar, 

Hellendoorn

10.00 uur
ds. R. van Putten

12.30 uur dhr. J. Knol
Interactieve dienst

10.00 uur
ds. H. Evers Oogstdienst
19.00 uur ds. H. Evers 
Bijbel- & Kunstdienst

19.00 uur
mw. G. Lubbersen 

10.00 uur ds. H. Evers 
Kerk en Schooldienst

16.15 uur dhr. Gerwin van der 
Plaats / Johan de Heerdienst / 

Open Deurdienst

10.00 uur
ds. P. Both, Harderwijk

16.00 uur
dhr. J. Knol Kliederkerk

10.00 uur
ds. H. Evers

9.30 uur ds. G.C. van Rheenen 
Startzondag

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

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

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur
ds. B. Lammers, Veessen

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur ds. G. Labooy, 
IJsselmuiden / Israëlzondag

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur ds. G.C. van Rheenen 
Doopdienst

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur 
StinsContaKtdienst

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

9.30 uur gezamenlijke dienst 
in Open Kring

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.00 uur mw. L. Brugmans 
Z.W.O.-dienst

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

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

10.00 uur ds. G. Labooy, 
IJsselmuiden / Heilig Avondmaal 

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage H.A.

10.00 uur
ds. H.O. ter Beek, Zwartsluis

19.00 uur
StinsContaKtdienst 

9.30 uur
ds. W.L. Andel, Oudega

19.00 uur Avondontmoetings-
dienst Westenhage

10.30 uur
pasteur D. Ribs 

10.30 uur 
pasteur D. Zantingh

10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

10.30 uur
pasteur R. Roukema

Jongerendienst

Open Kring
Hofstedestraat 1

Zwolle-Stadshagen
038-4204558
ds. C. Baljeu

tel. scriba: 038-4578345

www.openkring.nl

Sionskerk
Glanerbeek 10

Zwolle-Noord/Berkum 
038-4537075
06-19786041

mr. dr. H. Evers
ds. ir. R. van Putten 

tel. scriba: 038-4227212

www.sionskerkzwolle.nl

Stinskerk
Westenholterweg 19
Zwolle-Westenholte

038-4212614
06-45135706

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

tel. contactpersoon: 
06-45283862

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 
6 september 

zondag 
13 september 

zondag 
20 september  

zondag 
27 september 

zondag 
4 oktober  

zondag 
11 oktober  

zondag 
18 oktober 

Wereldvoedseldag

zondag 
25 oktober 

zondag 
1 november 

woensdag 
4 november

Dankdag

zondag
8 november  

zondag
15 november  

10.30 uur
pasteur R. Roukema

Mogelijk gaan, vanwege de coronacrisis, niet alle diensten door zoals gepland. Kijk voor het meest actuele overzicht op de sites van de ver-
schillende kerken (zie bovenaan dit rooster bij de gegevens van de kerken). 
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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 dhr. M. Hermse
REHOBOTH  9.30 uur dhr. K. Freriks
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Knol, Zwolle
ZONNEHUIS  Dienst vervalt i.v.m. corona

ISALA 10.00 uur ds. M. Overbosch-Mielke
REHOBOTH 9.30 uur ds. J.A. Woudenberg, Vaassen
ZONNEHUIS  Dienst vervalt i.v.m. startzondag Open Kring

ISALA 10.00 uur mw. T. Sloot
REHOBOTH  9.30 uur dhr. S. Bakker, Urk
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Mulder, Zwolle
THEODORAKAPEL 10.00 uur ds. I. Smits
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins

ISALA 10.00 uur ds. M. Overbosch-Mielke
REHOBOTH 9.30 uur ds. J. Kuik, Kampen
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. B.O. van de Loosdrecht

ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH 10.00 uur ds. J.H.N. Veldhuyzen, Kampen 
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. W.P. Ferguson, Zwolle
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga (S&T)

ISALA 10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff
REHOBOTH 10.00 uur dhr. A. Palland, Mastenbroek
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. J. Gerretzen

ISALA 10.00 uur ds. A.J. Hasker
REHOBOTH 10.00 uur ds. H.J. van Maanen, IJsselmuiden
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Mulder, Zwolle
THEODORAKAPEL 10.00 uur mw. Verheul 
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins

ISALA 10.00 uur mw. T. Sloot
REHOBOTH 10.00 uur ds. H. Evers, Zwolle
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. L. Brugmans

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 6 september  Diaconale Noodhulp
zondag 13 september  Wijkkas 
zondag 20 september  Exploitatie PGZ 
zondag 27 september  Stille armoede
zondag 4 oktober  Kerk en Israël
zondag 11 oktober  Exploitatie PGZ
zondag 18 oktober  Werelddiaconaat 
zondag 25 oktober  Extra Diaconie
zondag 1 november  Zending/GZB
woensdag 4 november (Dankdag) Kerk in Actie 
zondag 8 november  Wijkkas
zondag 15 november  Zwolse migrantenkerken
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9.30 uur
ds. E. Overeem, Leusden

9.30 uur
ds. R. Gosker, De Wijk

9.30 uur
ds. J. Visser, Ermelo

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

9.30 uur
ds. J.Visser, Ermelo

9.30 uur
Lectorendienst

19.00 uur dhr. M. van Dokkum 
Themadienst met Kunst

9.30 uur
ds. A.-M. Kobes-Gerritsen, 

Heerenveen
19.00 uur vesper

9.30 uur
ds. T. Keuning, Dalfsen

9.30 uur
ds. P.D. Wolthaus, Zutphen

18.00 uur
ZWO-activiteit: 
Dankdagmaaltijd

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

19.00 uur
Musical Kom over de Brug

9.30 uur
dr. C. van den Broeke, Kampen

10.00 uur
ds. M. Jans

10.00 uur
ds. M.E. Jonker 

Gemeentezondag, locatie elders

10.00 uur
ds. M.E. Jonker 

10.00 uur
ds. I.P. Epema

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. T.K. van Dam

10.00 uur
ds. M.B. Nieuwkoop

10.00 uur 
ds. E. Jonker

10.00 uur
ds. A.E. Reichman-Scheffer

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. H. Günther-van Dijk

zondag 
6 september 

zondag 
13 september 

zondag 
20 september  

zondag 
27 september 

zondag 
4 oktober  

zondag 
11 oktober  

zondag 
18 oktober 

Wereldvoedseldag

zondag 
25 oktober 

zondag 
1 november 

woensdag 
4 november

Dankdag

zondag
8 november  

zondag
15 november  

ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH 10.00 uur ds. P. van Veen, Harderwijk
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. M.J. Hukubun-Rahajaan, Zwolle (H.A.) 
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. B.O. van de Loosdrecht

BERKUMSTEDE 15.00 uur ds. J.M. Rohaan (H.A.)
ISALA 10.00 uur dhr. M. Hermse
REHOBOTH 10.00 uur mw. A. Westerduin, Doorn
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

ISALA 10.00 uur mw. T. Sloot
REHOBOTH 10.00 uur ds. H. Marsman, Deventer
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Knol, Zwolle
THEODORAKAPEL 10.00 uur ds. P. de Jong
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins
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OPROEP

In de toekomst willen we meer digitaal gaan werken 
bij financiële acties. Dat scheelt veel werk en kosten 

met printen, couverteren en rondbrengen.

Graag zouden wij daarom uw e-mailadres ontvangen.
Dit kunt u, o.v.v. naam en adres, mailen naar: 

administratie@pknzwolle.nl

Alvast bedankt!

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


