Gaandeweg
februari, maart, april 2021

Doortocht
1

Te huur

ZAALRUIMTE
Voor vergaderingen en cursussen
met gebruik van kantine
en voldoende parkeergelegenheid
Inlichtingen:
Wijkcentrum Jeruzalemkerk
Windesheimstraat 1
Tel. 038 - 4212443
06 - 19440859

		

2

Op de voorpagina
Doortocht door de ‘Rietzee’
(in Windesheim) / foto: Tineke Vlaming

Themapagina’s
Meditatie (Hélène Evers)

Geen weg zonder hobbels …
Wall of Shame, Petten (paaltjes bekleed met zwerfafval)

foto: Tineke Vlaming

pagina 4

Bijbelverhaal (Johan van Gooswilligen,
Leger des Heils)
pagina 5

Doortocht (Cor Baljeu)
pagina 6

Joseph Wresinski Stichting (Heleen
Grimmius)
pagina 8

Column (Dirk Jan Steenbergen)
pagina 9

Het werk van Zijn handen
Pagina 10

Weer opkrabbelen
pagina 12

Van de diaconaal consulent
Pagina 13

Aandacht voor
Korte berichten

Binnenkort begint de veertigdagentijd. De weg naar Pasen is dan ingeslagen. De weg naar
een land waar je mag wonen zonder last. Maar die weg gaat niet zonder hobbels. Op het
‘Hosanna, zoon van David’ tijdens Jezus’ intocht volgt de Stille Week. De laatste drie dagen
van deze week wordt het triduüm genoemd: de Witte Donderdag van Maaltijd en verraad,
de Goede Vrijdag van spot en executie, de Stille Zaterdag van rouw en bezinning. Samen
vormen deze drie dagen de doortocht naar Jezus’ opstanding uit de dood. Opstanding uit de
dood? Betekent dat voor mensen uittocht uit onmogelijke situaties? We vroegen een oﬃcier
van het Leger des Heils het Bijbelverhaal te verzorgen en u leest verhalen van mensen die
opkrabbelden na benauwende periodes.
De veertigdagentijd wordt ook woestijntijd genoemd. Het refereert aan Jezus’ veertig dagen
durend verblijf in de woestijn. Dat verhaal appelleert aan de veertig jaar dat het Hebreeuwse
volk leefde tussen uittocht uit het slavenland en intocht in het beloofde land. Daartussen zit
doortocht, onder andere door de Rietzee. Op drie plekken in deze Gaandeweg staan heel
verschillende teksten over dat verhaal, geschreven door drie predikanten. In dit nummer
komen ook drie oud-ambtsdragers aan het woord: hebben zij het werk als ‘het werk van
Zijn handen’ ervaren? Ten slotte een inspirerend afscheidsgesprek met Dick Scholten, man
van de PGZ-cijfers. Hij geeft ons stof tot nadenken mee. Al met al een boeiend nummer in
weerbarstige tijden.
Het volgende nummer, op weg naar Hemelvaart en Pinksteren, heeft het thema ‘Leven van
de wind’ gekregen. Uiterste kopij-inleverdatum is zaterdag 27 maart. Het zomervakantienummer krijgt als thema: ‘Ommezwaai’.
Cor Baljeu (hoofdredacteur)
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Doortocht

Een wonderlijke ruil
De Bijbel is een spannend en uniek boek, waarin de
meest wezenlijke vragen voor ons mens-zijn ook nog
eens op een unieke wijze aan de orde komen. Vragen
over wie je bent en hoe je leeft als mens, worden benaderd vanuit het perspectief van je mens-zijn in relatie
tot de HERE God. En daarbij worden deze belangrijke
onderwerpen ook nog op een bijzondere manier besproken, namelijk in de vorm van menselijke belevenissen,
in de vorm van verhalen, die iedereen kan begrijpen en
herkennen.
Het bijzondere van de Bijbel is dat de HERE God zich
laat zien als een persoonlijke God. Hij zoekt mensen op,
hoort hun gebeden en heeft ook een plan met ieder mens
en met heel Zijn schepping.
In het Bijbelboek Exodus, de Uittocht, laat de HERE
zich zien als de bevrijder van zijn volk uit de slavernij
in Egypte. Onderdrukking knechtte en beknotte het volk,
en de kindermoord bedreigde het volk in zijn voortbestaan. Deze geschiedenis is herkenbaar voor ieder die
verdrukt wordt, en geeft hoop op bevrijding door geloof
in deze God, die Redder en Bevrijder is, die gebeden om
hulp hoort.
De bevrijding uit Egypte gaat gepaard met het Pascha,
waar het Paaslam wordt geslacht in die laatste nacht in
de slavernij. In het bloed van het lam op je deurpost ligt
je redding, de dood gaat dit huis voorbij. De HERE God
laat zien hoe Hij zorgt voor Zijn volk onderweg in de
lange woestijntocht, veertig jaren, als een vader voor
zijn kind, Israël Zijn Zoon. En Hij laat zien dat deze
weg geen dwaalspoor is, maar een duidelijke bestemming heeft: het beloofde land. De doortocht gaat ergens
heen: een plaats waar je in vrijheid met God kunt leven,
iets wat in slavernij onmogelijk is.
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Lam Gods, gewelf Pancratiuskerk in Godlinze
foto: Tineke Vlaming

Wij als christenen worden bij de Exodus en de doortocht van Israël betrokken door Jezus, onze Heer. Ons
Paasfeest is geënt op het Joodse Paasfeest, Pascha.
Het spannende in het Nieuwe Testament is dat Jezus
deze hele doortocht persoonlijk nog eens doormaakt,
beleeft, vervult en op Zichzelf betrekt. Hij, de Zoon
van God, wordt zodra Hij geboren is ook vrijwel direct
bedreigd, de kindermoord herhaalt zich, maar dan in
Bethlehem. Jezus brengt veertig dagen door in de woestijn, verwijzend naar de veertig jaren van Israël in de
woestijn. Het leven van Jezus mondt opnieuw uit in
een Exodus. Als Hij sterft aan het kruis valt het niet
toevallig samen met het Joodse Pascha. Jezus is zo het
Paaslam dat geslacht wordt. Wij mogen als christenen
bewust de lijdenstijd beleven en zo toeleven naar Pasen.
Uit welke onderdrukking worden wij bevrijd? Waarvan
wil jij gered worden? Jezus bevrijdt ons van een leven
zonder God. Hij bevrijdt ons van een leven in de greep
van zonde en duisternis, dat uitloopt op de dood. Jezus
is het Paaslam dat ook voor ons is geslacht. Zijn bloed
heeft gevloeid aan het kruis. Wat betekent dit voor ons?
Dat Zijn bloed voor ons de redding uit de dood is, net
als bij het Pascha in Egypte. Ja, Jezus overwint de
macht van de duisternis als Hij sterft aan het kruis, precies als het donker wordt midden op de dag in Jeruzalem.
Die wonderlijke ruil: Jezus sterft zodat jij en ik, ieder
die gelooft in Jezus Christus mag leven, leven in vrede
met God. Op die Paasochtend stroomt het licht uit het
open graf: de weg naar God is geopend door Jezus de
Opgestane Heer. Halleluja.
Ds. Hélène Evers,
predikant PGZ, Sionskerk

In deze rubriek geeft de redactie het woord aan iemand
van buiten de PKN. Dit keer is dat majoor Johan van
Gooswilligen, korpsoﬃcier (voorganger) van het Leger
des Heils in Zwolle.

foto: Tineke Vlaming

Uittocht en intocht
‘Uittocht’ en ‘intocht’ zijn woorden die bij mij boven
komen als ik even de tijd neem om over de vraag na te
denken, om iets te schrijven over het thema ‘doortocht’.
In mijn werk voel ik mij vaak een tochtgenoot. In de afgelopen dertig jaar van onze bediening – ik doe het samen
met mijn vrouw – als Heilsoﬃcier van het Leger des Heils
mocht ik met velen een stukje oplopen. Het begon vaak
met een concrete hulpvraag, maar achter die vraag zaten
andere vragen verborgen. En in dat meelopen ontstond
er een wederkerigheid: kan en mag ik ook iets voor jou
doen? In dat samen-op-weg-proces ontstond er vertrouwen dat de hulpvrager mij kritische vragen ging stellen.
Waarom we de dingen deden zoals we die doen? Ik heb
wel eens tegen iemand gezegd: “Als je ziet welke ellende
of erbarmelijke omstandigheden mensen soms meemaken,
dan kun je wat betreft geloof afhaken of juist tot geloof
komen.” Dan krijgen de woorden uit de Bijbel een intense
lading. Bijvoorbeeld als het gaat om dat grote bevrijdingsverhaal dat Pasen impliceert.
Opstanding uit de dood, bevrijd worden uit onmogelijke
situaties: dat doet me denken aan een van onze tochtgenoten die dat zo kernachtig verwoordde. Op de vraag van een
van zijn vrienden of hij nu in al die wonderen geloofde
die in de Bijbel staan opgetekend, zei hij: “Of Christus
water in wijn veranderd heeft, weet ik niet, maar in mijn
geval deed Hij iets nuttigers. Hij veranderde mijn bier in
een bankstel met salontafel.”

Als ik aan een Bijbels figuur denk, dan denk ik aan Maria
van Magdala: ze heeft Jezus leren kennen toen ze bezeten
was door zeven geesten. Jezus bevrijdde haar uit haar
angstig en eenzaam bestaan. Onbereikbaar in haar depressies, geplaagd door krankzinnige gedachten, die haar in
de greep hielden. Jezus heeft haar in de ruimte gezet. Zijn
woord drong bevrijdend door in haar duister bestaan.
Een paar keer dreigde die duisternis weer op te rukken.
Bij het zien van Jezus aan het kruis, maar ook bij het graf.
Haar uitspraak is veelzeggend: “Ze hebben de Heer uit het
graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben” (Joh.20:2). Ze denkt niet aan opstanding.
Waarom zou ze ook? Opstanding kun je niet bedenken!
Ze wordt overweldigd door verdriet.
We horen haar praten met twee engelen, twee boodschappers van God, maar het dringt niet tot haar door. Beneveld
zijn haar ogen, beneveld is haar verstand. Maar bij het
roepen van haar naam staat ze als het ware op, om haar
weg te vervolgen.
Ik zou willen besluiten met de woorden van een lied uit
onze geloofstraditie. “Jezus die mij noemde bij mij naam,
die mij vrijkocht van de slavernij, die mijn ziel bewaakt
bij dag en nacht, Jezus, meer dan alles zijt gij mij. Jezus,
meer dan alles zijt Gij mij! Vrede en vreugde in overvloed
schenkt Gij! Jezus, meer dan alles zijt Gij mij!” (Lied 347
uit de bundel Liederen van het Leger des Heils).
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Karavaan
(te zien bij Bijbelverhalen in Zand, Elburg)
foto: Tineke Vlaming

Dorre doortocht leidt tot einde
van de huidige woestijntijd
Ds. Cor Baljeu schreef een artikel bij het thema van deze
Gaandeweg: ‘doortocht’. Aan de orde komen de Bijbelse
woestijntochten en er wordt ook stilgestaan bij het blijven
herhalen van ‘die oude verhalen’, juist ook in crisistijden:
pas dan kun je vrij zijn en leven vol vertrouwen.
Het thema van dit nummer is gebaseerd op de veertigdagentijd, een bezinningsperiode. De naam van deze tijd is
geïnspireerd op de periode van veertig dagen waarin Jezus
al vastend in de woestijn vertoeft met slechts satan in zijn
buurt. Deze probeert hem te verleiden tot het uitoefenen
en laten zien van macht, maar Jezus toont zelfbeheersing,
in het volle besef dat hij niet om politieke macht is gekomen. Deze bezinnende woestijnperiode is als een doortocht,
als bevrijd worden van verslavende krachten veroorzaakt
door hebzucht en begeerte, als de weg naar bevrijding, de
weg naar het beloofde land.
6

Uittocht
De veertig dagen in de woestijn verwijzen ook naar de
veertig jaar in de woestijn, als doortocht tussen uittocht
uit de slavernij in Egypteland en intocht in Kanaän, het
beloofde land. Deze tocht staat beschreven in het boek
Exodus: bevrijding van Gods volk uit het slavenland Egypte.
Egypte is in het Hebreeuws: Mitzrajiem. De stam van dit
woord betekent ‘nood’: Egypte, land waar het Hebreeuwse volk in grote nood verkeert. Het volk werkt niet om te
leven, zij leeft om te werken voor de grootheidswaanzin
van de farao. Hij misbruikt het volk, hij maakt de Hebree-

ers tot slavenvolk. Voor het Hebreeuwse volk is Egypte
een slavenhuis geworden. En een slaaf heeft geen zelf,
hij is instrument voor zijn eigenaar. Uit dat slavenbestaan
wordt het volk bevrijd: weg uit het land waar ze misbruikt
worden. Uittocht uit onleefbaar leven. Op naar het
beloofde land, in vrijheid!

Academische discussie
Maar die weg ernaartoe, dat is een tocht, een tocht door
de woestijn. Het volk gaat vrij op weg naar de woestijn,
maar stuit op de Rietzee, waarschijnlijk de ‘zeearm van
Egypte’ (Jesaja 11, 15). Achter het Hebreeuwse volk volgt
het ras naderende Egyptische leger: de farao heeft alweer
spijt dat hij dat hardwerkende volk heeft laten gaan: ‘Nu
zijn we onze slaven kwijt!’ (Exodus 14, 5). Hij is het
desastreuze effect van de tien plagen (Exodus 7 tot en met
12) alweer vergeten. Hij spant de strijdwagens in – toen
symbool van macht – en verzamelt zijn krijgsvolk om het
Hebreeuwse volk terug te halen.
Tot overmaat van ramp stuit het volk op de Rietzee. Dan
het wonder: ‘Het water spleet, en zo konden de Israëlieten
dwars door de zee gaan, over droog land; rechts en links
van hen rees het water op als een muur!’ Een wonder!
Bovennatuurlijk of natuurlijk? Bovennatuurlijk, natuurlijk! Maar het was toch een krachtige oostenwind (Exodus
14, 21 en 22) waardoor een muur van water omhoog rees?
Dus natuurlijk, natuurlijk! Of was de timing van dat natuurverschijnsel een bovennatuurlijke ervaring? Juist op het
moment dat de droom van vrijheid aan diggelen dreigt te
vallen, die oostenwind!

Ironie
Riet markeert de plek van laag water. Geldt dit ook voor
de Rietzee? Dit staat haaks op de beelden die we hebben
gekregen van films als The Ten Commandments, Moses
en de animatie The Prince of Egypt. Maar dit zijn filmbeelden en een van de in de woestijn nog te ontvangen
richtlijnen zegt: buig niet voor beelden. Het is niet: ja en
amen, zo is het! De immer kritische vraag bij deze richtlijn is: is het zo?
De vorig jaar overleden Britse oud-opperrabbijn Jonathan
Sacks schrijft in zijn prachtige boek Exodus, boek van
bevrijding (2019): ‘door de focus te leggen op de vraag
bovennatuurlijk of natuurlijk vergeten we de ironie en
deze is: de grote militair schier onoverwinnelijke kracht
van de Egyptenaren bleek in de modder hun zwakte. En
de zwakheid van de Israëlieten bleek hun kracht: lopend
haalden zij, voordat de oostenwind ging liggen, de overkant’ (blz. 110). De boodschap voor het moreel van het
bevrijde slavenvolk is duidelijk: hoogmoed wordt bestraft
door gerechtigheid; de trotsen worden vernederd, de
vernederden worden verhoogd; er is gerechtigheid in de

geschiedenis, vaak verborgen, soms glorieus geopenbaard
(blz. 111).

De kracht
Daarom vertellen wij bij herhaling deze verhalen, want
treurend aan de oevers van de rivieren van Babel vatten wij
weer moed (Psalm 137, 1), door elkaar blijvend dit verhaal
te vertellen: nu als ballingen hier in Babylonië, maar ooit
zullen wij vrij zijn! Gebeurde dat tenslotte eeuwen geleden
ook niet bij onze voorouders? Waarom nu niet?
De doortocht blijkt het begin van een generatielange dorre
tocht door de woestijn. Veertig jaar lang, zo gaat het
verhaal. Een periode waarin slaven een zelfstandig volk
worden. Tijdens die dorre doortocht krijgt het tien levensrichtlijnen om te voorkomen dat het leven slavernij wordt.

Pastorale mogelijkheid
Psalm 137 geeft het al aan: herhaal de verhalen, want zo
krijgen we moed en vertrouwen in moeilijke tijden. Daarom
worden deze verhalen ieder jaar weer verteld. We leven
mét het verleden, niet in het verleden! Jaarlijks verhalen
uit het verleden, met het oog op de toekomst, want als we
het verleden vergeten, zijn we gedoemd deze te herhalen,
dan blijf je gevangene. Hoe?
Mozes wijst erop dat de Egyptenaren niet gehaat moeten
worden, maar behandel ze juist respectvol (Deut. 23, 8).
Want als je bij haat blijft hangen, ben je niet vrij. Als je
de last van de haat en het verlangen naar wraak met je
mee blijft dragen dan is het volk weliswaar uit Egypte,
maar Egypte niet uit het volk. Gebonden door knellende
ketens van woede. Laat haatgevoelens los, pas dan kun je
vrij zijn (Sacks, blz. 100).
Herhaal de verhalen, pas dan kun je vrij zijn. De herhaling
doet innerlijk een erfgoed groeien dat als rotsvast vertrouwen dient in crisistijden. De kort voor het einde van de
Tweede Wereldoorlog geëxecuteerde theoloog Bonhoeffer
schrijft na negen maanden verblijf in een gevangeniscel
aan zijn ouders: ‘… in crisistijden wordt pas goed duidelijk, wat het betekent een verleden en innerlijk erfgoed te
hebben. Je gedragen weten door een traditie van eeuwen
geeft het zekere gevoel van geborgenheid.’ Dit citaat vond
ik in het afgelopen zomer uitgebrachte boekje Wijs van
hart, over het mensbeeld van Bonhoeffer, geschreven door
de protestantse emeritus predikant Doede Wiersma. Hij
vraagt zich op bladzijde 44 af wat het langetermijneffect
zal zijn van de coronacrisis. Armoede? Hoge werkloosheid? Honger? Vragen die we nog niet kunnen beantwoorden. Maar wij mogen ons gedragen weten door een innerlijk erfgoed. Bemoedigende woorden die ik hier graag
noteer. Herhaal de verhalen! Dan komen wij door deze
dorre doortocht van onze huidige woestijntijd heen.
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‘Ons leven draait om wat we samen doen’
Joseph Wresinski Cultuur Stichting al 20 jaar actief vanuit Zwolle
Theater als toverlantaarn, waarmee echte verhalen rond
armoede en uitsluiting zichtbaar worden: dat is het motto
van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. Afgelopen
jaar zouden zij van start gaan met hun nieuwe theaterproductie ‘Zie de mens’. Maar ook hier gooide corona roet in
het eten. En hoewel het nog onzeker is wanneer de groep
weer op de planken staat, houden ze de moed erin. Voor
Gaandeweg sprak Heleen Grimmius met artistiek leider van
de Joseph Wresinski Cultuur Stichting: Laurens Umans.
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ducties hebben dat aan den lijve ondervonden. Een bijstandsuitkering is zo laag dat je er eigenlijk niet van rond
kunt komen. Daardoor creëer je bijna automatisch schulden
en komen mensen nog verder in de problemen. Armoede
sloopt je kracht.’

Achteraan de rij

‘De Joseph Wresinski Cultuur Stichting maakt kwalitatief
hoogwaardige theater- en muziekproducties op plaatsen
in het hele land’, vertelt hij. ‘De speelplekken zijn gratis
toegankelijk voor iedereen, zeker ook voor de armsten
zelf. Om de gevoelens te delen is er na afloop van elke
voorstelling gelegenheid met de spelers en theatermakers
na te praten. Wij zien dit als een eerste stap in de discussie en reflectie die wij op gang willen brengen.’

Corona deed daar nog eens een schepje bovenop. Umans:
‘In de eerste lockdown werd er door mensen massaal
gehamsterd. Van onze spelers hoorde ik dat zij daar rechtstreeks de gevolgen van merkten: bij de voedselbanken
kwam veel minder aanbod binnen. Voor mij was dat nog
eens een bevestiging van het feit dat deze mensen altijd
achteraan de rij staan. Dat is zo in het gewone leven, maar
dus ook als er een crisis is. Ik voel het als mijn verantwoordelijkheid om de samenleving dat inzicht mee te
geven, zodat mensen weten waar het werkelijk om gaat
als we het over armoede hebben.’

Achterstand in middelen

Schepper van cultuur

En dat is nodig, weet Umans. ‘Veel mensen hebben geen
idee welke wereld er schuilgaat achter armoede’, vertelt
hij. ‘In onze samenleving heerst het beeld dat iedereen
zelfredzaam moet zijn. Je moet het zelf zien te redden,
met je eigen middelen. En dan bedoel ik niet alleen met
geld, maar ook met immateriële middelen als een netwerk,
een goede taalbeheersing, een opleiding of met digitale
vaardigheden. Maar als je daar niet over kunt beschikken,
sta je op een grote achterstand. De spelers van onze pro-

De Joseph Wresinski Cultuur Stichting wil dat bezoekers
van de voorstellingen getuige worden van verhalen over
armoede en wil zo de gevoeligheid voor armen vergroten.
Voelen wat de ander voelt, meeleven met wat de ander
beleeft. Umans: ‘Onze naamgever, Joseph Wresinski, was
een Franse priester die leefde van 1917 tot 1988. Hij werd
in armoede geboren en had het geluk dat anderen zijn
studie aan het seminarie voor hem betaalden. Hij heeft
zijn leven gewijd aan het zichtbaar en hoorbaar maken

Column
Doortocht:
einde of nieuw begin
van mensen die in armoede leven. Zo leefde hij zelf ook
een tijd in een daklozenkamp in Parijs. Daar maakte hij
samen met anderen programma’s. Hij zag cultuur als
emancipatie voor mensen die leven in armoede. Dat idee
omarmen wij ten volle: in alles wat wij doen, geloven wij
dat iedereen in waardigheid wil en moet kunnen leven.
Iedereen moet zijn talenten kunnen ontplooien. Iedereen
moet schepper kunnen zijn van cultuur.’

Iedereen kan spelen
Dus maakt de stichting al twintig jaar producties in Zwolle,
waarmee zij het hele land rondtoeren. ‘In negentig procent
van onze voorstellingen werken we samen met kerken’,
vertelt Umans. ‘Dat zijn wel vaak moderne gebouwen,
want we bouwen een heus theater. Dus met licht, geluid
en een tribune. Onze spelers komen uit Amsterdam, Lelystad, Almere, Emmen en Zwolle. Ze komen bij ons via
de zwaan-kleef-aan-methode: zo kwamen er steeds meer
spelers. We zitten redelijk vol in onze theatergroep, maar
we zeggen nooit nee als iemand zich bij ons wil aansluiten.
Misschien kan niet iedereen een zware rol dragen, maar
iedereen kan spelen.’

Coronaproof
Het afgelopen jaar zou de groep twintig uitvoeringen
spelen van de voorstelling ‘Zie de mens’, maar dat kwam
door corona stil te liggen. ‘Dat is zwaar, want we hebben
nu geen inkomsten en krijgen ook geen andere steun’, zegt
Umans. ‘Toch hebben we als Joseph Wresinski Cultuur
Stichting naar binnen toe een fantastisch jaar gehad: toen
in het voorjaar alles wegviel, zetten de spelers er meteen
hun schouders onder. Iedereen wilde door, dus opperde
een speler om voortaan via Skype te repeteren. Dat hebben
we gedaan. Daarna hebben we ‘Zie de mens’ zo vormgegeven dat die volledig coronaproof gespeeld kon worden.
Daarna werden de maatregelen aangescherpt en mochten
er nog maar dertig mensen komen per voorstelling: dat
hebben we twee keer gedaan, maar dat bleek financieel
echt niet rendabel. Op dit moment zijn we bezig de voorstelling te filmen, maar er gaat niks boven spelen voor
publiek. We hopen dat dit gauw weer kan.’

Geloof, hoop en liefde
Voor veel spelers betekent de Joseph Wresinski Cultuur
Stichting meer dan alleen theater. ‘Veel van onze spelers
hebben maar een kleine sociale kring’, legt Umans uit.
‘Daarom willen wij elkaar blijven ontmoeten. Het theater
en samen spelen is belangrijk voor hen. Ze zijn niet alleen
spelers, maar mede-eigenaar van de voorstelling; iedereen
kan ideeën aandragen. En ook buiten de repetities om is
er contact. Zo kwamen we met de feestdagen bijeen en
zoeken we elkaar regelmatig op. Ons leven draait om wat
we samen doen. We zijn begonnen met alleen maar geloof,
hoop en liefde. Maar we zijn allemaal kinderen van God
en geroepen om tot wasdom te komen.’

Als kind kreeg ik in mijn schoen eens twee zakjes boerderijdieren. Twee dezelfde zakjes. Ik denk dat ze gratis waren bij
de Dixan of bij Van Nelle. Maar in ieder geval had ik alle
dieren dubbel. Dat was fijn. Ik fantaseerde namelijk nogal
eens Bijbelverhalen en nu kon ik mijn fantasie werkelijkheid
maken.
Zo fantaseerde ik vooral de schepping en het verhaal van
Noach en de ark. Dan konden er immers steeds paartjes mee
naar binnen. En in de zandbak fantaseerde ik de uittocht
uit Egypte en dan vooral dat stuk dat de Israëlieten door de
Rode Zee trokken. Als ik dan alle dieren en de boer en de
boerin door de zee had laten trekken liet ik de wanden van
zand weer omvallen. Wat speelgoedsoldaatjes deden dienst
als Egyptenaren dus die verdwenen onder het zand.
De doortocht door de Rode Zee (of de uittocht uit Egypte)
is voor de joden een van de belangrijkste verhalen in de
Bijbel. Het laat zien dat JHWH een God is die wil bevrijden.
Die de kant kiest van geknechte mensen en hen wil bevrijden
van welk juk dan ook. Het lijkt een wonderverhaal. Later,
toen ik in Groningen het ‘handboek bij het Oude Testament’
moest bestuderen, leerde ik dat er op het wonder wel wat
af te dingen zou zijn. De licht beladen Joden liepen door
het moerassige gebied rond de Schelfzee – dat klinkt meer
moeras dan de Rode Zee – op de vlucht voor de zwaardere
Egyptische soldaten op paarden en met wagens. De moerassige bodem kon de Joden wel dragen maar de zwaardere soldaten niet. Zo eindigde de achtervolging.
Eenmaal door het gevaarlijke gebied – of over de zeebodem
– getrokken, stonden de Joden voor een keus. Een nieuw
leven met een lange trektocht door een onbekende woestijn
of toch terug naar (de vleespotten van) Egypte. Zij kozen
voor het eerste.
Ook wij staan in deze coronatijd voor een keuze. Terug naar
het oude normaal of vooruit naar een nieuw normaal. Een
nieuw normaal waar we de goede dingen van voor corona
meeemen en de slechte zaken achter ons laten. Mogelijk wat
minder luxe, maar een stuk gezonder. De keuze is aan ons.
Succes!
Dirk Jan Steenbergen
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Het werk van zijn handen
Cor Baljeu vroeg oud-ambtsdragers naar hun ervaringen
in en met het ambt, naar plezier, moeilijkere momenten
en hun ideeën over de toekomst van ambtsdragers.
Han Slootweg, van 2015 tot en met 2018 ouderling-kerkrentmeester in de Jeruzalemkerk, Wout Sleijster was van
2012 tot 2020 ouderling public relations voor de Sionskerk en Theo Zijlstra van de Hoofdhof noemt zich ‘manusje van alles’: de afgelopen twaalf jaar heeft hij verschillende functies gehad, waarvan de laatste vier jaar als
wijkouderling.
Geen kerk zonder werk. Geen kerk zonder handen. Geen
kerk zonder bestuurlijke verantwoordelijkheid. Bij afscheid
van ambtsdragers kan Psalm 90 vers 8 gezongen worden.
De laatste zinnen verwijzen naar het werk dat zij in een
vier-, acht- of twaalfjarige termijn hebben gedaan. Het
klinkt als een roep, bijna als een smeekgebed: … bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand,
bevestig dat.
Voelen ambtsdragers zich bevestigd? Hoe kijken ze terug
op hun periode dat ze bestuurlijke verantwoordelijkheid
droegen en werkten voor de kerk? Bij het handen schudden na bevestiging hoor je vaak: ‘nou, sterkte hoor, veel
wijsheid!’
Het klinkt zo zwaar! Ooit zei een zojuist bevestigde kerkrentmeester mij na de handschudding: ‘waar ben ik aan
begonnen?’ Hij zei dat weliswaar met een knipoog, maar
toch. Sindsdien vraag ik de gemeente na bevestiging de
zojuist bevestigde ambtsdragers veel plezier in het ambt
toe te wensen.

Theo Zijlstra

Bevestiging van het werk
Theo droeg zijn verantwoordelijkheid in de jaargesprekken
met de predikant, en ook enkele moeilijke gesprekken bij
conflicten met of tussen gemeenteleden. Zelfs heeft hij –
bij afwezigheid van een jeugdouderling – bijgedragen aan
het aanstellen van een jeugdwerker. Dat dit lukte, gaf een
gevoel van bevestiging van het werk. Hij nam ook deel
aan de fusie tussen de Hoofdhof en de Emmaüskerk in
Berkum, helaas is dat niet gelukt.
Wout voelde de waardering, als oud-journalist, door de
inhoud van zijn functie: ouderling PR. Van belang voor
de nieuwe dynamiek van de Sionskerk die in werd gezet:
buiten het kerkgebouw treden, missionair. Mede door zijn
betrokkenheid bij de website en de berichten naar media
over bijzondere erediensten en activiteiten, zag hij, dankzij
het ouderlingschap met bijzondere taak, de dynamiek van
het kerk-zijn groeien.
Het inzichtelijk maken van de financiële huishouding past
bij de talenten van Han. Daarvoor heeft hij zich ingezet,
dat gemeenteleden er positief op reageerden, ervoer hij
als bemoedigend en bevestigend. Maar hij is zich er ook
van bewust dat dat niet het doel van kerk-zijn is. Het gaat
erom het Evangelie te verkondigen, mensen bij God te
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brengen en te laten groeien in hun relatie met Hem. En
dat vervolgens uit te stralen naar en te delen met de omgeving. “Aan dat doel heb ik als ouderling-kerkrentmeester
dienstbaar willen en mogen zijn.”

Plezier in het werk
Wout denkt met veel plezier terug aan de Bijbel- en Kunstdiensten, de Kliederkerk voor de allerjongsten en hun
ouders. Bijzonder waren de diverse tentoonstellingen in
de kerk, zelfs met landelijke uitstraling, zoals bij de grote
expositie met werken van Chagall. Ook de foodtruck
‘Knabbelen’ en de gesprekswagen ‘Babbelen’ in de wijk
trokken landelijk aandacht.
Han is feitelijk en zakelijk ingesteld, het delen van gevoelens en emoties is niet zijn sterkste kant. Juist daarom heeft
hij het gesprek in de kerkenraad altijd ervaren als verrijkend, verdiepend en vernieuwend, waarbij zijn nuchtere
inbreng werd gewaardeerd.
Theo heeft veel plezier in het spelen met taal. Een toespraak houden of een liedtekst schrijven bij afscheid van
ambtsdragers of organisten is aan hem besteed. “Anderen
daarmee in het zonnetje zetten, plezier te bezorgen en

zo de mooie dingen van het leven te vieren. Daar is in
de kerk ruim plek voor.” Maar ook in de kleine ruimte:
het individuele bezoekwerk, de gesprekken over wat het
geloof betekent in goede en slechte omstandigheden:
“deze geven een diepgang die de mooiste kerkdienst niet
bereiken kan.”

Visie op het werk
Han is duidelijk: het is belangrijk om bij het zoeken en
benoemen van ambtsdragers oog te hebben voor de kwaliteiten en interesses van potentiële kandidaten. Als van

Wout Sleijster

Han Slootweg

gemeenteleden dingen worden gevraagd die niet bij hen
passen, komen zij niet uit de verf en kost dit hen onevenredig veel energie. Daarmee is niemand gediend. Het
sluitend maken van de begroting of de huuropbrengsten
maximaliseren mogen geen doel op zich worden! Geld is
en blijft een middel. Het gaat in de kerk om wezenlijkere
zaken. Als kerkrentmeester werkte hij daarom onder het
motto: “Het gaat in de kerk niet óm geld – maar het gaat
in de kerk ook niet zónder geld”.

Het zat Theo wel eens dwars dat hij door de combinatie
drukke baan en opgroeiend gezin geen tijd of fut had voor
het bezoekwerk. Het is belangrijk om wat dat betreft je
eigen grenzen en beperkingen te accepteren en meer te
denken vanuit ‘mogen’ dan vanuit ‘moeten’. Enerzijds is
hij verrast door de hoeveelheid mensen die vrijwillig werk
doen voor de kerk, tegelijk vindt hij het jammer dat mensen vaak terugdeinzen voor het beeld dat ambt van ouderling of diaken met zich meedraagt. Maar zonder kartrekkers kan de kerk niet bestaan. Iedereen kan iets bijdragen
in de gemeente van Christus. Hij roept op: “Hou je talenten niet voor jezelf en begraaf ze ook niet onder je eigen
bescheidenheid!”
Wout relativeert het werk: ouderling zijn is niet belangrijker dan de rol van welk ander kerklid ook. Iedereen heeft
immers vanuit de eigen verantwoordelijkheid binnen en
buiten de kerk een rol te vervullen; zoiets als een roeping,
‘in de voetsporen van’. Hij eindigt met de actualiteit:
“Heel kort nadat ik in januari 2020 na acht jaar afscheid
nam als ouderling, raakten we wereldwijd in de greep
van de corona-pandemie. Die raakt ons nu, dikwijls heel
pijnlijk. Maar onderweg naar Pasen is er in deze ‘coronawoestijn’ een ongekend uitzicht: Goddank.”
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Opkrabbelen na een benauwende doortocht
Hoe krabbel je op na COVID-19 of traumatische ervaringen? In dit artikel komen mensen aan het woord die een
persoonlijke doortocht meemaakten en weer opkrabbelden
na benauwende periodes.

Over corona en viooltjes
Als eerste het verhaal van Kees en Marijke Deinema
uit Westenholte, lid van de Open Kring.
Kees: “Mijn eerste klachten begonnen op 13 maart. De
dagen erna werd ik steeds zieker.” Marijke: ‘Mijn klachten begonnen twee dagen later. Bij mij was het meteen
raak: hoge koorts en ik voelde me erg ziek.”
Kees: “We dachten nog niet aan COVID, maar we vermeden wel contact met de kinderen. De boodschappen werden
door hen op de stoep gezet. Lieve vrienden brachten soep.”
Marijke: “We leefden van soep, vla en vocht. Tegen de
koorts gebruikten we grote hoeveelheden paracetamol.”
Kees: “Na contact met de huisarts kregen we een lijst met
alarmsymptomen.” Marijke: “In de tweede week kon ik
nauwelijks van bed komen.” Kees: “Toen hebben we weer
de huisarts gebeld. De zuurstofmeter werd op de stoep
gelegd. En op afstand werd instructie gegeven. Het zuurstofgehalte was op de grens.”
Marijke: “De volgende dag was ik nog zieker. Kees wilde
de huisarts weer bellen. Maar omdat ik bang was in het
ziekenhuis te belanden in alle eenzaamheid, besloten we
af te wachten. Gek genoeg gaf dit ons een rustig gevoel.
De dag erna zakte de koorts en kon ik even naar beneden.
Er stonden vrienden voor het raam met een pot viooltjes.
Het was de dag dat we ons 50-jarig huwelijksfeest gepland hadden.” Kees: “De trap weer op ging voetje voor
voetje en ik erachter.”

De zaadjes van de viooltjes - gekregen vanwege hun 50-jarig huwelijksjubileum - kwamen tussen de tegels weer tot bloei: voor Kees en Marijke
Deinema een symbool dat het leven doorgaat, ook een bewustwording en
verwondering.

Marijke: “Na drie weken vond ik de moed om me aan te
kleden en even in de tuin te lopen. Dit voelde heel raar, ik was
zeven kilo afgevallen en had nauwelijks spierkracht. Het was
mooi weer en het was stil. Ik begon met kleine stukjes lopen,
ondersteund door nordicwalkingstokken. Langzaam kon ik
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mijn activiteiten opvoeren, half mei kon ik een uur lopen en
fietsen. Mijn overheersende gevoel is: dankbaarheid.”
Kees: “Ik moest de tuin omspitten, toen het weer een
beetje ging, deed ik elke dag een stukje. Het is goed
gekomen!”

De Balkanoorlog van dichtbij
Als tweede leest u het verhaal van Harry Konings,
lid van de Zwolse Lutherse Gemeente.
“Vanaf 30 april 1995 ben ik militaire VN-waarnemer
en leider van een internationaal VN-team, werkzaam in
Sarajevo. Onze taak is op te treden als de onpartijdige
vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap,
midden in een gruwelijk conflict op de Balkan.
Op 28 augustus schrijf ik in mijn dagboek: “Mortieraanval
op centrum van de stad, een overdekte markt. 35 doden,
rond de 90 gewonden. Ter plekke onderzoek gedaan. Verschrikkelijk gezicht, overal bloed, lichaamsdelen, restanten.
31 doden in het ziekenhuis geïdentificeerd. Met een speciale
Bosnische commissie alles afgehandeld. De spanning in de
stad is te snijden. Veel gevechten vanmiddag en vanavond.”
Het onderzoek van mijn team leidt tot de conclusie dat het
Bosnisch-Servische leger de granaat doelbewust heeft afgevuurd. Mijn handgeschreven verslag gaat via de Veiligheidsraad naar het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag, waar
ik tussen 2007 en 2010 vier keer moet getuigen in de processen tegen Servische generaals en Radovan Karadzic.
De laatste ontmoet ik in de gevangenis van Scheveningen
in 2009 in een vier uur durend gesprek. Een gesprek met
iemand die het kwaad vertegenwoordigt en die mij – ook
later in de rechtbank – de schuld probeert te geven van de
gebeurtenissen in Sarajevo.
Ik keer na mijn uitzending terug in Nederland, een land en
een maatschappij die ik niet meer herken en waar ik mijn
weg niet meer kan vinden. Van juni 1997 tot april 1998
ben ik weer op de Balkan, in Kroatië en Albanië, twee
totaal verschillende missies in landen die armoede, ellende
en corruptie meemaken. Ik probeer mezelf terug te vinden,
iets wat niet lukt. Terug in Nederland gaat het langzaam
slechter met me totdat ik in maart 2001 in Engeland een
CNN-verslag zie uit Sarajevo waar ik zelf op te zien ben:
alles is dus toch waar! De klap komt hard aan en twee
maanden later word ik in Canada opgenomen in een psychiatrisch hospitaal en teruggebracht naar Nederland. Een
intensieve behandeling voor PTSS volgt. Mijn vrouw en
dochters beleven alles mee en zijn mijn allergrootste steun!
Vrienden, gemeenteleden van de Lutherse Kerk, collega’s
staan voor me klaar.
Ik vertel kinderen op scholen mijn verhaal en zo krabbel
ik weer overeind. In 2011 krijg ik het Draaginsigne
Gewonden uitgereikt, voor mij een belangrijke erkenning
van alles wat ik mee meegemaakt.
Ik ben nu al weer acht jaren met pensioen, ik geniet van
elke dag! Het verleden is er nog steeds, ik ondervind
regelmatig de gevolgen ervan, maar het heeft een afgeschermde plaats in mijn herinnering gekregen.”

Bootvluchtelingen (te zien bij Bijbelverhalen in Zand, Elburg)

foto: Tineke Vlaming

Met elkaar onderweg: geen luie kerk gevraagd
Bij het thema ‘doortocht’ moet ik denken aan een predikant
uit mijn jeugd die een christen vergeleek met een handelsreiziger. Het is een wat ouder woord. Later werd zo iemand
een vertegenwoordiger genoemd. Tegenwoordig schijnt
die een accountmanager te zijn ...
Een handelsreiziger is onderweg, op doortocht. Op de
plaatsen waar hij verschijnt is hij niet thuis en daar woont
hij niet. Hij is onderweg om iets te doen. Uiteindelijk komt
hij weer op de plaats waar hij vertrokken is. Daar gearriveerd kan hij niet met lege handen aankomen, er moet
resultaat zijn geboekt, anders is hij lui geweest of heeft
alleen aan zichzelf gedacht.
Zo zijn christenen ook onderweg, op doortocht naar een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid
woont: de vluchteling krijgt een veilige plek, de bijstandsmoeder hoeft haar vernederende gang naar de Voedselbank
niet meer te maken, de dakloze hoeft zijn Herbergkrant
niet meer te verkopen om in leven te blijven en de kinderen van Jemen zijn niet meer ondervoed. Het gevaar hierbij
bestaat dat het een doel op zichzelf gaat worden en het
leven daarvoor, de doortocht, er niet toe doet.
Het gevaar kan ontstaan dat je alleen gericht bent op je
particuliere heil. Je bent dan in je eentje onderweg en komt
zonder iemand aan. Maar op doortocht ben je niet alleen.
Het volk Israël ging samen op doortocht door de Rode
Zee. Iedereen kwam mee, bejaarden, kinderen, jongeren,
mensen met een beperking of mensen die anderszins niet
goed konden meekomen.
Naastenliefde en diaconaat is niet ‘iets’ erbij. Het is een
opdracht van een christen en een primaire taak van de kerk.
Als kerk kun je je niet opsluiten in je heilige huisje, een
mooi managementplan verwachten en denken dat het zo
wel goed komt. In Zwolle zijn er overigens mooie activiteiten van de PGZ: in de Aa-landen rijdt een foodtruck
rond om contact te maken met de buurt, in Assendorp is

er met burendag en rond de kerst gericht aandacht voor
buurtbewoners, in Stadshagen is er contact met het Sociaal
Wijkteam om zo de wijk van dienst te zijn.
Ook de apostel Paulus pleit voor een gezamenlijke doortocht. In één van de Korinthebrieven protesteert hij tegen
de rijke die bij de Maaltijd van de Heer de arme niet meer
verwacht of op hem wacht. Hij constateert dat men de meegenomen maaltijd zelf opeet, zodat de één honger heeft
en de ander dronken is. Hij stelt de vraag of men de gemeente van God hiermee veracht en de arme wil vernederen.
Verwachten wij als kerk onze naaste nog echt of is zij/hij
object van onze barmhartigheid geworden? Zijn we echt
samen op doortocht? Dit is een spannende vraag voor ons
als kerk, het is geen vrijblijvende opgave en niet altijd
makkelijk. Ook niet mooier of romantischer dan het is, de
naaste kan ook lastig zijn, een andere vocabulaire hebben,
kan anders ruiken of soms wat vreemd doen.
Is het bovenstaande geen activisme, ligt de lat (te) hoog,
is het allemaal om moe van te worden, waar haal je de
energie vandaan? Heeft het allemaal zin als de afgelopen
tien jaar het aantal daklozen is verdubbeld en het aantal
vluchtelingen maar blijft toenemen?
De blijvende energie zit in de opstanding van de levende
Heer die nieuw leven en perspectief geeft. Het gaat om
nieuw leven en het doorgeven daarvan. In zijn nieuwe
boek God lééft schrijft Bram van de Beek: ‘God staat
nooit alleen op’. Een van de coupletten van het bekende
paaslied Ik zeg het allen dat Hij leeft (lied 642 vers 7)
zingt: ‘Nu is op aard geen goede daad meer tevergeefs
gedaan, want wat gij goed doet is als zaad, dat heerlijk
op zal gaan.’
Wim van Ree,
diaconaal consulent
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Aandacht voor

Open Kring Koor zoekt nieuwe dirigent
Wegens vertrek van de dirigent zoekt het
Open Kring Koor (PGZ-wijk-gemeente
Stadshagen) een enthousiaste dirigent,
die na de coronatijd met het koor aan
de slag wil gaan. Het Open Kring Koor
bestaat uit zo’n dertig enthousiaste zangers (m/v) van alle leeftijden. Het koor
levert gemiddeld een keer of zes per jaar

een kleine of grotere bijdrage aan de
kerkdienst. Het repertoire is heel gevarieerd: bekende en wat minder bekende liederen, bijvoorbeeld uit het Liedboek voor
Kerken, klassieke Engelse hymnes of het
prachtige Franse Notre Père.
Ervaring met koordirectie is gewenst, zelf
kunnen begeleiden op piano/orgel ook.

De repetitieavond is op woensdag. Wie
belangstelling heeft, kan voor meer informatie contact opnemen met de koorleden
Jan Noorlag, tel. 06-12771316 of Geertje
Wijnja, tel. 06-15271708 of een reactie
sturen naar scriba@openkring.nl.

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 een van de collecte-apps.
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.

Protestantse Gemeente Zwolle
nóg beter op de kaart!
We hebben veel moois te delen. Hoe zorgen we samen
– als Adventskerk, Jeruzalemkerk, Oosterkerk, Open
Kring, Sionskerk en Stinskerk – dat we beter zichtbaar
zijn in Zwolle? Zichtbaar voor onze leden. Maar ook beter
zichtbaar voor mensen ‘aan de rand van de kerk’, nieuwkomers en anderen in Zwolle? Hoe kunnen we mensen
boeien en inspireren met alles wat onder de paraplu van
de Protestantse Gemeente Zwolle gebeurt?

Impuls voor de communicatie
In deze tijd is communicatie belangrijk. De PGZ staat
op een keerpunt. Het ledenaantal loopt terug en kerkgebouwen worden verkocht. Tegelijk is er enthousiasme
en vitaliteit vanuit wijkgemeenten, waar mensen zoeken
naar nieuwe vormen van kerk-zijn. Bij deze ontwikkeling
past dat de PGZ midden in de Zwolse samenleving staat
en eigentijdse vormen van communicatie inzet.

Volgt u ons al?
Als communicatieprofessionals die lid zijn van de kerk,
schreven we een communicatieplan en gaf de Algemene
Kerkenraad ons de opdracht om hieraan uitvoering te
geven. Onlangs is de website, die in 2018 werd opgeleverd, verder vernieuwd met een prominentere plek voor
nieuwsberichten. Zie www.pknzwolle.nl. Op Facebook,
Twitter en Instagram zijn accounts geopend en is het
aantal volgers groeiende. Volgt u ons al? Hier delen we
de links:
• Facebook: www.facebook.com/ProtestantsZwolle
• Twitter: twitter.com/protestants038
• Instagram: www.instagram.com/protestantszwolle/
Mocht u niet op deze sociale media actief zijn, dan hoeft
u niets te missen door gewoon regelmatig pknzwolle.nl te
raadplegen en uiteraard de site van de eigen wijkgemeente.

Online publiceren
De communicatie vanuit de PGZ versterkt de communicatie van heel Protestants Zwolle: alle wijkgemeenten, al
onze initiatieven en ook soms andere kerken waar we mee
samenwerken. Naast online communicatie proberen we
ook vorm te geven aan persvoorlichting. Ontwikkelingen,
activiteiten of teksten van predikanten vanuit de wijkgemeenten die interessant zijn voor de Zwolse samenleving
willen we online publiceren op pknzwolle.nl en delen
via de sociale media. Op de site is sinds kort ook een
selectie te vinden van artikelen uit elk nieuw nummer van
Gaandeweg.

Samen!
We willen het samen doen en staan open voor ideeën en
feedback. Wie geïnteresseerd is kan het communicatieplan
van de PGZ toegestuurd krijgen via de mail. Samen met
iedereen die betrokken is, willen we al het goede van Protestants Zwolle beter op de kaart zetten in de Zwolse samenleving. We zijn te bereiken via communicatie@pknzwolle.nl.
Theo Brand en Karlijne Brouwer

Kerkbalans in coronatijd: positief geluid in moeilijke tijden
De begroting van de Protestantse Gemeente Zwolle is in
evenwicht én lijkt dit de komende jaren te blijven. Dit is
heel goed nieuws, want hierdoor is de benodigde ruimte
voor pastoraat – minimaal 50% van de inkomsten – haalbaar. Dit dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers in
onze wijkgemeenten en de ontwikkeling van de opbrengsten van Actie Kerkbalans: uw bijdragen! Ook de offers
die we moesten brengen naar aanleiding van het project
Heilige Huisjes droegen bij aan dit positieve resultaat –
en waren dus niet voor niets.

Dankzij uw steun en betrokkenheid kan uw wijkgemeente
haar belangrijke taken blijven vervullen. Wij hopen dat u,
ook in deze coronatijd, uw bijdrage aan Actie Kerkbalans
wilt leveren. Mocht u iets meer dan vorige jaar kunnen
missen, is dit natuurlijk ontzettend welkom. Samen
houden we deze positieve lijn vast!
Uw PGZ- Kerkrentmeesters
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Beleid en bestuur

foto: Gerrie Scholten-Veldman

Afscheid van Dick Scholten,
man van de cijfers
“In januari 2014 ging ik met pensioen, mijn vrouw een
half jaar later, samen maakten we een reis van zes weken.
In augustus van dat jaar ben ik begonnen als penningmeester voor de Protestantse Gemeente Zwolle. Ik kreeg
een goede overdracht, toch heb ik het ervaren als ‘in het
diepe gegooid worden’. De fusie tussen Hervormd en
Gereformeerd tot PGZ was organisatorisch een grote stap.
Op financieel-organisatorisch niveau bleek deze nog niet
geheel te zijn verwerkt, mede door het personeelsverloop
op het kerkelijk bureau.”
In gesprek met Cor Baljeu is Dick Scholten aan het woord,
oud-registeraccountant voor de Rabobank, die zijn expertise ruim zes jaar heeft ingezet voor de PGZ. Bij de bank
heeft hij diverse functies gehad, zowel als teamleider,
werkend in het management, als ook in het veld. Hierdoor
heeft hij veel zicht gekregen op het reilen en zeilen van
bedrijven. Zicht dat hij heeft ingezet als financiële man
voor de PGZ.
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De cijfers
In gesprek met Anco Balke en Henk van der Sar van het
College van Kerkrentmeesters, die al eerder afscheid
namen (zie het herfstnummer van Gaandeweg 2020, red.)
werd zeer waarderend over het werk van de penningmeester gesproken: “De cijfers van Dick Scholten klopten
altijd! Ze waren helder en transparant en rationaliseerden
moeilijke besluiten.” De waardering blijkt wederzijds:
“We waren echt een team!”
Als je over cijfers en kerk spreekt, spreek je snel over
terugloop. In hoeverre behoud je dan plezier in dit vrijwilligerswerk?
“Het is maar hoe je naar de cijfers kijkt”, zegt hij. “Het
aantal adressen neemt per jaar door overlijden en kerkverlating met vier à vijf procent af, maar financieel leveren
we per jaar slechts twee procent in. Dit betekent dat de
individuele kerkleden meer geven. En dat is een behoorlijke bijdrage! Vergeleken met het verleden wordt er per

lid tien tot vijftien procent meer gegeven, dat is bemoedigend. Waar de zorg zit is de hoge leeftijd van de gevers.
Dat is een kwetsbaar gegeven.”
In de ruim zes jaar dat hij penningmeester is geweest, is
er veel gebeurd met als doel de PGZ financieel gezond te
houden. Dit ging niet altijd zonder pijn. Zo is er afscheid
genomen van de kosters en zijn het Refter en de pastorieën verkocht. “Tot 2025 hoeft de PGZ zich geen zorgen
te maken over verkoop van kerkgebouwen. Er is hierdoor
ook meer ruimte voor pastoraat. En kort na 2025 zullen de
eerste predikanten met emeritaat gaan.”

Cijfers zijn niet emotioneel,
ze onderbouwen beslissingen.

Kritische noten
“Het dagelijks bestuur van het CvK heeft een stimuleringsfonds ingesteld, maar daar wordt weinig gebruik van
gemaakt. Slechts één project is in aanmerking gekomen
voor dit fonds.” Op de opmerking dat er meerdere aanvragen zijn afgewezen, wijst hij op het feit dat het wel om
nieuwe projecten gaat die aanslaan en bijvoorbeeld de
jeugd aanspreken. “Zo’n foodtruck, het knabbelen en
babbelen van de Sionskerk is echt vernieuwend en dat
project is dan ook financieel gestimuleerd.”
Behalve de kerk in nieuwbouwwijk Stadshagen, de Open
Kring, heeft iedere wijkgemeente legaten. “Dat is dood
geld en daar wordt weinig mee gedaan.”
“Wijken zijn hierdoor op zichzelf gericht en de stad dreigt
daardoor te worden vergeten. Dat de stadspastor moest
stoppen is echt een gemiste kans. Je kunt in de stad zoveel
betekenen als kerk. Denk aan de Voedselbank en diaconaal
werk. Er is geld! De wijken willen ook het geld decentraliseren, zodat de wijken ook directer over het geld kunnen
beschikken. Er is een werkgroep bezig dit plan uit te
werken. Daarachter schuilt ook de vraag: hoe wil je kerk
zijn? Maar niet alleen de PGZ ook de andere denominaties
die Zwolle rijk is, spreek ik hierop aan.”

Terugkijkend
Er is in zijn ruim zes jaar als penningmeester veel gebeurd,
ook moeilijke beslissingen. En toch heeft hij het werk met
veel plezier gedaan. “Het meeste plezier beleefde ik in de
cijfermatige onderbouwing. Laat de cijfers spreken! Bij
sluiting van kerkgebouwen komen veel begrijpelijke emoties om de hoek kijken, cijfers zijn niet emotioneel, deze
onderbouwen beslissingen.”
Een voorbeeld van de combinatie pijnlijk en toch tevreden was het afstoten van de Grote kerk. “De kerk is kerk
gebleven. Er worden wekelijks nog altijd kerkdiensten
gehouden.”

Zorg
Wat hem zorgen baart is het gegeven dat er veel te weinig
vrijwilligers zijn die de kerk dragen. Vrijwilligers dragen
de kerk veel meer dan geld. “Hoe houden we de kerk
draaiende als er niet genoeg vrijwilligers zijn?” vraagt
hij zich bewogen af. Het is een weerbarstige combinatie:
financieel sterk, maar te weinig vrijwilligers. “Daarom
is het belangrijk dat je de mensen kent. Dat men zich
gekend weet!” Hier herkent hij een parallel met zijn werk
als bankier. “Ik volgde bedrijven, deze kende ik. Hierdoor
liepen onderhandelingen veel soepeler. Men vertrouwde
mij, omdat ik hen kende. Zo mag je dat ook in de kerk
verwachten. Dan zijn mensen eerder bereid wat te doen.”
Dick heeft helaas geen opvolger. “Ik verzorg nog de
jaarrekening van 2020, heb nog de profielschets voor
mijn opvolger gemaakt en per 1 januari wordt de financiële administratie mogelijk overgedragen aan een professionele externe organisatie. Er moeten eigenlijk qua deskundigheid op financieel en personeelsgebied nog wel
een paar schouders bij. Dat zou goed zijn voor de PGZ
én de wijkgemeentes!” Het is een probleem dat herkend
wordt bij de werving van ambtsdragers.
We sluiten af met zijn pleidooi iets voor de stad te kunnen
betekenen en hij wijst daarbij ook op het belang goede contacten te hebben met de politiek, het CDA en de ChristenUnie. “Als we het nodig hebben, waarom doen we niets?
Er is geld!” Hij wijst op een van zijn parels: “We kunnen in
de Grote kerk kerkdiensten blijven houden, omdat we goed
overleg hadden met het Academiehuis en met goed overleg
blijkt er veel mogelijk. We willen toch Zwolle dienen?”
Aan het einde van het gesprek vat hij zijn zorgen bondig
samen: “Financieel zijn we rijk, nu spiritueel nog.”

Tot slot
Met zijn slotopmerking vat hij een boeiend gesprek in een
notendop samen. Een gesprek dat veel bezinningsstof in zich
heeft, zowel op het niveau van de wijkgemeente als die van
de PGZ als geheel, ja zelfs voor heel kerkelijk Zwolle. Een
gesprek passend in een blad voor Protestants Zwolle.

Opbrengst giften voor Gaandeweg
De oproep om een vrijwillige bijdrage over te maken voor
Gaandeweg heeft in 2020 het mooie bedrag van € 30203,75
opgeleverd (in 2019 werd ruim € 29.000 gegeven).
De redactie is erg blij met deze opbrengst, omdat het een
blijk van waardering is voor Gaandeweg. Ook in 2021 zullen
de redactieleden zich weer met overgave en plezier inzetten
om bladen van goede kwaliteit te maken.
Heeft u nog niets overgemaakt, maar draagt u Gaandeweg
wel een warm hart toe? Uw bijdrage is nog steeds welkom op
IBAN NL85 RABO 0373 7341 90 t.n.v. Gaandeweg.
De leden van de PGZ ontvangen ieder najaar een verzoek om
een gift over te maken, de leden van de ELGZ ontvangen dit
verzoek aan het begin van het nieuwe jaar.
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Bij de kerkdiensten
Veertigdagenvespers in de Adventskerk
Op woensdag 17 februari – Aswoensdag,
eerste dag van de veertigdagentijd – is er
’s avonds om 19.00 uur een oecumenische
viering in de Jozefkerk. Voorgangers
zijn ds. J.T. Tissink en een rooms-katho-

lieke pastor. Het collectedoel is: Kerk in Actie.
Op de woensdagen daarna – van 24
februari tot en met 24 maart – is er om
19.00 uur een Veertigdagenvesper in
de Adventskerk. De vieringen worden

voorbereid door een werkgroep. In de
Stille Week zijn er vespers en diensten,
afwisselend in de Oosterkerk en de
Adventskerk, zie overzicht op pagina 19.

Michaelsvieringen: Psalmen
De komende periode vinden de Michaelsvieringen plaats in de Oosterkerk, dit in verband
met de restauratiewerkzaamheden in de Grote Kerk. Op pagina 20 staat het overzicht van
alle diensten en de voorgangers. Mogelijk zijn de vieringen alleen via livestream of met
een klein aantal bezoekers te volgen. Meer informatie hierover kunt u vinden op:
www.michaelscantorij.nl.
Elke zondag klinkt één Psalm. Op de rij af. Psalm 1 gaf meteen al de intentie van de 150
lofprijzingen: ‘Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen … maar vreugde
vindt in de wet’. Binnenpret en onderwijs. Over schepping, geschiedenis van het volk,
kwaad. Zingenderwijs verdieping in levensvragen, niet zelden in emotionele taal beleefd.
Zowel diepe klachten als uitbundige lof doen God eer aan. Psalmen willen als levenslied
(met snarenspel) worden herhaald. In steeds andere omstandigheden.
‘Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet’ (4:1). Vaak zingt er een ‘ik’. Wie
mag dat zijn? Zomaar een bidder? De dichter? David? Het volk Israël? Een rechtvaardige? Jij zelf? Belagers worden benoemd, vijanden die het leven met God en de naasten
ontwrichten. En God? Die wordt eerbiedig in de derde persoon bezongen, maar ook wel
direct aangesproken: ‘Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten?’ (13:1).
Psalmen brengen tot op vandaag treffende composities, schilderingen en nieuwe verdichtingen teweeg. En jij kunt je heilige verontwaardiging, je matige vertrouwen al zingend
in de woorden expressie geven en hoopvol wachten op Gods stem. Je kunt God vol
innerlijke vreugde bezingen, zolang je bestaat. Bij God wil je ziel schuilen (onder andere: Psalm 2:12, 5:12 en 7:2).

Hoor wat ik verzucht krijs mompel
Hoort Ge mij nog?
Ik hoorde zingen over U,
een eeuwenoud lied,
trots en stralend werd het gezongen:
mijn schild en betrouwen is Hij.
Huub Oosterhuis, Psalmen vrij,
uit Psalm 5

Werkgroep Vieringen Grote Kerk

(Online) Vespers in de Stinskerk
In de week voor Pasen, van maandag 29
maart tot en met zaterdag 3 april, worden
er in de Stinskerk online vespers georganiseerd. Zo wordt een week lang stilgestaan bij het lijden van Jezus. Deze korte

diensten van een half uur beginnen om
19.30 uur. Er wordt een Bijbelgedeelte
uit het lijdensevangelie gelezen, er zijn
liederen, gebeden en stiltemomenten.
Op Goede Vrijdag vindt er een reguliere

(online) dienst plaats waarin het Heilig
Avondmaal wordt gevierd.
De diensten kunnen bijgewoond worden
via stinskerk.nl en kerkdienstgemist.nl.

Mand van wilgentenen,
Kinderdijk
foto: Tineke Vlaming
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Diensten Stille Week en Pasen
maandag 29 maart

vrijdag 2 april Goede Vrijdag

OOSTERKERK
19.30 uur ds. I.P. Epema, vesper
gez. met ADVENTSKERK

ADVENTSKERK
19.30 uur ds. N.A. Eygenraam
Wake bij het kruis

STINSKERK
19.30 uur vesper

GROTE KERK
22.00 uur dhr. J.J. Stegeman
Michaëlsviering
NB locatie: Oosterkerk

LUTHERSE KERK
19.30 uur vesper

dinsdag 30 maart
OOSTERKERK
19.30 uur ds. N.A. Eygenraam, vesper
gez. met ADVENTSKERK
m.m.v. Byzantijns koor
STINSKERK
19.30 uur vesper
LUTHERSE KERK
19.30 uur vesper

woensdag 31 maart
STINSKERK
19.30 uur vesper
OOSTERKERK
19.30 uur ds. J.T. Tissink, vesper
gez. met ADVENTSKERK
LUTHERSE KERK
19.30 uur vesper

donderdag 1 april Witte Donderdag
ADVENTSKERK
19.30 uur ds. J.T. Tissink
en ds. I.P. Epema
Schrift & Tafel
gez. met OOSTERKERK
OPEN KRING
19.30 uur ds. C. Baljeu
SIONSKERK
19.00 uur dhr. J. Knol
Kinderdienst
STINSKERK
19.30 uur vesper
HOOFDHOF
19.30 uur ds. J.M. Rohaan
LUTHERSE KERK
19.30 uur ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

JERUZALEMKERK
19.30 uur ds. G.J. Codée
OOSTERKERK
19.30 uur ds. I.P. Epema of ds. E. Urban
OPEN KRING
19.30 uur ds. A. Hasker, Zwolle
SIONSKERK
19.00 uur ds. R. van Putten
Heilig Avondmaal
STINSKERK
19.30 uur ds. G.C. van Rheenen
Heilig Avondmaal
HOOFDHOF
19.30 uur ds. J.M. Rohaan
LUTHERSE KERK
19.30 uur ds. M.E. Jonker

LUTHERSE KERK
21.30 uur ds. M.E. Jonker

zondag 4 april Eerste Paasdag
ADVENTSKERK
9.30 uur ds. J.T. Tissink
GROTE KERK
17.00 uur ds. J. Doelman
Michaëlsviering: Cantate
NB locatie: Oosterkerk
JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
17.00 uur F.J.K. van Santen, Kampen
OOSTERKERK
9.00 uur ds. N.A. Eygenraam
Kinderdienst?
10.30 uur ds. I.P. Epema
OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu
SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers
STINSKERK
9.30 uur ds. G.C. van Rheenen
EGLISE WALLONNE
10.30 uur pasteur R. Roukema

BERKUMSTEDE
15.00 uur Heilig Avondmaal

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J.M. Rohaan

RIVIERENHOF
10.00 uur ds. H. Evers
Heilig Avondmaal

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

zaterdag 3 april Stille Zaterdag

REHOBOTH
9.30 uur dhr. G. van Vulpen, Zwolle

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. J.T. Tissink
Morgengebed
gez. met OOSTERKERK
22.00 uur ds. N.A. Eygenraam
en E. Urban
Paaswake
gez. met OOSTERKERK

RIVIERENHOF
10.00 uur dhr. J. Mulder

maandag 5 april Tweede Paasdag
JERUZALEMKERK
9.30 uur
Viering

OOSTERKERK
Zie Adventskerk
STINSKERK
19.30 uur vesper
OPEN KRING
21.30 uur ds. C. Baljeu
HOOFDHOF
21.00 uur ds. J.M. Rohaan
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Kerkdiensten
zondag
14 februari

zondag
21 februari

zondag
28 februari

zondag
7 maart

Adventskerk

Talmaplein 2
Zwolle-Zuid
038-4651360
ds. N.A. Eygenraam
ds. J.T. Tissink
dhr. D.J. Steenbergen
scriba@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

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

17.00 uur mw. E. Rademaker-Vos
en mw. C. van Stappen
Michaëlsviering: vesper
NB locatie: Oosterkerk

9.30 uur ds. G.J. Codée
17.00 uur
ds. G.J. van Meijeren,
’s Graveland

10.00 uur
dhr. D.J. Steenbergen
Tienerdienst

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

17.00 uur
ds. H. Bousema
Michaëlsviering
NB locatie: Oosterkerk

9.30 uur
ds. W. van Vreeswijk, Rouveen
17.00 uur
prop. A.C. Borsje, Ede

10.00 uur
ds. I.P. Epema

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

17.00 uur
ds. N.A. Eygenraam
Michaëlsviering
NB locatie: Oosterkerk

9.30 uur
ds. K.F.W. Brosje, Vriezenveen
17.00 uur
ds. G.J. Codée

10.00 uur
ds. E. Urban

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

17.00 uur
Michaëlsviering: Taizé
NB locatie: Oosterkerk

9.30 uur
ds. G.J. Codée
17.00 uur
ds. G. van den Berg, Grafhorst

10.00 uur
ds. I.P. Epema

www.adventskerk.nl

15.00 uur
ds. G.J. Codée
19.30 uur
ds. G.J. Codée

woensdag
10 maart
Biddag

19.00 uur
40-dagenvesper
met ZWO-groep

zondag
14 maart

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

17.00 uur dhr. R. Kanning
en mw. E. Rademaker-Vos
Michaëlsviering: vesper
NB locatie: Oosterkerk

9.30 uur
ds. M. van Dam, IJsselmuiden
17.00 uur
ds. A. Jonker, Putten

10.00 uur
ds. J.T. Tissink

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

17.00 uur
Michaëlsviering: vesper
NB locatie: Oosterkerk

9.30 uur ds. G.J. Codée
voorbereiding Heilig Avondmaal
17.00 uur
ds. J.A. Brussaard, Barneveld

10.00 uur
ds. I.P. Epema

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

17.00 uur mw. C. van Stappen
en dhr. H. Steenbergen
Michaëlsviering: vesper
NB locatie: Oosterkerk

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

10.00 uur
E. Urban

zondag
21 maart

zondag
28 maart
Palmpasen

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

zondag
11 april

zondag
18 april

zondag
25 april
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9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam
doopdienst

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

9.30 uur
ds. G.J. Codée
17.00 uur
ds. J.W. van Bart, Harderwijk

10.00 uur
ds. E. Urban doopdienst

9.30 uur
ds. I.P. Epema

17.00 uur
Michaëlsviering: vesper
NB locatie: Oosterkerk

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

10.00 uur
J.T. Tissink

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

17.00 uur
ds. N.A. Eygenraam
Michaëlsviering
NB locatie: Oosterkerk

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

10.00 uur
ds. I.P. Epema

Belangrijke mededeling bij de kerkdiensten
In dit overzicht staan de gegevens van de diensten voor zover bij de redactie bekend op 19 januari 2021.

Open Kring

Sionskerk

Stinskerk

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

Westenholterweg 19
Zwolle-Westenholte
038-4212614
06-45135706
ds. G.C. van Rheenen
mw. L. Brugmans
tel. contactpersoon:
06-45283862
www.stinskerk.nl

www.openkring.nl

www.sionskerkzwolle.nl

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

10.00 uur ds. H. Evers
Heilig Avondmaal
19.00 uur
Opendeurdienst

10.00 uur
ds. G.C. van Rheenen
Doopdienst

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
ds. Labooy, IJsselmuiden

10.00 uur
ds. T. Dankers, Dalfsen

9.30 uur
ds. S. van der Zee, Zwolle

10.00 uur
ds. J. de Kok, Wilsum

10.00 uur
ds. W.P. Ferguson, Zwolle

9.30 uur
mw. R. Hofman, Kampen

10.00 uur ds. H Evers kinderdienst m.m.v. De Bromvlieg
19.00 uur ds. H. Evers
Bijbel- & Kunstdienst

10.00 uur
ds. G.C. van Rheenen
Doopdienst

19.30 uur
dhr. J. Knol

19.30 uur
mw. L. Brugmans

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
ds. R. van Putten
19.00 uur
Opendeurdienst

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

9.30 uur
ds. A. Zweers, Zwolle

10.00 uur
ds. H. Evers, m.m.v. Kavoca
16.00 uur
ds. H. Evers, Kliederkerk

10.00 uur
ds. H. de Jong, Kampen

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
ds. H. Evers

10.00 uur
ds. G.C. van Rheenen
Belijdenisdienst

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

www.waalsekerkzwolle.nl
zondag
14 februari
10.30 uur
pasteur R. Roukema

zondag
21 februari

zondag
28 februari
10.30 uur
pasteur L. van Hilten

zondag
7 maart

woensdag
10 maart
Biddag

zondag
14 maart
10.30 uur
pasteur R. Mynkong

zondag
21 maart

zondag
28 maart
Palmpasen
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9.30 uur
ds. J.T. Tissink

10.00 uur
ds. H. van Ark
19.00 uur
Opendeurdienst

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

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur ds. H. Evers
Philadelphiadienst
12.30 uur dhr. H. van Dam
Interactieve dienst

9.30 uur
ds. G.C. van Rheenen
StinsContaKtdienst

gezamenlijke dienst met
en in Stinskerk

10.00 uur
ds. R. van Putten

9.30 uur
ds. C. Baljeu
samen met Open Kring

zondag
11 april
10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

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
18 april

zondag
25 april
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Kerkdiensten

Collectedoelen

zondag
14 februari

zondag
21 februari

zondag
28 februari

zondag
7 maart

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: 06-20540302

www.hoofdhof.nl

www.elkz.nl

9.30 uur
mw. mr. P. Hellinga, Zwolle

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

9.30 uur
ds. R. Vissinga, Kampen

10.00 uur
ds. B. Zitman

9.30 uur
ds. J. Bos, Rolde

10.00 uur
ds. W. Tinga

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. M.B. Nieuwkoop, Zwolle

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan
19.00 uur
Vesper

10.00 uur
ds. M.B. Nieuwkoop

9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

zondag 14 februari
Exploitatie PGZ
woensdag 17 februari (Aswoensdag) Kerk in Actie
zondag 21 februari
Studentenpastoraat
zondag 28 februari
Stille Hulp
zondag 7 maart
Zending / GZB
woensdag 10 maart (Biddag)
Zwols diaconaal doel
zondag 14 maart
Wijkkas
zondag 21 maart
Onderhoud kerkgebouwen
zondag 28 maart (Palmpasen)
Vakantieweken Gehandicapten
zondag 4 april (Pasen)
Paascollecte
maandag april (Pasen)
Paascollecte
zondag 11 april
Door wijkdiaconie vast te stellen doel
zondag 18 april
Exploitatie PGZ
zondag 25 april
Diaconale Noodhulp

ISALA		 voorlopig geen diensten
REHOBOTH
10.00 uur dhr. A. Palland, Mastenbroek
ZONNEHUIS		 voorlopig geen diensten
ISALA		
REHOBOTH
10.00 uur
RIVIERENHOF
10.00 uur
ZONNEHUIS		
THEODORAKAPEL 10.00 uur

voorlopig geen diensten
dhr. S. Bakker, Urk
dhr. B. Dingjan
voorlopig geen diensten
ds. C. Meijer

ISALA		 voorlopig geen diensten
REHOBOTH
10.00 uur dhr. E.A. Knoeff, Zwartsluis
ZONNEHUIS		 voorlopig geen diensten
ISALA		
REHOBOTH
10.00 uur
RIVIERENHOF
10.00 uur
ZONNEHUIS		

voorlopig geen diensten
drs. E. Akkerman, Hoogeveen
dhr. J. Knol
voorlopig geen diensten

woensdag
10 maart
Biddag

zondag
14 maart

zondag
21 maart

zondag
28 maart
Palmpasen

ISALA		 voorlopig geen diensten
REHOBOTH
10.00 uur dhr. H. Esselink, Zwolle
ZONNEHUIS		 voorlopig geen diensten
ISALA		
REHOBOTH
10.00 uur
RIVIERENHOF
10.00 uur
ZONNEHUIS		
THEODORAKAPEL 10.00 uur

voorlopig geen diensten
ds. A. de Vries, Nijverdal
dhr. B. Dingjan
voorlopig geen diensten
ds. I. Smits

ISALA		 voorlopig geen diensten
REHOBOTH
10.00 uur ds. P. van Veen, Harderwijk
ZONNEHUIS		 voorlopig geen diensten
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zondag
11 april

zondag
18 april

zondag
25 april
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9.30 uur
ds. I.P. Epema, Zwolle

10.00 uur
dhr. G.S. Schutte

9.30 uur
ds. A. Zweers, Zwolle

10.00 uur
ds. M. Jans

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

ISALA		 voorlopig geen diensten
REHOBOTH
9.30 uur dhr. B. Greveling, Wezep
ZONNEHUIS		 voorlopig geen diensten
ISALA		
REHOBOTH
9.30 uur
RIVIERENHOF
10.00 uur
ZONNEHUIS		
THEODORAKAPEL 10.00 uur

voorlopig geen diensten
ds. K. de Graaf, Kallenkote
voorlopig geen diensten
mw. D. Verheul

ISALA		 voorlopig geen diensten
REHOBOTH
9.30 uur ds. J.H. van Osch, Vaassen
ZONNEHUIS		 voorlopig geen diensten

Belangrijke mededeling bij de kerkdiensten
In dit overzicht staan de gegevens van de diensten voor zover bij de redactie bekend op 19 januari 2021.

deskundig | betrokken | betrouwbaar

Bekijk meer op:
www.loohuisgroep.nl
038-4681800

0641988269

ZOEKT U EEN
SCHILDER?
BREDEWOUT!
Uw professionele schilder met jarenlange
ervaring in Zwolle en omgeving.

06- 41988269

De Lange Slagen 27, 8131 DP Wijhe
Tel. 06-41988269 | info@schildersbedrijfbredewout.nl

www.schildersbedrijfbredewout.nl
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GEZOCHT
Organist voor de Open Kring
Voor ca. 15 zondagen per jaar. Heeft u belangstelling, dan
kunt u de volledige vacaturetekst opvragen via:
administratie@pknzwolle.nl of 038 - 421 75 96.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met:
Ton Lans: 038 - 460 07 49 / tonlans@home.nl
Bert Koerselman: 038 - 337 45 72 / amkoerselman@hetnet.nl
Reacties voor 26 februari naar: scriba@openkring.nl

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

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

Brenda
Koper

