Gaandeweg
mei, juni 2021

Leven van de wind
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
Meeuwen boven de boot naar Texel
foto: Tineke Vlaming

Themapagina’s

Die doordringt in het hart …

Meditatie (Iemke Epema)

foto: Tineke Vlaming

pagina 4

Bijbelverhaal
(Ingrid Petiet, Joodse Gemeente Zwolle)
pagina 5

Waait er frisse wind? (Cor Baljeu)
pagina 6

Column (Anne Zweers)
pagina 7

Zonder adem geen klank en kleur
(Jan Grisnich)
pagina 8

Als de boot je huis is (Heleen Grimmius)
pagina 10

Leven van de wind?
pagina 12

Van de diaconaal consulent
pagina 14

Aandacht voor

Meeuwen worden gedragen door het windspel van een boot met passagiers, loerend op stukjes
brood. Het stukje in de snavel scherpt de vraag hoe ondernemers brood verdienen in crisistijd.
Men kan niet leven van de wind, maar als omstandigheden je daartoe dwingen? We geven Bep
de Groot en Christa Westerhof van Boekhandel Westerhof en Sytse Buwalda, musicus, het woord.
Het thema ‘leven van de wind’ impliceert onzekerheid. Diaconaal consulent Wim van Ree vertelt
over mensen bij wie het niet voor de wind gaat, het inloophuis de Bres neemt voor hen wat wind
uit de zeilen. Orgelmaker Jan Grisnich leert ons dat een orgel zonder wind een dood instrument is.
‘Wij leven van de wind’ zingen we met Pinksteren. Iemke Epema mediteert over dit feest als
wonder van taal en betekenis. Jezus’ leerlingen spraken toen extatisch andere talen, dat extatische
maakt ons verlegen. Ik schrijf in dit nummer over Pinksterverlegenheid, Pinkstergemeente en een
bescheiden contrareformatie halverwege de vorige eeuw. Pinksteren is gebaseerd op het joodse
Wekenfeest, Sjawoe’ot, het feest waarbij Gods volk Levenstaal ontvangt; Ingrid Petiet van de
liberale joodse gemeente Zwolle schrijft over geloven en vertrouwen.
Jaarlijks geeft de uitslag van Actie Kerkbalans antwoord op de vraag of we als PGZ de wind in
de zeilen hebben. Dat hebben letterlijk de oud-Zwollenaren Jenneke en Bart Zweers, daar varen
ze op en leven ze van. Anne Zweers schrijft zijn column eveneens vanuit de natuur. Met een
Pinkstergedicht als geschenk heeft dit voorjaarsnummer de wind er flink onder!
Het zomernummer heeft het thema ‘Ommezwaai’ gekregen. Samenleving en kerk maken als
gevolg van corona een forse ommezwaai, en zo zijn er meer associaties mogelijk. Het najaarsnummer krijgt als thema ‘Stille groet’.
Cor Baljeu, hoofdredacteur

Inloophuis de Bres
pagina 15

Gedicht Adri Visser-Pasmooij
Pagina 16

Beleid en bestuur
Kerkelijk bureau
pagina 17

Uitslag Kerkbalans PGZ
pagina 18

Kerkdiensten
Bij de kerkdiensten
Pagina 19

Kerkdiensten voor de komende maanden
pagina 20

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.
Veertiende jaargang nr. 2, mei, juni 2021

Verschijnt in 2021 vijf keer. Oplage: 5500

Redactie:
Ds. Cor Baljeu (hoofdredacteur), Karin Vrieling (eindredacteur), Saskia Dankers, Rob van Harten en Jan Nauta

Advertentiebeheer:
Kerkelijk Bureau tel. 038-4217596

Vormgeving en grafische productie:
Dit magazine is milieuvriendelijk geproduceerd door Upmeyer Grafimedia Zwolle.
Basisontwerp: Upmeyer Grafimedia, opmaak: Sigrid Spier

Aanleveren kopij en foto’s:
De volgende Gaandeweg verschijnt in de tweede week van juli 2021 en loopt tot en met zaterdag 11
september 2021. Artikelen dienen uiterlijk zaterdag 5 juni 2021 te zijn aangeleverd bij de redactie via:
kerkbladgaandeweg@gmail.com of schriftelijk bij het Kerkelijk Bureau. Wijkberichten kunnen tot en met
12 juni via e-mail aangeleverd worden.
Er is in Gaandeweg ruimte voor berichten uit de wijkgemeenten en aankondigingen van andere kerkelijk
gerelateerde activiteiten. De redactie beoordeelt of deze van belang zijn voor zoveel mogelijk lezers.

3

Leven van de wind

foto: Tineke Vlaming

Van de adem
Gods adem die van boven kwam
zet hart en ziel in vuur en vlam
en opent ons de oren
dat wij zijn tongval horen.
Het woord wordt wijd en zijd verstaan,
het trekt zich alle dingen aan,
het doet ons ademhalen
en maakt ons wel ter tale.
Pinksteren gaat over spreken. Maar net zo goed over
luisteren. Het is een luisteren en spreken ineen. Pinksteren, dat is het feest van het wonder van de taal. Dat
wij elkaar kunnen verstaan. Dus niet langer langs elkaar
heen praten, elkaar overschreeuwen of versluierende
taal spreken waarin we ons voor elkaar verbergen.
Met Pinksteren gaan mensen de taal gebruiken waarvoor
ze bedoeld is. Er worden woorden geboren die gemeenschap stichten, wijd en zijd. Een wind steekt op van een
betrokkenheid, die zich alle dingen aantrekt. Een aanstekelijke aandachtigheid waar alles en allen in worden
meegenomen. In dit lied van Willem Barnard wordt dat
op een prachtige manier tot uitdrukking gebracht. Een
lied dat, vind ik, zelf een wonder is van taal en betekenis.
Sinds kort hebben we een nieuwe filosoof des vaderlands,
Paul van Tongeren. Toen hem werd gevraagd wat hij in
deze rol graag onder de aandacht zou willen brengen,
antwoordde hij: “Ik wil het hebben over het wonder van
betekenis.” Toen ik dit las veerde ik op. Dat wonder heeft
ook te maken met waar het in religie om gaat, voegde hij
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eraan toe. Heel ons mens-zijn wordt erdoor gedragen.
Betekenis is iets dat ons gegeven wordt, niet iets dat wij
zelf voortbrengen. Vaak hoor je het omgekeerde beweren: dat de dingen vanuit zichzelf betekenisloos zijn,
maar dat wij mensen het zijn die er betekenis in leggen.
Die betekenis is dan iets strikt persoonlijks. Wat voor
jou goed en mooi en van levensbelang is, kan voor mij
het tegenovergestelde zijn. We zullen elkaar daar nooit
echt in kunnen verstaan. Ieder leeft in de eigen bubbel.
De missie van Paul van Tongeren is het wonder van
betekenis redden en beschermen tegen wat hij beschouwt
als twee belangrijke bedreigingen. De eerste is die van
de vanzelfsprekendheid. Dat we dit wonder niet meer
opmerken, het niet tot ons doordringt. Dat we bijvoorbeeld niet meer zien hoe alles om ons heen kleur heeft
en hoe wonderbaarlijk en veelzeggend dat is. De tweede
bedreiging is dat we menen dat wij het zelf zijn die
betekenis scheppen. Terwijl de wereld vol betekenis is
die erop wacht om door ons ontdekt en beleefd en doorgegeven te worden.
In de kerk geloven we dat we daarvoor iets nodig hebben
dat van boven komt. Gods bezielende adem, die onze
ogen en oren wil openen. Om ons deelgenoot te maken
van het wonder van een oneindige Liefde die zichzelf
geeft en alles in beweging brengt. Gods adem die ons
doet ademhalen, spreken, verstaan, zingen en dansen.
Van die wind, die adem, die Geest leven wij.
Ds. Iemke Epema,
Predikant PGZ, Oosterkerk

In deze rubriek geeft de redactie het woord aan iemand
van buiten de PKN. Dit keer is dat Ingrid Petiet,
voorzitter van de Joodse Gemeente Zwolle.

Joodse kinderen in Antwerpen
foto: Tineke Vlaming

Geloven is vertrouwen
Leven van de wind is een prachtig thema. Tegelijkertijd
is het een onmogelijk thema, want er is veel te veel over
te zeggen. Over bijvoorbeeld de tijd tussen Pesach en
Sjawoe’ot, de tijd tussen de uittocht uit Egypte en het
ontvangen van de Tora. Het moment waarop het Joodse
volk geboren werd.
De tijd na de overhaaste vlucht – het brood kreeg zelfs niet
de tijd om te rijzen – was er een van twijfel. We komen
uit een vreselijke slavernij, maar nu zwerven we door de
woestijn zonder eten en drinken. Het volk van Mozes had
het gevoel van de regen in de drup te zijn gekomen. Het
water was bitter (Shemot/Exodus 15:23-26) en de matses
raakten op. De Eeuwige gaf Mozes de aanwijzing hoe
hij het water zoet kon maken en de belofte dat er iedere
ochtend brood uit de hemel zou neerkomen (Shemot/Exodus 16:2-6). Het volk werd gevoed en gelaafd, maar het
had de grootst mogelijke moeite om te blijven vertrouwen.
Zoals Abraham keer op keer beproefd werd in zijn geloof
in de Eeuwige, zo werd het hele volk keer op keer beproefd.
Geloven is een werkwoord en de basis ervan is vertrouwen.
Erop vertrouwen dat de ochtend manna en water zal
brengen, elke dag opnieuw. Erop vertrouwen dat Mozes
het bij het rechte eind had, ook al kon hij niet zeggen hoelang de reis zou duren en hoelang men moest vertrouwen.

Een opdracht die regelmatig te groot was voor een heel
volk. Geen wonder: het bestond uit mensen en het is zeer
menselijk om te twijfelen. Vertrouwen is zo moeilijk als
elke vezel in je lijf schreeuwt dat je iets anders nodig hebt.
Iets tastbaars. Een gouden kalf bijvoorbeeld.
Want de veertig dagen die Mozes op de berg Sinaï doorbracht – zonder eten of drinken, over leven van de wind
gesproken … – waren te veel voor zijn volk. Het dacht
een tastbare afgod nodig te hebben om te geloven. Het
durfde het niet aan om te vertrouwen.
De sprong naar het heden is niet zo heel erg groot. We
leven sinds ruim een jaar in een wereld die beheerst wordt
door een pandemie. Ons vertrouwen wordt op de proef
gesteld. Het gouden kalf van feestjes, winkelen, terrassen
glinstert ons toe en verleidt ons. We denken dat we er niet
zonder kunnen. We praten elkaar na dat de regels te zwaar
zijn, dat wij die écht niet meer kunnen naleven. En hoe
langer we de voorzorgsmaatregelen negeren, hoe langer we
ermee moeten leven. Hoe langer het volk van Mozes twijfelde aan wat was gezegd, hoe langer het moest wachten
om de Tora te ontvangen en het Joodse volk te worden.
Denk nou niet dat ik de Eeuwige wil vergelijken met een
viroloog, verre van dat. Maar de parallellen liggen zo voor
het oprapen dat ik niet anders kan dan ze hier op tafel te
leggen. Wie van de wind wil leven, moet leren vertrouwen.
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Waait er frisse wind
in onze kerken?
Een kind ons geboren. Dood en opstanding. Je kunt je
er iets bij voorstellen, maar Heilige Geest? Pinksteren is
een letterlijk niet te vatten feest. Wat doen de gevestigde
kerken hiermee? Cor Baljeu beschrijft ontwikkelingen.

Pinksterverlegenheid
Enthousiast (letterlijk: begeesterd door God) zingen wij
met Pinksteren: Wij leven van de wind. De melodie van
Dank, dank nu allen God stuwt ons tot lofzang. Dankbaarheid past bij Pinksteren. Zoals Pasen gebaseerd is op
Pesach, zo is Pinksteren dat op Sjawoe’ot, het Wekenfeest,
een oogstfeest: zevenmaal zeven dagen na Pesach is het
oogsttijd. Zelfde aantal dagen na Pasen is het Pinksteren.
We mogen oogsten: dank, dank nu allen God!
Pinksteren wordt de verjaardag van de kerk genoemd.
Verjaardag, dag van geschenken. Het mooiste geschenk is
een dooplid van een kerkelijke gemeente die haar of zijn
geloofsbelijdenis uitspreekt, oogst van een geloofsopvoeding. Hij of zij beaamt de doop. Feest! De Geest is voelbaar aanwezig. Echter, van de drie grote christelijke feesten
wordt het Pinksterfeest het minst bezocht. Vanuit de aard
van het feest mag je het tegenovergestelde verwachten.
Maar ‘doet’ iemand nog geloofsbelijdenis? Opgegroeid
in en met geloofsverlegenheid weet de geloofsverlegen
persoon geen woorden te vinden.

Pinkstergemeente
Was het een protest tegen het zodanig doordenken van
geloof dat het hoofd, zetel van het verstand, in de gevestigde kerken rijkelijk bediend werd, maar het hart, plek
van gevoel, verwaarloosd?
In Amerika werd de zwarte predikant Seymour, vanwege
zijn huidskleur, niet toegelaten tot de Presbyteriaanse kerk.
Een andere reden voor deze weigering was dat hij vreemde
klanken uitsloeg: tongentaal. Dit ging ‘het verstand van
gevestigde kerken te boven’ (Psalm 139, 6b). Als vrije
Pinkstergroepering vestigde hij zich 1906 in de Azusastreet,
Los Angeles. Hiervandaan ontstond een wereldwijde
opwekking die 1907 Nederland bereikte. In Amsterdam
vestigde zich de eerste Pinkstergemeente van Nederland.
Geloofsartikelen? Tongentaal, volwassendoop – vaak
overdoop – en extatische lofprijzing, waarbij de handen
enthousiast in de lucht werden geheven. Werd de Heilige
Geest uit de gevestigde kerken weggekaapt?
De protestantse kerken reageerden minachtend op deze
beweging. De Pinkstergemeente daarentegen ontwikkelde
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een hooghartige houding tegenover gevestigde kerken,
want zij bezaten de Heilige Geest!
Tijdens een manifestatie vanwege honderd jaar Pinkstergemeentes in Nederland, september 2007, bood ds. Bas
Plaisier als scriba namens de Protestantse Kerk in Nederland excuses aan, Peter Sleebos, voorzitter van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, aanvaardde deze
en bood van zijn kant ook excuses aan. Minachting en
hooghartigheid werden over en weer vergeven.

Pinkstergeest
In 1985 verscheen het boekje van jurist en theoloog J.P.
Bommel De charismatische opwekking als verdere reformatie. Zoals in de kerkgeschiedenis op de Reformatie
de Contrareformatie volgde, zo lijkt als reactie op het
ontstaan van de Pinkstergemeentes binnen de gevestigde
kerken de charismatische vernieuwing te zijn ontstaan.
In augustus 1972 besluiten vijf groepen samen te werken in
een stichting: de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN). Ze vinden elkaar in het doel christenen van
alle kerken aan te moedigen de vervulling van de Heilige
Geest te ontvangen, ruimte te creëren voor innerlijke genezing en gebed voor een wereldwijde opwekking. Vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk, Nederlandse
Hervormde Kerk, Oud-Katholieke Kerk, Gereformeerde
Kerken in Nederland en andere kerken vinden elkaar.
Vanaf 1977 vonden tweemaal per jaar conventies plaats
op de Bron (nu: Mooirivier) te Dalfsen, met aandacht voor
lofprijzing en de helende kracht van pastoraat. Inmiddels
zijn de conventies verhuisd naar de Betteld te Zelhem.
Er was ruimte voor gebed en meditatie, twijfel en geloof.
Later ging – vanwege her-katholisering onder Paus Paulus
II – de Katholieke Charismatische Vernieuwing (voorheen:
Bouwen aan een Nieuwe Aarde) haar eigen weg. Ondertussen is er veel van hen geleerd: ziekenzalving, de pastorale kracht van een steen, een brief, een kaars, biechten bij
een gebedsteam, de kracht van de zegen. De CWN ontwikkelde zich tot een laboratorium voor de gevestigde kerken:
creatief werd er veel ge- en beproefd.

Column
Een rimpeling
Je zult het ongetwijfeld kunnen verklaren op de een of andere
manier. En het zal vast ook toeval zijn. Maar toch.
Ik moest even graven in mijn herinnering in welk kalenderjaar het ook alweer was, maar het moment zelf staat me nog
helder voor de geest. Als een haarscherpe foto.
We zaten met z’n allen bij een riviertje op een bruggetje, in
Zuid-Frankrijk, eind april, hemels mooi weer. We maakten
met een groep een bezinningsreis door de heuvels. Rugzak
op, daar alles in: je tentje, slaapzak, matrasje en verder niet
meer dan je nodig hebt. Geweldig. Slapen boven op een berg
of juist in een dal naast een riviertje. Je vrij voelen. In onze
reisbagage zat ook Psalm 8.

In zijn boek En de wind steekt op! (2006, blz. 98) schrijft
hoogleraar praktische theologie Henk de Roest (die ooit
een referaat verzorgde tijdens een van de conventies):
‘Het begin van het christendom bestond vooral uit netwerken. Flarden hiervan zie ik terug bij de CWN. Dankzij
het organisatorisch verband van christenen van alle leeftijden van verschillende kerken, parochies en gemeenten.
Vernieuwing, verdieping en verbreding zoekend van hun
persoonlijk en gemeenschappelijk christen-zijn, met
bijzondere aandacht voor de Heilige Geest.’

Johannes 3, 8
De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar
weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo
is het met iedereen die uit de Geest geboren is.

Na een paar uur wandelen: even rusten, dat bruggetje was
een mooie plek. Ook voor een kleine bezinning. ‘Doe je ogen
maar eens dicht en probeer voor je te zien wat Psalm 8 je
schildert.’
O Here, onze Heer
In alles op aarde hoor ik uw naam.
De wind fluistert uw naam op het water,
de vogels wieken uw naam in de lucht.
De hemellichamen laten ons uw grootheid zien.
U bent blij met het gebrabbel van kleine kinderen
en niet met het gebral van machthebbers en dictators.
Die kunnen beter hun mond houden.
Soms kijk ik voor het slapen gaan naar de lucht
en zie ik de maan en de sterren
en denk ik aan het grote heelal dat u hebt bedacht.
Hoe bestaat het dat U aan ons denkt?
Iedereen slaapt: de leraar, mijn moeder,
mijn vriendin, mijn broer, de baby van de buren.
En ieder ligt geborgen onder uw hemel
die U als een tent over ons hebt opgezet.
Wat is een mens toch klein in dat grote heelal!
Toch hebt U ons veel in handen gegeven, God!
U gaf ons de aarde, de zee, de lucht en de dieren.
Zelfs voor elkaar mogen wij zorgen in Uw naam.
O Here, onze Heer,
hoe prachtig klinkt Uw naam uit alles op aarde.
Terwijl ik las ‘De wind fluistert uw naam op het water’, zag
ik vanuit mijn ooghoek hoe door de wind het water van het
riviertje rimpelde. Dat raakte me. Je kunt ongetwijfeld zeggen dat het toeval is. Ik zeg: het is de Geest van God.
Anne Zweers

foto: Tineke Vlaming
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Zonder adem geen klank en geen kleur
In alle bij Gaandeweg aangesloten kerken staat een orgel,
met daar bijhorende bespelers en al dan niet gewillige
luisteraars. De redactie vroeg Jan Grisnich (orgelmaker
en lid van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Zwolle)
om vanuit de thematiek van dit nummer iets te schrijven
over het orgel en daarbij ook de connectie met Pinksteren
te maken.

Een kerkorgel zonder wind is geen instrument, maar een
corpus met ‘stomme’, niet sprekende pijpen. Pas als er
wind is kun je iets horen.
Iedere organist of orgelmaker zal het beamen: het moment
dat de knop voor de orgelwind wordt omgedraaid, gebeurt
het: je hoort dat er iets begint te ruisen en te stromen. Er
is dan leven en adem om de stemmen (registers) te laten
spreken. Het instrument komt tot leven. Orgelmakers spreken nooit over lucht, maar over wind. En dat is logisch:
bij wind is er beweging, lucht is statisch: dat is een homogeen mengsel van gassen: stikstof, zuurstof et cetera. Wat
we ervaren als wind of tocht is lucht die zich verplaatst.
Wat heeft dat te maken met Pinksteren? Ik denk veel, want
de Geest is ook niet statisch, die waait en zet alles in beweging en bezielt.
Dat is ook het wonder van klank: het begint met adem
dat iets in trilling en beweging zet. Trilling wordt geluid
en bij een instrument worden het klankkleuren. Bij de
bekende schilder Mondriaan vind ik dat mooi verbeeld in
zijn schilderij Victory Boogy Woogy. Daar worden kleuren
fysieke vormen.
Wind: abstracter kan het niet. Je ziet het niet maar het is
er toch en je hoort het. Je voelt het. Vooral bij een orgel
is dat de bron van leven. Het instrument heeft toetsen en
soms meerdere manualen en zelfs een pedaal en een ingewikkelde mechaniek. Toch blijft het onmiskenbaar een
blaasinstrument. De bespeler die dat begrijpt, zal het ook
zo benaderen.

Ontwerptekening van het in 1824 door J.C. Scheuer
gebouwde orgel in de Zwolse Broerenkerk.
Het oorspronkelijke concept is rijker versierd dan de
uiteindelijk uitgevoerde vormgeving!
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Een orgel heeft, net als blaasinstrumenten in een orkest,
kleppen. Een windlade heet niet voor niets kleppenkast.
Wanneer de bespeler vanuit een muzikale benadering
verbinding maakt met die kleppen zal het instrument gaan
ademen. In muzikale termen heet dat ‘spelen op de wind’
ofwel rekening houden met de adem van je instrument.
Wanneer een instrument ‘buiten adem’ is, hoor je het.
In de St. Michaëlskerk in Zwolle staat het grote Schnitgerorgel momenteel in de steigers, wachtend op een ingrijpende restauratie. Daar bevinden zich, achter het instrument,
in de toren, de originele twaalf balgen van Schnitger. Ze
kunnen met de voeten worden getreden of met een elektrische windmotor worden aangedreven. Ik noem het de
twaalf apostelen die met z’n twaalven adem in het grote
orgel blazen. Het corpus heeft heel veel adem nodig.
Niet iedere componist ervaart orgelwind als adem. Igor
Stravinsky kon niet uit de voeten met de adem van een
orgel. Voor hem was het een onwillig beest. Hij heeft
daarom nooit een werk voor orgel geschreven. Daar had
hij zijn redenen voor. Zijn eenvoudige verklaring luidde:
‘het beest ademt niet’.
Voor hem was alleen het orkest de ademende expressie
van wat hij wilde laten horen. Hij werkte kennelijk liever
met individueel ademende instrumenten die hij minder
star vond dan de orgelklank.

Dat doet me denken aan een gedicht van Bernlef (Een
ontmoeting met Pieter Saenredam) over de engelen op
het orgel in de oude Bavo in Haarlem:
(…) Goudglanzend drongen de pijpen
als röntgenstralen door mij heen
mijn geraamte begon te beven op de steen
waaronder (zonder ’t te weten) hij begraven lag
Ik zag de blote borsten van d’engelen
trillen in een beweging die ik had
willen stillen met mijn vingers
Te jong voor engelen werd ik toch
of juist daarom tot tranen toe en
door hun pijpen in mijn kern geraakt.
Laat die engelen van Bernlef maar vliegen. Ze zijn er
altijd: onzichtbaar aanwezig. Of soms als een duif,
onverwacht vlak voor je neergestreken.

Dat brengt me op een instrument dat juist niet subtiel
klinkt: het draaiorgel. Dat is ook niet de bedoeling, want
het moet alle straatlawaai kunnen overstemmen. Een orgeldraaier leeft in de wind: hij staat op straat en wordt
meestal genegeerd door voorbijgangers. Kortom: tocht,
veel geluid, weinig respons. Een draaiorgel is overdadig
versierd met fantasierijke figuren en barokke engeltjes.
Bij een kerkorgel is het kunst en bij een draaiorgel heet
het kitsch.
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Leven van de wind: als de boot je huis is
Jenneke en Bart Zweers werkten als zzp’ers, hadden een superleuk huurhuisje in Ittersum en veel
gezelligheid van vrienden en buren. Maar juist al dat comfort en voorspoed deed hen soms denken:
wat als dit er allemaal niet meer zou zijn, wat blijft er dan over van je identiteit? Toen ze met een bootje
bij Enkhuizen voor anker lagen, bedachten zij hoe het zou zijn als de boot je huis is en je overal kunt
wonen waar je wilt … Daarna ging het snel. In de zomer van 2018 vertrok het stel voor onbepaalde tijd
naar een onbepaalde plek. Via de mail had Heleen Grimmius contact met Jenneke.

Hoe zag het leven in Zwolle dat jullie achterlieten eruit?
“We werkten allebei als zzp’er in de muziek. Bart als
slagwerkdocent/arrangeur bij muziekverenigingen en ik
als muziekdocent op muziek- en basisscholen en repetitor
van klassieke zangers en dirigent van een koor. Daarnaast
was ik organist in de Christelijk Gereformeerde Kerk en
we speelden samen in bandjes in de kerk en op feestjes.
Maar toen ik voor de zoveelste keer al stressend naar de
trein fietste, verlangde ik naar een lege agenda, tijd om de
natuur in te trekken, tijd om er voor andere mensen te zijn
en met meer aandacht de dagelijkse dingen te doen.
Bart had om die reden al in een eerder stadium van veel
werk afstand gedaan en een sabbatical genomen. Dat
beviel hem zo goed dat we deze beweging samen wilden
voortzetten.”

Hoe waren de reacties op deze beslissing?
“Alleen maar enthousiast. Veel mensen vertelden dat ze
zoiets ook graag hadden willen doen in hun leven: alles
de boel de boel laten en eropuit trekken. Dat motiveerde
ons extra om door te zetten, om te ontdekken wat er zou
gebeuren als je dat écht doet. Natuurlijk was het echte
vertrek wel lastig. Al die lieve muziekleerlingen loslaten,
de leuke buurt waarin we woonden en onze vrienden en
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familie. Vooral de meest dichtbije familie was pittig. Het
was ook zo onzeker: waar en wanneer gaan we elkaar weer
zien? Hoe voelt het om totaal geen contact te kunnen hebben als we een tijd op zee zijn?”

Hoe ervaren jullie de reis tot nu toe?
“Als het leven zelf: met ups en downs, maar dan heel
intens. De ‘downs’ zijn écht sterk. Ik ben bijvoorbeeld
voor het eerst echt bang geweest tijdens zwaar weer bij de
Engelse zuidkust, dat is hele andere angst dan zenuwen
voor een belangrijk optreden. Daarentegen zijn de ‘ups’
weer zo hoog dat je alle ellende kan vergeten, bijvoorbeeld de aankomst bij een nieuw continent of tientallen
dolfijnen rond je boot.”

Wat was een bijzondere ervaring?
“De geboorte van onze dochter Suze, op Curaçao. Na een
jaar reizen kwam deze uitbreiding van onze droom om
de hoek kijken. Geweldig om nu met een kind aan boord
nieuwe plekken te ontdekken. Je bekijkt alles weer met
nieuwe ogen.”

Wat viel jullie mee in het reizen?
“We dachten dat ons sociale leven er armer op zou worden.
In Zwolle hadden we altijd zoveel aanloop en zagen we

Jenneke, Bart en Suze Zweers

zoveel leuke mensen door ons werk in de muziek. Toch
kwamen we al snel in een nieuwe sociale wereld: die
van de wereldzeilers. Omdat je vaak allemaal een beetje
dezelfde route aanhoudt, kom je vaak dezelfde mensen
weer tegen. Al heel snel zitten daar zielsverwanten tussen
waar je intensief contact mee hebt. Ook merken we dat
we door onze blog en alle moderne communicatiemethodes van tegenwoordig goed contact kunnen houden met
Nederland. Én om niet te vergeten: we maken ook vrienden in de landen waar we langskomen.”

Wat viel tegen?
”We dachten dat we straatmuzikant zouden worden om aan
inkomen te komen. Maar gewoon op straat staan spelen
is echt een vak apart, hebben we gemerkt. Het vraagt om
een bepaald repertoire, performance en veel geduld om
bijvoorbeeld vergunningen te regelen en af te stemmen
met andere straatmusici. Daarnaast voelt het vreemd om je
pet neer te leggen in ontwikkelingslanden. Helaas werd dit
dus geen inkomstenbron. Maar niet getreurd, we merken
dat het veel leuker is om ergens te spelen waar je wat
langer bent en voor een kleinere kring mensen die bewust
aan het luisteren is. De kerk is dan ook vaak een goede
plek, het is een goede manier om lokale mensen te leren
kennen en om op den duur ook wat te kunnen betekenen
op muzikaal gebied.”

van lekker binnen zitten met Nederlandse lekkernijen als
chocomel en gevulde speculaas. Ook het wandelen en
fietsen is in Nederland geweldig, al die bossen en diversiteit aan landschap … zeker als je lang op de Antilliaanse
droge eilanden geweest bent, is dat echt een genot.”

Als jullie terugkomen, hoe ziet jullie leven in
Nederland er dan weer uit?
“We hebben nog geen idee, omdat we nog helemaal niet
weten wanneer dat zal zijn en óf we ons wel weer in Nederland gaan vestigen. Echter, door alle opgedane lessen
over onszelf en de wereld ontwikkelen er zich zeker
ideeën en idealen over hoe we weer een leven op land
voor ons zien. Het streven naar eenvoud, dicht bij de natuur en niet teveel werken zal bijvoorbeeld zeker blijven.”
Benieuwd hoe het de familie Zweers op hun reis vergaat?
Op www.sailingtutti.com kun je je gratis aanmelden voor
hun nieuwsbrief.

Wat missen jullie uit Nederland?
”Na de geboorte van Suze konden we helaas niet verder
zeilen door de coronacrisis, dus zijn we een paar maanden
in Nederland geweest. Daar genoten we, na tweeëneenhalf
jaar non-stop zomer, enorm van de kou en de knusheid
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Leven van de wind

Sytse Buwalda / foto: Wim Ega

Leven van de wind?
In dit artikel komen mensen aan het woord die tijdens de coronacrisis letterlijk geconfronteerd werden met het niet
kunnen ‘leven van de wind’. Cor Baljeu ging in gesprek met Bep de Groot en Christa Westerhof van Boekhandel
Westerhof, Sytse Buwalda vertelt over zijn leven als beroepszanger in deze crisistijd.

Sytse Buwalda
De in Zwolle woonachtige countertenor Sytse Buwalda
‘leeft van de muziek’. Hij is al jaren wereldwijd een
veelgevraagde solist en werkte samen met veel muzikale
grootheden. Voor Gaandeweg zette hij op papier hoe hij
de afgelopen periode beleefde.
“In 2019 hak ik de knoop door. Jaren non-stop werken in
combinatie met mantelzorg worden me te zwaar. Ik stop
met mijn grootste opdrachtgever en sluit dertig jaar samenwerking in februari 2020 toepasselijk af met het Requiem
van Mozart. De rest van het jaar is gevuld met kleine projecten, tijd voor mijn moeder en mezelf. En dan deelt
corona een mokerslag uit!
Het regent annuleringen. Inkomsten verdampen. Zingen
als besmettingsgevaar. Het voelt als een emotionele amputatie. Maar ook mijn moeder is geamputeerd, maar dan van
alle faciliteiten in het verzorgingshuis. Mijn muzikale
leegte wordt noodgedwongen gevuld met fulltime mantelzorg. De broodnodige rust vervangen door nog grotere
druk en stijgende zorgen. Veel mensen vinden de onverwachte rust fijn. Verbouwingen, opruimen of de tuin aanpakken. Die rust heb ik niet. Ik ben de controle over mijn
vak en inkomsten kwijt, en krijg die van mijn moeders zorg
ervoor terug. Iets wat ik met mijn normaal zo drukke agenda nooit had kunnen doen. Dat besef is een wake-up call.”

Geboorte van een nieuw ensemble
“Ik ben geen fulltime zanger meer, maar zorgzoon. De
beste omschrijving voor mijn gevoel is dankbaarheid,
vermengd met vlagen frisse tegenzin. Ik ben tenslotte
geen heilige. Maar het muzikale bloed kruipt toch waar het
niet gaan kan. Ik wil zingen, en besluit mijn grote droom
van een eigen ensemble te verwezenlijken. Iets wat voor
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gaande jaren een utopie bleek wordt door de coronakaalslag werkelijkheid: Het Nederlands Bach Consort wordt
geboren. In rap tempo werken we aan ons eerste programma. In hetzelfde tempo gaat mijn moeder achteruit.
De zorg bijna 24/7. De druk groot. Muziek sijpelt zachtjes
door het pantser van de beperkingen. Het verlicht, geeft
me kracht.”

Verdrietig maar dankbaar
“Ik organiseer twee openluchtconcerten. Hartverwarmende
reacties van de bezoekers verdringen de kille opmerkingen
over omscholing en niet essentieel zijn. Moeder zit op de
eerste rij: verward maar blij. Ik zorg voor haar, niet wetende dat dit haar laatste concert zal zijn. Op mijn verjaardag
worden de maatregelen aangescherpt. Opnieuw regent het
annuleringen. Mijn moeder moet naar het ziekenhuis. Ik
verlies inkomsten. Zij verliest bloed. Ze is moe. Doodmoe.
Het zet alles weer in perspectief. Twee weken later glijdt
ze zachtjes weg. Ik ben verdrietig maar dankbaar dat ik
haar tot het einde heb kunnen begeleiden. Kun je een
virus dankbaar zijn? De dag voor haar uitvaart is de eerste
repetitie met mijn ensemble. Het samen kunnen zingen
brengt troost. Maar het virus dendert onverminderd door.”

De muze stroomt weer
“De december lockdown brengt een nieuwe muzikale
en financiële aderlating, maar ook donaties in plaats van
restitutie én nieuwe concertplannen. Ik ben, net als vele
anderen, coronamoe. Maar we gaan door! Een jaar na de
mokerslag stroomt de muze weer. Is mijn agenda gevuld
met mooie concerten en een nieuwe Bachopera! Tel je
zegeningen, zou mijn vader-zaliger zeggen. Tel je zegeningen één voor één, en vergeet er geen.”

Bep de Groot en
Christa Westerhof

Bep de Groot en Christa Westerhof
Tijdens de eerste coronagolf waren de boekwinkels nog
open. Een boek behoort tot de eerste levensbehoeften,
getuige het lage btw-tarief. “Een boek verspreidt informatie, lezen geeft rust, door lezen ontwikkel je als mens, een
boek heb je nodig om te studeren”, legt Christa uit. Half
december moest alles plotseling dicht. “Juist de periode
van het omdraaien van rode cijfers in zwarte.” Nu moesten ook de boekenwinkels dicht.

Solidariteit
Christa en Bep spreken niet alleen voor zichzelf, zij spreken meerdere malen over andere ondernemers. Met een
warm hart spreken ze over onderlinge solidariteit. Half
december begonnen ze met het bezorgen van bestellingen
op de fiets. Meerdere malen kregen ze het aanbod: ‘kan
ik helpen?’ Een bezorger fietste in enkele maanden meer
dan duizend kilometer! “Die solidariteit is mooi, ondanks
alle ellende, is dat een goede kant van deze tijd.” De inventiviteit, wat ondernemers eigen is, is sterk naar voren
gekomen. “De stroomlijning van klanten lopend door de
binnenstad? De ondernemers namen hierin het voortouw,
de gemeente haakte daarbij aan.”
“Solidariteit is een van de sterke punten die in deze tijd
naar boven komt. Er is weer iets als een maatschappelijk
gezamenlijk gevoel aan het ontstaan. Het omzien naar elkaar en rust is weer nieuw.” Dat geeft vertrouwen, vooral
dat vaste klanten daadwerkelijk vaste klanten blijken.
“Het geeft een gevoel dat wat we gezaaid hebben nu terugkomt, wij als het ware mogen oogsten.” Dit is een punt
dat zichtbaar emotioneert. Een gevoel van: “hier doen we
het voor!”
Ook blijkt in deze tijd wat de waarde is van het kennen
van je klanten. Bep geeft een voorbeeld van een klant die
een bestelling deed en bij haar een gevoel gaf: “Hier klopt
iets niet! Zoiets bestelt ze nooit! Ik belde de klant, en mijn

gevoel bleek juist. Zo’n service kunnen webwinkels niet
leveren!”

Gure wind
Maar leven van de wind is ook leven in gure wind. De
winkelstad Zwolle voorziet klanten in een omtrek met een
straal van tachtig kilometer. “Dat is weggevallen en komt
dat ooit terug? De schade is groot, heel groot. We leven in
onzekere tijden. En in onzekere tijden schuilt gevaar.” Het
woord ondermijning valt: “Criminelen zien kans om geld
wit te wassen. Er zijn ondernemers die hun huizen verkopen om hun bedrijf in stand te houden, dan is ondermijning wel erg aanlokkelijk, maar je zwemt dan in een fuik,
waarin je niet meer uitkomt! Want een fuik kent geen
genade. Trouwens dat geldt ook voor banken: zij schikken
niet!” aldus Christa ‘En de overheid dan?’ vragen velen.
“Ja, dat hoor je vaak: de overheid helpt toch met regelingen, zoals TVL en NOW? Maar dat heeft ook iets wrangs:
hoe meer je je best doet om als ondernemer het hoofd
boven water te houden, hoe minder je krijgt. Tegelijk is
dat ook weer logisch, maar uiteindelijk kom je tekort.”

Taart
“Hoe mooi en goed de regelingen ook zijn, de overheidssteun sleept ons er niet doorheen. Dat zijn uiteindelijk
toch de klanten. Hun loyaliteit geeft ons vertrouwen voor
de toekomst. Ook de pr-actie ‘koop lokaal’ heeft beslist
geholpen en maakt ons hoopvol.” De onzekerheid blijft,
het vertrouwen ook, “maar,” zegt Bep, “het moet geen
vier maanden meer duren!” Terwijl het gesprek naar een
einde loopt, gaat de deur open: een van de medewerkers
komt binnen met een taart, glimlachend zegt hij: “van de
uitgever!” Uiting van onderlinge solidariteit. Zo eindigt
dit gesprek met een aangename verrassing, zal de toekomst voor ondernemers ook zo zijn?
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Leven van de wind

Leven van de tegenwind
Het thema voor dit nummer van Gaandeweg is getiteld
‘Leven van de wind’. Een dergelijke tekst of thema kan
iets vrolijks en onbezorgds hebben, in de zin van ‘we zien
wel wat er gebeurt, de zorgen zijn voor morgen’.
Voor sommige mensen kan het cynisch zijn of kan het
wrang aanvoelen. In de dagelijkse praktijk van het diaconaat zien we vaak mensen die leven van de tegenwind.
Zij hebben geen onbezorgd leven en ‘fietsen’ iedere dag
tegen de wind in.
We hopen in deze coronacrisis op een situatie waarin de
lockdown wordt opgeheven en we ons weer vrij kunnen
bewegen. Veel mensen aan de onderkant van de samenleving zitten permanent en al jaren in een lockdown en
kunnen zich geen terrasje of een vakantie permitteren.
De situatie van mensen die niet kunnen meekomen, wordt
er niet florissanter op. Het aantal daklozen verdubbelde
in tien jaar tot 40.000, één op de negen kinderen (in
Rotterdam zelfs één op de vier) leeft in armoede, dat zijn
272.000 kinderen. De topman van een grootgrutteronderneming verdient 137 keer zoveel als een gemiddelde werknemer in zijn bedrijf.
Mensen die de wind niet altijd mee hebben worden hier
cynisch van. Zij hebben nooit een meevaller, een voordeeltje of een bonus. Er dreigt hiermee in de samenleving
een nieuwe verzuiling te ontstaan.
Wat we op dit moment waarnemen is het fenomeen
‘dumpster diving’ (Dumpster diving is het rondzoeken in
afval wat door andere mensen is weggegooid. Het doel
van dumpster diving is om producten te vinden die jij zelf
kunt gebruiken. In Nederland wordt iemand die zich bezig
houdt met dumpster diving een morgenster genoemd.
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foto: Tineke Vlaming

Bron: Wikipedia). Zo wanhopig zijn mensen en zo schrijnend zijn soms de levensomstandigheden. Inmiddels kent
Berlijn zijn Pfandsammler, mensen die flessen zoeken die
statiegeld opleveren. Niet ondenkbaar dat een dergelijke
situatie overwaait naar Nederland.
Als je dit leest en hoort, bekruipt je het gevoel dat de hulp
van een diaconie of kerk zinloos is of een druppel op een
gloeiende plaat. Zullen we de moed maar opgeven en ons
opsluiten in een kerk die veilig en warm is en zo de ‘boze’
buitenwereld buiten de deur houden?
Op zulke momenten laten we ons weer inspireren door de
eerste christelijke gemeente in de tijd na de uitstorting van
de Heilige Geest. Deze christenen hadden alles gemeenschappelijk, verkochten hun bezittingen en verdeelden de
opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Er werd
voorzien in ieders dagelijkse levensbehoeften en niet in
ieders hebzucht. Ze loofden God en stonden in de gunst
bij het hele volk. Hun geloof werd niet onder stoelen of
banken gestoken, maar vanuit een biddende houding liet
men zien wat het geloof betekende voor het basale leven
van iedere dag.
Laat de Protestantse Gemeente van Zwolle zich daar weer
aan spiegelen, niet om het één op één te kopiëren, maar
wel als eyeopener om zo van betekenis te zijn en het verschil te maken in levens van mensen die door de continue
tegenwind vermoeid en belast zijn.
Samen leven van de wind die neerdaalt uit de hoge. Ons
niet opsluiten in onze heilige huisjes, maar oog en hart
hebben voor mensen die onze aandacht meer dan nodig
hebben en verdienen.
Wim van Ree,
diaconaal consulent PGZ

Aandacht voor

foto: Tineke Vlaming

Inloophuis De Bres in coronatijd
Het Zwolse inloophuis De Bres is er voor
ontmoeting en verbinding voor mensen
die een veilige plek zoeken in de hectiek
van het bestaan. Met name voor mensen
die, om wat voor reden dan ook, niemand
hebben om eens even mee te praten, waarmee ze hun leven ‘op een rijtje’ kunnen
zetten en gevoelens kunnen delen. De
medewerkers van De Bres schreven een
tekst over de gebeurtenissen in het afgelopen jaar.
Al jaren is De Bres op doordeweekse middagen geopend. Tot maart 2020, toen het
coronavirus zijn intrede deed. Ook hier
gingen de deuren dicht, wat grote gevolgen had voor de bezoekers. Het dagelijkse
loopje, de structuur in de dag, het toch al
schaarse contact met anderen, verdween.
Dat heeft het bestuur, coördinatoren en
vrijwilligers erg bezig gehouden. Op welke wijze kan toch het zo noodzakelijke
contact worden onderhouden?
Bellen en koken
Inventief als de coördinatoren zijn, hadden ze hier al snel een oplossing bedacht:
door de vaste bezoekers te bellen. Dankzij
giften van derden was aanschaf van mobiele telefoons mogelijk. Dat leidde soms
tot individuele afspraken met een kop
koffie of thee in het park op gepaste afstand. Zo kon een bezoeker toch even het
hart luchten. Door het telefonisch contact
ontstond nog een prachtig idee. Tijdens

de gesprekken bleek namelijk dat veel
bezoekers behoefte hadden aan een gezonde maaltijd. Een nieuw plan was geboren.
Op maandag 11 mei 2020 is de Bres
begonnen met het wekelijks koken van
een maaltijd voor de vaste gasten. De
vrijwilligers bleken van harte bereid de
handen weer uit de mouwen te steken en
te koken, de maaltijden uit te delen en na
die tijd weer op te ruimen. Na versoepeling van de richtlijnen gingen de deuren
in de zomer voorzichtig open met strenge
voorschriften. Door alle maatregelen zoals verplichte aanmelding, een beperkt
aantal bezoekers, het houden van afstand
en looproutes, was het spontane en vrije
contact weg.
Een voedzaam contactmoment
Toch werd en wordt gebruik gemaakt van
de mogelijkheid om elkaar te zien en te
spreken. Even weg uit de eenzaamheid.
In het najaar gingen de deuren, wegens
de oplopende besmettingen, weer op slot.
Afhalen van maaltijden bleef wel toegestaan en dat was gelijk ook een contactmoment voor de bezoekers, coördinatoren
en vrijwilligers. Sommige bezoekers keken reikhalzend uit naar dit ene contactmoment in de week en natuurlijk een
lekkere, gezonde en met liefde bereide
maaltijd. Mede dankzij een aantal sponsors kan dit project ook in 2021 voortgezet worden.

Sportiviteit in coronatijd
Naast het kookproject ging ook het hardloopproject tijdens deze coronatijd door.
Na een voorzichtige start in april 2019
zijn we nu, eind maart 2021, al twee jaar
aan het rennen met drie vaste bezoekers:
een vrijwilligster, (vrijwillige) trainer en
coördinator van het inloophuis. Dankzij
een mooi bedrag verkregen uit fondsenwerving en met hulp van Run2day konden
er afgelopen herfst nieuwe outfits aangeschaft worden.
Het passen met de groep in de winkel
was een mooi moment, zonder al te veel
woorden was voelbaar dat de mannen
deze kledingaanschaf als een blijk van
erkenning en waardering ervaren. Het is
een extra aanmoediging om door te gaan.
Ondanks alle beperkingen die corona met
zich meebrengt, gaan we als De Bres door
met wat wel mogelijk is. Inmiddels zijn
we weer geopend op de woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag omdat dat ene
contactmoment juist in deze tijd zo belangrijk is.
Wilt u na het lezen van dit artikel meer
weten over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bij De Bres? Kijk dan voor
informatie of contactgegevens op onze
website: www.debreszwolle.nl.
Wilt u een donatie doen? Dat kan op
bankrekening NL 58 INGB 0004 3709 60
ten name van laagdrempelige inloopplek
Zwolle de Bres.
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De Geest is onder ons
Christus ontsteeg het aardse leven,
Hij ging heen, op wolken en wind.
Toen werd ons de Trooster,
de Geest gegeven,
zodat wij niet dwalen
en zoeken
en wenen,
als een verlaten, moederloos kind.
Zoals de wind de wolken verschuift,
het water beweegt
en het zand verstuift,
zo is ook de werking van de Geest:
onzichtbaar aanwezig,
ongrijpbaar toch daar.
Bezieling en geestkracht,
de vonk in het leven,
de adem, van Godswege ons gegeven.
De liefde en wijsheid,
het vurige woord,
een hart, dat de boodschap van vrede hoort.
De kracht te geloven
in wat je niet ziet,
maar waar je op hoopt en op bouwt,
je leven aan toevertrouwt.
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Vanwaar komt de Geest
en waarheen zal Hij gaan?
De vurige vlam raakt ons allen aan
en zendt een nieuw lied de wereld door:
met woorden als zaden
van hoop en genade.
Ga, als een bewogene, mee om te zaaien.
Drijf voort op de winden,
zo ver als die waaien,
deel uit van het vuur en de wind.
Laat overal druppels van liefde vallen:
God, alles in allen.

Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de
Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’
Na deze woorden blies hij over hen heen en zei:
‘Ontvang de heilige Geest.’
Johannes 20: 21, 22

Adri Visser-Pasmooij,
PGZ-lid Adventskerk

Werk maken van je inspiratie
De opleidingen Theologie & Levensbeschouwing aan Hogeschool Windesheim te Zwolle zijn bedoeld voor mensen die belangstelling
hebben voor theologie, pastoraat en de verhouding tussen geloof, cultuur en samenleving. Mensen worden er op bachelor en masterniveau – in deeltijd en voltijd – opgeleid voor verschillende beroepen: Godsdienst Pastoraal werker, leraar godsdienst en levensbeschouwing eerste- en tweedegraads, reli-ondernemer en geestelijke verzorger. Ook biedt Windesheim een aanbod van nascholing
voor beginnende en ervaren professionals, via bijvoorbeeld de minoren Levensbeschouwelijk Presentie, Kerk in uitvoering en
Levensbeschouwelijk ondernemen.
De opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsopleiding, vooral ruimte aan de ontwikkeling van de persoonlijke gelovige/levensbeschouwelijke identiteit met het oog op de beroepsuitoefening.
Geïnteresseerd? Bezoek dan de website www.windesheim.nl of een online open avond of meld je aan voor een proefles via de site.

UIT Vormingsjaar in Zwolle
Middelbare scholieren die in hun laatste
jaar zitten, hebben soms geen idee welke
vervolgopleiding ze moeten kiezen. Het
komt ook voor dat begonnen wordt aan
een studie, maar dat het toch geen goede
keuze blijkt te zijn. Hoe kun je ontdekken
wat bij je past? Om antwoorden te zoe-

ken op vragen, iets te betekenen voor je
omgeving en te groeien in ‘discipelschap’
is er het UIT Vormingsjaar, een initiatief
vanuit Youth for Christ Zwolle.
Je stapt een jaar uit je routine, gaat aan
de slag met jezelf, vindt uitdaging tijdens
stages in de kerk en een maatschappelijke

organisatie. Daarnaast volg je één dag per
week verdiepende trainingen, je wordt
gecoacht en krijgt de vrijheid om zelf initiatieven te ontplooien. Het is een jaar dat
je vormt voor je leven.
Meer weten? Kijk op www.uitjaar.nl, op
Facebook of Instagram.

Beleid en bestuur
Collectemunten en kerkgeldapp PGZ
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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

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.
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Uitslag Actie Kerkbalans 2021 (PGZ) bekend!
Ondanks de bijzondere coronatijd werkten veel gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Zwolle de afgelopen
tijd mee aan de Actie Kerkbalans 2021. Misschien was
u er eentje van. De actie in onze wijkgemeenten samen
leverde tot nu toe € 1.180.906 op. Vanaf deze plek willen
wij alle gevers ontzettend bedanken voor hun toezegging.

7.550 adressen: een operatie van formaat

Willen meer mensen geven voor de kerk?

Medio vorig jaar begonnen de voorbereidingen voor onze
Actie Kerkbalans. Online vergaderden we over de vorm
van de actie, schreven teksten voor de brieven en ontwikkelden actiematerialen om over de actie te vertellen. Na
de landelijke start op zaterdag 16 januari, begon de Actie
Kerkbalans in Zwolle op zondag 17 januari. In de online
kerkdiensten vroegen we er aandacht voor.
In de week daarna zijn in Zwolle dankzij de hulp van vele
vrijwilligers 7550 brieven en e-mails verspreid met de
uitnodiging om bij te dragen. Dankzij de coronacrisis was
er een primeur: nooit eerder deden zoveel gemeenteleden
hun toezegging online! Ruim de helft van alle mensen die
wij aanschreven, reageerde positief en deed een toezegging. We houden er rekening mee dat deze bijzondere
tijden zorgen voor verlate reacties, waardoor het percentage positieve reacties verder kan stijgen.

Door het Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters zijn de resultaten van de Actie Kerkbalans over
de afgelopen vijf jaren in kaart gebracht en bestudeerd.
We zijn blij met alle steun – zeker dit jaar is dit hartverwarmend. We zien ook dat vergrijzing en veranderde kerkgang jaarlijks zorgen voor minder gevers.
Omdat de Actie Kerkbalans de belangrijkste bron van
inkomsten is, willen we voor 2022 met de Actie Kerkbalans een verbeterslag maken. Meer dan ooit is het
belangrijk om te laten zien waar de kerk voor staat en
welke (maatschappelijke) rol we als gemeenten spelen in
onze wijken. We willen onze leden beter laten zien wat de
waarde van de kerk voor een ieder is. Maar óók vertellen
dat het bijzondere werk in en door de kerk geld kost. We
hopen met verbeterde communicatie meer leden van onze
kerken aan te spreken en de financiële effecten van de
geschetste ontwikkelingen op te vangen. Graag tot ziens
bij Actie Kerkbalans 2022!

Dankbaar
En nu is de uitslag (bijna) bekend! In totaal is € 1.180.906
toegezegd als vrijwillige bijdrage voor de Actie Kerkbalans. Ten opzichte van vorig jaar is er ruim 3% minder
toegezegd, maar we rekenen erop dat er nog toezeggingen
onderweg zijn.
We zijn dankbaar voor al die gemeenteleden die nu én
al jarenlang een deel van hun inkomen aan de kerk toezeggen. Voor al die gemeenteleden die enveloppen bezorgen en weer ophalen. We zijn heel trots op de medewerkers van het Kerkelijk Bureau die dit jaar via de digitale
weg veel ‘enveloppen’ hebben verstuurd, waardoor de
actie dit jaar behalve succesvol ook coronaproof verliep.

Van harte aanbevolen: de Solidarteitskas
‘Gemeenten helpen elkaar’ is de gedachte van de Solidariteitskas. Ook onze wijkgemeenten dragen bij aan deze
Solidariteitskas en kunnen hier als het nodig is een beroep
op doen. Wij moedigen alle gevers aan om in mei te geven
voor de Solidariteitskas van hun eigen wijkgemeente. Heel
graag maken wij aan het eind van dit jaar een goede opbrengst voor 2021 bekend. Want juist in coronatijden is het
zo belangrijk dat élke gemeente kan bouwen en kan blijven
voortbestaan. Mogen wij rekenen op uw solidariteit?
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zwolle
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Bij de kerkdiensten
Bij de Michaëlsvieringen in de Grote Kerk
De restauratie van de Grote Kerk vordert
gestaag. Maar het is nog steeds onzeker
wanneer er weer vieringen plaats kunnen
vinden. Het is heel goed mogelijk dat dat
pas weer kan in de zomermaanden, als
de oecumenische zomervespers worden
gehouden. Dat komt door die restauratie
én door de maatregelen waar we momenteel allemaal mee te maken hebben. Het is
niet anders. Gelukkig mogen we, als vieringen mogelijk zijn, gebruik maken van
de zeer gastvrije Oosterkerk. Ervan uitgaande dat wij samenkomen – kleinschalig, grootschalig of alleen nog maar via
streaming – gebeurt dit tot en met 23 mei
om 17.00 uur. Daarna beginnen de vie-

ringen (tot in september) om 19.00 uur.
Voor actuele informatie:
www.michaelsvieringen.nl.
Op de zondagen in mei, vóór Pinksteren,
richten we ons op enkele prachtige teksten die in ons Liedboek staan naast de
liederen: kleine overwegingen, gedichten
of gebeden van bijvoorbeeld kerkvader
Augustinus, dichter Anton Ent en tekstschrijver Karel Eykman.
Met ingang van Pinksterzondag worden
passages gelezen uit de gepassioneerde
brief van Paulus aan de medegelovigen in
Filippi. In deze brief aan de Filippenzen,
geschreven vanuit de gevangenis, schrijft

hij over zijn vreugde in Christus, zijn
verdriet, zijn onzekere en kwetsbare
bestaan, zijn zorgen en zijn intense verlangen dat wij mensen de gezindheid van
Christus niet kwijt raken.
In de zomervespers, die beginnen op de
eerste zondag in juli, wordt een serie gestart over gelijkenissen. Negen zondagen
lang gaat het dan over die vele indringende beeldverhalen die de Bijbel rijk is.
Werkgroep Vieringen Grote Kerk

foto: Tineke Vlaming
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zondag
2 mei

zondag
9 mei

donderdag
13 mei
Hemelvaartsdag

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

gezamenlijk
in Oosterkerk

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

9.30 uur
ds. L. Lammers, Veessen
19.00 uur
Prop. J.W. Bassie, Groningen

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

9.30 uur
ds. E. Urban

17.00 uur
Michaëlsviering: Taizé
NB locatie: Oosterkerk

9.30 uur
ds. G.J. Codée
19.00 uur
Prop. J. Admiraal, Rouveen

gezamenlijk in Adventskerk

9.30 uur
ds. G.J. Codée

10.00 uur ds. I.P. Epema
oecum. viering in
Dominicanenkerk

www.adventskerk.nl

10.00 uur ds. I.P. Epema
oecum. viering in
Dominicanenkerk
9.30 uur
ds. J.T. Tissink

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

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

10.00 uur
ds. I.P. Epema

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

17.00 uur
ds. I.P. Epema
Michaëlsviering
NB locatie: Oosterkerk

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

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

zondag
30 mei

9.30 uur
dhr. D.J. Steenbergen
Wind-in-de-Zeilendienst

19.00 uur ds. H. Bousema
en mw. E. Rademaker-Vos
Michaëlsvesper
NB locatie: Oosterkerk

9.30 uur
ds. G.J. Codée
19.00 uur
ds. C. Hoek, Bedum

10.00 uur
ds. I.P. Epema

zondag
6 juni

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

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

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

10.00 uur
ds. J.T. Tissink
Doopdienst

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

19.00 uur
ds. J. Doelman
Michaëlsviering
NB locatie: Oosterkerk

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

10.00 uur
ds. I.P. Epema

9.30 uur
ds. I.P. Epema

19.00 uur
Michaëlsviering: Taizé
NB locatie: Oosterkerk

9.30 uur ds. G.J. Codée
voorbereiding Heilig Avondmaal
19.00 uur
ds. W.J. Dekker, Amersfoort

10.00 uur
dhr. D.J. Steenbergen
Overstapdienst

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

19.00 uur
ds. I.P. Epema
Michaëlsviering
NB locatie: Oosterkerk

9.30 uur ds. G.J. Codée
Heilig Avondmaal
19.00 uur ds. G.J. Codée
voortz. en dankz. HA

10.00 uur
ds. E. Urban

9.30 uur
dhr. D.J. Steenbergen

19.00 uur
Zomervesper

9.30 uur
ds. Brussaard, Barneveld
19.00 uur
ds. G.J. Codée

10.00 uur
ds. I.P. Epema

zondag
16 mei

zondag
23 mei
Eerste Pinksterdag

zondag
13 juni

zondag
20 juni

zondag
27 juni

zondag
4 juli

Op Tweede Pinksterdag (maandag 24 mei 2021) is er om 9.30 uur een viering in de Jeruzalemkerk.
Belangrijke mededeling bij de kerkdiensten
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).
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Open Kring

Sionskerk

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

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

www.openkring.nl

Stinskerk

Eglise Wallonne

www.sionskerkzwolle.nl

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

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

www.waalsekerkzwolle.nl

9.30 uur
ds. A. Pietersma

10.00 uur
ds. W. Ferguson, Zwolle

9.30 uur
ds. G. de Kok, Hulshorst

10.30 uur
pasteur R. Roukema

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
ds. H. Evers
Doopdienst

9.30 uur
ds. M. Zoeteweij, Lemele

10.00 uur
ds. G.C. van Rheenen
en mw. G. Cleveringa
samen met Stinskerk

10.00 uur
dhr. J. Knol

Samen met en in Open Kring

9.30 uur
mw. J. van der Zee, Zwolle

10.00 uur
ds. H. Evers

9.30 uur
ds. A.H. van Veluw, IJsselmuiden
19.00 uur StinsContaKtdienst:
Joh. de Heer-zangdienst

9.30 uur
ds. A. Zweers, Zwolle

10.00 uur
ds. R. van Putten

9.30 uur
ds. G.C. van Rheenen

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
ds. H. Evers

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

9.30 uur
ds. C. Baljeu
Doopdienst

10.00 uur
ds. H. Evers Slotdienst

9.30 uur
mw. L. Brugmans

9.30 uur
ds. S. van der Zee, Zwolle

10.00 uur
ds. J. de Kok, Wilsum

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

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
ds. H. Evers

9.30 uur
dhr. F. Noordstar
StinsContaKtdienst

9.30 uur
mw. J.B Huisman, Deventer

10.00 uur
ds. R. van Putten
Ontmoetingsdienst

9.30 uur
ds. G.C. van Rheenen
Doopdienst

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
ds. H. Evers
Heilig Avondmaal

9.30 uur
dhr. G. de Goeijen, Den Ham

zondag
2 mei

zondag
9 mei

donderdag
13 mei
Hemelvaartsdag

zondag
16 mei
10.30 uur
pasteur R. Roukema

zondag
23 mei
Eerste Pinksterdag

zondag
30 mei
10.30 uur
pasteur R. Roukema

zondag
6 juni

zondag
13 juni
10.30 uur
pasteur A. Pietersma

zondag
20 juni

zondag
27 juni
10.30 uur
pasteur L. van Hilten

zondag
4 juli

In dit overzicht staan de gegevens van de diensten voor zover bij de redactie bekend op 13 april 2021.
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Collectedoelen

zondag
2 mei

zondag
9 mei

donderdag
13 mei
Hemelvaartsdag

zondag
16 mei

zondag
23 mei
Eerste Pinksterdag

zondag
30 mei

zondag
6 juni

zondag
13 juni

zondag
20 juni

zondag
27 juni

zondag
4 juli

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
ds. Johan Otten, Meppel

10.00 uur
ds. T.K. van Dam
Heilig Avondmaal

9.30 uur
mw. D. Lips, Zwolle

10.00 uur
ds. J. Doelman, Zwolle

geen dienst

9.30 uur
ds. M.E. Jonker
Metten

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. C.L. van den Broeke, Kampen

10.00 uur
ds. N. Beimers
Noordelijke buitendag

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

10.00 uur
ds. L. van Houte

9.30 uur
ds. E. van Ieperen, Ughelen

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

9.30 uur
ds. E. Urban, Zwolle

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

9.30 uur
ds. M.B. Nieuwkoop

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

zondag 2 mei		
zondag 9 mei		
donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)		
zondag 16 mei		
zondag 23 mei (Pinksteren)		
maandag 24 mei (Pinksteren)		
zondag 30 mei		
zondag 6 juni		
zondag 13 juni		
zondag 20 juni		
zondag 27 juni		
zondag 4 juli		

ISALA		
REHOBOTH
9.30 uur
RIVIERENHOF
10.00 uur
ZONNEHUIS		

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

voorlopig geen diensten
ds J.H.N. Veldhuysen, Kampen
dhr. J. Mulder
voorlopig geen diensten

ISALA		 voorlopig geen diensten
REHOBOTH
9.30 uur mw. A. Westerduin, Doorn
ZONNEHUIS		 voorlopig geen diensten

ISALA		
REHOBOTH
9.30 uur
RIVIERENHOF
10.00 uur
ZONNEHUIS		
THEODORAKAPEL 10.00 uur

voorlopig geen diensten
dhr. G. van Vulpen, Zwolle
n.n.b.
voorlopig geen diensten
ds. C. Meijer, Zwolle

ISALA		
REHOBOTH
9.30 uur
RIVIERENHOF
10.00 uur
ZONNEHUIS		

voorlopig geen diensten
ds. J.P. van Ark, Wapenveld
dhr. J. Knol
voorlopig geen diensten

ISALA		 voorlopig geen diensten
REHOBOTH
9.30 uur ds. L. Lammers, Veessen
ZONNEHUIS		 voorlopig geen diensten
BERKUMSTEDE
15.00 uur
ISALA		
REHOBOTH
9.30 uur
RIVIERENHOF
10.00 uur
ZONNEHUIS		

ds. J.M. Rohaan, Heilig Avondmaal
voorlopig geen diensten
ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
dhr. J. Mulder
voorlopig geen diensten

ISALA		 voorlopig geen diensten
REHOBOTH
9.30 uur ds. H.J. van Maanen, IJsselmuiden
ZONNEHUIS		 voorlopig geen diensten
ISALA		
REHOBOTH
9.30 uur
RIVIERENHOF
10.00 uur
ZONNEHUIS		
THEODORAKAPEL 10.00 uur

voorlopig geen diensten
dhr. A. Palland, Mastenbroek
dhr. J. Mulder
voorlopig geen diensten
ds. I. Smits

ISALA 		 voorlopig geen diensten
REHOBOTH
9.30 uur ds. H. Evers, Zwolle
ZONNEHUIS		 voorlopig geen diensten
ISALA 		
REHOBOTH
9.30 uur
RIVIERENHOF
10.00 uur
ZONNEHUIS		

voorlopig geen diensten
dhr. Klaassen, Zwolle
ds. M.J. Hukubun-Rahajaan, Heilig Avondmaal
voorlopig geen diensten

In dit overzicht staan de gegevens van de diensten voor zover bij de redactie bekend op 13 april 2021.
Belangrijke mededeling bij de kerkdiensten
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).
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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

GEZOCHT
Organist voor de Open Kring
Voor ca. 15 zondagen per jaar,
vergoeding volgens richtlijnen PKN.

Heeft u belangstelling? Voor meer informatie kunt u
De Lange Slagen 27, 8131 DP Wijhe
Tel. 06-41988269 | info@schildersbedrijfbredewout.nl

www.schildersbedrijfbredewout.nl

contact opnemen met de scriba van de Open Kring via:
scriba@openkring.nl
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GEZOCHT
Coördinator Kerkelijk Bureau
Voor 32 uur per week
verbindend - proces, structuur, digitalisering
Mocht je interesse hebben in deze functie,
reageer dan zo spoedig mogelijk via de website
www.metier.nl. Voor vragen kun je contact
opnemen met Ingobert Veen van Metier.

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

BEDANKT!
Veel mensen hebben digitaal meegedaan met
kerkbalans.Dat heeft ons heel veel werk gescheeld.
Juist nu we door Corona geen gebruik konden maken
van vrijwilligers. Heel hartelijk dank daarvoor!
Doe u nog niet digitaal mee en wilt u volgend jaar
ook digitaal mee doen? Geef uw mailadres o.v.v.
naam en adres dan door aan:
administratie@pknzwolle.nl

Liefde voor
het vak,

geïnspireerd
door mensen

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

Brenda
Koper

