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Blauwe engel voor de Dom in Verona.
In het timpaan het geboorteverhaal van Christus met engel, herders, ster en wijzen.

Is het u opgevallen, de voorpagina van de laatste Gaandeweg van dit jaar? De juten
engel, die een blauw kaarsje vasthoudt, dat halverwege is geknakt, symbool voor het
jaar 2020? ‘Zend ons een engel’ is het thema, het zijn de eerste woorden van Lied 259.
Mensen blijken kwetsbaar, velen voelen zich als dat blauwe kaarsje: geknakt.
We hebben ds. Marjanne Dijk, geestelijk verzorger in het Isala-ziekenhuis, gevraagd
over de periode van de eerste coronagolf, het Bijbelverhaal te schrijven. In het
ziekenhuis zijn er nog altijd geen erediensten. En kerstochtend? Onzekerheid alom.
Over onzekerheid schrijft ook ds. Ale Pietersma, die in oktober al nadacht over Kerst
in deze verwarrende tijden. Wat betekent Kerst juist nu? Lied 259 komt meerdere keren
terug, ds. Nelleke Eygenraam begint de meditatie met dit lied.
Dit jaar staat de glazen aarts- en Zwolse beschermengel Michaël tien jaar naast de
Grote Kerk. In het Bijbelverhaal en in de column van Theo Brand komt u zijn naam
tegen, tevens in het afscheidsinterview met ds. Mariska van Beusichem. Zij heeft als
stadspastor voor menigeen als engel gewerkt, zoals ook Stichting Voor Elkaar Zwolle
voor velen als een beschermengel functioneert. Ds. Hélène Evers schrijft vanuit een
pentekening van Rembrandt over de aankondiging van de engel Gabriël aan Maria.
Ten slotte wijs ik u op een artikel waarin mensen zich kwetsbaar tonen: vertellen over
engelenervaringen. Wij wensen u veel Licht in de donkerste periode van het jaar.
Cor Baljeu (hoofdredacteur)
PS Het eerste nummer van het nieuwe jaar staat in het teken van de weg naar Pasen,
via veertig dagen. Thema is ‘Doortocht’, deadline is zaterdag 2 januari. Het tweede nummer
van 2021 staat in het teken van Hemelvaart en Pinksteren, thema: ‘Leven van de wind!’

Colofon

Gaandeweg is het magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle en de Hoofdhof Berkum en voor abonnees en relaties. Wilt u het magazine niet ontvangen? Als lid van de Hoofdhof of ELGZ kunt u zich afmelden bij uw eigen ledenadministratie.
PGZ-leden kunnen zich afmelden via het Kerkelijk Bureau van de PGZ of via administratie@pknzwolle.nl.
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Zend ons een engel

Ongevraagd
en onverwacht
Het lied ‘Zend ons een engel in de nacht’ (LB 259) heb
ik geregeld in vespers laten zingen. Het is een gezongen
avondgebed. Woorden en muziek vormen een mooi en
rustig evenwicht. Omdat ik wist dat ik voor Gaandeweg
zou schrijven, zong het lied al dagen in mijn hoofd. Niet
bepaald ’s avonds laat, voor het naar bed gaan, maar
juist overdag bij mijn wandelingen over de dijk of van
hier naar daar. Stap voor stap, biddend en in mijzelf
zingend, drongen de woorden dieper tot mij door. Vooral
de slotregel bleef maar naklinken: ‘… en leer ons wachten
met geduld’.
Een engel komt niet op bestelling. We kunnen nog zo
mooi bidden ‘Zend ons een engel’, maar of die engel er
komt blijft een vraag. Volgens mij komt een engel ongevraagd en onverwacht.
Met ‘engel’ bedoel ik geen hemelse figuur met vleugels.
Engelen zijn er in vele gestalten. Meestal zijn ze niet
eens herkenbaar. Ze komen dan ook niet op ons verzoek,
maar als ‘boodschappenjongens’ vanuit de hemel, bij
God vandaan. Of als spontane hulpverleenster. Of zo-

maar een kind op straat of in het park. Iemand die je
aankijkt of aanspreekt. Iemand voor wie jij er op dat
moment toe doet.
Engelen brengen leven dat stil dreigt te vallen weer op
gang. Een engel raakt de toekomst aan. Waar je misschien
nog helemaal niet aan toe bent. Of waar je al lang niet
meer op rekent.
Mij schieten Bijbelse verhalen te binnen. Hoe Abraham
en Sara op het heetst van de dag onverwacht bezoek
kregen van hemelse boodschappers, vol belofte van nieuw
leven. Toekomst, waar zijzelf, weldenkende mensen, niet
meer op rekenden. Ze waren ongeduldig geworden. Niet
te geloven, vinden ze allebei. Toch gebeurt het. Engelen
zetten de toon voor toekomstmuziek.
Een veel minder bekend verhaal ontdekte ik ooit in het
Bijbelboek Richteren (Rechters volgens de NBV, hoofdstuk 13). De vrouw van Manoach wordt niet bij name
genoemd, maar ze krijgt wel bezoek van een engel. Ze
was eigenlijk al uitgediend, want ze was onvruchtbaar.
Ze had geen kinderen gekregen. Ongevraagd en onverwacht verschijnt aan haar opeens een engel. Hij zegt
haar de geboorte van een zoon aan. Een bijzonder kind.
Niet te geloven! Haar man vraagt in gebed om een bewijs: ‘Zend ons een engel …’. Ik zou hem een draai om
zijn oren hebben gegeven, maar de Bijbelschrijver is
wat manvriendelijker, want warempel, de bede wordt
verhoord.
Gods boodschappenjongen verschijnt opnieuw aan de
vrouw, als ze op het land aan het werk is. Snel roept ze
haar man erbij. Hij wil weten of het klopt. Ja, dat is zo.
En mag ik ook weten wat uw naam is? Nee, daar zou hij
niets mee opschieten.
Engelen kun je niet bij name roepen. Ze vallen niet
samen met deze of die. Een engel komt ongevraagd of
onverwacht. Niet op bestelling. ‘… leer ons wachten
met geduld.’
Ds. Nelleke Eygenraam,
predikant PGZ, Adventskerk-Oosterkerk

foto: Tineke Vlaming
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In deze rubriek geeft de redactie het woord aan iemand
die geen predikant is van een van de kerken die samen
dit blad uitgeven. Dit keer is dat Marjanne Dijk, zij is
als geestelijk verzorger verbonden aan ziekenhuis Isala

Zend ons een engel
in de nacht
Soms is “alles ons een raadsel”. Wat zeker leek, is niet
zeker meer. Waar we kracht vonden, konden we niet meer
bij. Lied 259 lijkt geschreven te zijn voor corona-tijd. Het
lied neemt ons mee naar Mattheus 1:18-25, de worsteling
van Jozef. Alles in Jozefs leven staat op losse schroeven
nu zij, die zijn levenspartner zal worden, in verwachting
blijkt van nieuw leven. Het is alsof hij voor “de blinde
muur van uw geheime plannen” staat. Hij kan de oplossing niet meer uit zichzelf halen. Een engel in de nacht
geeft hem vergezichten en een weg om te gaan.
Wie is de belangrijkste engel in uw bestaan? Wie of wat
kon voor u een engel zijn dit jaar? En voor wie was u als
die engel? De belangrijkste engel voor mij dit jaar is de
Engel op het Zwolse Marktplein. Dat zit zo.
Iedere ochtend fiets ik langs de Engel naast de Grote Kerk
onderweg van huis naar het ziekenhuis. Die Engel geeft
me een zetje op weg naar de soms lastige en aangrijpende
dingen die ik in het werk meemaak. Bij de Engel leg ik
neer waar ik me zorgen over maak of wat me dwars zit.
Hij ziet aan me of ik er die dag zin in heb. En ik zie aan de
Engel hoe mijn vlag erbij hangt. Soms valt het licht prachtig door hem heen. Dan weer vallen me de rafelranden van
zijn vleugels op. Om zijn nek de ene keer een fietsband, de
andere keer een carnavalsslinger. De laatste weken, nu de
horeca weer dicht is, staat hij daar in diepe stilte.
Via die Engel fiets ik naar de andere Engel, die voor het
ziekenhuis staat. Die Engel die meer robuust lijkt. De buitenkant van de Engel, het omhulsel, de mal. Je moet echt
goed kijken en een beetje geluk hebben met het licht, wil
je de binnenkant zien.
Die fietstocht tussen de Engelen blijkt een levensader te
zijn die ik pas opmerkte toen die wegviel. In maart werd
alles anders voor ons als geestelijk verzorgers. Alleen de
hoogstnodige bezoeken op de afdelingen konden we doen,
omdat er veel te weinig beschermingsmaterialen waren.
En er was zo veel leed. We ervoeren dilemma’s die nu
nog aan ons vreten. We bleken hard nodig voor de medewerkers bij wie de zingeving op de helling ging door alles
wat ze zagen en meemaakten. We waren druk met alle
ethische kwesties die samenhingen met corona. Ik werkte
thuis, omdat ik in een risicogroep val en op afstand meer
kon betekenen, hoe tegenstrijdig ook. Ik miste mijn collega’s, de patiënten, de dagelijkse fietstocht en die Engel.
Ik wist niet dat deze Engel, die eruitziet als een gewone
meneer, voor mij een levensader is. Kennelijk weten we
vaak niet wat belangrijk voor ons is. Levensaders vallen
weg, je hebt hun betekenis soms pas door als ze er opeens
niet meer zijn. School, je vrijwilligerswerk, je sport, de

De Engel bij het ziekenhuis

foto: Tineke Vlaming

gang naar het kerkgebouw op zondag, het vanzelfsprekende bezoek aan je moeder, de knuffel als je bij een stervende
vriend komt, naar de winkel, de kroeg, vakantie. Het vooruitkijken naar lichtgevende plannen dan en dan. Maar niks
is meer zoals het was. Blinde muren, duisternis, alles een
raadsel.
En dan wordt het ergens in dit wonderlijke jaar Kerst. In
het ziekenhuis vieren we al maanden geen kerkdiensten
meer. Ik sta op het rooster voor Kerst, maar ik heb geen
idee. Normaal gesproken zijn we al in mei druk bezig met
de voorbereidingen, maar nu is de agenda nog leeg wat
Kerst betreft. Ongeveer zo leeg en onzeker als Jozef zich
gevoeld moet hebben. Je denkt en piekert maar.
“Geef ons engelen tot vrienden die ons dan op handen dragen en geleiden naar het Licht”, zongen we vele jaren bij
de gedachtenisvieringen in de Grote Kerk, naast de Engel.
Zoiets wens ik ons allen ook toe deze komende periode.
Wie zijn uw engelen? Naar welk licht verlang jij? Ik fiets ter
inspiratie nog maar een paar rondjes om de Engel.
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ParticipatieMaatje:
werken in Gods Koninkrijk
Samen wandelen, een OV-kaart regelen of helpen bij het
maken van een afspraak bij de dokter: als ParticipatieMaatje kun je het verschil maken voor mensen die wel een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Stichting Voor Elkaar
Zwolle brengt hulpzoekenden en vrijwilligers met elkaar
in contact. Daarbij is ook de centrale diaconie van de PGZ
betrokken. Heleen Grimmius sprak met drie betrokkenen:
Elly Volkerink, coördinator ParticipatieMaatje bij Voor
Elkaar Zwolle, Ingrid Blotenburg, ParticipatieMaatje van
twee Zwolse gezinnen en Wim van Ree, diaconaal consulent van de PGZ.
‘Voor Elkaar Zwolle ontstond zeven jaar geleden als een
diaconale stichting die gemeenteleden met schulden hielp’,
vertelt Elly Volkerink. ‘Wij willen graag duurzaam helpen
en kerken willen dat ook, maar de diaconie van een kerk
wisselt iedere vier jaar van samenstelling. Daardoor is
het lastig om permanent kennis op te bouwen en te behouden. Wij kunnen hen daarbij helpen.’
De projecten SchuldHulpMaatje en JobHulpMaatje maakten duidelijk dat er ook extra aandacht en ondersteuning
moest komen voor nieuwkomers in Zwolle. Elly Volkerink:
‘Dat zijn voornamelijk statushouders die nieuw in Zwolle
zijn. Ze hebben een verblijfsvergunning in Nederland gekregen en wonen nu hier, maar hebben vaak geen netwerk
en het is moeilijk voor hen om hun draai te vinden in de
samenleving. De vrijwilligers van Voor Elkaar Zwolle
kunnen hen helpen op de weg naar zelfredzaamheid.’

Diaken met bijzondere opdracht
Eén van die vrijwilligers is Ingrid Blotenburg. Zij is het
ParticipatieMaatje van een Afrikaans echtpaar en van een
alleenstaande moeder met kinderen uit het Midden-Oosten.
‘Ik heb lang vrijwilligerswerk gedaan voor VluchtelingenWerk Nederland’, vertelt ze. ‘Daarna was ik acht jaar lang
scriba; eerst in de Emmaüskerk en later in de Sionskerk.
Toen die periode erop zat, wilde ik actief blijven. Het werken met ‘vreemdelingen’ bleef mij trekken en de kerkelijk
werker wilde graag met mij meedenken. Die kwam toen
met het idee om mij aan te stellen als diaken met een
6

bijzondere opdracht. Het eerste traject in Nederland is voor
nieuwkomers heel erg intensief: ze voelen zich nog niet
thuis, kunnen meestal niet op familie terugvallen en eenzaamheid ligt dan al gauw op de loer. Als ParticipatieMaatje kun je dat doorbreken en het contact kan zelfs
vriendschappelijk worden. De moeder die ik begeleid, zei:
“Ingrid is als mijn grote zus, ze helpt mij en leert mij veel.”
Het is diaconie bij uitstek.’

Voorwaarden scheppen
Dat vindt ook Wim van Ree, diaconaal consulent bij de
PGZ. ‘Juist als diaken moet je de samenleving in’, betoogt
hij. ‘Veel tijd van veel diakenen wordt opgeslokt door het
werk binnen de kerk en natuurlijk moet dat ook gebeuren,
maar de werkelijke taak van de diaconie ligt daarbuiten.
Je wilt mensen bereiken en daar is dit een uitstekende
manier voor. Maar er zijn meer goede initiatieven. Als
diaconie willen we daarin de voorwaarden scheppen.
Sommige kerken hebben een beetje koudwatervrees en
weten niet goed hoe ze contact moeten leggen met de
doelgroep. Voor Elkaar Zwolle biedt de juiste faciliteiten
om hiermee aan de slag te gaan en kerken op weg te helpen. Wij gaan niet zelf zitten dokteren als we de deskundigheid en capaciteit niet hebben, we verwijzen in voorkomende gevallen graag naar hen door. Overigens komt het
omgekeerd ook voor.’

Rolmodellen
Kerken en vrijwilligers komen dan in eerste instantie bij
Elly Volkerink terecht. ‘Ik heb eerst een gesprek met vrijwilligers om te inventariseren wat hun wensen zijn en hoeveel inspanning ze kunnen bieden’, vertelt ze. ‘Iemand die
voor het eerst ParticipatieMaatje wordt, koppel ik aan
iemand met een relatief eenvoudige hulpvraag; je gaat niet
iemand zonder ervaring aan een gezin koppelen waarin
sprake is van meervoudige problematiek. Vervolgens krijgen alle vrijwilligers een training van drie dagen. Daarin
komt alles voorbij: hoe ziet de Nederlandse asielprocedure
eruit, wie doet wat in het sociale domein en hoe is dat in
Zwolle geregeld? Dat is belangrijke informatie voor

ParticipatieMaatjes. Leuk om te vermelden is dat we
inmiddels vijf maatjes hebben die zelf als nieuwkomer
zijn binnengekomen. Zij zijn echt de rolmodellen voor
deze doelgroep. Het is fijn als er mensen zijn die zich om
je bekommeren als je net in Nederland bent en je weg
moet vinden. De ParticipatieMaatjes staan symbool voor
wat Nederland is.’

Zelfredzaam worden
Ook Ingrid merkt dat haar hulp wordt gewaardeerd. ‘De
twee gezinnen die ik help zijn heel verschillend’, zegt ze.
‘Met de Afrikaanse vrouw ga ik af en toe wandelen. Tijdens die wandeling praten we over wat er bij haar speelt.
Dat is voor haar een uitlaatklep en het brengt mij dichter
bij haar en haar hulpvraag. Dat is soms even aftasten. Bij
de andere vrouw die ik begeleid, gaat dat heel anders. Zij
wil heel veel leren en ik help haar met tal van praktische
zaken, zoals het aanvragen van een OV-kaart, het samen
lezen van post die ze heeft gekregen en die ze niet begrijpt,
het aanvragen van een overlijdensverzekering, maar ook
ten aanzien van haar kinderen en wat die nodig hebben.
Ik ben er om te helpen, maar ik neem geen taken over. De
bedoeling is dat deze mensen zelfredzaam worden, dus ik
laat hen bijvoorbeeld zelf bellen naar het ziekenhuis of de
gemeente om een afspraak te maken. Op de achtergrond
luister ik mee en als ze er niet uitkomen, grijp ik in. Maar
door het eerst zelf te proberen, maak je het voor hen
makkelijker om het de volgende keer helemaal alleen te
proberen. En dat is het uiteindelijke doel.’

Natuurlijke kring
Daar staat Elly Volkerink helemaal achter. ‘Als maatje
ben je tijdelijk betrokken bij iemand’, legt ze uit. ‘Daarna
ga je op zoek naar natuurlijke kringen om bij aan te sluiten.
Kerken zijn een goed voorbeeld van zo’n natuurlijke kring.
Het valt of staat natuurlijk met de mensen in de kerk, die
geven hier vorm aan. Het is een mooie manier om te werken in Gods Koninkrijk; het brengt je in contact met mensen die je anders nooit had leren kennen.’

Diaconaal project ELGZ
Zoals veel gemeenten kent ook de Evangelisch-Lutherse
gemeente Zwolle diaconale projecten. Gedurende een
langere periode, vaak twee jaar, wordt de aandacht gericht op een specifiek diaconaal doel.
Diaken Jan Nauta schrijft: ‘Een gesprek met Henk
Woertink, projectcoördinator bij Voor Elkaar Zwolle,
vormde de aanleiding voor het project Meer voor
Minder, waarin de diaconie aandacht vraagt voor armoedeproblematiek in Zwolle. Daar is alle aanleiding
voor: armoede is vaak even aanwezig als onzichtbaar.
Juist vanwege die onzichtbaarheid is ‘verbinding’ een
thema geworden in het project: we willen graag de
aandacht vestigen op mensen die het minder hebben
en waar we meer voor kunnen doen. Daarvoor verspreiden we bijvoorbeeld informatie via de kerkmail.
En de zondag na Wereldarmoededag was ‘armoede’
het gespreksthema bij een van de jongerengroepen.’
‘Daarnaast ondersteunen we de SchuldHulpMaatjes
van Voor Elkaar Zwolle. SchuldHulpMaatjes lopen
een tijd mee met mensen die met schulden kampen.
Samen gaan ze dan aan de slag, op weg naar gezonde
financiën. Om dit werk te kunnen doen volgen Schuldhulpmaatjes een gecertificeerde opleiding. Daarna
doen zij regelmatig aanvullende trainingen, al was
het maar omdat regelgeving vaak verandert. Aan deze
opleiding van SchuldHulpMaatjes wil de lutherse gemeente via het diaconaal project een steentje bijdragen.’
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Rembrandt: Annunciatie, 1635

De aankondiging van Jezus’ geboorte
door de engel Gabriël
Ds. Hélène Evers is verbonden aan de PGZ-wijkgemeente
in de Sionskerk. Een paar maal per jaar gaat zij voor in
de Bijbel- & Kunstdiensten, waarin stilgestaan wordt bij
de rol van de Bijbel in de kunst. De redactie vroeg aan ds.
Evers om vanuit deze invalshoek een artikel te schijven
bij het thema ‘Zend ons een engel’. Haar uitgangspunt
was de hier getoonde pentekening van Rembrandt.

De engel Gabriël
Een engel, een boodschapper van God, wordt door God
naar Nazareth gezonden. Deze gebeurtenis is te lezen in
de Bijbel, in het Nieuwe Testament, in Lucas 1:26-38. De
naam van de engel is Gabriël. Hij is een van de belangrijkste engelen voor de troon van God. Ruim een halfjaar
eerder is Gabriël verschenen in de tempel in Jeruzalem.
Hij had toen een boodschap voor de priester Zacharias. Hij
en zijn vrouw zouden een zoon krijgen, die hij Johannes
moest noemen. Het wonder bestond daarin dat zowel
Zacharias als Elisabeth op hoge leeftijd waren gekomen
en in feite, naar de natuur, geen kinderen meer konden
krijgen. De HERE God maakt het mogelijk dat zij wél een
kind konden krijgen en ongeveer een jaar nadat Gabriel
deze woorden tot Zacharias had gesproken bij het reukofferaltaar, baarde Elisabeth hem een zoon.
In de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth
zendt de HERE God opnieuw de engel Gabriël. Maar nu
niet naar Jeruzalem, de hoofdstad, de stad waar de tempel
staat, maar naar een volstrekt onbelangrijk provinciestadje
Nazareth, naar een onbetekenend meisje Maria ofwel
Miriam, naar haar Hebreeuwse naam.
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Maria
Gabriel begroet Maria met de woorden: “Vreugde! Verblijd
u! U, begenadigde, de HEER is met u!” Maar Maria schrikt
vooral. Gabriël zegt haar om vooral niet bang te zijn.
Rembrandt heeft een mooie pentekening van de aankondiging gemaakt in 1635 (zie afbeelding). We zien dit moment
door Rembrandt weergegeven. De schrik bij Maria, die haar
hoofd afwendt, bijna uit haar stoel valt, en een zeer vriendelijke Gabriël, die zich bezorgd naar haar toebuigt. “God
heeft je Zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger
worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen”.
Er zal voor de geboorte van Jezus een ánder wonder nodig
zijn dan bij de geboorte van Johannes. Johannes had een
vader en een moeder, zij waren alleen oude mensen. Maar
Maria is niet getrouwd en er is geen man die de vader
kan zijn. Maria was wel ondertrouwd met Jozef, maar
zij hadden nog geen gemeenschap gehad. Dit antwoordt
Maria dan ook tot Gabriël: “Hoe zal dat gebeuren? Ik heb
immers nog nooit gemeenschap gehad met een man.”

De heilige Geest en de kracht van de
Allerhoogste
Gabriël legt uit hoe dit wonder, dit unieke wonder zal gaan.
God zelf zal dit kind verwekken in de schoot van Maria.
En daarom zal het kind Zoon van God genoemd worden.
“De heilige Geest zal over je komen”, zo begint Gabriël.
En hiermee legt hij de link met de eerste zinnen van de
Bijbel, naar de schepping van de hemel en de aarde: Gods
Geest zweefde over het water, Genesis 1:2. Deze Geest
van God, de Heilige Geest, was er al vóórdat er iets was,

Column
Michaël
Hij staat aan het begin van de schepping.
De HERE God schiep hemel en aarde door Zijn Geest en
door Zijn Woord: Er zij licht! En er was licht.
Zal de HERE dan niet het kind in Maria kunnen verwekken, de God die uit niets iets kan scheppen? Gabriël legt
nóg een verband: “de kracht van de Allerhoogste zal je
overschaduwen”. Hij roept zo in herinnering hoe de heerlijkheid van de HERE de tabernakel overschaduwde met
een wolk, Exodus 40:34. De tent van God, de tabernakel,
werd door de HERE vervuld met Zijn heerlijkheid.
De wolk van de HERE wijst zowel op Gods aanwezigheid
als op het verborgen zijn van die aanwezigheid voor de
ogen van mensen. De tabernakel, de ontmoetingstent waar
God Zijn volk ontmoette, werd vervuld door een wolk en
zo woonde de heerlijkheid van de Heer in deze tent. Jezus
zal onder ons wonen, Jezus in wie mensen God ontmoeten.
Jezus die het vleesgeworden Woord zal zijn. Hier laat de
Bijbel zien hoe Jezus het vleesgeworden Woord wordt.
Meer krijgen we niet te weten, dan dat de Heilige Geest
en de kracht van de Allerhoogste dit leven wakker roepen.

Rembrandt
In zijn pentekening geeft Rembrandt ook dit wonder –
dit verwekken – weer, verborgen voor de ogen van de
mensen. Hij tekent enkele warrige krullen rondom de
schoot van Maria. Meer niet. Het is genoeg. Prachtig
zoals Rembrandt de vriendelijke bezorgdheid van
Gabriël, de schrik van Maria en het wonder van de
HERE in deze tekening weergeeft.

Troon van David
De Zoon van de Allerhoogste heeft een grote taak: hij
zal in eeuwigheid regeren over het volk van Jakob en
aan Zijn Koningschap zal geen einde komen. Allereerst
is Jezus gekomen uit het volk van Israël en voor het volk
van Israël. Jezus naam betekent: de HERE redt. De HERE
redt Zijn volk door Jezus. Alleen heeft de HERE in Israël
álle volken van de wereld op het oog. Hij zal alle volken
zegenen in Abraham. Daarom viert de kerk, vieren christenen wereldwijd uit alle volken kerstfeest. Wij hebben in
Jezus de God van Israël leren kennen en Jezus is ook onze
koning geworden, nu al en tot in eeuwigheid.

Ooit vervloekte ik een engel. Niet zomaar een engel, maar
aartsengel Michaël. We waren in de binnenstad en we
dronken wat op de Grote Markt. Onze jongste was nog een
kleuter en rende wat rond. Ze stootte haar hoofd aan de
vleugel van het fascinerende groene standbeeld. Gelukkig
was de pijn van korte duur.
Eigenlijk heb ik wel een zwak voor deze Michaël. Als de
zon laag staat, is-ie licht doorlatend. En de groene kleur
maakt het beeld tot een vriend van de aarde en haar bewoners. Ook denk ik dat Michaël de tand des tijds zal doorstaan. Niet omdat het beeld robuuster is dan andere beelden,
maar omdat hij geen aardse maar een hemelse held is.
Standbeelden van J.P. Coen of Michiel de Ruyter, nationale zeehelden van weleer, raken omstreden. Bij mijn weten
staan die overigens ook niet in Zwolle. En op vakantie in
verre landen heb ik enorme beelden gezien van staatshoofden die op dat moment nog in functie waren. Hoe minder
vrij en democratisch een land is, hoe vaker je deze beelden
ziet en hoe groter ze vaak zijn.
Zo beredeneerd vormt het standbeeld van Thorbecke – dat
na de verbouwing van het stationsplein elders in de stad
terugkomt – een leuke Zwolse knipoog. Thorbecke droeg
als grondlegger van de Nederlandse Grondwet juist bij aan
het opdelen van de macht. Hij legde mede de basis voor
meer vrijheid en gelijkheid.
In die zin zal de Zwolse Michaël de tand des tijds helemaal
goed kunnen doorstaan. Engelen hebben immers niet gauw
achterhaalde denkbeelden. Laat staan dat zij zich hebben
ingezet voor een economisch of nationaal project waarover
na enkele eeuwen het schaamrood ons naar de kaken stijgt.
Engelen leven in een andere dimensie en zijn volgens
de Bijbel door God geschapen boodschappers (Ezechiël
28:14-15) en ze waren er al toen God het heelal schiep
(Job 38:4-7). Des te knapper dat je dán geen achterhaalde
denkbeelden hebt!

De Heer wil ik dienen
Maria heeft inspraak. Natuurlijk. De HERE biedt Zijn
genade aan. Je mag kiezen wat je antwoord is. Maria’s
reactie is groots. “De HEER wil ik dienen: laat er met mij
gebeuren wat u hebt gezegd”, Lucas 1:38. Maria is een
voorbeeld geworden voor jou en mij. Haar dienstbaarheid
en bereidwilligheid laten zien hoe onze houding mag zijn
naar de HERE God. Hoe wij in deze wereld de HEER
mogen dienen en de mensen om ons heen in ons volgen
van Jezus, in onze aanbidding van het kind in de kribbe.
De HEER wil ik dienen. Ik wens jou en u een gezegend
kerstfeest.

Wat engelen volgens de Bijbel doen is goed nieuws vertellen,
dienen, bevrijden en beschermen in naam van God – die
zich niet in een beeld of denkbeeld laat vangen. Misschien
dat de groene Michaël me om die reden ook zo fascineert
en ik een zwak heb voor zijn paradoxale, vreedzame verschijning op de Grote Markt.
Theo Brand
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Zend ons een engel

Engelenervaringen
De redactie vroeg voor dit artikel aan verschillende mensen
of zij een persoonlijke ‘ervaring met een engel’ hadden.
Hierop kwamen heel uiteenlopende reacties, er werd verteld over bijvoorbeeld een ‘engel’ die iemand hielp of richting wees en ook over een ervaring met een ‘echte’ engel.
Ds. Cor Baljeu, predikant van PGZ-wijkgemeente
de Open Kring (Stadshagen) en hoofdredacteur van
Gaandeweg vertelt:
“Worstelend met de vraag: ‘wat wil ik worden als ik later
groot ben?’ werd verpleegkundige mijn keus, want één ding
wist ik wel: werken met en tussen mensen, corebusiness
van verpleegkundigen.
Tijdens die opleiding leverde ik een toets psychologie foutloos in. De docente zei: ‘niemand heeft deze test ooit foutloos gemaakt, waarom ben je geen wiskunde gaan studeren?’
10

Foto gemaakt in de tuin van het Kröller-Müller Museum, tijdens het
project ‘Cirkel van Kleding’ van Pet van de Luijtgaarden (in 2014)
foto: Tineke Vlaming

Dat woord bleef hangen: studeren, wie ik? Dit paste niet
bij mijn zelfbeeld: een universitaire studie is niet voor mij
weggelegd. Wel landde deze opmerking als een zaadje dat
nog moest ontkiemen. Maar die opmerking opende voor
mij voorzichtig een perspectief: … als ik inderdaad potentie
bezit voor een universitaire studie, dan moet dat theologie
zijn. De verpleegkundige werkt met lijden, vaak wordt
lijden als zinloos betiteld. Theologie accepteert die zinloosheid niet, dat sprak mij aan. Maar studeren: wie ik?
Enkele jaren later – inmiddels vader van twee kinderen –
tijdens de verjaardag van mijn schoonmoeder een toastje
met kip-kerriesalade vullend, zei haar vriendin, zomaar uit
het niets: ‘… weet je wat jij eigenlijk had moeten worden,
maar ja,’ zei ze, ‘dat is nu te laat natuurlijk: predikant!’ Het
broze toastje brak in mijn hand.
Deze opmerking werkte als een plens water dat het eerder
ingedaalde ‘studiezaadje’ deed ontkiemen. Was zij een

engel? Geen idee, wel heb ik deze opmerking als een
enorm stimulerende boodschap richting het predikantschap
ervaren: ga die weg nou maar, hoe lang deze ook zal zijn!”
Myrna Bokelman-Frits is lid van de Zwolse
Evangelisch-Lutherse Gemeente, zij vertelt over haar
‘engelervaring’:
“Ik woonde alleen en was zodanig ziek dat ik niet mocht
werken. In de loop van deze periode, een bewuste dag,
werd ik steeds zieker en had de conclusie getrokken dat
dit mijn laatste dag was. Plotseling stonden er mensen in
mijn slaapkamer. Wat was er gebeurd? Een vriendin had
sleutels van mijn huis. Zij kwam nooit onverwacht. Deze
dag wilde ze mij verrassen en ging met de bus naar mij
toe. Ik deed op haar aanbellen niet open. Zij ging naar
binnen en heeft de ambulance gebeld. Door haar ingrijpen
kwamen de ambulancebroeders en kwam ik weer bij mijn
positieven. Twee weken later mocht ik het ziekenhuis verlaten. Als die vriendin geen engel is geweest, dan is zij
toch aangestuurd door God in mijn belevingswereld.”
Gerdien Kamstra-van Tilburg schrijft:
“Het begrip ‘engel’ is een ver-beelding voor mij. Soms
als ik boos en verdrietig ben, schiet me een liedtekst te
binnen. In mij zingt het:
‘Wek mijn zachtheid weer
geef mij terug de ogen van een kind
dat ik zie wat is
en mij toevertrouw
en het licht niet haat’
(Lied 925 van Huub Oosterhuis)
Dit noem ik een engel.”

“Ineens stond ze daar, in het donker. Het was middenin
de nacht. Ik lag al een tijdje in het ziekenhuis en kon niet
slapen. In mijn hoofd tolden de gedachten rond. Ik lag maar
te piekeren wat er in vredesnaam met me aan de hand was.
Waarom knapte ik niet op? Waarom konden de artsen niet
vinden waardoor ik me zo beroerd bleef voelen?
Toen was ze daar. Een jonge verpleegkundige, eigenlijk
nog een meisje. Ze zei: ‘Kunt u niet slapen?’ Ze kwam
op de rand van mijn bed zitten en vroeg wat me dwars
zat. Ik zei dat ik mijn gedachten niet kon ordenen. Dat ik
mezelf volkomen kwijt was. Ze nam rustig de tijd met me
te praten en ten slotte vroeg ze me wat ik thuis deed als ik
niet kon slapen. Toen ik zei dat ik dan een beker warme
melk ging maken, zei ze dat zij dat ook kon doen en dat
melk met honing nog beter zou helpen. Nadat ze me de
melk had gebracht, wenste ze me welterusten. Kort daarna
sliep ik in.
De volgende morgen bleek niemand te begrijpen wie degene was geweest die me die nacht zo had gerustgesteld.
Op mijn zaal had namelijk een mannelijke verpleegkundige
dienst gehad ... ‘U moet het gedroomd hebben’. Maar dat
kon niet: er stond echt een beker op mijn kastje waarin ik
warme melk had gekregen!
Het was geen droom geweest. Er had zich een engel over
me ontfermd die nacht.”

'Troost', zie pagina 18

foto: Tineke Vlaming

Ziekenhuis-engelen
Tot slot twee ziekenhuiservaringen van mensen die anoniem willen blijven (namen bij de redactie bekend).
Allereerst het verhaal van iemand die werkte in een ziekenhuis in het westen van het land, waar ze regelmatig
nachtdienst had. Vroeg in de ochtend kwam ze bij een
patiënt aan het bed, die die nacht was opgenomen, deze
vertelde: ‘Ik heb vannacht een engel aan m’n bed gehad’.
Het was blijkbaar een bijzondere ervaring geweest die ze
graag wilde delen. En of ze werkelijk een engel had gezien
of in de nachtzuster haar engel zag, dat vertelt dit verhaal
niet. Maar dat het indruk maakte op de patiënt en ook op
de verpleegkundige en nu na vele tientallen jaren weer
omhoog borrelt, dat is een ding wat zeker is.
Het sluit aan op deze ervaring van iemand anders:
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Oktoberpost met kerstwensen
De redactie vroeg ds. Ale Pietersma (oud-PGZ-predikant
in de Adventskerk en de Open Kring) een artikel te
schrijven over de essentie van Kerst. Wat is de positieve
boodschap van de kerk in deze roerige tijd?
Het is echt waar: ik heb een collega-dominee gekend die
elk jaar in de maand augustus – geen catechisatie, geen
vergaderingen – zijn kerstpreek schreef. Gelukkig ben ik
vergeten wie het was. Nu was het toen ook niet zo moeilijk.
Het ene jaar deed hij het over de herders, dan een keer
over Jozef, over de herbergier of een keer vanuit Jesaja.
Veel preken gaan zo: je loopt de belangrijkste elementen
van het verhaal nog eens langs, je vertelt iets over hoe het
geloof erin ter sprake komt, en welke rol God erin speelt
of Jezus. Zo deed hij het dus ook. Daarmee werden die
preken tijdloos. Nu kun je als dominee niet week in week
uit de actualiteit volgen. Dat wordt na een tijdje ook meer
van hetzelfde en bovendien gaat het in ons geloof ook
over universele dingen; over God en de ziel, zal ik maar
zeggen, over hoe wij ons verhouden ten opzichte van elkaar
en ten opzichte van God. Ons leven staat altijd op het spel,
van dag tot dag, van jaar tot jaar – in de liefde in al haar
betrekkingen en bij de dood in al zijn gedaanten.
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Kerstboodschap in oktober
Maar nu zit ik met de actualiteit. Want de redactie vroeg
me iets te schrijven met een verbinding tussen corona en
Kerst. En ondertussen is het nog maar oktober … Het lijkt
erop dat ik u een brief per zeepost ga sturen. Ik schrijf hem
nu, met mijn kerstboodschap, en tegen de Kerst opent u
hem en gaat u hem lezen (hoop ik).
Ik kan nu dus niet beginnen over herders of engelen, of
met een bezoek aan de stal. Nee, het moet over corona!
Ik heb alleen geen idee hoe het er eind december voor zal
staan. Het is nu nog oktober, we zitten in de tweede week
van de verzwaarde maatregelen (u kijkt daar nu op terug)
en de dingen veranderen weliswaar niet per dag, maar wel
per week.
Een zware tijd. We worden tegengehouden, afgeremd, we
zijn zelf afwerend, bang en onzeker. De meeste mensen
zijn er gelaten onder, maar verdeeldheid en verzet nemen
ook toe. En ik vraag mij af, nu, op 22 oktober, nu de
ziekenhuizen weer vollopen, hoe het ervoor staat als u dit
leest, dus over twee maanden. Is er opluchting, omdat het
de goede kant op gaat? Of heeft het virus zijn greep op
ons nog verstevigd?

foto: Tineke Vlaming

Dank God om creativiteit
Ik ga er maar van uit dat er in ieder geval nog stevige
beperkingen zijn. Alles wijst daar nu in elk geval op. En
dan schrijf ik: dank God om de creativiteit die Hij ons
schonk. We kunnen midden in de winter, als het leven stil
valt, met Kerst en Oud en Nieuw, alles bij elkaar rapen
om boven de corona-ellende uit te stijgen. We kunnen
voor onszelf een vrijplaats scheppen waar we ons even
veilig kunnen wanen en kunnen ontkomen aan de beklemming, omdat we onze concentratie verleggen. Dit wil ik
schrijven: God is er ook nog! Met Kerst vieren we dat God
zijn goedheid wil brengen midden in ons aardse menselijke
leven. Zoek het dus niet te hoog, zoek het niet te diep. De
mogelijkheid ligt in alle eenvoud vlak voor ons.
Laten we deze dagen een extra glans geven. Een gedekte
tafel, brandende kaarsen, muziek, elkaar opzoeken, kaartje
hier, telefoontje daar – ach, het zijn de gewone dingen.
Maar met die kleine gewone dingen scheppen we ook de
momenten waarop we bedenken hoe oneindig kostbaar ons
leven is, en hoe onmetelijk veel je van elkaar kunt houden.
Soms met een blijde lach, soms in een floers van tranen,
maar steeds met warme harten.
Corona of geen corona: als wij een huis van vrede bouwen,
dan heeft God woning onder ons gevonden. Dan stijgen
we uit boven dit noodlot dat ons zo heeft getroffen, omdat

we ervaren dat God met ons is. Dus: bouwen aan dit huis,
je ertoe zetten!
Wat ik nu schrijf zijn woorden. Ze moeten nog per zeepost
naar u toe, en dan moet u ze ook nog lezen. De kerk gaat
in deze tijd haar uiterste best doen. Verbindingen leggen,
mensen opzoeken, attenties uitdelen. De dominees buigen
zich over het verhaal. Wat ga ik dit jaar zeggen? Wat ga
ik bidden? Wat zal ik de mensen op het hart binden?

Hij komt bij ons
Ik hoop dat het allemaal goed lukt. En ik hoop dat het
u ook bereikt. Want u begrijpt wel waar het mij in mijn
brief om gaat: om die gewaarwording dat in het gewone
het bijzondere schuilt, een zegen; want in een kind –
Bethlehem, Maria, Jozef, engelen en herders – kwam God
op aarde. Wij kunnen dat in onze levens terugvinden. Hij
komt bij ons.
En nu hoop ik maar dat u in aanraking komt met die
diepere laag. Dat de dingen van de hemel en de aarde
even door elkaar gaan lopen. En dat het vertrouwen in u
groeit (in uw ziel) dat God zich onvoorwaardelijk aan ons
leven heeft verbonden. En dat u beseft dat dat heel groot
is, en heel sterk, en zeker, en veilig.
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Aandacht voor
Proeven aan geloven
Siebren van der Zee is emeritus-predikant en lid van de Open Kring in
Stadshagen. Van zijn hand verschenen meerdere publicaties, waaronder
Psalmen vandaag. Onlangs kwam een nieuw boekje uit: Proeven aan
geloven, met woorden die – heel divers – iets over geloven aanraken.
De nieuwe uitgave is verkrijgbaar bij boekhandel Westerhof en bij de
auteur voor €10,-.

Een voorproefje:
geloven
soms sta ik
sta ik even op
even op de raaklijn
van ik en Gij

Expositie in de Open Kring
Gedurende de maand november is er een
expositie in de zaal van de Open Kring.
Er zijn dertien schilderijen van de hand
van Jeltje Hoogenkamp te zien, naast
kunstwerken van enkele gemeenteleden.
Alle werken zijn geïnspireerd door gebeden en gedichten van Dietrich Bonhoeffer.
Tot en met maandag 30 november 2020
zijn de kunstwerken te bewonderen op de
volgende momenten:

- maandag van 10.00 tot 12.00 uur;
- woensdag van 19.00 tot 21.00 uur;
- vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Bezoekers wordt gevraagd een mondneuskapje te dragen. Er zijn maximaal vijf
personen tegelijkertijd welkom.
Schilderij van Jeltje Hoogenkamp, geïnspireerd
op het citaat van Bonhoeffer: ‘In mij is het
donker, maar bij U is er licht’.

Beleid en bestuur
Collectemunten en kerkgeldapp PGZ

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
Solidariteitskas: NL32RABO 0373 7341 74
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Er zijn munten 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.
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.
U kunt ook digitaal betalen via de kerkgeldapp. Informatie kunt
u vinden op de website: www.pknzwolle.nl, onder ‘bijdragen’ en
dan: ‘digitaal collecteren’.

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

In januari gaat de Actie Kerkbalans weer van start, de
grootste fondsenwerfactie van het land. Het thema is:
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
De kerk krijgt geen subsidies en is dus volledig afhankelijk
van uw bijdrage. Daarom krijgen alle leden opnieuw een brief
waarin wordt gevraagd om ook in 2021 bij te dragen aan het
kerkelijk werk.
We leven in een bijzondere tijd waarin we – vanwege het coronavirus – de kerk minimaal kunnen bezoeken en massaal diensten volgen vanuit huis. Gelukkig is dit mogelijk, mede dankzij
uw bijdrage in dit jaar en de inzet van veel vrijwilligers!
Met uw bijdrage steunt u rechtstreeks uw wijkgemeenschap
waardoor met name het pastoraat bij u in de buurt plaats kan
blijven vinden.

Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie?
Wilt u ook bijdragen aan het pastoraat, het vele bezoekwerk
en de zo broodnodige aandacht voor zieken en ouderen, zeker
in deze tijd? Doe dan mee aan de Actie Kerkbalans en vul het
toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 17 januari
2021 komt een vrijwilliger uit de wijkgemeente waar u woont
het formulier bij u bezorgen.

Voor het eerst ontvangt een (groeiend) aantal leden van de
PGZ geen brief, maar een e-mail met het verzoek om zelf de
toezegging digitaal aan ons door te geven. We streven ernaar
om begin 2021 minimaal 2000 adressen via e-mail te benaderen.
Hiermee gaan de administratieve lasten aanzienlijk omlaag en
daalt ook de belasting van de ‘lopers’ van de actie kerkbalans
(zie ook de tekst hieronder!).

We vertrouwen erop dat we weer op u mogen rekenen.
Dankzij uw bijdrage is er vandaag, maar ook morgen nog
steeds een levende kerk.
Uw PGZ-kerkrentmeesters

foto: Tineke Vlaming

Lasten verlagen:
zelf uw toezegging digitaal verzorgen!
In januari vraagt de PGZ tijdens de actie Kerkbalans
aan al haar leden van 21 jaar en ouder (en jongere leden
die al belijdenis hebben gedaan) of zij een kerkelijke
bijdrage willen toezeggen om de kerk financieel draaiende te kunnen houden. U ontvangt hiervoor een formulier waarop u uw toezegging van de kerkelijke bijdrage
in 2021 kenbaar kunt maken. Het ingevulde toezeggingsformulier halen we bij u op en op het Kerkelijk Bureau
registreren wij uw toezegging.
Al meer dan 1.000 gemeenteleden verzorgen zelf digitaal de toezegging bij de Aktie Kerkbalans. Zij ontvangen rond de jaarwisseling een e-mail met een simpele
instructie om zelf de gegevens aan te reiken. Dat scheelt
ons brieven printen, bezorgen, weer ophalen en de gegevens invoeren. Wilt u samen met ons ook de administratieve lasten verlagen?
Stuur vandaag nog een mailtje met ‘AKB 2021 digitaal’
naar administratie@pknzwolle.nl en ook u ontvangt een
mailtje van het kerkelijk bureau om vervolgens zelf uw
toezegging door te geven van uw kerkelijke bijdrage 2021.
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Ds. Gert-Jan Codée en
ds. Hélène Evers zijn als
predikanten verbonden aan
respectievelijk de Jeruzalemkerk en de Sionskerk.

Jeruzalemkerk en Sionskerk
Tussenstand clustervorming in de PGZ
Misschien is het een herkenbare situatie: bij het sporten
worden er twee teams gemaakt. Om de beurt kiest elk van
de teams er een nieuw teamlid bij. Aan het eind blijven
er een paar deelnemers over die eigenlijk niemand in zijn
team wil.....
Zo ongeveer was de weinig verheffende start van het ‘cluster’
Jeruzalemkerk-Sionskerk. Deze twee wijkgemeenten
‘moesten’ samen een cluster vormen omdat zij overgebleven
waren bij het vormen van de teams. De andere teams hadden hun eigen redenen om voor elkaar te kiezen. De een
vanwege geografische, de ander vanwege inhoudelijke
nabijheid.
Toch is er sinds deze opmerkelijke start het een en ander
gebeurd. De beide wijkgemeenten delen diverse uitgangspunten. Zo delen de beide wijken het uitgangspunt dat zij
elk een eigen identiteit hebben. Deze eigenheid respecteren
zij bij elkaar. Verder willen de beide wijkgemeenten vitale
en zelfstandige wijkgemeenten blijven, met zelfstandige
wijkkerkenraden, in de verschillende gebieden van Zwolle
die aan hun zorg zijn toevertrouwd: de Jeruzalemkerk in
Zwolle-Centrum en de Sionskerk in Zwolle-Noord. Deze
gebieden liggen ver uit elkaar. Hierbij zien zij beiden het
belang in van het gebruik van een eigen kerkgebouw.
Deze gedeelde uitgangspunten hebben ruimte geschapen
voor een ontspannen kennismaking en ontmoeting. In deze
kennismaking is een belangrijke ontdekking gedaan: beide
wijkgemeenten zien in Jezus Christus hun Heer en hun
Redder. Er is een diepe eenheid ontdekt in Christus. Op
basis van deze eenheid in Jezus Christus hebben de kerkenraden een gezamenlijke studiedag gehouden in februari
2019 die ‘ontmoeting’ als thema had. Er werd gespeeddatet, kennis gemaakt en gebrainstormd onder de bezielende leiding van ds. Gert de Goeijen, voormalig Zwolse
predikant. In een open en mooie sfeer werd vanuit deze
gezamenlijke basis de vraag gesteld: waarin kunnen wij
elkaar versterken?
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Verder was er een gezamenlijke toerusting van de jeugdleiders in oktober 2019 en staat in november 2020 de
volgende gepland. In februari 2021 gaan de beide kerkenraden opnieuw samen studeren, maar nu op de inhoudelijke vraag: hoe leef ik mijn geloof? Hoe geef ik gestalte
aan mijn geloof in mijn eigen leven, in mijn gezin, in de
gemeente en in de samenleving? Elkaar ontmoeten rondom
de inhoud van het geloof en het christenzijn. Dit is weer
een stap verder, een laag dieper. Niet met de activiteiten
beginnen, maar bij het hart van het geloof.
En zo groeit de bekendheid met elkaar. Een gezamenlijke
jongerenreis naar Israël is onlangs geannuleerd wegens de
beperkingen rondom het coronavirus, maar het enthousiasme was aanwezig.
Op verschillende vlakken liggen er mogelijkheden om
elkaar te inspireren en te bemoedigen. Zo zijn beide
wijken missionair actief. Vanuit die hoedanigheid is er
contact vanuit beide wijken met de Vrije Evangelische
Gemeente en met Youth for Christ. Het project Sonrise,
een missionaire sport- en spelweek voor jongeren, wordt
zowel in de Aa-landen, als in Dieze en Assendorp gehouden. Daarin is het mooi om van elkaar te kunnen leren.
Op kerkenraadsniveau is het ook waardevol om elkaars
ervaringen te delen, denk daarbij aan het diaconaat, maar
ook aan de financiën. Zo mogelijk kan er ingezet worden
op gezamenlijke toerusting, zoals dat nu al gebeurt bij de
jongerenwerkers.
In de komende tijd is er het streven om elkaar op de hoogte
te houden van elkaars activiteiten, zodat ook leden van de
andere wijk kunnen meedoen. Zo is er in het verleden een
leerhuis geweest over de Heidelberger Catechismus in de
Sionskerk, waar ook leden van de Jeruzalemkerk aan
meededen.
Waar de wijken zich in eerste instantie tot elkaar veroordeeld voelden groeit gaandeweg het besef dat zij elkaar
gegeven zijn. Wat is het kostbaar als je de verbondenheid
in Christus kan ervaren en vanuit dat besef elkaar tot een
hand en een voet kan zijn.

De stadspastor kijkt terug:
Kostbare ontmoetingen en
wederzijdse inspiratie
Ds. Mariska van Beusichem heeft onlangs afscheid genomen
als stadspastor. Zij vervulde deze functie de afgelopen vier
jaar, een pioniersproject van de Protestantse Kerk Nederland.
Standplaats was Academiehuis de Grote Kerk. Trieneke
Wubs sprak met haar.
Mariska: “Het was heel bijzonder om stadspastor te zijn.
Ik heb deze functie met hart en ziel en veel plezier vervuld.” Het was een nieuwe functie, die ze vanaf niks
moest opbouwen.

Open deuren
Een stadspastor heeft geen eigen gemeente, maar is er allereerst voor mensen wat verder van de kerk af. De functie
stadspastor opende veel deuren in de stad. Deuren van
scholen, bedrijven, de gemeente.
Een voorbeeld is het jaarlijks uitstapje van de Zwolse8
(acht instellingen voor MBO/HBO). De stadspastor mocht
mee toen er een werkbezoek naar Duitsland was. “Ik kon
toen iets van mijn inspiratie rond Thomas a Kempis delen.
Hierdoor ontstonden mooie gesprekken. En er kwam een
vervolg: onder meer een bijdrage op de inspiratiedag
Landstede, een Paas- en Kerstviering op Talentstad en
workshops op Deltion.” Ook was er contact met het COC
(Nederlandse belangenvereniging voor lesbiennes, homo's,
biseksuelen en transgenders). Er kwamen roze vieringen,
avonden rond seksualiteit en geloof, en mooie ontmoetingen
met homoseksuele mensen en transgenders. Bijzonder,
omdat deze mensen soms heel veel pijn oplopen bij met
name religieuze instellingen.

Dominee en ondernemer

Mariska van Beusichem
foto: Hans van Beusichem

of niet, die zich willen inzetten voor vrede en gerechtigheid.”
Academiehuis de Grote Kerk is een gebouw met een ziel.
De samenleving heeft zulke plekken nodig. “Het liefste
wil ik dat mensen, binnen en buiten de kerk, de vrede van
Christus die alle verstand te boven gaat, ervaren. Dat is
geestelijke vreugde, die los van je omstandigheden staat.”

Zwols Bijbelproject
Zo’n 1500 mensen hebben meegeholpen aan het overschrijven van de Bijbel, in navolging van de middeleeuwse
moderne devoten. Als schrijver, corrector, als sponsor door
pennen te geven (Boekhandel Westerhof) of door schoolbankjes ter beschikking te stellen (Deltion). De volgende stap
is om jonge Zwolse kunstenaars een aantal Bijbelverhalen
hedendaags te laten verbeelden. “We zoeken nog sponsoren
en fondsen hiervoor. En vervolgens komt de uitgave.”
Een prachtig en verbindend project. “En ook hierbij geldt,”
zegt Mariska, “net als bij de andere initiatieven en ontmoetingen die er waren, het zijn rimpels in een vijver. Je weet
niet hoe het verder gaat, maar die rimpel was er.”

Nieuwe geloofstaal
Mariska wilde bij haar start als stadspastor een vertaler zijn
van de christelijke traditie naar gewone taal in de cultuur
van nu. Dat is zeker gelukt. “Ik kan blijkbaar bruggen slaan
naar niet-kerkelijke mensen die het over soortgelijke dingen
hebben.” Een mooi voorbeeld hiervan was de serie meditaties met een boeddhistische monnik. “We bleken de meditaties zo samen vorm te geven dat ook mensen die in eerste
instantie door het boeddhisme werden getrokken, op een
andere manier naar de christelijke traditie gingen kijken.”

“Als stadspastor was ik eigenlijk dominee
en ondernemer tegelijk. Want je vraagt je
ook af hoe bepaalde initiatieven duurzaam
gemaakt kunnen worden. Hoe zetten we
het voort als het project stadspastor afgelopen is? Waar vind je fondsen en hoe
kun je die benutten?” Hierin viel er ook
veel te leren van de medewerkers van het
Academiehuis. “Als dominee heb je dat
zakelijke niet bij voorbaat in je pakket.”

Een ander mooi voorbeeld is het gedicht
op een van de nieuwe glazen deuren in de
Grote Kerk. Dit gedicht, geschreven door
Mariska, verbeeldt de mantel van aartsengel Michaël. Een uitdaging om de kern
van de christelijke boodschap te verwoorden in hedendaagse taal. Het is een prachtig
gedicht geworden waarin het woord ‘God’
niet voorkomt. Je leest het als je de deur van
de kerk uit gaat, de wereld weer in.

Niet bang zijn

Onbegrensde goedheid wil met je op de loop.
Je naam zingt rond, er wordt om je geroepen.
Je aarzelt want je voelt je onbekwaam.
De engel neemt je onmacht bij de hand,
verslaat de draken die je weg versperren
en wijst je reisgenoten aan.
Je hebt ze nooit ontmoet maar altijd al gekend.
Ze wenken je met tedere gebaren.
Voorzichtig wint verlangen van je angst.
Dan krijgt de liefde vleugels.

Mariska heeft veel kunnen delen van wat
inspireert. Dat was voor gever en ontvanger heel waardevol. “Kostbare ontmoetingen, waarbij we konden verblijven in het
wezenlijke, en die wederzijdse inspiratie
brachten.”
Ze heeft ook ervaren dat je niet te bang
moet zijn. “Je kunt je inspiratie ook buiten de kerkmuren laten zien en horen. Haal
de pers erbij of een regionale omroep. Er
zijn veel meer mensen in de stad, gelovig

Venster in de Grote Kerk

foto: Tineke Vlaming
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Bij de kerkdiensten
Thema Michaëlsvieringen Grote Kerk
In september begonnen we met de cyclus over de Bergrede. Die cyclus is nog niet afgerond. Ook in Adventstijd komen er nog passages uit deze ‘troonrede van het koninkrijk
van God’ aan de orde. Hoewel het thema van de Kerstnachtdienst niet ontleend wordt
aan de Bergrede, maar aan Jesaja 9:1-9, sluit dit er inhoudelijk wel bij aan: ‘Een groot
licht zien’. Op de laatste zondag van dit kalenderjaar komen opnieuw woorden van
Jesaja aan de orde en wel Jesaja 11:1-10. Over het vrederijk dat komt. Een utopie?
En daarna? In januari beginnen we met het lezen van Psalmen. Van 3 januari tot en met
Palmzondag lezen we uit dit grote liedboek. We beginnen met psalm 1 en lezen dan
gewoon door. Er komen in deze liederen/gebeden zo ontzettend veel aspecten van menszijn en de omgang met God aan de orde, dat wij menen voldoende eigentijdse lijnen te
kunnen trekken uit dit oeroude boek. Want tijden mogen dan veranderen, maar de mens?
Ds. Harm Bousema

Engel bij de Grote Kerk
foto: Tineke Vlaming

Gedachtenisviering Grote Kerk
Vele jaren heeft in de Grote Kerk op de
laatste zondag van het kerkelijk jaar een
requiem centraal gestaan, of een andere
grote compositie die past bij deze gelegenheid. Dit jaar is gekozen voor twee
kortere werken van Dietrich Buxtehude
(ca. 1637-1707). Deze Noord-Duitse componist werkte het grootste deel van zijn
leven in de Marienkirche in Lübeck. Zijn
composities zijn onder organisten zeer

bekend, maar van hem is ook veel vocale
muziek bewaard gebleven. Zijn invloed op
Johann Sebastian Bach is onmiskenbaar.
In de viering van 22 november klinkt
Buxtehude’s cantate Jesu, meine Freude
(BuxWV 60 ). Deze cantate is gebaseerd
op het bekende lied Jezus, mijn verblijden
dat in het Liedboek 2013 is te vinden
onder nr. 907. Maarten Luther berijmde
de Lofzang van Simeon (Lukas 2:29-32)

in 1524. Dit lied, Mit Fried und Freud
ich fahr dahin, ligt ten grondslag aan
Buxtehude’s gelijknamige cantate
(BuxWV 76a), de tweede compositie die
is gekozen voor deze Eeuwigheidszondag.
Leden van de Michaëlscantorij en Musica
Michaelis musiceren onder leiding van
Toon Hagen. Voorganger is Jan Doelman.

Vrije vogel pad • Een serie ‘vogel-figuren’ op meerpalen is – tot 30 november 2020 – te zien langs de IJsseldijk in Welsum.
Het pad is vrij toegankelijk en loopt onderaan de dijk, langs een weiland. Het is onderdeel van ’t Welsums kippeneindje’, een
wandelroute van totaal 7 km. Het idee van het Vrije vogel pad is ontstaan in coronatijd. De vogel-figuren van Anneke Mensink
verwijzen naar het verlangen om weer vrij te zijn. Ze zijn onder andere gemaakt van kunsthars en vogelveren die veelal zijn
gevonden in de uiterwaarden en langs de IJssel. Anneke Mensink: ”Het verlangen naar vrijheid loopt als een rode draad door
mijn leven als kunstenaar. De titels van de beelden zijn ongetwijfeld herkenbaar en nodigen uit tot reflectie op de bijzondere tijd
waarin beperkte vrijheid het ‘nieuwe normaal’ zal worden. Misschien moeten we de term ‘vrijheid’ wel opnieuw uitvinden.”
Op deze pagina staan foto’s van de beelden Beschermd en Lockdown, op pagina 11 staat Troost.
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Kinderkerstfeest Adventskerk
In de Adventskerk – of beter gezegd: buiten op het plein
– wordt op woensdag 23 december (17.00 uur) het Kinderkerstfeest gevierd.

Kerstavonddienst Stinskerk
Donderdagavond 24 december organiseert de Stinskerk een
Kerstavonddienst. De voorganger is Ds. G. van Rheenen,
muzikale medewerking wordt verleend door een muziekgroep onder leiding van H. Kamphof. De dienst begint om
21.00 uur.

foto: Tineke Vlaming

Diensten op Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag, Oudjaarsdag en Nieuwjaarsdag
donderdag 24 december

vrijdag 25 december
Eerste Kerstdag

zaterdag 26 december
Tweede Kerstdag

ADVENTSKERK
22.00 uur ds. J.T. Tissink
Kerstnachtdienst

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam
Kerstviering m.m.v. cantorij

JERUZALEMKERK
9.30 uur Viering

GROTE KERK
22.00 uur ds. I.P. Epema
Michaëlsviering: Cantate

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
17.00 uur ds. C.G. Visser,
Kootwijkerbroek

donderdag 31 december
Oudjaarsdag

OPEN KRING
n.n.b.
ds. C. Baljeu
Kinderkerstviering
SIONSKERK
20.30 uur ds. H. Evers
Open Deurdienst
STINSKERK
21.00 uur ds. G.C. van Rheenen
Kerstavonddienst
EGLISE WALLONNE
19.30 uur pasteur R. Roukema
HOOFDHOF
21.00 uur Buiten: muzikale kerstnacht
van beide Berkumse kerken
m.m.v. Ardore
LUTHERSE KERK
19.00 uur ds. M.E. Jonker
Kerstnachtviering

OOSTERKERK
9.00 uur Kinderkerstmusical (digitaal)
10.00 uur ds. I. Epema
Kerstochtendviering
OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu
SIONSKERK
10.00 uur ds. R. van Putten
STINSKERK
10.15 uur ds. G.C. van Rheenen
m.m.v. Excelsior

ADVENTSKERK
19.30 uur ds. J.T.Tissink
JERUZALEMKERK
19.30 uur ds. G.J. Codée
OOSTERKERK
19.30 uur ds. I.P. Epema
OPEN KRING
19.30 uur ds. S. van der Zee
i.s.m. gemeenteleden
Vesper
SIONSKERK
19.00 uur ds. W.P. Ferguson, Zwolle

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J.M. Rohaan m.m.v.
kinderkoor o.l.v. Bastiaan Lips

STINSKERK
19.30 uur ds. H.O. ter Beek, Zwartsluis

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

vrijdag 1 januari
Nieuwjaarsdag

REHOBOTH
10.00 uur drs. E. Akkerman, Hoogeveen

ADVENTSKERK
10.30 uur ds. J.T. Tissink gezamenlijk
morgengebed in Oosterkerk

RIVIERENHOF
10.00 uur dhr. J. Knol

JERUZALEMKERK
10.30 uur ds. G.J. Codée
OOSTERKERK
10.30 uur ds. J.T. Tissink gezamenlijk
morgengebed met Adventskerk
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Kerkdiensten

Adventskerk

Talmaplein 2
Zwolle-Zuid
038-4651360
ds. N.A. Eygenraam
ds. J.T. Tissink
dhr. D.J. Steenbergen
tel. scriba: 038-4652967
www.adventskerk.nl

Grote Kerk

Jeruzalemkerk

Oosterkerk

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

Windesheimstraat 1
Zwolle-Assendorp
038-4212443
06-19440859
tel. scriba: 0572-393454

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

zondag
22 november
Laatste zondag
kerkelijk jaar

9.30 uur ds. N.A. Eygenraam
en ds. J.T. Tissink
Eeuwigheidszondag
m.m.v. cantorij

17.00 uur
ds. J. Doelman
Gedachtenisviering: Cantate

9.30 uur ds. G.J. Codée
Laatste zondag kerkelijk jaar
17.00 uur
ds. H. de Jong, Kampen

10.00 uur
ds. I.P. Epema en ds. E. Urban
Laatste zondag kerkelijk jaar

zondag
29 november
Eerste Advent

9.30 uur
dhr. D.J. Steenbergen

17.00 uur
Michaëlsvesper

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

10.00 uur
ds. I.P. Epema

zondag
6 december
Tweede Advent

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

17.00 uur
Michaëlsvesper

9.30 uur ds. G.J. Codée
voorber. Heilig Avondmaal
17.00 uur
ds. J. Boer, Nunspeet

10.00 uur
ds. E. Urban
Doopdienst

zondag
13 december
Derde Advent

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

17.00 uur
Michaëlsvesper

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

10.00 uur
ds. I.P. Epema

zondag
20 december
Vierde Advent

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

17.00 uur
Michaëlsvesper

9.30 uur ds. J.E. de Groot, Ede
17.00 uur
ds. H. de Jong, Kampen

9.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

De diensten op Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag staan op pagina 19.
zondag
27 december

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

17.00 uur
Michaëlsvesper

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

10.00 uur
ds. J.T. Tissink

De diensten op Oud- en Nieuwjaarsdag staan op pagina 19
zondag
3 januari

9.30 uur
dhr. D.J. Steenbergen
Driekoningen;
dienst voor Groot en Klein

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

9.30 uur
ds. A.W.J. Theunisse, Beekbergen
17.00 uur
ds. J. Tadema, Nijkerk

10.00 uur
ds. I.P. Epema

zondag
10 januari

9.30 uur
ds. J.T. Tissink
Doopdienst

17.00 uur
ds. E.R. Jonker
Michaëlsviering

9.30 uur
ds. G.J. Codée, Doopdienst
17.00 uur
ds. M. Visser, Wezep

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

zondag
17 januari

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

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

9.30 uur
ds. K. van Meijeren, Ede
17.00 uur
ds. G.J. Codée

10.00 uur
ds. E. Urban

zondag
24 januari

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

17.00 uur
ds. M.E. Jonker
Michaëlsviering
m.m.v. cantorij

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

10.00 uur
ds. I.P. Epema
Doopdienst

zondag
31 januari

9.30 uur
dhr. D.J. Steenbergen, Zwolle
Kerk-School-Gezin-dienst

17.00 uur
ds. J. Doelman
Michaëlsviering

9.30 uur
ds. G.J. Codée
17.00 uur
ds. H. de Jong, Kampen

10.00 uur
ds. J.T. Tissink

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

17.00 uur
Taizéviering

9.30 uur
ds. W. Verboom, Harderwijk
17.00 uur
ds. G.J. Codée

10.00 uur
ds. I.P. Epema
Heilig Avondmaal

zondag
7 februari
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Belangrijke mededeling bij de kerkdiensten
In dit overzicht staan de gegevens van de diensten voor zover bij de redactie bekend op 3 november 2020.

Open Kring

Sionskerk

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

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

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

www.openkring.nl

www.sionskerkzwolle.nl

9.30 uur
ds. C. Baljeu
Gedachtenisviering

10.00 uur
dhr. J. Knol & ds H. Evers
Laatste zondag kerkelijk jaar
12.30 uur dhr. H. van Dam
Interactieve dienst

10.00 uur
ds. G.C. van Rheenen
Gedenken overledenen

9.30 uur
ds. C. Baljeu
Doopdienst

10.00 uur
ds. H. Evers
Doopdienst m.m.v. Sjema

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

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

10.00 uur
ds. R. van Putten
Heilig Avondmaal

10.00 uur
dhr. J. Knol, Zwolle

9.30 uur
ds. A. Zweers

10.00 uur
ds. J.J. Douma-van der Molen

10.00 uur
ds. G.C. van Rheenen

zondag
13 december
Derde Advent

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
ds. H. Evers
Christmas Carols

10.00 uur
ds. T. Dankers, Dalfsen

zondag
20 december
Vierde Advent

www.waalsekerkzwolle.nl
10.30 uur
pasteur A. Pietersma

zondag
22 november
Laatste zondag
kerkelijk jaar
zondag
29 november
Eerste Advent

10.30 uur
pasteur R. Roukema

zondag
6 december
Tweede Advent

De diensten op Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag staan op pagina 19.
9.30 uur
mw. J. Huisman

10.00 uur
mw. G. Lubbersen, Zwolle

10.00 uur
ds. H.W. van Veldhuizen, Hasselt

zondag
27 december

De diensten op Oud- en Nieuwjaarsdag staan op pagina 19
9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
ds. H. Evers
Nieuwjaarsdienst

10.00 uur
ds. E. van ’t Slot, Zwolle
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle

10.00 uur
ds. J. de Kok, Wilsum

10.00 uur
ds. J.H. van Wijk, Windesheim
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. I.P. Epema

10.00 uur ds. H. Evers
Bev. ambtsdragers
12.30 uur dhr. J. Knol
Interact. dienst
19.00 uur ds. H. Evers
Bijbel & Kunst-dienst

10.00 uur
ds. H. Schipper, Dalfsen
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

9.30 uur
ds. C. Baljeu

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

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

9.30 uur
mw. J. van der Zee, Zwolle

10.00 uur
ds. H. Evers
Ontmoetingsdienst

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

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
ds. H. Evers
Doopdienst

10.00 uur StinsContaKtdienst
Kerk en School
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

zondag
3 januari
10.30 uur
pasteur R. Roukema

zondag
10 januari

zondag
17 januari
10.30 uur
pasteur R. Mynkong

zondag
24 januari

zondag
31 januari
10.30 uur
pasteur D. Zanting

Mogelijk gaan, vanwege de coronacrisis, niet alle diensten door 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).

zondag
7 februari
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Kerkdiensten

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

De Hoofdhof

Lutherse Kerk

zondag 15 november		
zondag 22 november		
zondag 29 november		
zondag 6 december		
zondag 13 december		
zondag 20 december		
Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag
zondag 27 december en Oudejaarsdag
Nieuwjaarsdag		
zondag 3 januari		
zondag 10 januari		
zondag 17 januari		
zondag 24 januari		
zondag 31 januari		
zondag 7 februari		

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

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

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

www.hoofdhof.nl

www.elkz.nl

zondag
22 november
Laatste zondag
kerkelijk jaar

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
Eeuwigheidszondag

zondag
29 november
Eerste Advent

9.30 uur
ds. K. Schoonveld, Emmeloord

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

zondag
6 december
Tweede Advent

9.30 uur
ds. P. Dekker, Wierden

10.00 uur
ds. M. Overbosch-Mielke

zondag
13 december
Derde Advent

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

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

ISALA		
REHOBOTH
10.00 uur
RIVIERENHOF
10.00 uur
ZONNEHUIS		

geen dienst i.v.m. corona
ds. H. de Jong, Kampen
dhr. J. Knol, Zwolle
geen dienst i.v.m. corona

zondag
20 december
Vierde Advent

9.30 uur
mw. D. Lips, Zwolle

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

ISALA		
REHOBOTH
10.00 uur
THEODORAKAPEL 10.00 uur
ZONNEHUIS		

geen dienst i.v.m. corona
ds. K.A. Hazeleger, Ommen
ds. C. Meijer, Zwolle
geen dienst i.v.m. corona

ISALA		
REHOBOTH
10.00 uur
RIVIERENHOF
10.00 uur
ZONNEHUIS		

geen dienst i.v.m. corona
dhr. K. Freriks, Zwolle
dhr. J. Mulder, Zwolle
geen dienst i.v.m. corona

De diensten op Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag staan op pagina 19.

zondag
27 december

9.30 uur
ds. R. Mynkong, Bussum

10.00 uur
ds. M.B. Nieuwkoop

De diensten op Oud- en Nieuwjaarsdag staan op pagina 19

zondag
3 januari

zondag
10 januari

zondag
17 januari

zondag
24 januari

zondag
31 januari

zondag
7 februari
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9.30 uur
mw. D. Lips

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

9.30 uur
ds. J.M. Marijn

10.00 uur
ds. L. Vos

9.30 uur
ds. B. Gras, Zuidwolde

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

9.30 uur
ds. M.B. Nieuwkoop, Zwolle
Maaltijd van de Heer

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle

10.00 uur
ds. J. Woltinge

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan
ZWO-zondag
m.m.v. de Bromvlieg

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

ISALA		 geen dienst i.v.m. corona
REHOBOTH
10.00 uur dhr. G. van Vulpen, Zwolle
ZONNEHUIS		 geen dienst i.v.m. corona
ISALA		
REHOBOTH
10.00 uur
RIVIERENHOF
10.00 uur
ZONNEHUIS		

geen dienst i.v.m. corona
ds. L. Hoekstra, Nieuwleusen
dhr. J. Mulder, Zwolle
geen dienst i.v.m. corona

ISALA		 geen dienst i.v.m. corona
REHOBOTH
10.00 uur ds. J.P. van Ark, Wapenveld
ZONNEHUIS		 geen dienst i.v.m. corona

ISALA		 waarsch. geen dienst i.v.m. corona
REHOBOTH
10.00 uur ds. N.A. Eygenraam
ZONNEHUIS		 waarsch. geen dienst i.v.m. corona
ISALA		
REHOBOTH
10.00 uur
RIVIERENHOF
10.00 uur
ZONNEHUIS		

waarsch. geen dienst i.v.m. corona
ds. J. Kuik, Kampen
dhr. J. Mulder
waarsch. geen dienst i.v.m. corona

ISALA 		 waarsch. geen dienst i.v.m. corona
REHOBOTH
10.00 uur ds. W.J. Menkveld, Wanneperveen
ZONNEHUIS		 waarsch. geen dienst i.v.m. corona
THEODORAKAPEL 10.00 uur
BERKUMSTEDE
15.00 uur
ISALA		
REHOBOTH
10.00 uur
RIVIERENHOF
10.00 uur
ZONNEHUIS		

ds. M.B. Nieuwkoop Heilig Avondmaal
waarsch. geen dienst i.v.m. corona
ds. M. Zoetewij, Lemele
ds. M.J. Hukubun-Rahajaan Heilig Avondmaal
waarsch. geen dienst i.v.m. corona

ISALA		 waarsch. geen dienst i.v.m. corona
REHOBOTH
10.00 uur ds. H. de Jong, Kampen
ZONNEHUIS		 waarsch. geen dienst i.v.m. corona
ISALA		
REHOBOTH
10.00 uur
RIVIERENHOF
10.00 uur
ZONNEHUIS		

Belangrijke mededeling bij de kerkdiensten
In dit overzicht staan de gegevens van de diensten voor zover bij de redactie bekend op 3 november 2020.

waarsch. geen dienst i.v.m. corona
ds. T. Dankers, Dalfsen
dhr. J. Knol
waarsch. geen dienst i.v.m. corona
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Particuliere verhuizingen
Projectverhuizingen
Nationaal en internationaal
Verhuisdirigente
Kunst en antiek verhuizen
Seniorenverhuizing
Schoonmaakservice
Handyman
Opslag

uw verhuizing
een frisse start

Resultaat
dankzij
Jurgen

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

www.salet.nl

Salet, voor een glansrijk resultaat!

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!

Liefde voor
het vak,

geïnspireerd
door mensen

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

Brenda
Koper

