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Het thema ‘ommezwaai’ voor de zomer. Vakantie, tijd om eens wat anders te doen, misschien ook
een tijd om andere, mogelijk radicale, keuzes te maken.
Radicaal is een woord dat past bij de apostel Paulus, waarover de meditatie in dit nummer gaat.
Zijn ommezwaai was radicaal, het deed zijn eerste naam verbleken.
We vroegen ds. Almatine Leene, dit jaar Theoloog des Vaderlands en de eerste vrouwelijke
predikant van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt om voor dit nummer het Bijbelverhaal te
schrijven. Het woord ‘ommezwaai’ past goed in haar leven. Ze vindt een prachtige parallel in het
Bijbelboek Ruth.
Vanuit alle acht gemeentes die verbonden zijn aan Gaandeweg is input geleverd voor een artikel
over kerk-zijn in coronatijd, dat door redactielid Saskia Dankers samengesteld werd.
Adriaan Soetevent is hoogleraar micro-economie en kerkt in de Stinskerk, hij kijkt vanuit zijn
expertise naar de gevolgen van de coronapandemie. Hoe verder met samenleving en kerk?
Johan ter Beek, theoloog en vernieuwer, denkt ook na over de toekomst van de kerk en geeft zes
ommezwaaimogelijkheden.
Els van de Kamp schrijft in dit nummer openhartig over de ommezwaai in haar leven: van een
niet-kerkelijke opvoeding naar een keus voor het christelijk geloof en kerk.
Op de voorplaat en hierboven ziet u de stilstaande schommels van Maze de Boer, die te zien zijn
in de Anningahof (kijk voor meer informatie op pagina 17).
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Het herfstnummer heeft als thema ‘Stille groet’ gekregen en voor het nummer dat aan het einde
van het jaar verschijnt, kozen we voor: ‘Verborgene die bij ons zijt’ (uit NLB 653). Wilt u een
bijdrage leveren? Neem dan contact op via het redactieadres.

Aandacht voor

Vol vreugde bieden wij u dit nummer aan, met mogelijk hier en daar een ommezwaai in uw
denken tot gevolg. Een goede zomer!

Berichten uit de wijkgemeentes

Cor Baljeu, hoofdredacteur

Column (Martin Jans)
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Gaandeweg is het magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de
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Aanleveren kopij en foto’s:
De volgende Gaandeweg verschijnt in de tweede week van september 2021 en loopt tot en met zaterdag
13 november 2021. Artikelen dienen uiterlijk zaterdag 14 augustus 2021 te zijn aangeleverd bij de redactie
via: kerkbladgaandeweg@gmail.com of schriftelijk bij het Kerkelijk Bureau. Wijkberichten kunnen tot en
met 21 augustus 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.
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‘Vogel-figuur’, gemaakt voor het Vrije vogelpad door Anneke Mensink (zie ook GW 5, 2020)
foto: Tineke Vlaming

Ommezwaai: radicale verandering, zegt Van Dale. In
de Bijbel staan veel radicale veranderingen. Een spectaculaire en radicale verandering is de bekering van
Saulus naar Paulus. NLB 189 vat het bondig samen, van
couplet 1: Hij wil mensen op gaan jagen, die de naam
van Jezus dragen, naar de laatste zinnen van het derde
en laatste couplet: Paulus die is omgekeerd heeft ons
Jezus’ weg geleerd.
Van Saulus naar Paulus, een radicale verandering. Saulus
is mogelijk vernoemd naar de eerste koning Saul, een
jaloerse koning. Jaloersheid die deze koning een bittere
nasmaak geeft, een koning die daardoor geen levensvreugde meer kent en het de ander ook niet gunt. Was
het jaloersheid? Jaloersheid vanwege de onstuimige
groei van het aantal volgers van Jezus? Hoe het ook
zij: Saulus probeerde de prille christelijke gemeente te
vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun
huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis (Handelingen 8, 3). Op weg naar Damascus om dit
werk te vervolgen was daar … plotseling een bliksemschicht: Saulus valt op zijn gezicht. (NLB 189: 1).
Saulus raakt verblind, drie dagen lang, als Paulus gaan
zijn ogen open. De naam Paulus laat zien in wiens dienst
hij staat, Paulus betekent ‘de kleine’, alsof hij zeggen wil:
het gaat niet om mij, maar om Hem die ik verkondig.
Saulus de Jezusbestrijder is Paulus de Jezusverspreider
geworden, een radicale verandering. Als Paulus zal hij
zich ontwikkelen tot de meest invloedrijke persoon uit
de geschiedenis van de kerk. Een theoloog, een zendeling en een religieus genie, die in zijn brieven het fundament legde waarop later de christelijke theologie wordt
opgetrokken.
In zijn brief aan de Romeinen (8, 22) schrijft hij een
stukje dat zo overgeplaatst kan worden naar het heden:
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Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. Nee, de Bijbel is geen verleden
tijd, het is een tegelijkertijd.
Corona doet ons onze kwetsbaarheid beseffen. De voorspellingen ten aanzien van de gevolgen van de klimaatverandering zijn zo nodig nog bedreigender. Klimaatverandering wordt veroorzaakt door zonneactiviteit,
vulkaanuitbarstingen, meteorietinslagen, toename broeikasgassen. Over dit laatste, daar heeft de mens de hand
in. Het wordt daardoor warmer op aarde. De groei- en
bloeiseizoenen beginnen hierdoor vroeger. Leefgebieden
van dieren en planten veranderen. Dieren en plantensoorten sterven uit, zij vertrekken uit hun leefgebied,
of hun leefgebied wordt juist groter. Meer extreem
weer, zoals stortregens, stormen, of lange drogere en
hetere perioden. Gevaar van overstromingen, tekort aan
drinkwater en voedsel, hierdoor klimaatvluchtelingen.
Als gevolg van een toegenomen vochtig klimaat meer
luchtwegproblemen en allergieën. Door veranderingen
in temperatuur, vochtigheid en neerslag krijgen infectieziekten meer ruimte.
Bovenstaande alinea is geen Bijbelse apocalyptische
voorspelling van rampen die ons te wachten staan, maar
de samenvatting van een bezoek aan de website van de
rijksoverheid. Het is een sombere opsomming, maar
deze maakt ons bewust dat we radicaal onze levensstijl
moeten veranderen, een ommezwaai. Paulus heeft laten
zien dat het kan, nu de wereldbevolking nog. Wanneer
gaan onze ogen open?
Ds. Cor Baljeu,
Predikant PGZ, Open Kring

In deze rubriek geeft de redactie het woord aan iemand van buiten
de PKN. Dit keer is dat Almatine Leene, zij is predikant van de
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, De Open Poort, in Hattem, docent
aan de opleiding Theologie van de Zwolse Hogeschool Viaa en de
huidige Theoloog des Vaderlands.

foto: Tineke Vlaming

Geïnspireerd door Ruth
Op 26 juni 2020 kreeg ik een beroep van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Hattem-Noord. Die dag betekende
een grote ommezwaai in mijn leven en dat van mijn man
en kinderen.
Ik woonde op dat moment al zestien jaar in Zuid-Afrika,
mijn man zijn hele leven. Destijds was ik op het vliegtuig
gestapt voor een stage van zes maanden, omdat ik niet
goed wist wat ik in Nederland moest doen met mijn studie
theologie. De ambten in de Gereformeerde kerk vrijgemaakt waren gesloten voor vrouwen. Het beeld dat ik toen
had van de PKN was dat van een liberale kerk en daarom
zag ik het niet zitten om daar aan de slag te gaan (wees
gerust, inmiddels heb ik daar goede contacten opgebouwd
…). In Zuid-Afrika kreeg ik een mooie kans om verder te
studeren en aan de slag te gaan als predikant. Maar toen
het beroep uit Nederland kwam, kon ik dat niet weigeren,
vooral omdat we daarin echt Gods leiding bemerkten.

Ruth
Toen mijn man en ik elkaar trouw beloofden, deden we
dat met de woorden uit het Bijbelboek Ruth: ‘Waar jy
gaan, sal ek gaan, waar jy slaap, sal ek slaap; jou volk is
my volk en jou God is my God’. Ik in het Afrikaans, hij
in het Nederlands. De woorden van Ruth betekenden een
grote ommezwaai in haar leven en in dat van haar schoonmoeder. Ze liet haar familie achter en wist niet wat haar

te wachten stond. Maar uit haar woorden blijkt dat ze haar
schoonmoeder trouw wilde zijn. Je weet nooit precies wat
een grote ommezwaai brengt, maar weten dat God erbij
is, maakt een groot verschil. Voor Ruth bracht het veel
goeds, maar het is vast niet makkelijk geweest.

Vertrouwen
In het afgelopen jaar hebben veel mensen te maken gehad
met een ommezwaai: werken vanuit huis, geen werk,
scholen dicht, ziek worden, niet kunnen reizen. Dat was
niet makkelijk en vroeg veel, met name vertrouwen. In
de overheid, in jezelf, in de ander. Maar ook op God.
De kwetsbaarheid van het leven en van de aarde roept
vragen op. Kun je daar dan mee naar God toegaan? In
de wetenschap dat God trouw is en te vertrouwen is?
Omdat God zegt: ‘waar jij gaat, daar ben Ik’. Hoe groot
de ommezwaai ook is! Wat is het heerlijk om te kunnen
vertrouwen op Iemand die ook te vertrouwen is. Dan kun
je elke ommezwaai aan. Of je nu verhuist van Zuid-Afrika
naar Nederland, of in je persoonlijke leven. En wat is
het dan mooi als je net als Ruth je kunt verbinden aan de
ander, zodat degene weet: ‘je staat er niet alleen voor’.
Zoals het voor mij enorm veel betekent dat mijn man
samen met mij dit nieuwe avontuur aangaat. Geïnspireerd
door Ruth.
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Tot wij weer elkaar ontmoeten …
Kerk-zijn in een pandemie
Ongeveer zestien maanden geleden werden in onze kerkelijke gemeenten de laatste ‘normale’ diensten gehouden.
In de eerste weken van de eerste lockdown was het behelpen, aanpassen en improviseren, zo was te lezen in het
artikel in het meinummer van vorig jaar. Hoe staan onze
wijkgemeentes er nu voor: welke veranderingen en initiatieven hebben plaatsgevonden en welke daarvan zijn
blijvend, wat vond men terugkijkend het zwaarst van de
afgelopen periode en hoe kijkt men naar de toekomst?
Gaandeweg vroeg het aan de wijkgemeentes. Saskia
Dankers stelde dit artikel samen.

Erediensten
Van geen kerkgangers naar dertig en daarna opschaling,
maar van december tot april opnieuw geen kerkgangers.
Gemeentezang was sinds maart 2020 niet mogelijk, maar
vanaf december werd ook afgeraden voorzangers in te
zetten. Mondkapjes deden in de kerk haar intrede. Inmiddels mag er gelukkig weer meer, maar gemeentes moesten
het afgelopen jaar flexibel zijn.
In alle wijkgemeentes van de PGZ worden de diensten
nu ook met beeld uitgezonden en er wordt goed gekeken.
De professionaliteit van de beelduitzendingen is toegenomen, zowel door betere apparatuur als meer ervaring.
Alle gemeentes geven aan dat de beelduitzendingen een
blijvertje zijn en zijn vol lof over hun techniekteams. Al
is het voor sommige predikanten best lastig om tijdens
de dienst zowel de kerkganger als de mensen thuis te
bedienen. In de Protestantse Gemeente ‘De Hoofdhof’ is
het voorgekomen dat de voorgaande predikant in quarantaine zat. Desiree Lips (De Hoofdhof): “Dan werd voor de
oplossing gekozen om de preek ter plekke of op locatie
– coronaveilig – op te nemen en tijdens de viering in te
passen. De rest van de viering werd opgevangen door
gemeenteleden.”
In veel gemeenten is er speciale aandacht voor het aansteken van een kaars. In de Open Kring en in De Hoofdhof
wordt een ‘gemeentekaars’ aangestoken als teken van
betrokkenheid bij elkaar, nu men niet samen kan komen.
De kijkers thuis worden ook uitgenodigd een kaars aan
te steken. In de Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG)
is er sinds Pasen een Reispaaskaars (zie foto). Ds. Margo
Jonker: “Deze kaars is in de Paasnacht ontstoken en toen
de gemeente in gegaan. De kaars kan een paar dagen bij
gemeenteleden te gast zijn en dan weer verder reizen.
Daarbij nodigen we ieder uit om in een bijbehorend boekje
de ‘kaarsmomenten’ op te schijven. Zo verbinden we ons
met het licht, maar ook met elkaar.”
Het gebrek aan gemeentezang werd in de loop van 2020
in vrijwel alle gemeentes opgelost door voorzangers. Nadat
dit werd afgeraden, werd vervanging gevonden in het
voordragen van liederen tijdens muziekspel. Een deel
van de gemeentes (onder andere Stinskerk, OosterkerkAdventskerk) is gestart met het tonen van opnames van
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De reispaaskaars van de Evangelisch-Lutherse Gemeente

Nederland Zingt (EO) en materiaal van KRO-NCRV.
In De Hoofdhof wordt gebruikgemaakt van YouTube,
maar ook van eigen gemaakte filmpjes en vlogs. In de
Oosterkerk-Adventskerk worden naast filmpjes ook afbeeldingen en kunst gebruikt. In sommige gemeentes zijn er
interactieve momenten tijdens de dienst. Ds. Elly Urban
(Oosterkerk-Adventskerk): “Vanaf het najaar 2020 hebben
we gewerkt met een ‘digitaal aandachtsboek’: via e-mail,
sms en Whatsapp konden mensen – tot 15 minuten na het
begin van de dienst – gebedspunten doorgeven, die door
de predikant dan in de voorbeden worden meegenomen.”
Het kinderkerstfeest moest noodgedwongen ook veelal
digitaal plaatsvinden (Open Kring) of de musical werd
opgenomen en digitaal uitgezonden (Oosterkerk).

Ontmoeting
Digitale koffiemomenten na de dienst zijn populair
(bij Open Kring, Jeruzalemkerk, ELG, Oosterkerk en
Adventskerk). De behoefte aan ontmoeting is groot.
Ds. Gerlof van Rheenen (Stinskerk): “Er wordt veel
gesproken over de tijd na corona en dan vooral over de
vraag of mensen weer in gelijke getale naar de kerk zullen

vinden. Wat zou het mooi zijn als alle generaties weer
samen in de kerk kunnen zitten. Het is ook spannend of de
jongeren weer allemaal de kerkdienst gaan bezoeken, al
hebben we door de club en catechese wel contact met hen.”
Ds. Cor Baljeu (Open Kring): “Na de eerste coronagolf
bleek de koffie-ochtend plotseling in een grote behoefte
te voorzien. Daarvóór kwam er letterlijk een handvol
mensen, na de coronagolf kwamen we niet onder de tien.
Toen de tweede golf eraan kwam, moesten we de deuren
sluiten. Sinds kort zijn we weer begonnen.”

Moeilijk

Jeugd van de Jeruzalemkerk ging suppen

komen. Ik ben daar optimistisch over. Ik merk dat voor
velen de kerk en contact met gemeenteleden een zeer
belangrijke rol speelt. Met name het samen zingen en het
kopje koffie en praatje na de dienst wordt gemist (daar ga
je dan met je preek …). Het is mooi dat via de computer
een dienst gevolgd kan worden, maar persoonlijk contact
blijft voor het merendeel de voorkeur genieten.”
Hoewel de ontmoeting dus wordt gemist, vinden veel wijkgemeentes het lastig inschatten hoeveel gemeenteleden de
weg naar de kerk weer terug zullen vinden. Desiree Lips
(De Hoofdhof): “Voor een aantal mensen zal de drempel
van de kerk door alle beperkende maatregelen erg hoog
zijn geworden. We verwachten niet dat iedereen terug
naar de diensten zal komen. Dit omdat het toch voor een
aantal mensen gemakkelijker is om thuis te kijken.” Waarbij ze wijst op leeftijd en gezondheid.
Ds. Gert-Jan Codée (Jeruzalemkerk): “Door de digitale
diensten zijn er ook mensen die in de afgelopen tijd onze
gemeente hebben leren kennen en inmiddels lid zijn geworden. We hopen echter dat het thuiskijken toch een
surrogaat zal blijven van de echte diensten en dat mensen
niet uit gemak thuisblijven, maar de kerk weer weten te

Veel pastorale gesprekken binnen protestants Zwolle gaan
digitaal of telefonisch, maar dat blijft behelpen. Daarom
wordt soms toch fysiek afgesproken. Hierbij moet altijd
rekening worden gehouden met de veiligheid. Gevraagd
naar wat als het zwaarst aan de afgelopen periode wordt
gezien noemen alle gemeentes de eenzaamheid en het
gebrek aan ontmoeting. Desiree Lips (De Hoofdhof)
verwoordt het zo: “Het is voor veel mensen een eenzame
tijd geweest en nog! De terughoudendheid in onderlinge
ontmoetingen, de angst om ziek te worden of de ander
te besmetten zijn juist het tegengestelde van wat we als
kerkgemeenschap willen zijn: uitnodigend en gastvrij.”
Vooral het vormgeven van uitvaarten waar weinig familie
en vrienden bij mochten zijn was zwaar, geeft ds. Urban
(Oosterkerk-Adventskerk) aan. “Angst voor besmettingen
en angst voor kwetsbare familieleden. Dat gaf verdriet en
spanning.” Daarnaast geeft zij aan: “En er was de uitdaging
voor gezinnen en jongeren, dat de scholen dicht waren en
er verder ook zo weinig mogelijkheid tot ontspanning was.
Dit legde een zware druk op gezinnen. Ook de betrokkenheid bij de kerk was lastiger, omdat gezinnen, kinderen en
jongeren niet veel zin hadden om, na een hele week online
lessen volgen op school of online vergaderen, ook nog
eens online een kerkdienst te volgen.”
Het is soms ook wel moeilijk geweest hoe om te gaan met
de coronaregels in de kerk, geeft ds. Jonker (ELG) aan.
“De een ziet meer mogelijkheden dan de ander, de een
vindt de regels te strak, de andere vindt het belangrijk om
regels te volgen. Binnen de gemeente levert het verschil
tussen ‘rekkelijken en preciezen’ ook wel spanning op.”
Ds. Codée (Jeruzalemkerk): “Het zwaarst was om als
kerkenraad en gemeenteleden goed in contact te blijven
met elkaar. Alleen telefonisch of digitaal contact roept
toch eerder misverstanden op in de communicatie. Ook
heeft het veel energie gevraagd om elke keer weer na te
denken hoe we met alle beperkingen toch zo goed als
mogelijk gemeente kunnen zijn voor alle leeftijden.
Het was ook lastig om de deur dicht te moeten houden,
terwijl we juist zo graag de deur wagenwijd open wilden
zetten, omdat we een goede boodschap hebben in deze
gebroken wereld.”
Kerkenraden moesten afgelopen anderhalf jaar snel scha7
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kelen, terwijl er weinig mogelijkheden waren om fysiek
bij elkaar te komen. Velen geven aan dat digitaal vergaderen wel werkte, maar dat het toch lastig en vermoeiend
was. Er zijn daardoor zaken blijven liggen, zoals ds. Van
Rheenen (Stinskerk) aangeeft: “Door corona is de opbouw
van samenwerking met de gemeente rond de Open Kring
goeddeels stil komen te liggen. Het was praktisch bijna
onmogelijk samen te vergaderen en gezamenlijke bijeenkomsten met gemeenteleden organiseren was al helemaal
geen haalbare kaart. De opbouwtijd (drie jaar) die we
gekregen hebben, is daardoor voor een groot deel voorbij
gegaan zonder vorderingen te kunnen maken. Ik hoop dat
de Algemene Kerkenraad aan de wijkgemeenten een jaar
extra de gelegenheid geeft om de samenwerking op te
bouwen, zonder druk van te nemen beslissingen.”

Initiatieven
Er werden veel kaarten geschreven en telefoontjes gepleegd, zowel door kerkenraadsleden, pastorale groepen
en gemeenteleden onderling. Communicatie gaat veelal
via kerkbladen, nieuws- en zondagsbrieven – in sommige
gemeentes nieuw opgezet – en bij wie geen computer had
werden papieren nieuwsbrieven bezorgd. Er werden speciale blogs en meditaties geschreven door zowel predikanten
als gemeenteleden.
In veel gemeentes gingen vergaderingen, kindernevendiensten, tienerdiensten, maar ook catechisaties, cursussen
en gespreksgroepen digitaal. Ds. Hélène Evers (Sionskerk):
“Van de 30+-kring vonden ouders met kleine kinderen
het reuze handig, omdat beide ouders zo mee konden
doen en tegelijk geen oppas hoefden te regelen. Uniek
was afgelopen seizoen dat ook enkele familieleden van

catechisanten, die ver weg wonen, mee hebben gedaan
aan de belijdeniscatechisatie. Een ervan woonde zelfs in
het buitenland. Met deze hybride vorm van aanbieden,
dus zowel fysiek als online gaan we in het nieuwe seizoen
verder. Online contact hebben was aan de ene kant fijn,
omdat we zo toch met elkaar over het geloof en ons leven
konden spreken. Aan de andere kant misten we het echte
contact en was deze manier vaak ook vermoeiend.”
Er werden bloemen, boekjes en andere attenties uitgedeeld,
zowel aan gemeenteleden als daarbuiten. Ook werden er
paasbroden uitgedeeld aan de ouderen uit de gemeente
(Oosterkerk) of iedereen die ingeschreven staat (alle 700
adressen van de Stinskerk). Dergelijke acties leverden veel
positieve reacties op.
De eigentijdse Passion kon niet in de Oosterkerk worden
opgevoerd. De dirigent en pianist hebben de muziek
vooraf ingespeeld en gezongen, en alle koorleden hebben
de eigen partij thuis ingezongen en opgenomen. Hiervan
is een compilatie gemaakt, die op Goede Vrijdag online is
uitgezonden.
De Open Kring had een Paaschallenge georganiseerd. Via
QR-codes, hangend op ramen van gemeenteleden, werd
men al wandelend in Stadshagen door het lijdens- en Paasverhaal geleid. Helaas zat het weer niet mee.
In de Stinskerk was er op Stille Zaterdag een gezellige
activiteit voor de Stinskids en kinderen die toevallig langs
kwamen mochten ook meedoen. Zowel in Westenholte
als in ’s-Heerenbroek werden een heleboel chocolaatjes
gevonden (zie foto). Na afloop was er voor alle kinderen
een tasje met een Paaswerkje, een boekje, nog meer lekkers en voor elk gezin een kwartetspel.
De Hoofdhof deed met Kerst mee aan het ‘engelenproject’,

Activiteit voor kinderen van de Stinskerk: Paaseieren zoeken op Stille Zaterdag

8

waarbij mensen opgegeven konden worden die een hart
onder de riem konden gebruiken. Die ontvingen anoniem
een klein presentje van ‘een engel van De Hoofdhof’. Ook
kon men zich elke vrijdag aansluiten bij een wandeling.
En elke woensdagmiddag is het gebouw open onder het
motto ‘Open kerk’. Men kan dan luisteren naar muziek,
kunst bekijken of een kaarsje aansteken. Wanneer het
weer kan, zal er ook koffie worden geschonken en is er
ruimte voor onderlinge ontmoeting.
Bij de Jeruzalemkerk zijn er verschillende keren uitzendingen geweest van een soort ‘muzikale fruitmand’.
Gemeenteleden konden voor elkaar liederen aanvragen
die dan uitgezonden werden. Een mooie manier om de
ander te laten weten dat je aan hem of haar denkt. En in
De Hoofdhof werd een uitzending georganiseerd onder de
noemer ‘Groeten van’. Men kon vooraf een filmpje insturen met groeten en muziek voor dierbaren. Er wordt aan
gedacht dit nog eens te herhalen.
Voor de jongeren van de Jeruzalemkerk van 12 tot 16 jaar
werden buitenactiviteiten georganiseerd, zoals mountainbiken en suppen (zie foto op pagina 7).
De Evangelisch Lutherse Gemeente zag kans een gemeentezondag te houden. Ds. Jonker: “Vanwege de kleine
groep die in de kerk mocht zijn, hebben we vorig jaar
september een buitenviering georganiseerd. Dat mocht
toen met 100 mensen. In een boomgaard in Genne hebben
we een prachtige viering gehouden, met aansluitend lunch
in de tuin en allerlei kleinschalige activiteiten.” Ook is
in de ELG een pinkstertas uitgedeeld, met dingen om het
Pinksterfeest thuis te kunnen vieren, in verbinding met
anderen en de kerkruimte. Ds. Jonker: “Een prachtige
mobiel (zie foto) werd zo gemaakt door alle gemeenteleden, die als een rode wolk in de kerk kwam te hangen.
Met daarin verbeeldingen van waar een mens warm of blij
van wordt, enthousiast – waar men de geest voelt waaien.”
In juni 2020 is in de Oosterkerk een ronde georganiseerd
van koffiedrinken in kleine groepjes bij gemeenteleden in de
tuin. Ds. Urban: “Na deze eerste succesvolle ronde is een
idee uitgewerkt om dit te herhalen, ‘Koffie Kan’, maar door
de strengere lockdown vanaf september ligt dit plan nog in
de kast, het wordt er vast weer uitgehaald binnenkort!”

Hoe verder?
De samenleving en ook de kerk lijkt stapje voor stapje
terug te keren naar ‘normaal’. De digitale kerkdienst
lijkt in een behoefte te voorzien. Er kijken daarnaar zelfs
meer mensen dan er voorheen naar de kerk kwamen, dus
deze uitzendingen zullen blijven bestaan. Toch is er in
alle gemeentes veel behoefte aan ontmoeting en vooral
ook aan samen zingen. De meeste gemeentes verwachten
daarom wel dat veel gemeenteleden terug zullen keren.
Al zal het nog wel even duren voor we weer schouder aan

Pinkstermobiel in de Evangelisch-Lutherse Gemeente

schouder in de rijen zitten. Een aantal gemeentes verwacht
meer hybridevormen te gebruiken – een mix van digitaal
en fysiek – zowel in de dienst als daarbuiten.
Maar het is niet alleen maar terug naar de situatie van
voor corona. De coronatijd is in sommige gemeentes
gebruikt om na te denken over het beleid. En er wordt
ook nagedacht over andere vormen van gemeente-zijn.
Desiree Lips (De Hoofdhof): “We zoeken naar een nieuwe
vorm van onderling pastoraat waarbij het woord ‘onderling’ belangrijk is in het bouwen en bewaren van onze
geloofsgemeenschap.”
Ds. Urban (Oosterkerk-Adventskerk) verwoordt het zo: “Ik
vind het moeilijk om precies in te schatten hoe de toekomst
er uit zal zien. Het is belangrijk dat we de komende maanden daarover ook met elkaar in gesprek blijven. Dat we
gebruik blijven maken van de creativiteit en flexibiliteit,
die tijdens de pandemie noodgedwongen werd aangeboord
en blijven nadenken hoe we kerk zijn en kunnen zijn.
Sommige dingen kunnen weer als vanouds, andere dingen
misschien ook anders, vernieuwend … De belangrijkste
vraag is in mijn ogen niet: komt iedereen weer terug en
gaan we net zo verder als voor de pandemie? Maar veel
meer de – spannende en uitdagende – vraag: hoe kunnen
we als geloofsgemeenschap verder en van betekenis zijn
voor elkaar en onze samenleving?”
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foto: Adriaan Soetevent

Op de weg terug?
Adriaan Soetevent is bezoeker van de Stinskerk en hoogleraar Micro-economie.
De redactie van Gaandeweg vroeg hem een artikel te schrijven over de gevolgen
van de corona-pandemie, vanuit micro-economische invalshoek. Wat is er veranderd en hoe gaat het straks verder met de samenleving en de kerk?
Dit voorjaar blokkeerde containerschip de Ever Given het
Suezkanaal. Een lezer van NRC Handelsblad zag hierin
een metafoor voor de situatie waarin de mensheid zich bevindt: “Te veel, te groot, en het loopt helemaal vast.” De
neiging abrupte, opvallende gebeurtenissen te zien als
aankondiging van grote veranderingen omdat “het zo niet
langer kan” lijkt onveranderlijk onderdeel van ons denken.
Vaak loopt de zaak – net zoals bij de Ever Given – na een
aantal dagen weer los.
Het einde van de periode waarin de pandemie de samenleving stillegt, nadert. Hoe gaat het verder? Zal het licht aan
het einde van de tunnel vanuit een andere invalshoek schijnen dan aan het begin? Hoe verwachten economen dat de
post-corona samenleving eruit zal zien? Het stof is nog
niet volledig neergedaald, maar iets valt er wel te zeggen.
Zeker wanneer we kijken naar twee aspecten waarin deze
pandemie zich onderscheidt van andere rampen. Door de
vergaande integratie van de mensheid via wereldhandel
en het internationale verkeer is iedereen ter wereld op
ongeveer hetzelfde moment stilgezet. Daarnaast zijn door
het besmettingsgevaar veel maatregelen gericht geweest
op het beperken van (sociale) contacten. Met het verbieden van samenkomsten en de sluiting van scholen, kerken
en sportclubs is er fors geknipt in de alledaagse sociale
verbondenheid.
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Verandering in tijdsbesteding
Noodgedwongen heeft iedereen zaken anders georganiseerd en de tijd anders besteed. Hoe definitief de breuk
met oude gewoontes is, hangt af van de mate waarin
de aanpassingen de individuele kosten-baten afweging
structureel hebben veranderd. Door de thuisgebondenheid
vanaf maart 2020 zijn bijvoorbeeld veel mensen de meerwaarde van een ruime woning en tuin gaan zien. Eerst
leidde dit tot een omzetpiek bij de bouwmarkten. Nu het
thuiswerken langer duurt, volgt de trend om – in navolging
van schrijvers als George Bernard Shaw – een tuinhuis in
te richten als werkplek. Na zo’n investering is een blijvende voorkeur voor eigen tuin boven kantoortuin snel
ontstaan. Uit onderzoek blijkt dat werknemers post-corona
graag de helft van de tijd thuiswerken, terwijl werkgevers
uitgaan van één dag per week.1 Niet duidelijk is hoeveel
het precies zal worden, maar de trendbreuk met de situatie
voor corona (5% thuiswerken) is duidelijk. Dit zal effect
hebben op het (openbaar) vervoer en vraag naar bepaalde
diensten in met name steden, denk aan hippe koffietentjes.
Ook hebben veel mensen noodgedwongen definitief de
weg naar de online winkel gevonden. Bekend maakt hier
bemind: eenmaal bekend met de online verkoop- en betaalprocedures is er minder noodzaak om terug te gaan naar
de dorpswinkelstraat. Corona heeft hier gezorgd voor een
versnelling van een al bestaande trend en de terugzwaai
zal waarschijnlijk beperkt zijn.

Op zoek naar de verloren tijd
Op andere gebieden is er geen online alternatief of biedt
het alternatief onvoldoende vervanging voor het origineel.
Dit geldt bijvoorbeeld voor het onderwijs.2 Economen kijken zorgelijk naar de langetermijneffecten van de schoolsluiting op leerlingen en studenten.3 Thuisonderwijs is
minder effectief dan regulier onderwijs, wat meer problematisch is voor kinderen in lagere sociaaleconomische
klassen die minder hulp kunnen krijgen van bijvoorbeeld
ouders of via bijles.4 Een jaar minder onderwijs betekent
gemiddeld een 5 tot 10% lager arbeidsinkomen tijdens de
rest van het leven.5 Onderwijs leidt tot gezonder gedrag en
een kleinere kans om ziek te worden.6 Op school komen
kinderen uit verschillende milieus met elkaar in aanraking.
Door dit alles is een toegankelijk en goed functionerend
onderwijssysteem cruciaal voor het creëren van kansengelijkheid en het tegengaan van sociale ongelijkheid. Het
afstandsonderwijs heeft niet alleen geleid tot leerachterstanden, maar waarschijnlijk ook de verschillen tussen
leerlingen vergroot. Door de lange duur van de schoolsluiting en het ontbreken van een goed alternatief zullen de
gevolgen hiervan nog zichtbaar zijn lang nadat de leerlingen zijn teruggekeerd in de klas.

Collectieve actie
De meeste economen zien het tegengaan van klimaatverandering als grootste uitdaging van onze tijd. Klimaatverandering is niet de oorzaak van de pandemie, maar de
pandemie kan wel een kantelpunt zijn in het collectieve
denken over de noodzaak tot aanpassingen in ons gedrag.
Door de pandemie is iedereen op hetzelfde moment gaan
nadenken over hoe we met elkaar en met de aarde omgaan.7
Die gelijktijdigheid maakt het coördineren naar nieuwe
manieren van doen gemakkelijker. Tegelijkertijd kan het
loskomen van vastgeroeste patronen gepaard gaan met veel
instabiliteit en onzekerheid. Met uitgebreide steunpakketten8 heeft de overheid grote delen van de samenleving
financieel-economisch tijdelijk in de mottenballen gelegd.
Met deze garanties is zekerheid en rust gecreëerd. Waar
het financiële sociale vangnet van steun en uitkeringen
goed op orde is, is het de vraag hoe dat andere sociale
vangnet – het ruw doorgeknipte sociale weefsel van
intermenselijk contact – zich zal herstellen.

Ontmoeting
De gemeente heeft bij uitstek een taak in het helpen van
hen die door de pandemie blijvend negatief geraakt zijn
en in het laveren naar een beter maatschappelijk even-

wicht. De gemeente is volgens de kerkorde geroepen tot
het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen
maatschappelijk welzijn en het bevorderen van de zorg
voor het behoud van de schepping. Net als de school is
de gemeente een plek waar van oudsher verschillende
maatschappelijke lagen samenkomen. Ontmoeting is een
belangrijk onderdeel van het samen gemeente-zijn. Niet
voor niets hebben twintig gemeenten in Nederland hun
geloofshuis de naam ‘ontmoetingskerk’ gegeven. Hier –
maar hopelijk ook elders! – ontmoet je God, maar ook
elkaar. Helaas heeft de pandemie de ruimte voor ontmoeting binnen de kerk tot een minimum beperkt. Nu is het
van belang dat we als gemeente elkaar weer terugvinden,
via de oude wegen die opnieuw begaanbaar worden, maar
ook via de nieuwe, deels digitale, wegen die we hebben
ontdekt. Alleen wanneer iedereen op weg gaat, kan de
gemeente, in verbondenheid met God en met elkaar, ervoor zorgen dat we op de coronaperiode niet alleen zullen
terugkijken als periode van stilstand, maar ook als periode
van vooruitgang.
Noten
1 Barrero, J.M., N. Bloom and S. J. Davis (2020): “Why
Working From Home Will Stick,” University of Chicago,
Becker Friedman Institute for Economics Working Paper No.
2020-174
2 Hoxby, C.M. (2018): “Online postsecondary education and
labor productivity,” In: C.R. Hulten en V.A. Ramey (red.),
Education, skills, and technical change: implications for
future US GDP growth. Chicago: University of Chicago Press.
3 Baarsma, B., E. van den Broek, G. van den Berg en C. Teulings (2021): “Langetermijnbelangen worden bij de aanpak
van corona veronachtzaamd,” ESB.
4 Agostinelli, F., M. Doepke, G. Sorrenti and F. Zilibotti (2021):
“When the Great Equalizer Shuts Down: Schools, Peers, and
Parents in Pandemic Times,” NBER working paper no. 28264.
5 Psacharopoulos, G. en H.A. Patrinos (2018): “Returns to
investment in education: a decennial review of the global literature,”Education Economics, 26(5), 445–458.
6 CPB (2016), Kansrijk onderwijsbeleid.
7 Denkers en filosofen brachten recent boeken uit met onheilspellende titels als Schipbreuk der beschavingen en After the
Apocalyps. Economen komen met bescheidener titels als The
Economics of Enough: How to Run the Economy as If the
Future Matters.
8 https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/
2020-2021/never-waste-a-good-crisis.html
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“Leven in geloof is
zo anders dan ik
had meegekregen”
In de afgelopen maand mei was iedere zondagmiddag een
aflevering van ‘Vrijdenkers’ te zien bij omroep HUMAN
op NPO 2. Over het loslaten van religieuze dogma’s en
het vinden van je eigen pad. Afvallige gelovigen aan het
woord. Gaandeweg ging de andere weg: zijn er ook afvallige atheïsten? De redactie vroeg Els van de Kamp haar
verhaal te doen: ‘niet-kerkelijk opgevoed, wel gelovig
geworden en lid van de Stinskerk. Hoe is dat zo gekomen?’
Zij heeft haar eigen verhaal geschreven, bewust zonder
haar foto ter illustratie: ‘… het gaat om mijn verhaal, niet
om mijn gezicht.’
foto: Tineke Vlaming

Ik ben opgegroeid in een gezin waar de kerk geen rol
speelde. Mijn moeder was van huis uit gereformeerd, bij
mijn vader thuis was het geloof geen issue. Ik ben als
baby gedoopt, maar van een christelijke opvoeding was
geen sprake. Er werd thuis niet over het geloof gesproken,
behalve in negatieve zin: de reden waarom ze gestopt
waren met kerkgang.

Leegte
Op mijn twintigste leerde ik Jaap kennen en we kregen
verkering. Om hem en zijn ouders een plezier te doen
ging ik mee naar de kerk.
Na ons huwelijk gingen we in Wezep wonen en bezochten
nog maar zelden de kerk. Toen ik zwanger werd en onze
dochter was geboren, besefte ik dat ik niet wilde dat mijn
kind angst voor de dood zou hebben, iets waar ik in mijn
kinder- en tienertijd veel last van had. Mijn tienertijd bestond hoofdzakelijk uit plezier maken en uitgaan. Ik ervoer
leegte in mijn leven, al wist ik toen niet dat het dat was ...
In de kraamtijd kwam er bezoek van de kerk. Ik stond in
de badkamer voor de spiegel toen de kraamhulp zei dat
er een mevrouw van de kerk was. Op dat moment stelde
ik mezelf de vraag: Wat ga ik nu doen? Kies ik ervoor
om mijn dochter christelijk op te voeden? Dan ga ik naar
de kerk en gaat zij als de tijd daar is naar een christelijke
school. Het grappige is dat de mevrouw met geen woord
gesproken heeft over geloof of kerkgang! Maar de keus
was gemaakt.
Vanaf dat moment werd ik een regelmatige kerkganger.
Ik deed belijdenis en probeerde een weg te vinden om
mijn geloof vorm te geven. Na de maaltijd uit de Bijbel
lezen en bidden hoorde daarbij, hoewel ik het lastig vond.
Ik ging ook zelf in de Bijbel lezen. Onze trouwbijbel was
de Statenvertaling en ik las Openbaringen. Dat gaf een
schok, de wereld zou dus ophouden te bestaan, ik had net
een baby! Wilde ik dat dan wel? Een week lang heb ik er
mee rond gelopen. Tegelijk was er tijdens het lezen een
12

zekerheid in mij: dit ga ik mee maken. Sindsdien leef ik in
die verwachting en weet ik dat wat er ook gebeurt, Hij mij
niet los zal laten.

Groei
We verhuisden naar Zwolle, waar we in Westenholte
kwamen wonen. Daar gingen onze kinderen naar school
en daar is mijn geloof door de jaren heen volwassen
geworden door vrouwen die op mijn pad kwamen, ik
kreeg christelijke vriendinnen, een geestelijke moeder.
Met haar heb ik veel gepraat over het geloof en ik heb
veel geleerd over de inhoud van het geloof, praktische
dingen uit het dagelijks leven. Er was correctie, dat was
en is pijnlijk maar zeer heilzaam. God was en is aan het
werk om mij te vormen naar Zijn beeld. Leven in geloof
is zo anders dan ik had meegekregen. Geloven in God is
sterven aan jezelf, niet meer ik in het middelpunt, maar
Hij. Ik zeg wel eens tegen Jaap: ‘Als ik niet gelovig was
dan had jij mijn leven moeten vervullen, mijn angsten en
onzekerheden zou ik op jou geprojecteerd hebben.’ Dan
zou het leven om mij gedraaid hebben.
Maar nu: ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik
opnieuw geboren en getogen, Hij heeft Zijn licht ontstoken in mijn nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht en zo neemt Hij
voor lief mijn onvermogen’ (Lied 487, LvdK 1973). Er is
een diepe dankbaarheid naar God toe. Ik bid vaak lied 454
(LvdK): ‘Wat zou ik zonder U geweest zijn, hoe zou ik
zonder U bestaan. Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.’ Dat was mijn realiteit
voordat ik tot geloof kwam.

Ieder mens van waarde
Gods liefde is voor iedereen, of je als kind meegegaan
bent met je ouders of op latere leeftijd tot geloof gekomen
bent, voor Hem is ieder mens van waarde, daarvoor is
Jezus op aarde gekomen om van die liefde te getuigen.

foto: Tineke Vlaming

Met een andere blik
In deze uitgave van Gaandeweg komt onder andere aan
de orde in hoeverre de coronapandemie het afgelopen jaar
heeft geleid tot een ommezwaai in het kerkelijk werk.
Welke veranderingen zijn opgetreden of welke aanpassingen zijn gedaan? Missen we mensen?
Bij het begin van de pandemie in het voorjaar van 2020
waren er helpende handen te over. Mensen die de eindjes
juist op dat moment niet aan elkaar konden knopen, melden zich bij de hulpverlening. Als Diaconie hebben we
passende hulp kunnen bieden. Door samenwerking in de
Coalitie Noodhulp Zwolle heeft de Diaconie adequate
hulp kunnen verlenen.
Een jaar later lijken deze mensen van de radar te zijn
verdwenen. Wat is er in een jaar veranderd? Het kan niet
waar zijn dat hun problemen zijn opgelost of dat er geen
problemen zijn bijgekomen.
We denken niet dat de mensen of hun situatie veranderd
zijn. Wellicht is het een vorm van berusting bij deze
mensen. Een bijdrage van een hulporganisatie heeft even
geholpen. Voor de lange termijn was het waarschijnlijk
onvoldoende en is hun leven niet structureel veranderd,
maar nog uitzichtlozer geworden, er vindt geen verandering plaats.
Diaconale hulp is vaak gericht op barmhartigheid. Er
heeft zich een ramp voltrokken en er is direct hulp nodig.
Geschokt door de beelden wordt er dan gul gegeven. Een
jaar na de ramp is het op de plek des onheils niet echt veel
beter. Veel hulp is een pleister plakken zonder dat er daadwerkelijk wat verandert. Op deze manier maak je mensen
afhankelijk en bevestigt hen in hun bestaan zonder perspectief of toekomst te bieden. Daarom is diaconaat niet
alleen het doen van barmhartigheid, maar ook het doen
van gerechtigheid. Daarbij gaat om creëren van een situatie waarin mensen zelf in hun levensonderhoud kunnen
voorzien en hiervoor niet afhankelijk zijn van anderen.
Dit doet recht aan hun menswaardigheid.

Een nieuw gezichtspunt in het diaconaat is aandacht voor
inclusie. Dat zegt de nieuwe bijzonder hoogleraar Diaconaat Thijs Tromp. Hij beschouwt dit als één van de speerpunten van het diaconaat. Hij is dit op het spoor gekomen
na het bezig zijn met de inclusie van mensen met een
verstandelijke beperking. Voor deze groep mensen was en
is het lastig om deel uit te maken van een gemeenschap.
Theologisch is er weinig aandacht voor dit thema. Het
gaat om inclusie, erbij horen. Mensen die in de marge van
de samenleving terecht zijn gekomen weer terugbrengen
in die samenleving en voluit laten meedoen is een thema
dat principieel thuishoort binnen kerk en diaconie. Het
gaat om inclusie van mensen die worden buitengesloten,
omdat ze een andere huidskleur hebben, mensen die niet
kunnen voldoen aan de standaard die de buitenwereld
oplegt of mensen die uit een ander land komen. Ieder
mens is schepsel van God en hoort erbij.
Deze bijdrage is geschreven in de week na Pinksteren. In
de kerken komt de Schriftlezing dan vaak uit het boek
Handelingen. In Handelingen 3 staat de geschiedenis van
de verlamde man. Petrus en Johannes ontmoeten hem bij
de poort van de tempel. Ze geven hem geen geld, maar
wat ze wel hebben, geven ze. In de naam van Jezus pakt
Petrus de man bij zijn rechterhand en richt hem op.
Ieder mens kan dit doen, iemand bij ‘zijn rechterhand
pakken’. Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Het
gaat om iets geven van jezelf. Ook de ander wil gezien
worden en erkend worden in zijn/haar bestaan. Dit vergt
vaak een andere blikrichting, je omkeren, misschien wel
bekeren.
Wim van Ree, diaconaal consulent
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Ommezwaai Zwolle: Kerk na Corona?
Johan ter Beek is theoloog en is al jarenlang betrokken bij
vernieuwende vormen van kerk-zijn. Voor de PKN houdt
hij zich bezig met monastieke initiatieven voor jongeren
en jong-volwassenen. In Zwolle is hij projectleider van
OpenUp: de inhoudelijke pijler van het Academiehuis
Grote Kerk in Zwolle. In dit artikel schrijft hij over zijn
visie op het thema ‘ommezwaai’.
De coronacrisis is een versneller van processen die al lang
gaande zijn: kerken zijn net als alle andere verenigingen
nauwelijks nog een vindplaats van zingeving en spiritualiteit voor jonge generaties. Door de huidige crisis zal dit
proces alleen maar versnellen. De crisis laat zien dat onze
maatschappij kwetsbaar en gepolariseerd is en meer dan
ooit behoefte heeft aan compassie, duurzaamheid, spiritualiteit en betekenis. In die zin is het dus geen ommezwaai.
De vraag aan de kerk is echter wel belangrijk: kan zij
zelf een ommezwaai maken naar een wereld in nood? Als
innovatiespecialist in de Protestantse Kerk experimenteer
ik al jaren met nieuwe vormen van kerk-zijn. Uit ervaring
weet ik dat innovatie niet voor iedereen goed is. Het is ook
belangrijk om het oude-vertrouwde kerk-zijn op enkele
plaatsen te behouden. Mijn eigen vader is bijna 80 en in
mijn gesprekken met hem blijkt wel dat hij niet op zo’n
ommezwaai zit te wachten. En dat is ook goed!
Welke ommezwaai is er echter wel mogelijk en hoe
kunnen we dit in Zwolle realiseren? Ik noem zes (zwaai-)
richtingen waar we mee aan de slag kunnen gaan.
1. Ommezwaai naar een tussenruimte
Zwolle kent veel progressieve stedelingen en veel orthodoxe kerken. De PKN zou juist in de ruimte daartussen
enorm veel kunnen betekenen. Veel jongvolwassen zoeken ruimte voor zingeving en spiritualiteit die niet te veel
is ingekleurd door sterke overtuigingen. Ze zeggen “ik
ben niet gelovig”, waarmee ze het grote verhaal van het
14

foto: Tineke Vlaming

christendom en kerkelijk belijden bedoelen. Er volgt echter altijd een ‘maar …’: “maar ik ben wel op zoek naar
een goed leven”, “maar ik sta wel open voor spiritualiteit”,
“maar ik zoek rust in mijn volle leven”, “maar ik wil de
wereld wel graag mooier maken”.
2. Ommezwaai in fysieke ruimte
De kerk is echter niet de plaats waar dit ‘maar’ van jongvolwassenen wordt gezocht. Kerkmensen kunnen echter
wel naar nieuwe plekken gaan om het gesprek over dit
‘maar’ aan te gaan. Een goed voorbeeld is het project
Eenvoud van het Dominicanenklooster, waar allerlei
soorten mensen samenkomen rondom eenvoud: oefenen,
ontmoeten en praten. Ook het Academiehuis kan straks een
nieuwe fysieke ruimte worden voor ontmoeting, oefening
en verwondering. Maar denk ook aan huiskamers, cafés,
theaters, moestuinen, bossen, bootjes of wandelroutes.
3. Ommezwaai in mentale ruimte
Behalve een andere fysieke plek moet er een nieuwe
‘mentale’ ruimte ontstaan. Nieuwe woorden die verwijzen
naar zingeving en spiritualiteit. In de landelijke protestantse kerk experimenteren we met het model Out, Up, In
(afgekort als OUI). Deze drie woorden staan voor deelgebieden van het hele leven. Up: Het grotere verhaal waar
je deel van uitmaakt, Out: de relaties met anderen en de
wereld en In: het verhaal van je eigen leven. Door deze
drie gebieden neutraal te benoemen, scheppen we een
nieuw speelveld voor zingeving en spiritualiteit.
4. Ommezwaai in eigenaarschap en participatie
We hebben deze nieuwe mentale ruimte getest onder seculiere twintigers zonder enige of met heel weinig banden
met kerk en christelijk geloof. Ze zijn erg enthousiast en
willen graag meedoen onder enkele voorwaarden. a) Ze
willen alleen meedoen als kerk en christendom niet de
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Beweging vanbinnen
Hij was een veelbelovende voetballer: Splinter de Mooij. Op
zijn twaalfde werd hij door Feyenoord gescout en een jongensdroom werd werkelijkheid. Nu is hij negentien en heeft hij
een profcontract afgewezen. Nee gezegd tegen een carrière
als voetballer in de Kuip en, wie weet, later in London of
Madrid. In de coronatijd had hij zich afgevraagd: Wat wil ik
met mijn leven? Er sluimerde een verlangen diep vanbinnen
dat in het afgelopen jaar bovenkwam.

enige afzender is. Ze moeten dus ook ervaringen kunnen
krijgen en oefeningen kunnen doen als er andere afzenders
meedoen. De kerk mag echter wel een van de aanbieders
zijn. b) Ze willen meedoen als ze echt eigenaar en participant zijn van een beweging. Zelf vragen stellen, zelf
mee organiseren en beslissingen nemen, zelf produceren.
Kerken kunnen dus niet langer zichzelf zien als eindverantwoordelijke, maar zullen dit moeten loslaten.
5. Ommezwaai naar nieuwe organisatievormen
Kerken zullen op zoek moeten naar nieuwe organisatievormen waarin de bovenstaande verandering tot bloei kan
komen. Kerken in Zwolle zullen die ommezwaai niet bereiken door daar top-down over te ‘waken’. Het is daarentegen belangrijk om te kijken welke elementen je als kerk
graag zou willen weggeven. Wat kan ik als cadeau inbrengen in een nieuwe werkelijkheid? Denk dan: spirituele oefeningen, een lezing, muziek, persoonlijke liefde en
aandacht, diaconale zorg, et cetera. Maar zoek voor deze
elementen een nieuw platform naast de bestaande kerk.
6. Ommezwaai in nieuwe verbindingen
Als laatste is het belangrijk om te zoeken naar nieuwe
verbindingen. De kerk was als instituut een verbinding in
zichzelf: een vereniging, een fysieke ontmoetingsplaats,
een organisatie met leden. Daar zullen nieuwe verbindingen voor in de plaats moeten komen. En denk dan niet
te snel aan digitale of online verbindingen. Dat is slechts
een klein deel van de oplossing. We moeten op zoek naar
echte ontmoetingen, fysieke plekken, nieuwe relaties. In
die ommezwaai kan er misschien een heel nieuwe kerk
ontstaan.

In september begint hij aan een studie geneeskunde in Amsterdam. Hij wil arts worden. Het genezen van een patiënt
op de intensive care lijkt hem mooier dan scoren in een
volle Kuip. De ontlading bij het maken van een doelpunt kan
niet op tegen het geluk van een medemens die in leven blijft.
Hij maakt een ommezwaai: van een voetballeven dat vooral
draait om hemzelf, naar werken in een ziekenhuis waarin het
om een ander zal gaan.
Hij is niet de enige. Ik kom veel jonge mensen tegen die deze
ommezwaai meemaken. Niet zozeer van het voetbalveld naar
een ziekenhuis, maar wel van een wereld waarin het vooral
om jezelf draait, naar van betekenis zijn voor anderen. In het
begin van hun studie gaat het vaak om henzelf. Wie ben ik?
Ze vergelijken zich met anderen, zoeken naar zichzelf. Er is
veel aandacht voor ‘je talenten’, ‘wat je zelf echt wilt’. Dat,
terwijl veel studenten hun studie diep vanbinnen niet alleen
voor zichzelf willen doen. Maar er wordt niet altijd gevraagd
naar wat ze willen betekenen, en voor wie. Of aan welk groter doel ze willen werken. Dat kan met alle studies, of het nu
ICT is, de pabo of communicatie. De vraag is vaak hoe je
die verbinding concreet kunt maken.
Nee, een ommezwaai hoeft niet te gaan via een radicale
stap aan de buitenkant van je leven. Het meest radicale is
de beweging vanbinnen: van denken vanuit jezelf naar denken van jezelf in relatie tot de ander. Anderen die je kent of
nooit zal ontmoeten, maar waar je wel een bijdrage aan wilt
leveren. Soms duurt het even, soms is het er opeens, deze
ommezwaai. Door het vinden van een plek waar jouw eigen
talenten verbonden raken met wat de wereld nodig heeft.
ds. Martin Jans
studentenpastor Windesheim, ArtEZ, Hogeschool KPZ
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Aandacht voor

Glas-in-lood raam in de Hoofdhof, foto: Ab Kasper

De Hoofdhof elke woensdagmiddag open
Sinds augustus 2020 opent Protestantse gemeente ‘De Hoofdhof’ (Kerkweg 26, Berkum) elke woensdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur haar deuren voor iedereen die even rust zoekt. Er is altijd een gastvrouw of een gastheer aanwezig. In de hal van de
kerk hangen foto’s of kunstwerken aan de muur. In de kerk staat een kaarsenstandaard waarbij een lichtje kan worden aangestoken. Ook is er altijd muziek te beluisteren. In de kerk staan een orgel en een vleugel. Beide instrumenten worden vaak bespeeld,
soms ook tegelijk. Het actuele rooster voor de Open kerk hangt buiten op de publicatieborden voor De Hoofdhof en voor het
woonzorgcentrum Berkumstede. Verder is er een stilteruimte waar men in alle rust kan gaan zitten om te bidden of te mediteren.
In de kerk kan iedereen coronaproof een plek vinden.

Vredesweek
In 2021 is de landelijke Vredesweek van
18 tot en met 26 september. Dit jaar is
gekozen voor het thema ‘Inclusief samenleven’.
Iedereen kent wel het gevoel er even niet
bij te horen en te worden uitgesloten.
Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet
gehoord worden en dat ze geen onderdeel
uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er
recht wordt gedaan aan iedereen.
Tijdens de Vredesweek zullen er ook in
Zwolle allerlei activiteiten zijn om bij
Zwollenaren het denken over vrede en
inclusiviteit te bevorderen en om nieuwe
verbindingen te leggen tussen mensen.
Het Vredesplatform Zwolle stemt vredesactiviteiten op elkaar af. Ook zorgt het
vredesplatform voor het bekendmaken
van vredesactiviteiten in de stad.
Daarvoor maakt ze jaarlijks een flyer met
een overzicht van alle activiteiten in de
vredesweek. Op de website
www.vredesplatformzwolle.nl vindt
u het hele jaar door vredesberichten
en -activiteiten en ook het complete
Vredesweekprogramma.
Jaarlijks organiseert het Vredesplatform
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Zwolle met partners in de stad een Walk
of Peace. Tijdens deze wandeling is er
aandacht voor initiatieven in een wijk die
tot vreedzaam samenleven leiden. Dit jaar
is de Walk of Peace op 18 september in
de wijk Dieze. Vredesplatform hoopt dat
het dit jaar een landelijke Walk of Peace
wordt, samen met PAX en de Landelijke
Raad van Kerken.

Len Munnik maakt elk jaar een cartoon bij het
thema van de Vredesweek (dit jaar: Inclusief
samenleven)

Boek over Thomas a Kempis en studiemiddag
Op zaterdag 24 juli 2021 vindt in het Academiehuis/de Grote Kerk een studiemiddag
plaats rond de betekenis van de Moderne
Devotie anno 2021. Het is dit jaar 550
jaar geleden dat Thomas a Kempis overleed te Zwolle (25 juli 1471). Tijdens de
studiemiddag zal ook de presentatie van
het boek ZWOLLE met Thomas op de
A28 van auteur Henk Olde worden gepresenteerd.
Ds. Henk Olde heeft 114 limerick-achtige
gedichten geschreven over evenzovele bijzondere locaties in Zwolle en omgeving,
waar het gedachtengoed van Thomas a
Kempis zichtbaar en voelbaar is.
Coby Zandbergen: “Observeren, combineren, interpreteren: het zijn de elementen
die Henk Olde, ludiek met een traan en
een lach, heeft benut om tot dit boekwerk te komen. Dat kan alleen als het op
ervaringen berust die een leven lang zijn
opgebouwd. Ervaringen uit een lange
loopbaan en de interesse voor het vinden
van de oorsprong van ontwikkelingen.
Dat een rijke historie daarbij persoonlijke inspiratie heeft geboden tot dit werk,
maakt het beeld compleet. Beeld, geschie-

denis en de interpretatie in de vorm van
gedichten, limericks, maakt het tot een
zeer lezenswaardig geheel, tot een beleving die uitnodigt en prikkelt.
Juist deze vorm brengt jong en oud tot het
besef voort te leven op de wijsheid die
voorouders hebben opgebouwd, en die
zichtbaar blijft in monumenten en gedenktekens. En daardoor leren en ontwikkelen
wij ons voortdurend.”
Aan de studiemiddag werken onder andere
Mink de Vries van Stichting Thomas a
Kempis, Coby Zandbergen van het Academiehuis, publicist en schrijver Jan Oegema,
de voormalige stadspastor Mariska van
Beusichem en Henk Olde mee. De bijeenkomst is van 14.00 tot 16.00 uur.
Mail uw opgave voor de studiemiddag
en/of intekening op het boek naar:
ThomasA28@ziggo.nl.

Limerick bij de voorplaat:
Zesbaans over water Zwolle voorbij
zonder iets te ervaren daarbij.
Drie tot vijfmaal in of uit
als kieuwen ademend in de voor-uit.
Quo Vadis? Waarvoor rij jij?

Bij de voorkant
Op de voorkant van deze editie treft u een foto aan die Tineke
Vlaming maakte in de Anningahof te Zwolle. Het betreft het
kunstwerk Swing, swung, swung dat Maze de Boer in 2020
maakte. Het zijn niet zomaar schommels, maar ‘stilstaande
schommels’.
Toelichting bij het kunstwerk: “In de tijd van COVID-19
waarin we in onze bewegingsvrijheid worden beperkt, lijkt
de tijd stil te staan. Schoolpleinen en speeltuinen waren leeg
en schommels hingen roerloos in de wind. Swing, Swung,
Swung is een schommel die bevroren is tussen verleden,
heden en toekomst. Toen de wereld door het uitbreken van
het coronavirus op slot ging, bleef deze schommel even hangen op het moment dat het sociale leven stil stond.”
De site van Beeldenpark Landgoed Anningahof (Hessenweg,
aan de rand van Zwolle) is www.anningahof.nl, meer informatie over Maze de Boer staat op www.mazedeboer.nl.

foto: Tineke Vlaming
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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

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.

Op kamers? Verhuizing?
Ga je studeren en op kamers in een andere stad, bedenk
dan dat het lidmaatschap van de kerk meeverhuist. Je
wordt automatisch lid van de kerk, die gevestigd is in het
gebied waar je komt te wonen. Wil je lid blijven van je
oude kerk, geef dit dan even door aan het kerkelijk bureau:
administratie@pknzwolle.nl of telefonisch: 038-4217596.

foto: Tineke Vlaming
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Bij de kerkdiensten

foto: Tineke Vlaming

Zomervespers in de Grote of St. Michaëlskerk
Al verscheidene jaren zijn er in de maanden juli en augustus oecumenische vespers in de Grote Kerk. We zijn blij dat we voorgangers
uit diverse (wijk)gemeenten bereid hebben gevonden weer mee te doen. Hoewel de restauratiewerkzaamheden nog lang niet afgerond zijn, kunnen we na vele maanden eindelijk weer samenkomen in ‘onze’ kerk. De vieringen beginnen steevast om 19.00 uur.
Medewerking wordt verder verleend door Toon Hagen en leden van de Michaëlscantorij. Ook als we nog niet weer allemaal mogen
zingen, zijn we in ieder geval verzekerd van zang.
Elk jaar hebben we een thema. Dit jaar komen er gelijkenissen aan de orde. De meeste staan in het Nieuwe Testament, maar ook
het Oude Testament biedt gelijkenissen. Beeldende en vaak prikkelende verhalen die tot nadenken willen stemmen, gewetens willen
scherpen, ons een spiegel voor houden of een andere belichting van de werkelijkheid willen geven.
In de maand september zetten we de Michaëlsvieringen weer voort. De eerste twee zondagen nog om 19.00 uur en daarna weer om
17.00 uur. We gaan opnieuw aan de slag met het Boek der Psalmen dat we in januari vanwege Covid-19 vroegtijdig moesten sluiten.
We beginnen gewoon opnieuw, dus met Psalm 1.
Werkgroep Vieringen Grote Kerk
Overzicht van de komende vieringen:
datum		voorganger		thema
4 juli		
Ad Geerling		
Over een lammetje
11 juli		
Anneke van der Velde
Waar lijkt dat Koninkrijk van God op?
18 juli		
Fride Bonda		
Kinderen op een marktplein
25 juli		
Henk Mijnders		
Vreugde in de hemel
1 augustus
Nelleke Eygenraam
Het ene kind is het andere niet
8 augustus
Peter van de Kamp		
Zaaien maar
15 augustus
Cor Baljeu		
Wortelen
22 augustus
Susanna Bloem		
Hoe anders is dat Rijk
29 augustus
Hans Tissink		
Horen en zien
5 september
Ad Geerling		
Psalm 1
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Kerkdiensten
zondag
11 juli

zondag
18 juli

zondag
25 juli

zondag
1 augustus

zondag
8 augustus

zondag
15 augustus

zondag
22 augustus

zondag
29 augustus

zondag
5 september

Adventskerk

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

Grote Kerk

Jeruzalemkerk

Oosterkerk

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

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

www.academiehuis.nl/
stadskerk

Bagijnesingel 17
Zwolle-Centrum
038-4535064
06-33205179
ds. E. Urban
ds. I.P. Epema
tel. scriba: 038-4531674

jeruzalemkerk.pknzwolle.nl

www.oosterkerk.nl

10.00 uur
Gez. dienst in Oosterkerk

19.00 uur
ds. A. van der Velde
Zomervesper

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

10.00 uur
ds. I.P. Epema
Samen met Adventskerk

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam
Samen met Oosterkerk
Schrift & Tafel

19.00 uur
ds. F. Bonda
Zomervesper

9.30 uur
ds. H.M. Klaassen, Apeldoorn
19.00 uur
ds. J.W. van Bart, Harderwijk

9.30 uur
Gez. dienst in Adventskerk

10.00 uur
Gez. dienst in Oosterkerk

19.00 uur
ds. H. Mijnders
Zomervesper

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

10.00 uur
ds. J. Jonkmans
Samen met Adventskerk

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

19.00 uur
ds. N. Eygenraam
Zomervesper

9.30 uur
ds. H.M. Klaassen, Apeldoorn
19.00 uur
ds. H.M. Klaassen, Apeldoorn

9.30 uur
Gezamenlijke dienst in
Adventskerk

10.00 uur
Gez. dienst in Oosterkerk

19.00 uur
ds. P. van de Kamp
Zomervesper

9.30 uur
dr. J. van Holten, Nunspeet
19.00 uur
Prop. J. Admiraal, Rouveen

10.00 uur
ds. N. Eygenraam
Samen met Adventskerk

9.30 uur
ds. I.P. Epema
Samen met Oosterkerk

19.00 uur
ds. C. Baljeu
Zomervesper

9:30 uur
ds. H. Born, Rouveen
19.00 uur
ds. A.W.J. Theunisse, Beekbergen

9.30 uur
Gez. dienst in Adventskerk

9.30 uur
ds. I.P. Epema

19.00 uur
mevr. S. Bloem
Zomervesper

9.30 uur
ds. G.J. Codée
19.00 uur
ds. F.J.K. van Santen, Kampen

10.00 uur
ds. E. Urban

9.30 uur
ds. J.T. Tissink
Schrift en Tafel

19.00 uur
ds. J.T. Tissink
Zomervesper

9.30 uur
ds. L.W. Smelt, Voorthuizen
19.00 uur
ds. G.J. Codée

10.00 uur
ds. I.P. Epema
Doopdienst

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.00 uur
ds. A. Geerling
Michaëlsviering

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

10.00 uur
ds. J.T. Tissink
Schrift en Tafel

Belangrijke mededeling bij de kerkdiensten
Vanwege de coronasituatie gelden er mogelijk specifieke maatregelen voor de kerkdiensten. Kijk voor het meest actuele overzicht op de sites
van de verschillende kerken (zie bovenaan dit rooster bij de gegevens van de kerken).
In dit overzicht staan de gegevens van de diensten voor zover bij de redactie bekend op 22 juni 2021.
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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

www.openkring.nl

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

9.30 uur
pastor Hans Schoorlemmer
Samen met Stinskerk

10.00 uur
ds. H. Evers

9.30 uur
Gez. dienst in Open Kring

9.30 uur
Gez. dienst in Stinskerk

10.00 uur
dhr. J. Knol

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

9.30 uur
ds. S. v.d. Zee

10.00 uur
ds. B. Bloemendal, Putten

9.30 uur
Gez. dienst in Open Kring

9.30 uur
Gez. dienst in Stinskerk

10.00 uur
ds. M. Hukubun, Zwolle

9.30 uur
ds. G. Labooy, IJsselmuiden
Samen met Open Kring

9.30 uur
ds. C. Baljeu

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

9:30 uur
Gez. dienst in Open Kring

9.30 uur
Gez. dienst in Stinskerk

10.00 uur
ds. C. Baljeu, Dalfsen

9.30 uur
ds. G.C. van Rheenen
Samen met Open Kring

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

10.00 uur
ds. H. Evers

9.30 uur
ds. R. Houtman, Epe

9.30 uur
ds. C. Baljeu
Doopdienst

10.00 uur
ds. R. van Putten

9.30 uur
ds. E. van ’t Slot, Zwolle
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. M. Rohaan

10.00 uur
ds. H. Evers
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. G.C. van Rheenen
Bevestigingszondag

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

www.waalsekerkzwolle.nl
zondag
11 juli

zondag
18 juli

zondag
25 juli

zondag
1 augustus

zondag
8 augustus

zondag
15 augustus

zondag
22 augustus
10.30 uur
pasteur R. Roukema
Culte de la Rentrée

zondag
29 augustus

zondag
5 september
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Collectedoelen

zondag
11 juli

zondag
18 juli

zondag
25 juli

zondag
1 augustus

zondag
8 augustus

zondag
15 augustus

zondag
22 augustus

zondag
29 augustus

zondag
5 september

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

De Hoofdhof

Lutherse Kerk

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

Koestraat 4
Zwolle
ds. M.E. Jonker
tel. scriba: 06-20540302

www.hoofdhof.nl

www.elkz.nl

9.30 uur
ds. R. den Hertog, Zwolle

10.00 uur
ds. M. Diepenbroek

9.30 uur
ds. J. Veldkamp,
2e Exloërmond

10.00 uur
ds. M.J. Dusseldorp

9.30 uur
ds. J. van Slageren, Zwolle

10.00 uur
ds. J. Doelman

9.30 uur
ds. P.D. Wolthaus, Zutphen

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. A. Zweers, Zwolle

10.00 uur
ds. N. van den Briel

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

10.00 uur
ds. M. Overbosch-Mielke

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan

10.00 uur
ds. T.K. van Dam

9.30 uur
ds. R. Vissinga, Kampen
Maaltijd van de Heer

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. J. Visser, Ermelo

10.00 uur
ds. G. Schutte

zondag 11 juli
zondag 18 juli
zondag 25 juli
zondag 1 augustus
zondag 8 augustus
zondag 15 augustus
zondag 22 augustus
zondag 29 augustus
zondag 5 september

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

ISALA
10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH
9.30 uur ds. M. Zoeteweij, Lemele
ZONNEHUIS		 volgens vermelding op familienet
ISALA
10.00 uur
REHOBOTH
9.30 uur
THEODORAKAPEL 10.30 uur
ZONNEHUIS		
RIVIERENHOF
10.00 uur

dhr. M. Hermse
dhr. K. Freriks , Zwolle
mw. D. Verheule, Zwolle
volgens vermelding op familienet
ds. M.J. Hukubun-Rahajaan, HA

ISALA
10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam, Zwolle
ZONNEHUIS		 volgens vermelding op familienet
ISALA
10.00 uur
REHOBOTH
9.30 uur
ZONNEHUIS		
RIVIERENHOF
10.00 uur

nog niet bekend
ds. G. Nederveen, Laag-Zuthem
volgens vermelding op familienet
dhr. J. Mulder

ISALA
10.00 uur mw. T. Sloot
REHOBOTH
9.30 uur drs. E. Akkerman, Hoogeveen
ZONNEHUIS		 volgens vermelding op familienet
ISALA
10.00 uur
REHOBOTH
9.30 uur
THEODORAKAPEL 10.30 uur
ZONNEHUIS		
RIVIERENHOF		

nog niet bekend
ds. A.K. de Vries, Zwolle
ds. P. de Jong, Kampen
volgens vermelding op familienet
nog niet bekend

ISALA
10.00 uur mw. T. Sloot
REHOBOTH
9.30 uur ds. T. Dankers, Dalfsen
ZONNEHUIS		 volgens vermelding op familienet
BERKUMSTEDE
15.00 uur
ISALA
10.00 uur
REHOBOTH
9.30 uur
ZONNEHUIS		
RIVIERENHOF
10.00 uur

Heilig Avondmaal
A. Hasker
ds. B. Lammers, Veessen
volgens vermelding op familienet
dhr. J. Mulder, Zwolle

ISALA
10.00 uur dhr. M. Hermse
REHOBOTH
9.30 uur drs. E. Akkerman, Hoogeveen
ZONNEHUIS		 volgens vermelding op familienet

Belangrijke mededeling bij de kerkdiensten
Vanwege de coronasituatie gelden er mogelijk specifieke maatregelen voor de kerkdiensten. Kijk voor het meest actuele overzicht op de sites
van de verschillende kerken (zie bovenaan dit rooster bij de gegevens van de kerken).
In dit overzicht staan de gegevens van de diensten voor zover bij de redactie bekend op 22 juni 2021.
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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

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

www.schildersbedrijfbredewout.nl
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Inloophuis voor Zwolle
Heiligeweg 1
8011 XX Zwolle
www.debreszwolle.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

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

