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Aandacht voor

Mensen gaan op vakantie om op te laden, zodat zij daarna de draad van werk, school en studie
weer energiek kunnen oppakken. ‘Opladen’, dat is het thema van dit zomernummer. Een mens
kan niet alleen maar geven. Hij of zij kan pas geven als hij genoeg ‘opgeladen’ is.
Hoe doen dominees dat bijvoorbeeld? We lezen drie verhalen, uit ieder PGZ-cluster één
predikant. Over clusters gesproken: hoe staat het met de voortgang van de clustervorming, het
resultaat van het Heilige Huisjes-project? Het cluster Adventskerk-Oosterkerk doet verslag.
De andere twee clusters komen aan het woord in de volgende twee edities van Gaandeweg.
Opladen aan de Bijbel: de nieuwe voorganger van de VEZ, Arjan Dam, vertelt aan de hand van
Jeremia 17. Ds. Elly Urban mediteert over Elia toen hij alles gegeven had. Hij had geen energie
meer over! Hoe laadde hij zich weer op?
Wat zoeken en vinden gemeenteleden in hun eigen gemeente? Waarom gaan we naar de kerkdienst en hoe worden we opgeladen? Dit vroegen we aan acht mensen uit verschillende kerken.
Daarnaast komen drie gemeenteleden aan het woord die opgeladen terugkwamen van een reis
naar Israël.
Het herfstnummer krijgt het thema ‘Als reukwerk’, liturgie staat hierin centraal. Hoe zullen de
ontwikkelingen zijn in de zomer ten aanzien van samenkomen rondom de liturgie in coronatijd?
Wilt u hierover wat schrijven? De deadline is zaterdag 1 augustus. Het exacte thema van het
kerstnummer is nog niet bekend, maar reken op de komst van een engel.
De redactie wenst u veel leesplezier en een goede zomer, zodat u met hernieuwde energie een
nieuw seizoen tegemoet kan gaan!
Cor Baljeu (hoofdredacteur)
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Opladen

foto: Tineke Vlaming

Opladen
Ik herinner me mijn eerste mobiele telefoon, een blauwe
‘koelkast’. De accu ging best lang mee, want tja, wat
deed je er verder mee dan sms’en en bellen? Bij de
oplaadbare batterij hoorde de instructie: niet steeds
tussendoor opladen, want dan werd het vermogen snel
minder. Opladen moest van (bijna) helemaal leeg tot
helemaal vol.
Bij een mens werkt dat toch echt anders, denk ik – en
bij de nieuwe telefoonaccu’s gelukkig ook. Het is veel
gezonder om je tussendoor op te blijven laden, een
gebalanceerd ritme tussen werk en ontspanning. Een
accu die helemaal leeg is, dan denk ik aan een burn-out.
Die laad je niet zomaar weer op.
Opladen, hoe doe je dat? Dat is voor ieder mens anders.
Daarin beleven we deze tijd van corona ook verschillend.
Als je je ontspant door rustig thuis te zijn, met een boek,
in alle stilte, is deze tijd misschien juist wel heel fijn en
heb je meer tijd om je op te laden dan anders. Maar als
je iemand bent die graag de drukte zoekt, regelmatig
wil afspreken met vrienden, graag naar een mooie film
of theatervoorstelling gaat, met elkaar wil bijpraten op
een terras of samen wil sporten, dan is dit misschien
een periode die energie vreet.
Ik moest aan Elia denken, de profeet van God die de
strijd aangaat met de profeten van Baäl. Het verhaal
(1 Koningen 18) vertelt dat God het altaar dat Elia
heeft gebouwd in vuur en vlam zet, iets wat de andere
profeten niet lukt. En daarna gaat het regenen, na jaren
van droogte. Op de toppen van zijn kunnen rent Elia
4

voor de wagen van koning Achab uit, een marathon.
En dan ineens slaat het beeld totaal om. Elia vlucht de
woestijn in, bang en totaal uitgeput. Hij gaat na een dag
lopen onder een bremstruik slapen en zegt: ‘Heer, het is
genoeg geweest. Neem mijn leven’. Een engel van God
brengt hem eten en drinken om op krachten te komen.
Elia trekt uiteindelijk verder, naar de berg Horeb, maar
de uitputting en de wanhoop zijn niet verdwenen. God
vraagt Elia wat hij daar doet. Elia klinkt als een man
met een burn-out. ‘Ik heb alles gegeven’, zegt hij. ‘Ik
heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de
God van de hemelse machten’. Maar wat is het effect?
De Israëlieten hebben het verbond met God naast zich
neergelegd, ze hebben alle heiligdommen verwoest, alle
profeten vermoord. ‘En ik’, zegt Elia, ‘ik ben als enige
overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven
voorzien’. Het is genoeg, Elia kan en wil niet verder. De
dood zou een opluchting zijn. God neemt Elia serieus en
vertelt hem dat hij zijn werk mag neerleggen, een ander
zal het overnemen.
Een mooi beeld in dit verhaal is die zorgzame engel,
met zijn brood en water. Een beeld om vast te houden,
als het gaat om jezelf opladen. Dat je brood en water
mag vinden onderweg, als een geschenk, een gebaar van
aandacht. ‘Eet wat, anders is de reis te zwaar voor je’
(1 Koningen 19).
Ds. Elly Urban
(predikant PGZ, Oosterkerk)

Op deze pagina in Gaandeweg geeft de redactie het woord
aan iemand van buiten de PKN, dit keer is dat Arjan Dam,
pastor algemene zaken/missionair van de Vrije Evangelisatie
Zwolle (VEZ).
foto: Tineke Vlaming

Aangesloten zijn op de Bron om op te laden!
5 Dit

zegt de HEER: Vervloekt wie op een mens vertrouwt,
wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert
van de HEER. 6 Hij is als een struik in een dorre vlakte,
hij merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een
steenwoestijn, in een verzilt en verlaten land.
7 Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat
de HEER is. 8 Hij is als een boom geplant aan water, zijn
wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de
hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van
droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.
In de voorbereiding op het thema van dit zomernummer
moest ik sterk denken aan deze Bijbeltekst uit Jeremia 17.
Het is misschien wel een pittige tekst, maar ook bemoedigend. Vers 8 schetst een persoon die frisheid uitstraalt,
vrucht voortbrengt en het goede ziet. Hij of zij wordt vergeleken met een boom, die wortels heeft bij een waterloop,
groen blad heeft en ook nog eens vrucht draagt ondanks
de hitte! Nog beter: hij merkt de hitte niet eens op.
Dit lijkt in alle opzichten op een persoon die is opgeladen.
En dat terwijl de omstandigheden niet goed waren voor de
boom. Dat willen we allemaal wel, schat ik zo in. Helemaal
nu we ons bevinden in een periode waarin we te maken
hebben met onzekerheid en/of spanning. Misschien zijn
we wel moe van alles wat er in en om ons heen is gebeurd
of hebben we verlies ervaren in onze nabije omgeving.
In het Bijbelgedeelte vergelijkt Jeremia de weg van de
goddeloze met de weg van een Godvrezende. We lezen
dat Juda het vertrouwen stelde in goden en rekende op
steun van buitenlandse machten. Juda vertrouwde op de
mens (vers 5). De mens die zwak, vergankelijk en sterfelijk is (Jesaja 40:6).

Om ons op te laden is het belangrijk om in eerste plaats
ons vertrouwen, onze verwachtingen te vestigen op de
Heer. Vers 6 geeft het zo helder aan dat als we onze
verwachtingen stellen op mensen en niet op de Heer,
we blind worden voor het goede dat eraan komt. Als er
dan moeilijke omstandigheden zijn, vertroebelt ons zicht
en kunnen we zicht kwijtraken op het goede. Mogelijk
worden we zelfs dor en hopeloos.
Maar dat hoeft niet! We zijn gezegend als we op de Heer
vertrouwen (vers 7a), ja meer: van wie de Heere Zelf
zijn vertrouwen is (7b) bevindt zich in een geheel ander
toestand. Zij zijn bij de Bron en krijgen daaruit kracht
om verder te gaan. Dat noem ik pas opladen!
Met ons gezin hebben we vaak gekampeerd in Frankrijk
en op hete dagen was het heerlijk om naar een riviertje
te gaan en daar met elkaar te genieten van het verkoelende
water. Wat een genot om daar tot rust te komen en weer
nieuwe energie op te doen voor het nieuwe seizoen. Het
waren ook tijden van bezinning, overdenking, gebed,
het lezen van goede boeken en het bestuderen van Gods
Woord. Het aangesloten zijn bij de Bron van het Levend
water, juist ook in die periodes, deed ons altijd goed.
Het gaf rust en richting! Het zicht was soms vertroebeld
geraakt omdat we teveel vertrouwden op het schepsel in
plaats van de Schepper. Dat moest weer hersteld worden
door dicht bij de Bron te zijn.
Laat de zomertijd een kostbaar en waardevol moment
zijn voor je leven. Laat je wortels reiken tot in de rivier!
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Opladen in onze
veelkleurige gemeentefamilie

foto:Saskia Dankers

Oosterkerk – Liesbeth Gilhuis

Opladen. Het is ook een term die valt binnen de kerk.
Maar wat zoeken en vinden wij eigenlijk in onze gemeente? Waarom gaan we naar de kerkdienst? En hoe
zorgt de gemeente er dan voor dat wij worden opgeladen?
De redactie vroeg het aan gemeenteleden uit de zes
PGZ-wijkgemeentes, de Hoofdhof en de EvangelischLutherse Gemeente.
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Regelmatig is de batterij van mijn telefoon bijna leeg: de
kleuren op het scherm worden langzaam donker, de zoekmachine vertraagt, het geluid zakt weg. Het is weer zover,
waar is mijn oplader?
Sinds corona moet ik het zonder mijn eigen oplaadmoment doen: geen kerk meer op zondag. Op eigen kracht
op zoek naar de bron en inspiratie. Nooit gedacht dat ik
de vertrouwde kerkgang zo zou missen. Thuis geloven
en vieren haalt het niet bij de verbondenheid die ik voel
wanneer ik op de zondag naar de kerk ga. De zorgvuldige
rituelen waar wij, jong en oud, samen handen en voeten
aan geven helpen mij uit het dagelijkse leven te worden
opgetild. De thema’s die wereldwijd of in mijn eigen
leven spelen worden verbonden met de verhalen uit de
Bijbel. De klanken van de muziek en het samen zingen
raken de juiste snaren. Ik voel me onderdeel van een veel
groter geheel dat boven ons uitstijgt. En als ik dan, na de

zegen, door degene die naast mij zit wordt toegeknikt met
een ‘fijne zondag’, ja, dan voel ik me weer helemaal opgeladen! De kleuren zijn terug, ik hoor weer wat, ik weet
waarvoor ik besta!

Sionskerk – Wout Sleijster
Na tientallen jaren bewust geen kerk te hebben bezocht,
ontdekte ik de Sionskerk. Dat gebeurde ook dankzij mijn
vrouw Willie, die zich wel haar leven lang kerkelijk
betrokken weet. Maar sinds kort voor de eeuwwisseling
voel ik me binnen de Sionskerk deel uitmaken van een
levende kerkgemeenschap. De contacten hebben er een
hoog omzien-naar-elkaar gehalte, als binnen een familie
in al haar verscheidenheid. Zeker, de kleur is confessioneel-evangelisch, maar met etiketten heb ik niet veel. Ik
koester de veelkleurigheid van de Protestantse Kerk (en
de mensheid …).
De verwantschap met de Sionskerk betekent voor mij
veel. Ik vind er vonken – en dikwijls meer dan dat – van
de liefhebbende Eeuwige, de Barmhartige, de Almachtige:
dan weer verrassend dichtbij, dan weer niet bij benadering
te bevatten. In de kerk hoop ik bovenal inspiratie en
energie te vinden voor elke dag, in een wereld die naar
adem hapt. Heer ontferm U.

Hoofdhof – Margriet Vogel
Ik voel mij heel erg thuis in de Hoofdhof. Het is voor mij
echt een plek waar je kunt zijn wie je bent. Je kunt alle
maskers laten vallen. De mensen vormen een gemeenschap waar ik mij in opgenomen voel. Ik vind het fijn
dat er in onze gemeente aandacht is voor elkaar en dat
leeftijd daarbij niet belangrijk is. Altijd is er wel iemand
die vraagt hoe het met jou en je gezin gaat. Het werk van
mijn man brengt met zich mee dat hij regelmatig enige
weken van huis weg is, best pittig toen onze drie jongens
klein waren. Ik vond en vind het nog steeds fijn, om dan
op zondagochtend in de kerk te zitten en helemaal niets
te hoeven. Je gedachten laten gaan over de gesproken of
gezongen woorden of juist helemaal nergens aan hoeven
te denken. Helemaal opgeladen voor een nieuwe week
kom ik dan weer thuis.

Open Kring – Gerrit en Riek Hasewinkel
We ondervinden en zoeken warmte en contact in een
kerkelijke gemeenschap waar iedereen zichzelf mag zijn.
Om dat mogelijk te maken vinden we het nodig om deze
contacten te onderhouden door een geregelde gang naar
de Open Kring. Door een preek, liederen of orgelspel
tijdens de dienst en de contacten tijdens koffiedrinken na
de dienst worden we ‘opgeladen’. Zelfs nu persoonlijk
contact niet mogelijk is, kan men nog digitaal contact
maken om een kerkdienst mee te maken op zondag, in de
week door meditatie en twee keer per week een avondgebed door ds. Cor Baljeu.

Stinskerk – Marina van der Graaf
Net zoals je mobiele telefoon bij gebruik opgeladen moet
worden is dat ook met je geestelijk leven. Wekelijkse
kerkgang, samen bidden, samen zingen, samen luisteren
naar wat God door zijn Heilige Geest via de Bijbel wil
leren, zorgt ervoor dat je geestelijke batterij vol blijft. In
de Stinskerk ontmoet ik mijn zusters en broeders in de
Heer: God heeft ons aan elkaar gegeven, we vormen zijn
gezin. We leven met elkaar mee. We helpen elkaar met
het doorgeven van het evangelie aan kinderen, jongeren
en volwassenen. We bemoedigen elkaar op de kringen
en zoeken samen naar Gods bedoeling met ons leven in
een wereld die soms bevreemdend voelt. Om er dan op
maandag weer tegenaan te kunnen is het goed om, naast
persoonlijke momenten met God, ook die gezamenlijke
momenten op zondag te hebben: piep-piep, de batterij is
weer vol.

Adventskerk – Cornelie Smilde en Bert Haaksma
In 1987 kwamen we vanuit het Groningse studentenleven
naar een rijtjeshuis met een tuintje in Zwolle-Zuid.
Kerkelijk kwamen we vanuit het Groninger Studentenpastoraat naar de Adventskerk en dat voelde heel vertrouwd:
een soortgelijke liturgie, geen onderscheid tussen kerkelijke achtergrond, jonge mensen. De Adventskerk was
een Samen-op-Weg gemeente en Zwolle-Zuid een wijk
in opbouw. Wat ons aansprak en nog steeds aanspreekt:
Samen-op-Weg zijn, de invulling van de eredienst, mensen met ongeveer dezelfde achtergrond, de gesprekken, de
blokavonden. Het maakte dat we actief in deze gemeente
wilden meedoen en dat is niet veranderd. De mensen die
samen de kerk maken, maken dat je je er thuis voelt.
Samen met de liturgie, de bezinning en de muziek maakt
dat we regelmatige bezoekers van de eredienst zijn om ons
weer te kunnen opladen voor ons werk in de maatschappij.

Jeruzalemkerk – Aart Schoonderbeek
In 2011 zijn we als gezin in Zwolle komen wonen. Ik
ben getrouwd en we hebben één zoon van 11 jaar oud.
We hebben ons toen gelijk aangesloten bij de Grote Kerk
Gemeente, wat nu de Jeruzalemkerk is. Een gemeente met
een soortgelijke kerkelijke ligging als waar wij in opgegroeid zijn. Bezig zijn met en nadenken over God en het
werk van Christus. Gesterkt worden in het geloof, door de
zondagse samenkomst, de preek, maar ook door gezamenlijke activiteiten buiten de kerkdienst om. Niet alleen de
hoogtepunten delen, maar ook de vragen die er soms zijn.
Belangrijk is dat de kerkelijke gemeente een afspiegeling
is van de maatschappij; jong en oud, diverse achtergronden en beroepen. Juist de diversiteit is waardevol omdat
je daardoor ook door de ogen van een ander naar dingen
leert kijken en anderen leert begrijpen, zowel wat geloofszaken betreft, als de dingen van alle dag.
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Column
Zachte machine …
Opladen, dat is het thema van dit nummer van Gaandeweg.
Zeker gekozen met het oog op de vakantie, dacht ik. Vakantie
komt natuurlijk van vacare, leeg zijn – dat schrijven de
dominees elk jaar in hun stukjes. Maar van dat leeg zijn
weten we inmiddels alles al, daar hebben we dit jaar geen
vakantie voor nodig.
Opladen ligt in Duitsland, dacht ik meteen. Vaak zien staan,
onderweg naar Berlijn: Ausfahrt. Opladen.
Ik vind het een raar woord. Lang geleden moesten mensen
alle zeilen bijzetten, dan kwam er beweging. Toen brak er
een tijd aan waarin ze weer op stoom moesten komen (als de
druk van de ketel was gehaald). Nog weer later moesten we
ons ontspannen, even de stekker eruit, daarna kon de knop
weer om. En tegenwoordig is de accu dus leeg en moeten we
ons opladen.

foto: Tineke Vlaming

Evangelisch-Lutherse Gemeente – Peter
Hammingh
Als ik naar de kerk ga, doe ik dat om het leven te vieren,
mijn leven in natura en mijn leven in Christus, bij voorkeur in een mooie liturgie. Na Pinksteren gaat het om
inspiratie, je zou het ‘opgeladen worden’ kunnen noemen.
Er is maar één plaats en momentum op aarde, waar dat
bij uitstek gebeurt, daar waar Pasen én Pinksteren op
één dag vallen en dat is op ‘De eerste dag der week’
(lied 604) ín de kerk!
Net als met ons dagelijkse brood heb ik het nodig om
via de eredienst gevoed te worden met het levende
brood, en wij bidden en zingen met Luther mee (lied
670, vers 6 en 7):
Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon
O Geest van beiden uitgegaan.
Lof zij de Vader, lof de Heer
die uít de dood is opgestaan
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid, van nu voortaan.
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‘Mens is een zachte machine’, zegt Leo Vroman in zijn
prachtige gedicht (zie google). Maar als je het helemaal
leest (doen!) ontdek je wel dat de mens juist geen machine
is. Hij is namelijk heel zacht, hij wil ‘warmer zijn dan
lucht’, heeft ‘ademzucht en hartarbeid’. En hij (of zij…) is
‘een ingewikkeld liefje’. Dat is andere taal dan die van een
mechanisme, dat zijn energie kwijt kan raken en dan even
moet opladen.
De Ausfahrt waar corona ons toe dwong heeft mij niet tot
opladen gebracht. Eerder ben ik een beetje stilgevallen.
Zonder de gesprekken in de vriendenkring, de impulsen van
concerten, films, en van de kerkgang voel ik me ook van binnen een beetje leeg en doelloos.
Ik wilde moedig zijn, hoopvol, optimistisch, geconcentreerd
– dat zijn immers grondstemmingen, levensvoorwaarden
zelfs – maar tot mijn ergernis lukte het niet. Toch wat down,
een beetje bang, geen echte toegang tot de dingen …
Is dit wel een kwestie van opladen? Zijn dit mechanismen
die je onder controle kunt krijgen? Ik denk het niet. Dit is
het leven zelf, dit is het mens-zijn zelf.
Je kunt beter maar actief wachten. Zo noem ik dat: actief
wachten. Tot je verrassing worden er nieuwe dingen in je
geboren. En gaat het wel weer.
‘Hij geeft het zijn beminden in de slaap’, zegt de Schrift.
Ale Pietersma

Opladen
als het kan?!
Openbare en publieke voorzieningen worden minder.
Deze zijn nu net voor mensen met een laag inkomen
van belang. Zo is het aantal openbare bibliotheken in
Nederland tussen 1999 en 2006 gedaald van 544 naar 154,
het aantal zwembaden in 25 jaar van 334 naar 220. Een
daling is ook te zien bij muziekscholen en andere publieke
instellingen.*
In de coronacrisis waren de Stadkamer en inloophuizen en
dus ook inloophuis de Bres noodzakelijkerwijs gesloten.
Dit was wat lastig en soms ook vervelend. Voor sommige
mensen was het meer dan lastig en vervelend. Zo is er het
verhaal van Paul. In de Stentor van 24 april en in Medisch
Contact van 15 april jl. vertelt nicht Els van Veen het verhaal over zijn leven. Zelf kennen we Paul van de zondagmiddagopvang in het inloophuis de Bres (deze opvang
wordt mogelijk gemaakt door inzet van kerkelijke vrijwilligers en een bijdrage van de diaconie).
Paul was niet wat je noemt de klassieke dakloze man. Goed
opgeleid, zag er goed gekleed uit en kon een zinvol gesprek
voeren. Het was vroeger thuis niet gezellig, moeder kon
geen structuur aanbrengen voor haar gezin en toen Paul
twaalf jaar oud was, scheidden zijn ouders. Hij had geen
goede start. Zijn leven is, kort gezegd, niet gemakkelijk
verlopen. Hij belandde ook in de dak- en thuisloosheid.
In Zwolle verbleef hij in de Herberg waar hij niet helemaal gelukkig was.

Hij was verder een vaste bezoeker van de Bres. Verder zat
hij uren in de Stadkamer. Daar las hij de krant, dronk een
kop koffie, ontmoette hij mensen.
Op zondag 5 april werd het lichaam van Paul gevonden
in het Zwarte Water. De politie sluit een misdrijf uit. Hoe
dan wel? Waarschijnlijk is hij het leven uitgelopen.
Door de coronacrisis hebben veel mensen uit de dak- en
thuisloosheid geen plek meer. In het artikel van de Stentor
zegt nicht Els als een noodkreet ”Thuis blijven, zegt onze
minister-president. Maar wat als je geen thuis hebt? Als
alle plekken waar je overdag veilig kunt verblijven ineens
op slot zijn?” Als openbare voorzieningen gesloten zijn, is
dat niet alleen lastig en vervelend. Dergelijke plekken zijn
van belang, voor Paul van levensbelang.
Kunnen kerkgebouwen een openbare plek zijn om mensen
die geen thuis hebben een plek van rust te bieden? De
kerkdeuren gaan op zondag open, daarna gaan ze weer
op slot en de zaalruimten zijn door de week beschikbaar
voor kerkelijke activiteiten. De afgelopen periode heeft
de Protestantse Gemeente Zwolle in het kader van Heilige
Huisjes zich bezig moeten houden met het herschikken
van middelen en personeel. Veel vrijwilligers zijn ingeschakeld om taken van betaalde krachten over te nemen.
Soms is dat nodig. Aan de andere kant is dit jammer.
Is er voor de kerkelijke vrijwilliger dan nog tijd over voor
de zondagmiddagopvang in de Bres of het doen van goede
dingen voor mensen die hulp nodig hebben of plekken
zoeken waar warmte, ruimte, aandacht en hoop worden
geboden? Een kerk is pas kerk als zij er is voor anderen,
anders is zij geen kerk!
Op het rouwbericht van Paul stond een tekst van Okke
Jager: “Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens”.
Wim van Ree,
diaconaal consulent PGZ

* Cijfers afkomstig van Olaf van Vliet, hoogleraar sociale zekerheid
Universiteit Leiden, oratie 7 juni 2019

foto: Tineke Vlaming
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Een dominee heeft alleen maar vrije tijd …
Hoe zorgen predikanten van de Protestantse Gemeente
Zwolle ervoor dat ze het geestelijke werk van predikant
kunnen blijven doen en vrij zijn om God en Zijn gemeente
te dienen?
Hoofdredacteur ds. Cor Baljeu vroeg zijn collega’s ds.
Gerlof van Rheenen, ds. Hélène Evers en ds. Hans Tissink
daarover te vertellen en schreef daarna dit artikel.
De titel van dit artikel is een uitspraak van de Deense en
in 1944 door de nazi’s geëxecuteerde predikant Kaj Munk.
De laatste vier woorden vormen de titel van een boek geschreven door ds. Nico ter Linden. Ik kreeg dit boek van
een goede vriend bij bevestiging en intrede, Vaderdag 2011.
Het was het eerste boek dat ik na die gedenkwaardige dag
las, want met name de neventitel maakte mij als beginnend
predikant nieuwsgierig: ‘…een dominee over zijn vak.’
Ieder gewoon mens moet werken, maar een dominee is
daarvan vrijgesteld, die heeft alleen maar vrije tijd om te
preken en om te herderen: zieken bezoeken, dopen, huwelijken inzegenen, begraven. Een dominee gaat om met
verwachtingen en uiteenlopende verlangens van gemeenteleden, die mailt, appt, vergadert, geeft leerhuizen, legt
bezoekjes af … en o ja, er moet ook nog aanstaande zondag een mooie kerkdienst plaatsvinden.
Al deze activiteiten, verwachtingen en verlangens kunnen
de predikant wegtrekken van de eigen kern, tenzij zij zich
tijdig geestelijk (laten) opladen en zo zorgen voor de eigen
ziel, want voordat je het weet ben je geestelijk uitgeblust:
burn-out!
Kick Bras schrijft in het boek Werken met spiritualiteit
dat de pastor in zijn grondhouding drievoudig vrij moet
zijn: voor God, voor de mens, voor zichzelf. Vrijheid is
nodig om in het ambt te kunnen functioneren, anders verwordt ambt-dragen tot last-dragen, want de pastor is aan
niemand notie verschuldigd dan aan de eeuwig Levende.
Deze drievoudige vrijheid ligt als een raster op de verhalen van mijn gewaardeerde collega’s – ds. Gerlof van
Rheenen, ds. Hélène Evers en ds. Hans Tissink – aan wie
ik de volgende vragen voorlegde: Hoe laden jullie je op?
Hoe zorgen jullie voor eigen spiritualiteit? Lukt het jullie
het werk vrij te kunnen doen? Welke randvoorwaarden
zijn daarvoor nodig?

Vrij voor God
Gerlof begint iedere werkdag met gebed. Hij bidt dan om
leiding, mediteert rond een Psalm en een andere Bijbeltekst.
Het zet hem stil bij de Bron van waaruit hij werkt, bij wat
hij die dag mag doen en bepaalt hem bij de motivatie
‘waarom hij doet wat hij doet’. Komt het er niet van, dan
merkt hij vaak dat hij die dag ergens in vastloopt.
Hélène ziet een parallel met de sabbat: ‘rusten is meer
dan ophouden met werken. Het is ook genieten van het
werk dat je hebt gedaan, daarbij stil te staan. De Heer zag
dat het goed was, daarom neem ik ook tijd voor de HERE
God en het leven met Hem en met elkaar.’
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Hans begint de dag op een vaste plek, leest dan een korte
mystieke tekst en mijmert daarover. Ook hij gebruikt het
woord genieten: ‘ik geniet op dat moment’. Hij laadt zich
op aan meditatieve oefeningen, maakt soms notities van
zijn zielenroerselen. Soms wandelt hij langzaam buiten en
kijkt met aandacht naar alles wat is. ‘Luisteren naar mooie
muziek kan mijn ziel ook erg verkwikken. Bach slaat inderdaad de maat der engelen, die lieve lange dag (NLB 737: 18,
C.B.). Het geeft me energie voor de dag. Zo ontwikkelt zich
in deze woelige coronatijd mijn hart voor God.’

ds. Gerlof van Rheenen

Vrij voor de mens
‘Als predikant geef je veel, maar door dat geven ontvang je
ook veel,’ aldus Gerlof. ‘Je geeft betrokkenheid, belangstelling en meeleven in de omstandigheden van anderen,
je draagt kennis en inzicht over in kringgesprekken en
diensten enzovoorts. Vaak ervaar ik die geef-momenten
tegelijkertijd als ontvang-momenten. Wanneer een
gesprekspartner in het pastoraat open is over belevingen
en worstelingen, dan ontvang ik als pastor vertrouwen.
Wanneer ik in een kring iets over Bijbelse achtergronden
vertel, ontvang ik van de kringleden gedeeld verlangen
om meer te weten te komen. Wanneer ik een dienst leid en
ik merk dat gemeenteleden goed luisteren, dan ontvang ik
als voorganger bevestiging in het bekleden van het ambt.’
In haar tijd voor God neemt Hélène in haar gebed ook de
ander mee. ‘Ik bid dan voor mensen, maar ook voor taken
en opdrachten. Vaak komt er dan iets in mijn gedachten
waarvan ik zie dat dit relevant is, terwijl dit door alle
drukte wat op de achtergrond was geraakt. Afstand nemen
ordent zo en helpt je te zien wat echt belangrijk is, terwijl
de drukte soms het zicht belemmert op wat er echt toe doet.
Een goed gesprek, een ontmoeting of een goed overleg
laden mij ook op.’

Concluderend

ds. Hélène Evers

Door de hoeveelheid en vooral de diversiteit van het werk
kan Hans bij wijze van spreken in ademnood komen. De
coronacrisis dwingt hem met nieuwe ogen naar zijn werk
te kijken. Er groeit bij hem verrassend genoeg ruimte
om te herademen, waardoor hij zich kan focussen op de
essentie van het predikantschap: zielzorg en eredienst.
Zorg voor de eigen ziel van de predikant blijkt goed voor
de ziel van de gemeente(leden).

Vrij voor zichzelf
Gerlof vindt zijn vrijheid door grenzen te bewaken. Zijn
werktijd is parttime, 50%. Het blijft opletten niet toch de
hele week met werk bezig te zijn en daarom communiceert
hij voortdurend welke weekdagen hij beschikbaar is. Als
hij zondags geen dienst heeft in de Stinskerk of elders als
gastpredikant voorgaat, gaat hij met zijn vrouw als gewone
kerkganger naar een andere kerk. Zo is een vrije zondag
ook echt een vrije zondag om weer op te kunnen laden.
Hélène neemt ruimte voor zichzelf door het lezen van een
mooi boek. ‘Dit kan een studieboek zijn, waarbij mijn
verstand en zo ook mijn geloof wordt gevoed, of een
psalm, die je hart raakt, of een mooi boek over kunst
en soms zelfs bij een mooi kookboek. De natuur, een
museum, een dagje uit met een vriendin. Ook schilderen
is voor mij een heerlijke ontspanning om weer op te
laden. Al wandelend of fietsend gaan gedachten ook
dwalen, zie ik de prachtige natuur die Zwolle rijk is en
gaan mijn gedachten zomaar over in een loflied voor de
Heer. De Heilige Geest kan op die momenten ruimte
krijgen in mijn geest.’
‘De coronatijd ontregelde het werk’, zegt Hans. ‘Het
noopte mij contact op te nemen met een wijze geestelijk
begeleider. Deze adviseerde mij om daar eens met aandacht naar te kijken. Dat deed ik. Stap voor stap verkende
ik in deze gekke crisistijd de gevoelens in mijn ziel. En het
bracht me wonderwel een stukje dichter bij de Onuitsprekelijke. Juist rust en stilte zijn zo onontbeerlijk voor ieder
mens, dus ook voor voorgangers.’

Voor God, voor de mens, voor zichzelf. Het zijn fluïde
grenzen en overlappen elkaar. Zo geeft Gerlof aan dat hij
het werk voor de mens, ook voor zichzelf doet, want hij
ontvangt tijdens het geven. Hélène voelt zich rijk als ze
tot God bidt. En Hans geeft aan dat zorg voor de eigen
ziel, goed is voor de ziel van de gemeente.
Het belang voor geestelijke zorg van de predikanten is dus
groot, erg groot, wil hij/zij het werk in vrijheid kunnen
doen. Als die vrijheid afwezig is kunnen zij geen geestelijk werk verrichten, want gebonden kan de Geest niet
werken. De predikanten weten zich tegelijk afhankelijk
van God. Vrijheid is dus niet grenzeloos! Het contact met
Hem wordt gezocht via de weg van gebed en meditatie,
een mystieke weg. ‘Bidden en mediteren vormen een
inoefening van die mystieke weg en openen een weg naar
persoonlijke geloofsverdieping, die onmisbaar is bij de
uitoefening van een pastoraal beroep’, aldus emeritus
praktisch theoloog Gerben Heitink in zijn Handboek
Praktische Theologie (2000, blz. 306).
Zelf wil en kan ik niet zonder consistoriegebed, uitgesproken door de ouderling van dienst. Door de stem van de
ander, weet ik mij gedragen! En weet ik ook weer, om een
oud-collega van ds. Hans Tissink te citeren: ‘… dominee?
Dat is het mooiste beroep van de hele wereld!’

ds. Hans Tissink
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Opladen in Israël

In het kader van het thema van dit nummer werden drie
mensen gevraagd hoe zij hun reis naar Israël beleefd
hebben. Op welke manier was de reis inspirerend en wat
maakte (diepe) indruk?
Janny Tienstra maakt in 2012 een Bijbelse rondreis in
Israël. “Ik ging in 2012 voor het eerst naar Israël. Het was
een geweldige ervaring om in een omgeving te zijn waar
Jezus ook was. Toen we Jeruzalem binnen kwamen met
de bus zongen we Psalm 122: Jeruzalem dat ik bemin, wij
treden uwe poorten in. Dat was heel indrukwekkend. De
verhalen uit de Bijbel krijgen een diepere betekenis als je in
Israel reist. Er waren veel hoogtepunten op deze reis die mij
inspiratie gaven. Te bedenken dat de weg naar het kruis, de
Via Dolorosa, ook door Jezus werd afgelegd. En dat ik daar
nu mocht lopen, zij het op een heel andere manier!
Het was een nieuwe ervaring en de reis maakte zoveel
indruk dat ik in 2014 weer ben gegaan. De tweede keer
heb ik de reis nog intensiever beleefd. Het was een vakantie die mij nieuwe energie gaf. Veel om over na te denken
en om over na te praten.
Wat op mij diepe indruk maakte? Het prachtige Bijbelse
landschap; met mijn voeten in de Jordaan staan, de boottocht op het meer van Tiberias. Op het meer varende
12

Uitzicht op het Meer van Tiberias

zongen we gezang 473 (liedboek 1973): O vrede van
Tiberias, o heuvels in het rond. Voor mij belangrijke
woorden en beelden komen samen. Dan word je geraakt
en dat geeft nieuwe kracht.”
Annemieke Izeboud was in november 2017 op wandelreis in Israël. Op welke manier was de reis voor haar
inspirerend? “Om met een klein gezelschap door Israël te
trekken, waardoor ik weer een ander beeld van het land
kreeg. Al wandelend door het hoge noorden en naar het
meer van Tiberias afdalend is letterlijk voelen: de warmte,
de droogte maar ook het groen. Jezus trok door het land,
te voet, misschien hebben we daar een heel klein beetje
van ervaren. Het was ook opladen (letterlijk ‘op de kar
laden’) van ervaringen en verhalen in mijn geheugen uit
het land Israël. En bovenal de, soms korte, ontmoetingen,
de gesprekken met reisgenoten en mensen in Israël
waardoor ik een inkijkje kreeg in levens van mensen,
soms in de ziel van mensen. Het geeft mij een bredere

Joden met de Thora tijdens Simchat Thora

blik op het leven, de waarde van het leven, waarom
iemand doet zoals hij doet. Verrijkend en inspirerend, het
zet aan tot nadenken over mijn eigen denken en handelen.
Omdat ik drie keer eerder in Israël was geweest was ik
vooral benieuwd hoe het zou zijn om een combinatie van
wandelen en cultuur in dit land te ervaren. En het wandelen was geweldig. Dat het dan zoveel meer geeft door de
ontmoetingen is prachtig.
Het allermooiste voor mij tijdens deze reis was het beeld
van de engel Gabriël met Maria (in Nazareth). De engel
die Maria aanzegt dat zij de moeder van Jezus wordt.
Zo prachtig uitgebeeld.
Maar iets dat ook in me opkwam was: hoe angstig kun je
zijn dat je een zes meter hoge muur bouwt en waar het
kan controles en beveiligingen aanbrengt. Het was zoveel
meer dan toen ik er in de jaren negentig was. Het maakt
mij verdrietig: want waar is de vrede?
Johan Tent maakte in september 2018 een themareis
‘Jodendom en Christendom’. “De reis was voor mij inspirerend omdat er beelden kwamen bij de voor mij bekende
Bijbelse verhalen. Daardoor kwam de Bijbel tot leven.
Bijvoorbeeld Jericho: een prachtige palmenstad, het meer
van Galilea in een omgeving waar Jezus predikte en wonderen verrichte. De natuur is hetzelfde gebleven: daar
heeft Hij gelopen en gewerkt. Zo was Hij daar. Je krijgt
een completer beeld. Er ontstonden inspirerende geloofsgesprekken.
Het was mijn eerste vliegreis en eerste groepsreis dus het
was best spannend. Op de kennismakingsavond dacht ik
‘waar ben ik aan begonnen?’ De gemiddelde leeftijd van
de groep was hoger dan verwacht.
De reis was een fantastische belevenis die ik niet had willen
missen. Omdat je met meer mensen van gelijke interesse
op reis gaat ontstaat al snel een band met elkaar. Leeftijd is
niet zo belangrijk, we hadden het erg gezellig met elkaar.
Deze vakantie heeft mij nieuwe energie gegeven omdat
het programma niet alleen consumerend was, maar tevens
waardevolle inhoud had. Die combinatie is prachtig. Je
rust niet alleen uit, maar laadt jezelf ook op door nieuwe
informatie tot je te nemen. We hebben bijvoorbeeld veel
geleerd over het joodse Loofhuttenfeest en hebben Simchat
Thora (vreugde der wet) meegevierd.”
Wat maakte grote indruk? “In Nazareth staat de grootste
christelijke basiliek van het Midden-Oosten: de kerk van
de aankondiging. De kerk werd ontworpen door de Italiaanse architect Muzio en bestaat uit twee met elkaar verbonden kerken. De twee kerken zijn gebouwd op oude

fundamenten. In deze basiliek is een grootse galerie met
mozaïeken met afbeeldingen van Maria. Landen wereldwijd hebben een mozaïek met een ‘eigen’ afbeelding
geschonken. Het is mooi om te zien dat door samenwerking de herinnering levend gehouden wordt.”

De berg Hermon (Noord-Israël)

Bij voldoende deelname wordt in april 2021 weer
een groepsreis naar Israël georganiseerd.
Informatie is verkrijgbaar bij:
Anneke van der Meulen, tel. 06-53720539
of e-mail an.vandermeulen@planet.nl.
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Aandacht voor

foto: Tineke Vlaming

Ouderenmiddagen Jeruzalemkerk
Na een abrupt einde van de ouderenmiddagen in de Jeruzalemkerkgemeente vanwege het coronavirus, zijn in het nieuwe seizoen
weer nieuwe data gepland: de eerste bijeenkomst is maandagmiddag 21 september 2020 om 14.30 uur in het wijkcentrum van de
Jeruzalemkerk. Vervolgens om de twee weken: 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november, 30 november en 14 december
(Kerstmiddag). Meer informatie: Alie Snoeijer (tel. 4210200) en Janny Kragt ( tel. 038 4223171).

Vredesweek 2020
Dit jaar is de Vredesweek van 19 tot 26
september. Het thema is ‘Vrede verbindt
verschil’. Net als de afgelopen jaren stimuleert het Vredesplatform Zwolle dat
veel organisaties in de vredesweek activiteiten organiseren, zoals onder andere de
Walk of Peace (onder voorbehoud: zaterdagmiddag 19 september 2020 in Dieze).
De Vredesweek vindt jaarlijks plaats rond
de Internationale Dag voor de Vrede op
21 september. Deze dag werd in 1981
door de Verenigde Naties in het leven
geroepen en staat in het teken van wapenstilstand en geweldloosheid. Het initiatief

voor Vredesplatform Zwolle is genomen
vanuit een aantal Zwolse geloofsgemeenschappen. Medewerking wordt verder verleend door onder meer de Zwolse afdeling
van Amnesty International en NIVON
afdeling Zwolle.
Op www.vredesplatformzwolle.nl is meer
informatie te vinden over het Zwolse
programma. Op vredesweek.nl wordt
onder andere het thema ‘Vrede verbindt
verschil’ nader toegelicht en is nog veel
meer te lezen.
Cartoon door Len Munnik

Historisch overzicht
De Gereformeerde Kerk te Zwolle ontstond op 6 mei 1897 door de samenvoeging van de Christelijke Gereformeerde Gemeente
uit de Afscheiding van 1834 en de Nederduitsche Gereformeerde Kerk uit de Doleantie van 1886. Onlangs verscheen op de
website GereformeerdeKerken.info een historisch overzicht (in drie delen) betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te
Zwolle (tip: typ ‘Zwolle’ in het zoekscherm). De genoemde site is gewijd aan de landelijke en regionale geschiedenis van de
Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN).
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Er staat een engel in de stad
Op de Grote Markt in Zwolle staat een engel. Hij is tweeënhalve meter lang, gemaakt van aan elkaar gelijmde glasplaten.
De voet bestaat uit dezelfde glasplaten en heeft de vorm van
kringen die een druppel in water achterlaat, maar dan minder
symmetrisch. Het glas kleurt groen op. Donkergroen zijn de
borst en de benen, het gezicht is wat lichter, de vleugels hebben
iets doorschijnends. Het zonlicht speelt met het beeld en zorgt
voor steeds andere accenten. Na zonsondergang blijft er een
donker silhouet achter. De bode wiens opdracht is hemel en
aarde te verbinden, komt niet aanvliegen. Hij slaat zijn vleugels
niet uit om op te stijgen. Hij stáát en de rustende houding van
de vleugels doet vermoeden, dat hij voorlopig blijft. De hemelse
vreemdeling is gekomen in de zomer, maar zal er ook in herfst
en winter staan. Er zullen regendruppels aan zijn neus hangen en
af en toe een ijspegel. Michaël – zo heet hij – is minder macho
dan de Michaël die met zwaard en draak op de Grote Kerk naast
hem staat. Hij is groot en stevig, maar tegelijk bescheiden. Hij
draagt kleren die opvallend gewoon zijn voor een engel: een
broek en een jasje. Zijn blik is ingetogen. Michaël is aanwezig,
maar wil zijn aanwezigheid niet opdringen.
Als ik vanaf het terras naar deze engel kijk, stoppen er geregeld
mensen die verwonderd blijven staan. Ze lopen om Michaël
heen en kloppen tegen hem aan om te voelen hoe stevig hij is.
Ze turen omhoog naar zijn gezicht, naar zijn vleugels. Kinderen
gaan aan zijn broek hangen. Ze poseren voor de engel. Ouders
maken een foto. Hun zoon of dochter met daarachter een
‘engelbewaarder’. Michaël werkt. Hij brengt de verbeelding
in beweging. Of engelen bestaan weten we niet, deze is er in
ieder geval. We kunnen er mee spelen. Hij prikkelt de fantasie,
wakkert verlangen en bij sommigen ergernis aan. Michaël is er
beschikbaar, kwetsbaar en vooral aanwezig.

‘Glazen Engel’ op de Grote Markt in Zwolle, van de Nederlandse
kunstenaar Herman Lamers
foto: F. J. Mustak

Hans Schoorlemmer

‘Opladen’ in Museum Kranenburgh te Bergen,
expositie Aat Veldhoen (de foto werd genomen
vlak voor de 'lockdown', in maart 2020)
foto: Tineke Vlaming
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Beleid en bestuur

Toekomst van onze
wijkgemeentes
Veel gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Zwolle
(PGZ) hebben inmiddels het nodige meegekregen over
het project Heilige Huisjes en de daaruit voortvloeiende
clustervorming. In Gaandeweg besteden we in dit en de
volgende nummers aandacht aan de voortgang van deze
clustervorming. Maar eerst volgt een terugblik, door ons
redactielid Saskia Dankers.

Inleiding
Binnen de PGZ ging er jarenlang meer geld uit dan er
binnen kwam. Bovendien werd de verhouding steeds
schever tussen uitgaven aan gebouwen in vergelijking met
de uitgaven aan pastoraat. Omdat dit niet lang kon doorgaan, moest er actie worden ondernomen. In november
2017 werd gestart met het project Heilige Huisjes. Het
toenmalige moderamen van de Algemene Kerkenraad
dacht dat één van de oplossingen kon zijn om in de PGZ
binnen korte tijd kerkgebouwen te sluiten, maar wilde
dit eerst onderzoeken. Uit het onderzoek kwam naar
voren dat sluiting onverstandig was, omdat de PGZ dan
veel leden zou verliezen aan andere kerkgenootschappen
binnen Zwolle. Dit zou een financiële negatieve spiraal
tot gevolg kunnen hebben, doordat de vaste lasten door
minder wijkgemeenten opgebracht moesten worden en
de kosten per wijkgemeente dus zouden stijgen.
Bezuinigingen en financiële verantwoordelijkheid
Maar er moest wel iets drastisch gebeuren om deze kerksluitingen te voorkomen en toch de financiën op orde te
krijgen. Door te snijden in de centrale kosten werden de
wijkgemeentes financieel minder belast. Het betekende
wel dat er meer taken in de wijkgemeentes door vrijwilligers moesten worden opgepakt. Bezuinigingen hielden
onder meer in: afscheid van betaalde kosters, inkrimping
van het Kerkelijk Bureau (de administratie) en het beperken van de lasten van de Grote Kerk. Door deze bezuinigingsmaatregelen zal de PGZ structureel vermoedelijk

Cluster Oosterkerk-Adventskerk
Aan de kerkenraden van de drie clusters legde de redactie
van Gaandeweg drie vragen voor. Allereerst volgen hier
de antwoorden vanuit het cluster Oosterkerk-Adventskerk.
De andere twee clusters komen in komende edities van
Gaandeweg aan het woord.
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zo tegen de twee ton per jaar besparen.
Dit betekent ook dat wijkgemeentes minder aan de centrale kosten hoeven bij te dragen. Tegelijkertijd krijgen de
clusters meer financiële verantwoordelijkheid. Inkomsten
van verhuur komen bijvoorbeeld rechtstreeks ten goede
aan de wijken, maar kosten en onderhoud van gebouwen
en apparaten komen ook rechtstreeks ten laste aan de
wijken. Ook inkomsten van Actie Kerkbalans komen voor
een heel groot deel nu ten goede aan de eigen wijk.
Clusters: harde voorwaarden om kerksluiting te
voorkomen
In het voorjaar van 2019 zijn alle zes wijkgemeentes verdeeld over drie clusters: Oosterkerk-Adventskerk, Sionskerk-Jeruzalemkerk en Stinskerk-Open Kring. De wijkgemeentes kunnen zelf kiezen hoever de samenwerking
in hun clusters gaat. Er kan ook voor worden gekozen om
volledig samen te gaan. Elk cluster moet zorgen dat op
31 december 2021 aan twee voorwaarden wordt voldaan:
de gezamenlijke financiële begroting van het cluster moet
op orde zijn én 50% moet worden besteed aan pastoraat.
Voldoet een cluster op 31 december 2021 niet aan beide
voorwaarden dan moet het cluster besluiten welk van
haar beide kerkgebouwen binnen twee jaar dichtgaat.
Kerksluiting is dus nog niet afgewend, maar vanwege de
financiële verantwoordelijkheid hebben de wijkgemeentes
meer zelf in de hand. En uiteraard zal het cluster ook in
de jaren erna aan deze regels moeten blijven voldoen.

Hoe zijn de plannen en ontwikkelingen rond het
project Heilige Huisjes in uw gemeentes geland?
Voor gemeenteleden kwamen de plannen niet uit de lucht
vallen. Ze waren een logisch gevolg op de ontwikkelingen
gedurende de afgelopen jaren. We zien een gestage
afname van kerkleden, hierdoor is het al enige jaren
moeilijk om voldoende ambtsdragers te krijgen. Als we
naar de (nabije) toekomst kijken zien wij dit beeld niet
veranderen. Ook zien we een structurele afname van de
(Kerkbalans)inkomsten. Een steeds kleinere groep mensen
draagt de (financiële) lasten. Zowel kerkenraden als

Adventskerk (links) en Oosterkerk (rechts)

gemeenteleden zien zich gesteld voor de uitdagingen die
op hen afkomen. Als Adventskerk en Oosterkerk willen
we deze uitdagingen aangaan, samen een gezamenlijke
geloofsgemeenschap gaan vormen.
Al in 2018 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen
beide wijkgemeenten gesloten en vormen wij als Oosterkerk en Adventskerk samen een ‘cluster’ binnen de PGZ.
De samenwerking begon echter al vóór de clustervorming.
De predikanten en kerkelijk jongerenwerker vormen al
langere tijd samen één team, gaan voor in beide kerken en
werken nauw samen.
Op zondag 9 februari 2020 is aansluitend aan de kerkdienst
in zowel de Oosterkerk als de Adventskerk gelijktijdig een
gemeenteberaad gehouden. Tijdens dit gemeenteberaad is
het door beide moderamina opgestelde plan van aanpak en
de bijbehorende routekaart gepresenteerd en is ingegaan
op het voorgenomen besluit van de kerkenraden om één
wijkgemeente te vormen. Het plan (2019-2023) omvat niet
alleen acties rondom de financiële uitwerking, maar ook het
opstellen van een gezamenlijke visie op gemeente-zijn en
afspraken over het betrekken van gemeenteleden bij deze
grote veranderingen.
Op onderdelen is input geleverd door de gemeente zelf
door mee te doen aan inventarisaties en raadplegingen. Het
plan is in beide kerken overwegend positief ontvangen. Bij
het uitwerken van het ontwikkelen van een gedeelde visie
op samen gemeente-zijn waren beide gemeentes betrokken
via het traject ‘waarderende gemeenteopbouw’. Conclusie
is dat beide gemeentes in de kern op veel inhoudelijke
punten overeenkomen. Wel wordt er op heel verschillende
manieren vorm en uitwerking gegeven aan het reilen en
zeilen in de gemeente. Er zijn accentverschillen. Dat heeft
te maken met de eigen geschiedenis, de cultuur en de eigen
identiteit. Het ‘zorgenkindje’ voor iedereen is uiteraard het
kerkgebouw. Beide wijkgemeenten willen het liefst het
eigen gebouw behouden. De cijfers laten echter zien dat dit
voor de toekomst geen optie is. Verstandelijk begrijpen we
dat, maar vanuit ons hart zijn dat lastige dilemma’s. Toch
zijn we steeds op zoek naar creatieve oplossingen die zo
dicht mogelijk liggen bij keuzes die voor onze beide wijkgemeenten goed aanvoelen. We zoeken naar ‘maatwerk’
binnen de mogelijkheden die er zijn.

foto's: Tineke Vlaming

Welke ontwikkelingen ziet u op de korte termijn en
hoe bent u daarmee bezig?
Groot voordeel is dat de predikanten over en weer hun
taken uitvoeren. Zo ontstaat kruisbestuiving tussen de
verschillende groepen (zoals taakgroepen, raden en commissies). Er zijn tal van contacten tussen de (nu nog twee)
wijkgemeenten op het gebied van onder meer pastoraat,
diaconie, eredienst, jeugdwerk, vorming en toerusting en
communicatie. Het seizoenprogramma ‘vorming en toerusting’ wordt al langere tijd gezamenlijk aangeboden. Sinds
maart 2020 wordt er gewerkt vanuit één taakgroep met
één voorzitter en één secretariaat. Ook de Diaconie heeft
plannen om met een gezamenlijk ZWO-project te starten.
In 2018 zijn we al begonnen met gezamenlijke vieringen
in de Adventsperiode en in de Stille Week voor Pasen. Het
houden van gezamenlijke diensten zal zich geleidelijk aan
steeds verder uitbreiden. Het is in dit traject een kwestie
van overleg, afstemming, begrip, geduld en goede afspraken maken.
Welke ontwikkelingen verwacht u op de langere
termijn?
In 2020 zijn we als Oosterkerk en Adventskerk voornemens
om op bestuurlijk niveau stappen te zetten. De beide moderamina vergaderen nu periodiek samen en verkennen verdere mogelijkheden. Door gezamenlijk plannen te maken
en stappen te zetten, creëren we een basis van waar uit
we verder inhoud kunnen geven aan het vormen van één
wijkgemeente. We proberen het proces zoveel mogelijk op
natuurlijke wijze te laten verlopen. Als kerkenraden faciliteren we het veranderingsproces door een heldere koers
aan te geven. We houden focus maar forceren niet en we
streven naar afstemming en een open communicatie met
beide wijkgemeenten.
De beide wijkkerkenraden ervaren het samengaan als een
noodzakelijk en intensief traject dat ook nieuwe energie
geeft en perspectief biedt. Zorgvuldigheid en de inbreng
van iedereen is daarbij van groot belang. Onze doelstelling
is om te fuseren naar één wijkgemeente met één wijkkerkenraad, met zo mogelijk meerdere vierplekken.
We bouwen aan een bloeiende geloofsgemeenschap waarin
iedereen van waarde is en meetelt.
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Beleid en bestuur

foto: Saskia Dankers

Openingstijden Kerkelijk Bureau zomervakantie
In de schoolvakantie – 6 juli t/m 14 augustus – is het kerkelijk
bureau alleen op maandagochtend open (van 8.30 tot 12.00 uur).

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
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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.

Bij de kerkdiensten
Prediker tijdens Zomervespers Grote Kerk
Lucht en leegte, alles heeft zijn tijd, Turn,
turn, turn…, ontzag voor God, het leven
genieten … Het zijn zomaar een paar thema’s die aan bod komen in de zomervespers van dit jaar waarin aandacht wordt
gevraagd voor het Bijbelboek Prediker.
De beleidsgroep Vieringen Grote Kerk
schrijft: “Prediker, zo vertaalde Maarten
Luther het Hebreeuwse woord Qohelet,
dat letterlijk verzamelaar betekent. Het
is tevens verwant aan het woord qahal:
gemeenschap. Prediker zo noemen wij
die verzamelaar en uitdeler van levenswijsheden ook maar, de man die zich
identificeerde met koning Salomo. Dát
opent deuren!
Prediker is een bijzonder gemeentelid.

Geen man met een roestvrijstalen geloof,
eerder iemand die de geloofstraditie bevraagt. Niet ongelovig maar wel relativerend. Prachtig dat ook hij meeloopt in de
stoet van ‘heiligen’. Onmisbaar zo’n figuur
die door zijn nuchtere betrokken houding
lekker ontregelt als een cabaretier.
Zijn geschrift is opgenomen in de TeNaCh,
bij de chetubim, de geschriften. Dit geschrift, deze feestrol wordt gelezen gedurende het joodse feest Soekoth dat herinnert aan de uittocht uit Egypte, aan het
leven in weer en wind, aan het kwetsbare
bestaan. Dat feest loopt uit op Simchat
Torah, de vreugde van ‘de wet’. Vieren
dat je met de Torah een heel goed reisboek in handen hebt voor de levenstocht.

Het verheugt ons dat we voorgangers van
verschillende kerkgenootschappen weer
bereid hebben gevonden voor te gaan in
deze oecumenische vespers. De vieringen
beginnen om 19.00 uur. Gemeentezang
zal echter niet mogelijk zijn. Een goed
alternatief zou kunnen zijn dat steeds een
aantal leden van de cantorij of het cantatekoor ‘voor ons’ zingt. En er is natuurlijk
altijd orgel/pianospel van Toon Hagen.
Gezien de ruimte die de kerk biedt zullen
we tussen de 50-100 bezoekers plaats
kunnen bieden. Mochten de vieringen
toch niet door kunnen gaan dan laten we
dat via verschillende media weten.”

Rooster zomervespers
5 juli:
12 juli:
19 juli:
26 juli:
2 augustus:
9 augustus:
16 augustus:
23 augustus:
30 augustus:

Prediker 1:1-11, Lucht en nog eens lucht, voorganger: ds. Cor Baljeu, PGZ (Open Kring).
Prediker 2:1-8, Turn, turn, turn …, voorganger: Suzanna Bloem, lid van de Evangelische Broeder Gemeente.
Prediker 5:1-6/12:9, Ontzag, voorganger: ds. Anneke v/d Velde, adviseur PKN/ VVH en Remonstrants predikant.
Prediker 3:9-15, God, een groot woord, voorganger: ds. Nelleke Eygenraam, PGZ (Adventskerk).
Prediker 12:1-8, De seizoenen van het leven, voorganger: ds. Han Hagg, VGK (Koningskerk).
Prediker 12:9-14, Verantwoording, voorganger: ds. Henk Mijnders, CGK.
Prediker 5:17-19, Het leven genieten, voorganger: ds. Marjanne Dijk, PKN/geestelijk verzorger Isala.
Prediker 7:15-22, De balans vinden, voorganger: ds. Jos Douma, VGK (Plantagekerk).
Prediker 9:13-18/10:1, Geen grootspraak, voorganger: ds. Fride Bonda, Remonstrantse en Doopsgezinde kerk.

foto: Tineke Vlaming
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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: 038-4531674

jeruzalemkerk.pknzwolle.nl

www.oosterkerk.nl

9.30 uur
dhr. D.J. Steenbergen

19.00 uur
ds. C. Baljeu
Zomervesper

9.30 uur
ds. G.J. Codee
19.00 uur
ds. G.H. Nijland, Mastenbroek

10.00 uur
ds. I.P. Epema
Heilig Avondmaal

zondag
12 juli

10.00 uur
Gezamenlijke dienst
met/in Oosterkerk

19.00 uur
mw. S. Bloem
Zomervesper

9.30 uur
ds. G.J. Codée
19.00 uur
ds. J.A.A. Geerts, Zalk

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam
Samen met Adventskerk

zondag
19 juli

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam
Samen met Oosterkerk

19.00 uur
ds. A. van de Velde
Zomervesper

9.30 uur
ds. J. van Gelderop, Vaassen
19.00 uur
ds. P. de Jager, Wilsum

9.30 uur
Gezamenlijke dienst
met/in Adventskerk

zondag
26 juli

10.00
Gezamenlijke dienst
met/in de Oosterkerk

19.00 uur
ds. N.A. Eygenraam
Zomervesper

9.30 uur
ds. Klaassen, Apeldoorn
19.00 uur
Prop. J.W. Bassie, Groningen

10.00 uur
ds. A. den Besten
Samen met Adventskerk

zondag
2 augustus

9.30 uur
ds. A. Zweers, Zwolle
Samen met Oosterkerk

19.00 uur
ds. H. Hagg
Zomervesper

9.30 uur
Prop. J. Admiraal
19.00 uur
ds. Klaassen, Apeldoorn

9.30 uur
Gezamenlijke dienst
met/in Adventskerk

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.00 uur
ds. H. Mijnders
Zomervesper

9.30 uur
dr. J. Kommers, Harderwijk
19.00 uur
ds. J.H. van Wijk, Windesheim

10.00 uur
ds. I.P. Epema

9.30 uur
ds. I.P. Epema

19.00 uur
ds. M.E. Dijk
Zomervesper

9:30 uur
ds. G.J. Codée
19.00 uur
ds. J.H. van Wijk, Windesheim

10.00 uur
ds. E. Urban

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.00 uur
ds. J. Douma
Zomervesper

9.30 uur
ds. J. Boer, Ermelo
19.00 uur
ds. G.J. Codée

10.00 uur
ds. I.P. Epema

9.30 uur
ds. J.T. Tissink
Doopdienst

19.00 uur
ds. F. Bonda
Zomervesper

9.30 uur
ds. G.J. Codée
19.00 uur
ds. B. Jongeneel, Apeldoorn

10.00 uur
ds. I.P. Epema
Doopdienst

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.00 uur
Michaelsviering

9.30 uur
ds. E. van ’t Slot, Zwolle
17.00 uur
ds. G.J. Codée

10.00 uur
ds. I.P. Epema

zondag
5 juli

zondag
9 augustus

zondag
16 augustus

zondag
23 augustus

zondag
30 augustus

zondag
6 september

foto: Tineke Vlaming

20

Open Kring

Sionskerk

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

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

www.openkring.nl

www.sionskerkzwolle.nl

9.30 uur
ds. C. Baljeu

Stinskerk

Eglise Wallonne

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

www.waalsekerkzwolle.nl

10.00 uur
ds. H. Evers
Heilig Avondmaal

9.30 uur
dhr. G. van Vulpen, Zwolle

10.30 uur
pasteur L. van Hilten

9.30 uur
mw. J. Huisman
Samen met Stinskerk

10.00 uur
dhr. J. Knol

9.30 uur Gezamenlijke dienst
met/in Open Kring

9.30 uur
Gezamenlijke dienst
met/in Stinskerk

10.00 uur
ds. P. Verbaan

9.30 uur
ds. P.E.G. Wiekeraad, Uelsen (D)
Samen met Open Kring

9.30 uur
ds. S. van der Zee
Samen met Stinskerk

10.00 uur
ds. J. de Kok, Wilsum

9.30 uur Gezamenlijke dienst
met/in Open Kring

9.30 uur
Gezamenlijke dienst
met/in Stinskerk

10.00 uur
ds. M.J. Hukubun, Zwolle

9.30 uur
ds. W.P. Ferguson
Samen met Open Kring

9.30 uur
mw. J. van der Zee

10.00 uur
ds. W.P. Ferguson, Zwolle

9:30 uur
ds. G.C. van Rheenen

9.30 uur
ds. A. Zweers

10.00 uur
ds. E.H. Jans, Oldemarkt

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
ds. H. Evers

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

9.30 uur
ds. E. Urban

10.00 uur
ds. R. van Putten
Heilig Avondmaal, lopend

9.30 uur ds. G.C. van Rheenen
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. A. Geerling
Maaltijd van de Heer

10.00 uur
ds. H. Evers

9.30 uur
ds. W.L. Andel, Oudega
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

zondag
5 juli

zondag
12 juli

zondag
19 juli

zondag
26 juli

zondag
2 augustus

zondag
9 augustus

zondag
16 augustus

zondag
23 augustus
10.30 uur
pasteur R. Roukema

zondag
30 augustus

zondag
6 september

Belangrijke mededeling bij de kerkdiensten
In dit overzicht staan de gegevens van de diensten voor zover bij de redactie bekend op 16 juni 2020. Op deze datum is het, vanwege de
coronacrisis, nog niet bekend of de diensten door zullen gaan zoals gepland. 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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Collectedoelen

zondag
5 juli

zondag
12 juli

zondag
19 juli

zondag
26 juli

zondag
2 augustus

zondag
9 augustus

zondag
16 augustus

zondag
23 augustus

zondag
30 augustus

zondag
6 september

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

De Hoofdhof

Lutherse Kerk

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

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

www.hoofdhof.nl

www.elkz.nl

9.30 uur
ds. W.P. Ferguson, Zwolle

10.00 uur
ds. J. Woltinge

9.30 uur
ds. P. Ros, Joure

10.00 uur
dr. J. Wiegers, Olst

9.30 uur
ds. E. Jonker, Zwolle

10.00 uur
ds. A. Geerling, Zwolle

9.30 uur
ds. P.D. Wolthaus, Zutphen

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam, Zwolle

9.30 uur
mw. D. Lips, Zwolle

10.00 uur
ds. R. Chrisstoffers, Zwolle

9.30 uur
ds. A. Tol, Dalfsen

10.00 uur
ds. N. van den Briel

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan

10.00 uur
ds. W. Tinga

9.30 uur
ds. E. Urban, Zwolle

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

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

10.00 uur
ds. T.K. van Dam

9.30 uur
ds. E. Overeem, Leusden

10.00 uur
ds. M. Jans

zondag 5 juli
zondag 12 juli
zondag 19 juli
zondag 26 juli
zondag 2 augustus
zondag 9 augustus
zondag 16 augustus
zondag 23 augustus
zondag 30 augustus
zondag 6 september

Jeugddiaconaat
Onderhoud kerkgebouwen
Door wijkdiaconie vast te stellen doel
Eredienst en kerkmuziek
Kledingbank Zwolle
Onderhoud kerkgebouwen
Exploitatie PGZ
Extra Diaconie
Onderhoud kerkgebouwen
Diaconale Noodhulp

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

ds. M. Overbosch-Mielke
ds. M. Zoeteweij, Lemele
geen dienst i.v.m. corona

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. M. Hermse
ds. P. van Veen, Harderwijk
ds. W.P. Ferguson, Zwolle
geen dienst i.v.m. corona

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

mw. T. Sloot
ds. K. de Graaf, Kallenkote
ds. P. de Jong
geen dienst i.v.m. corona

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. M. Overbosch-Mielke
dhr. G. van Vulpen, Zwolle

ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

dhr. F.J.G. Broekhoff
ds. N.A. Eygenraam, Zwolle
geen dienst i.v.m. corona

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. M.E. Dijk
dhr. B. Greveling, Wezep
dhr. J. Mulder, Zwolle
geen dienst i.v.m. corona

geen dienst i.v.m. corona

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

dhr. F.J.G. Broekhoff
ds. T. Dankers, Dalfsen

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

ds. A.J. Hasker
dhr. G. Klaassen, Zwolle
dhr. J. Knol, Zwolle
geen dienst i.v.m. corona

BERKUMSTEDE
ISALA
REHOBOTH
ZONNEHUIS

15.00 uur
10.00 uur
9.30 uur
11.30 uur

ds. M.J. Hukubun-Rahajaan (HA)
mw. T. Sloot
ds. G.L. Kruizinga, Dalfsen
geen dienst i.v.m. corona

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

dhr. M. Hermse
dhr. K. Freriks
dhr. J. Knol, Zwolle
mw. Z. Hazelhorst

geen dienst i.v.m. corona

Belangrijke mededeling bij de kerkdiensten
In dit overzicht staan de gegevens van de diensten voor zover bij de redactie bekend op 16 juni 2020. Op deze datum is het, vanwege de
coronacrisis, nog niet bekend of de diensten door zullen gaan zoals gepland. 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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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

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

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

Alvast bedankt!

Brenda
Koper

