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kerkbladgaandeweg@gmail.com of schriftelijk bij het Kerkelijk Bureau. Wijkberichten kunnen tot en met 
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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.

De voorpagina ademt de tijd van dit nummer: herfst. Het thema vonden wij in een herfstlied. 
Evert Jonker schrijft mediterend over dit lied. Gerlof van Rheenen wijst ons in deze uitgave op 
‘de grootste bedreiging’: gebrek aan stilte, ook waardeert hij het nieuwe groeten bij de ere-
dienst. In de stilte ontdekken we wat Bijbelteksten ons hier en nu te zeggen hebben, een weg 
om te ervaren is die van Lectio Divina, waarover Cor Baljeu schrijft. 
In het Bijbelverhaal laat Fride Bonda zich uit een buiten-Bijbelse bron inspireren door een tekst 
die ‘Woord’ als titel heeft. We vroegen de rooms-katholieke theoloog Marie-José Dusseldorp naar 
haar gedachten over ‘stille groet’, haar eerste antwoord is: “Ave Maria. Dag Maria, da-ag!” 
Groeten is aanspreken. Wordt onze rijkdom aangesproken als we geconfronteerd worden met 
armoede? Rondom armoede bestaat veel gêne, daarom is er stille hulp als stille groet, zoals 
Wim van Ree beschrijft. Armoede en onrecht gaan vaak hand-in-hand. Daar kan de Pakistaanse 
mensenrechtenactivist Sohail Yafat over meepraten. Hij was van april tot juli in Zwolle, Theo 
Brand interviewt hem. Als je zijn verhaal leest, weet je: het is goed dat er een Vredesweek 
wordt gehouden, op bladzijde 13 vindt u een uitgebreid overzicht van het programma. Theo 
verzorgt met Karlijne Brouwer de column. Deze communicatiedeskundigen wijzen ons hierin 
op de mogelijkheden van de moderne media. Met nieuws uit de wijken en een waardig in 
memoriam bij het overlijden van ds. Lily Burggraaff, menen wij u veel lezenswaardigs aan te 
reiken, die menig herfststorm kan doorstaan.
Het thema van het Advents- en Kerstnummer is: ‘Verborgene die bij ons zijt’ en het eerste 
nummer van het jaar 2022 krijgt als thema ‘Een mens op aarde’ mee. Suggesties hierbij zijn 
welkom via kerkbladgaandeweg@gmail.com.
Met de laatste woorden uit het artikel van Marie-José Dusseldorp groet de redactie u: 
‘Vrede en alle goeds!’

Cor Baljeu, hoofdredacteur
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Het jaar neigt zich tot stille groet



‘Het geluid van de stilte’ is de titel van een inspirerend 
boek dat ik onlangs las. Hoewel deze titel een tegenstel-
ling bevat en in zichzelf onmogelijk lijkt, is stilte inder-
daad meer dan de afwezigheid van geluid. Dat voelen 
we allemaal aan. Als er een stilte valt na een heftige 
woordenwisseling. De stilte kan dan pijnlijk zijn. Als er 
een stilte valt na een wekenlange verbouwing. Wat kan 
de stilte dan weldadig zijn. Of als blikken van verstand-
houding elkaar ontmoeten. Dan zegt de stilte meer dan 
honderd woorden. 

In het hierboven genoemde lezenswaardige boek, 
geschreven door de Zweedse schrijver en pastor Tomas 
Sjödin, kwam ik een opmerkelijk inzicht tegen. Dat in 
alle crises die de wereld momenteel doormaakt – en 
dat zijn er nogal wat – de grootste bedreiging voor de 
mensheid misschien wel is dat er nog zo weinig stilte 
te vinden is. Echte ontmoeting is volgens Sjödin alleen 
in de stilte mogelijk. Ontmoeting met jezelf. Met een 
ander. En vooral met de Heer.

Het thema ‘Stille groet’ van deze editie van Gaandeweg 
raakt aan de bijna fysieke ontmoeting die de profeet 
Elia had met de Heer (1 Kon. 19). Als de profeet zich 
verstopt heeft in een grot, omdat zijn vijanden achter 
hem aan zitten, roept God hem naar buiten om met hem 
te spreken. De Bijbel beschrijft dan dat er een splijtende 
windvlaag voorbij komt, maar dat de Heer zich daar 
niet in bevond. En als er een aardbeving en een vuur 
volgen, vertelt de Bijbel dat de Heer zich ook daar niet 
in bevond. Maar als Elia het gefluister hoort van een 
zachte bries komt hij uit de grot, beseffend dat de Heer 
dichtbij is. Letterlijk staat er in de originele tekst dat 
Elia ‘het geluid van een zachte stilte’ hoorde. Zoals 

ook Job dat hoorde (Job 4: 16). Ik stel mij daar een met 
heiligheid gevulde stilte bij voor. Een hoorbare stilte. In 
die stilte spreekt de Heer tot Elia. 

Wat dat betreft ben ik blij met de eerste handeling van 
ons voorgangers in de tegenwoordige eredienst, voordat 
wij iets gaan zeggen: ten overstaan van ambtsdrager en 
gemeente een hand op het hart en een lichte buiging. 
Dienstdoende ambtsdragers voelen aan dat daar niet iets 
bij gezegd hoeft te worden. Het eerbiedige gebaar, het 
rechtstreekse oogcontact, de gewijde stilte, het drukt 
voldoende uit: hier geven wij ruim baan aan het horen 
van de stem van de Heer. 

Misschien dat we onze missie als Zwolse kerk niet in 
meer activiteiten, meer woorden en meer beweging 
zouden moeten richten, maar juist op het creëren van 
meer stilte. Toegankelijke plekken en momenten waar 
een mens in de ruis van alledag de stilte als een oase 
tegemoet kan treden. Wellicht oog in oog met een icoon. 
Bij een opengeslagen Boek. Of in het schijnsel van een 
brandende kaars. Als de stilte maar gehoord kan worden. 
Zodat echte ontmoeting kan plaatsvinden.

Ds. Gerlof van Rheenen 
Predikant PGZ, Stinskerk
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Woord

Ik kan alleen woorden ontmoeten, u niet meer.
Maar hiermee houdt het groeten aan zozeer,
dat ik wel moet geloven, dat gij luistert;
zoals ik omgekeerd uw stilte in mij hoor. 

(Gerrit Achterberg)

... hiermee houdt het groeten aan …
Wat voor groet hoort de dichter? Wie is de ‘u’, die gehoord 
wordt, die luistert?
Sommige uitleggers denken dat hij een gestorven geliefde 
aanspreekt. Anderen gaan uit van een God, die aangespro-
ken wordt. Wie het ook is, hij/zij/het vertoeft in een ruimte 
van ongeborenen en gestorvenen, de ruimte van mysterie, 
van God. 
Zoals je misschien zelf weleens ervaren hebt dat je je 
verbonden voelt met een dierbare over de grens van het 
leven. Een oude vrouw vertelde mij dat zij elke avond 
even bij de foto van haar overleden man gaat zitten. Meer 
dan zestig jaar deelden ze het leven. En dat gaat door, liet 
ze mij weten. Ze praat tegen hem en vertelt wat ze die dag 
beleefde en dan kan ze slapen. 
Of soms gebeurt het dat je een wenk krijgt, wie weet 
waarvandaan, die je inzicht geeft of een richting wijst op 
je levenspad. 

In een essay over Achterberg (Trouw, 2003) schrijft 
Willem Jan Otten over de ‘u’, over wie Achterberg in 
zijn gedichten schrijft. ‘ze (de gedichten, FB) klinken als 
innerlijke gesprekken met een onzichtbare ander’. Die 
ander is voor de dichter van wezenlijk belang. Sterker 

nog, het is van levensbelang om zijn woorden te richten 
tot een ‘u’, die verder onnoembaar blijft. Van levensbe-
lang omdat hij anders finaal ontredderd zou zijn, in de 
woorden van Otten. Gerrit Achterberg moest leven met 
het gegeven dat hij een vrouw gedood had. Door zich 
tot een ‘u’ te richten maakt hij deze aangesprokene tot 
een betekenisvolle aanwezigheid, die zijn leven draaglijk 
maakt, zonder wie het leven betekenisloos was.

Ik heb het gedicht leren kennen als een lied op muziek 
gezet door Bernard Huijbers. Voor mij klinkt het als een 
uitnodiging om in de woorden die je hoort gedurende een 
liturgische viering de stilte te horen van het mysterie, de 
stilte van Gods aanwezigheid. Een stilte die in mij is, die 
aangeraakt kan worden door de oude verhalen uit de Bijbel, 
door een lied of door een geest die waait waarheen zij wil. 
Die aanraking is voor mij betekenisvol. Het helpt mij 
lastige knopen in menselijke verhoudingen te relativeren. 
Het helpt mij me verbonden te voelen met een bron van 
leven die verbonden is met alle levende wezens op deze 
aarde en daarmee me ook verantwoordelijk te voelen voor 
alle leven op aarde. Voor de mensen die de bonen voor 
mijn koffie planten en oogsten. Voor de kinderen die kost-
bare metalen voor mijn mobiele telefoon delven in de 
mijnen van Afrika. Voor de bijen en insecten die van bloem 
tot bloem vliegen en zo de vruchten van de aarde laten 
groeien. Alle leven op aarde is met elkaar verweven. Om 
wakker te blijven bij deze verbondenheid heb ik het nodig 
die stille groet te horen, die mij aanraakt en in beweging 
zet om te bouwen aan een wereld waarin alle levende 
wezens waarachtig en in heelheid kunnen leven.

In deze rubriek geeft de redactie het woord aan iemand van buiten 
de aan dit blad verbonden kerken. Dit keer is dat Fride Bonda, 
predikant Remonstrantse en Doopsgezinde gemeente Zwolle 
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Tien jaar lang zat hij onschuldig in de gevangenis waar hij 
ook gemarteld werd. Sohail Yafat (45) uit Pakistan ging 
door een diep dal. Toen hij vrij kwam, werd de ellende 
nog groter. Hij verloor zijn vrouw met hun pasgeboren 
kind. En als ex-gedetineerde liep hij tegen muren op. 
Inmiddels hertrouwd en gezegend met drie jonge kinderen, 
zet Sohail zich nu vanuit Pakistan in voor de rechten van 
ex-gedetineerden in zijn land. Van april tot juli was hij in 
Zwolle in het kader van Shelter City. Hij bezocht onder 
meer de Oosterkerk om zijn verhaal te vertellen en steun 
voor zijn missie te verwerven. Theo Brand sprak met hem. 

De droom van de Pakistaanse mensenrechtenactivist is de 
oprichting van een healing center waar ex-gevangenen 
praktische hulp en therapie krijgen. Zijn plan is dat over 
vijf jaar het centrum geopend is en dat de overheid ziet 
dat het werkt. Sohail: “Mogelijk kunnen er dan meer centra 
komen en krijgen ex-gedetineerden de steun en hulp waar 
ze recht op hebben. Dat is niet alleen goed voor de mensen 
en hun families, maar voor heel mijn land.”

Hoop geven
Zijn eigen ervaringen achter de tralies vormen de basis 
voor zijn inzet. Tussen 2001 en 2011 zit hij vast, opge-
pakt op basis van vage verdenkingen. Hij zou illegaal een 
wapen op zak hebben. Later hoort hij dat hij iemand zou 
hebben vermoord. Een eerlijk proces en een advocaat 
komen er niet aan te pas. 
“De grond zakte onder mijn voeten weg”, zegt hij. In de 

gevangenis wordt hij ten opzichte van de andere gevange-
nen veel minder goed behandeld omdat hij christen is. 
Zowel in zijn land als in de gevangenis vormen christenen 
een minderheid. Voor wie geen moslim is, is het leven 
zwaarder, ook binnen de gevangenismuren. Islamitische 
medegevangenen hebben bijvoorbeeld een gebedsruimte, 
maar christenen niet. 
Sohail zet zijn verbale talenten in en weet christelijke 
gevangenen te verenigen. Hij ontdekt dat van de vijf-
duizend gevangenen er zeventig christen zijn. “Ik wilde 
met hen samenkomen, hen toespreken en hoop geven. 
Uiteindelijk lukt het een kerstfeest te organiseren.” Dat 
dwingt respect af binnen de gevangenis en zijn aanzien 
groeit. Uiteindelijk komt er zelfs een kerkzaal in het 
complex.
Toch duurt het dan nog twee jaar voordat hij vrij man is 
en nog zeven jaar voordat hij met terugwerkende kracht 
wordt vrijgesproken van alle aanklachten. Desondanks 
komt hij nergens aan het werk. Ook zijn huis is hij kwijt. 
Tot overmaat van ramp verliest hij zijn vrouw en pasgebo-
ren kind in het kraambed, terwijl zij altijd in hem en zijn 
onschuld was blijven geloven. “Ik zat niet meer opgeslo-
ten, maar dit was de meest zware periode van mijn leven.” 

Onderdak
Gelukkig zijn er mensen om Sohail heen die hem helpen. 
Via het Britse Barnabas Fund krijgt hij een woning. En 
zijn schoonfamilie koppelt hem aan een nieuwe vrouw 
met wie Sohail inmiddels drie kinderen heeft. Ook komt 
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Pakistaanse mensenrechtenactivist te gast in Oosterkerk
Sohail Yafat wil ex-gevangenen 
in Pakistan helpen

Sohail Yafat



Sarah Belal van de organisatie Justice Project Pakistan op 
zijn weg. Vanuit deze organisatie kan hij werken aan zijn 
idealen die uitgroeien tot zijn levensmissie: ex-gedetineer-
den op weg helpen.
“Die hulp is nodig voor álle ex-gedetineerden, of ze nu 
terecht of onterecht vast hebben gezeten”, zegt Sohail. 
“Iedereen verdient een nieuwe kans.” In Zwolle bezocht 
hij onder meer de vrouwengevangenis en de reclassering 
om zich te laten inspireren. En op hogeschool Windesheim 
leerde hij van een docente over psychomotorische thera-
pie, waarmee mensen vooruit geholpen kunnen worden. 
De mensenrechtenactivist was van half april tot begin juli 
dit jaar in Zwolle om op adem te komen, steun te verwer-
ven voor zijn missie en ideeën op te doen. Dat gebeurde 
op uitnodiging van de organisatie Shelter City (zie kader). 
Sohail vindt in de periode dat hij in Zwolle verblijft 
onderdak in Assendorp bij Martin Vosjan, lid van de 
Oosterkerkgemeente. Martin neemt hem mee naar de kerk 
en enkele weken later, op zondag 4 juli, is hij prominent 
aanwezig in de viering. In die viering vertelt hij over zijn 
ervaringen en zijn missie. Voor Sohail staan hoop en mens-
waardigheid centraal, ze vloeien voort uit zijn christelijk 
geloof dat een sterk inclusieve inslag heeft.

Trauma’s verwerken
Hij vertelt dat hij in de gevangenis getuige was van 
ernstige mensenrechtenschendingen, zoals martelingen. 
Hoewel hij ook zijn eigen trauma’s moest verwerken, 
motiveerde hij zichzelf om sterk te zijn en andere gevan-
genen te begeleiden. Hij vertelde hen over zijn geloof en 
beloofde God dat hij gevangenen zou blijven helpen als 
hij zelf weer vrij mocht komen.
Zo brengt hij met anderen pakketten naar gezinnen van 
gevangenen. Zij lijden onder de detentie van hun man en 
vader, die meestal kostwinner is. “Het hele gezinsleven 
gaat kapot en vooral de kinderen zijn slachtoffer. Wij 
geven die pakketten niet als liefdadigheid, maar namens 
degene die in de gevangenis zit,” aldus Sohail. “Daarmee 
maak je het gezin blij en ook trots op hun man en vader.”
In de Oosterkerk schuift Sohail ook even aan bij de kin-
derkring. Hij beantwoordt vragen van de kinderen, waarbij 
de leiding van de kinderkring voor de vertaling zorgt. De 
kinderen willen vooral weten hoe het was in de gevange-
nis. Hij vertelt hoe hij de andere gevangenen kon steunen. 
Hij zegt tegen de kinderen: “Jij kunt het verschil maken. 
Door wat jij doet, kan de wereld een beetje mooier 
worden.” 

Shelter City
Shelter City is in 2012 opgericht door Justice and 
Peace Nederland op verzoek van hun netwerk van 
internationale mensenrechtenverdedigers. Na de 
eerste Shelter City, Den Haag, deden ook Middelburg, 
Nijmegen, Maastricht, Utrecht en Amsterdam mee. In 
2016 werden Tilburg en Groningen Shelter City en in 
2017 sloten Zwolle en Haarlem zich aan, gevolgd door 
Deventer en Groningen. Inmiddels zijn ook steden in 
het buitenland aangesloten. Mensenrechtenverdedigers 
krijgen een tijdelijke ‘schuilplaats’ in een veilige 
omgeving. Het programma biedt de kans een korte 
pauze te nemen, het netwerk uit te breiden en capaci-
teiten te vergroten. In Zwolle zijn de gemeente Zwolle 
en hogeschool Windesheim partners van Shelter City. 
Zie ook www.sheltercity.nl/zwolle.
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in gesprek met ds. Iemke Epema (4 juli 2021)
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Het thema van deze Gaandeweg is: Stille groet. Het zijn 
woorden die in de eerste regel van lied 712 staan. De 
redactie vroeg aan Evert Jonker (lid Open Kring) om een 
tekst te schrijven bij het lied. Dr. Evert Jonker is emeritus 
hoogleraar praktische theologie en was voorzitter van de 
commissie die het Nieuwe Liedboek samenstelde.

Dit lied (712, Liedboek 2013) is geschreven voor Dankdag 
in de Kievitskerk in Wassenaar, waarvan de dichter, 
Schulte Nordholt (1920-1995) lid was. Het maakt gewag 
van oogst, dank, en honger in de wereld. Een bede 
verwijst naar oprechtheid en de maaltijd van de Heer.   

Eerst krijg ik dichtkunst voor ogen, waarover ik moet 
nadenken om deze ‘dichter bij het Geheim’ te begrijpen. 
Een jaar toont een neiging om te groeten. Een mooi 
gebaar alsof het jaar een persoon is. Het jaar lijkt zich 
enigszins te buigen, zoals mijn vader zijn hoed even 
optilde, knikte en zo een bekende voorbijganger een 
stille groet gaf. 

Er zit beweging en tijd in het jaar: neigen, rijpen, inhou-
den, vertragen. En spreken. Voluit, vanuit veel vrucht. Ik 
besef wat een jaar (de tijd) allemaal kan en doet en geeft. 
Wil het jaar ons groeten of neigt het jaar verwachtingsvol 
zijn oor naar onze stille groet? 

‘God is goed’ overdenken bij een appelboom, boordevol 
in de zomer gerijpt fruit, ik doe het graag, en geniet van 
die uitgekomen droom van fleurige bloesem. Bij de vruch-
ten van de oogst en van het werk op een (doordeweekse) 
Dankdag zelf eens inhouden en stilstaan: dat is passend, 
dunkt me. 

Als je meezingt, stem je in met wat het jaar zegt: ‘God is 
goed’. En als je niet meezingt, hoor je anderen het melodi-
eus verwoorden. Zo blijft Gods goedheid om je heen. Dat 
spreekt niet vanzelf. Deze dichter vraagt zich vaak af hoe 
hij als mens God zou kunnen zien. God troont op lofzang-
en, ook van het jaar dat rijpte tot betekenis (‘zin’): ‘Maar 
alleen maar mijn zingen geeft mij de zekerheid dat Hij er 
is’ (Verzamelde gedichten, 1996, 54).

Dan klinkt in het lied dat dwarse woordje ‘maar’. Als ik 
het lees, hoor of meezing, word ik opgenomen in een ‘wij’, 
en behoor ik onontkoombaar tot ‘de mensen’. God is goed 

Het jaar neigt zich tot stille groet

Lied 712 

Het jaar neigt zich tot stille groet,
het rijpte een zomer lang tot zin,
nu in de herfst houdt het zich in
en spreekt uit volheid: God is goed.

Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan ’t gemis 
der naasten wij niet schuldig zijn.

De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overvloed.
O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,

en niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,
zoals Gij zelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.



en wij zijn slecht? Nee, die tegenstelling hoef ik niet in 
mijn mond te nemen. Wij zijn klein: kleine mensen in 
een grote gecompliceerde wereld, nee, sterker nog: wij zijn 
‘te klein’. Hoezo? Ja, we denken dat die appelboom van 
het jaar de onze is en we mogen pakken wat we pakken 
kunnen, maar zien er – kleingeestig – niet meer een lang-
zaam voorbereid geschenk in dat ons toevalt.

Volgens het jaar doen wij alsof wij in deze wereld niet 
collectief schuldig zijn aan de ongelijke verdeling van 
de vruchten van werk, inkomen, grondstoffen landbouw, 
scholing en zo meer, noch aan de klimaatsverandering en 
alle technologische oorlogen en terreur in de wereld. Ik 
kan de tijd nemen om over ons aandeel te denken, als er 
bosbranden in Siberië zijn, overstromingen in Duitsland, 
armoede in Mali.

Het ongemak wordt voelbaar als ik denk aan een mokka-
gebakje dat ik ga eten en iemand zegt: “Alsjeblieft, er zijn 
mensen die zich geen gebakje kunnen permitteren. Maar 
geniet ervan”. Desondanks eet ik mijn gebakje smakelijk 
op? Genot maakt (schuld aan) gemis elders niet ongedaan. 

Ik verlang dat voedsel eerlijk verdeeld wordt. Die wens 
vormt een soort gebed om integer te zijn, de hoop te be-
waren dat mijn hand doet wat mijn mond zegt en bewust 
te geven en te blijven delen. Niet om mijn schuld ten 
opzichte van de ongelijkheid in de wereld kwijt te raken, 
maar om er voluit in woord en gebaar iets aan te doen. Of 
ben ik te klein? Het woordje ‘o’ komt tweemaal voor als 
een versterkt verlangen, een welhaast wanhopige aanroep 
om hulp bij die hoop. 

Ik wil het menselijk tekort niet verdoezelen of zingend 
overstemmen en zoek naar licht in een gebroken wereld. 
In lied 712 duikt de meester van het Koninkrijk van Gods 
pure gerechtigheid op, die graag met mensen eet, armen 
zalig prijst en Gods goedheid helend en delend is. Die 
zelfs als hij aan het kruis sterft mensen vergeeft. Jezus 
wordt in de ongemakkelijke schuld en verantwoordelijk-
heid die dankbaarheid voor vruchten omgeeft, aangeroe-
pen: ‘o brood dat leeft’. 

Zou ik dit lied bij een avondmaalsviering op Dankdag 
opgeven, dan zou ik met het ongemak dat de zang teweeg-
brengt na die vier coupletten nogmaals vers 1 zingen 
(‘het jaar neigt zich tot stille groet’) en een stilte inlassen. 
Hopelijk beleef ik in mijn ziel Gods goedheid.

Digitale media als reddende engel?

‘Rot toch op!’ Gevolgd door meer onaardigheden die we 
liever niet herhalen. Dit stond in een reactie op onze Face-
bookpagina. Hier deelden we als Protestantse Gemeente 
Zwolle (PGZ) een post van de landelijke kerk, de PKN. Het 
was een interview met luthers emeritus predikant prof. dr. 
Sonny Hof over het slavernijverleden. En inderdaad, het 
onderwerp werpt discussie op. En discussie is prima. Van 
een verschil van mening wordt niemand slechter. Tenminste, 
als je de ander in zijn waarde laat en luistert naar zijn of 
haar argumenten. 

Gelukkig zijn er ook duimpjes, hartjes of positieve reacties. 
Of juist kritische vragen die met respect geformuleerd zijn 
en beantwoord worden. De tijd van eenrichtingsverkeer is 
voorbij, zeker voor de kerk. In het Latijn is gemeenschap 
‘communio’ en wie daaraan vorm geeft kan niet zonder 
communicatie. Onderlinge communicatie, maar ook die met 
anderen. Juist op internet en de sociale media liggen hier 
kansen voor de kerk.

Sinds een jaar zitten we als PGZ op Facebook en Instagram. 
Met Twitter hadden we al wat langer ervaring. We delen 
vooral berichten, artikelen en interviews die te vinden zijn 
op www.pknzwolle.nl. Voor een deel zijn dat ook artikelen 
uit dit mooie magazine Gaandeweg, die via de website een 
andere groep mensen weten te bereiken. Dat doen we om als 
kerk present te zijn in de virtuele wereld. Zo kan de PGZ, 
bestaande uit zes wijkgemeenten, zich laten zien. Ook nieuws 
van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle en PGB 
De Hoofdhof delen we hier graag.

Overal zijn kerken bezig om aanwezig te zijn in de digi-
tale wereld. Onlangs was er een landelijk symposium in 
Amersfoort getiteld Digitale media: valse profeet of redden-
de engel? Het symposium, dat online is terug te kijken via
digitalefontein.nl/symposium, ging over de toekomst van de 
kerk en digitale media. Uiteraard was de conclusie dat de 
nieuwe media ons niet gaan redden, maar ook niet naar de 
afgrond helpen. Online zijn er vooral kansen voor kerken, 
als je er op een verstandige en inspirerende manier mee 
omgaat.

We hopen dat u ook regelmatig kijkt welke nieuwe berichten 
we delen op pknzwolle.nl. En als u actief bent op Facebook, 
Instagram of Twitter, dan kunt u ons ook hier volgen. Door 
berichten te liken of te delen maakt u anderen attent op wat 
de kerk in Zwolle doet. Zo zorgen we samen voor een groter 
bereik en plaatsen we het licht niet onder de korenmaat. 
Doet u mee?

Theo Brand en Karlijne Brouwer
(reacties welkom via communicatie@pknzwolle.nl)

Column
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Groetend wordt iemand aangesproken, op straat, in een 
brief en in een mail. Aangesproken worden. Wat spreekt 
jou aan in een tekst, in heilige tekst? Zou je door God 
aangesproken kunnen worden in de Bijbel, zo ja, hoe? 
Met dank aan teksten van Seintje Bos, pastor en geeste-
lijk begeleider te Utrecht, bespreekt Cor Baljeu de Lectio 
Divina. 

Bij Lectio Divina gaat het niet om informatie, zoals bij de 
historisch-kritische en literaire benadering, maar om trans-
formatie. Al vanaf de eerste eeuw bestaat deze leeswijze. 
De kartuizer monnik, Guigo II, ordende deze leeswijze in 
de twaalfde eeuw naar vier fasen: lectio, meditatio, oratio 
en contemplatio. Hij schrijft:

‘De lezing (lectio) is een zorgvuldig en zielsaandachtig 
raadplegen van de Schriften. De overweging (medita-
tio) is een ijverige werkzaamheid van het verstand, 
waardoor men door eigen redenering de kennis van de 
verborgen waarheid navorst. Het gebed (oratio) is de 
gerichtheid van het vrome hart tot God, om het kwade 
te vermijden en het goede te verwerven. De beschouwing 
(contemplatio) is een zekere verheffing van de ziel die 
zich als het ware in God verliest.’

Luther leerde: ‘Lectio Divina is eigenlijk geen Bijbellezen, 
maar Bijbelluisteren. Lectio Divina is letterlijk vertaald 
‘het goddelijke lezen’. Lezen en luisteren tot je Gods stem 
in het Woord hebt gehoord, een levenslang proces.’ 

De vier fasen
Lectio
Meestal in een kring wordt de tekst aandachtig en liefde-
vol voorgelezen. Hardop, want dat vertraagt, helpt bij het 
leesproces en de concentratie en je wordt zelf hoorder. 
Sluit indien nodig de ogen. Neem de tijd, dan groeit het 
hartsverlangen. Daarna neem je het in stilte door tot een 
woord of zinswending jou raakt, je afvragend: Welk 
woord trekt mijn aandacht, wat raakt mij in de tekst, 
waar blijf ik hangen? 

Meditatio
Nogmaals wordt de tekst voorgelezen, eventueel in andere 
vertaling. Je concentreert je actief. Na het voorlezen doe 
je een stapje terug en laat de woorden tot je spreken. Je 
herhaalt het woord of de zinswending die jou tijdens de 
lectiofase aansprak. Je ‘herkauwt’ deze. Je haalt als het 
ware de meest ‘voedzame sappen’ uit jouw stukje tekst. 
Je gaat in gesprek met die tekst. Je laat je raken door iets 
in de tekst, waarin ook ruimte is voor weerbarstigheid. 
Wat raakt me, wat verwondert me, waar ontlokken zich 
vragen, waarom heb ik juist nu die vragen? Je kunt deze 
opschrijven; verdiep je in wat je toekomt en ontvang dit 
met eerbied. Tijdens het delen in de kring kun je iets van 
de betekenis ontwaren. Vraag: Hoe raakt dit woord mijn 
leven vandaag?

Oratio 
Weer wordt de tekst met aandacht gelezen. Hier ontstaat 
contact. Je zou kunnen zeggen dat God hier spreekt en jij 
antwoordt, het gebedsmoment. Zoals een bloem zich naar 
de zon keert, zo keert jouw ziel zich nu naar God. Wat is 
ontdekt, aangeraakt of is gaan bewegen krijgt ruimte voor 
Zijn aangezicht. Neem tijd voor jouw antwoord/gebed, 
alles mag er zijn en zal liefdevol aanvaard worden, of is 
eigenlijk al in liefde aanvaard, want Psalm 139 maakt ons 
duidelijk dat God ons beter kent dan wij onszelf. Vraag: 
Wat is mijn antwoord op Gods Woord/stem?

Contemplatio
Dit is de mystieke dimensie. Als ons bidden in welke 
vorm dan ook: vloek, lof, pijn, vertrouwen, geuit is, opge-
schreven of gebeden is, laat het rusten in God, contem-
pleren, schouwen. Alles loslaten en stil zijn voor Gods 
aangezicht. Niet ik lees de tekst, maar nu leest de tekst 
mij. Het legt mijn bestaan voor Gods aangezicht uit. Soms 
wordt er iets onthuld, dat moment is een geschenk om 
niet. Hier ben je stil, vol verwondering. In de stilte ben je 
nog een moment open en ontvankelijk.

Voorbereiding en doorwerking
Belangrijk is goed en aandachtig aanwezig te zijn. De 
leesinstelling en -houding doen ertoe: je gaat een heilige 
tekst lezen. Daarom ben je minimaal een halfuur, maxi-
maal een uur afgezonderd van de drukte van alle dag. 
Zit ontspannen, gun jezelf tijd om stil en ontvankelijk te 
worden, steek een kaars aan en spreek een kort gebed uit.
Lectio Divina is een manier van lezen en leven, een weg 
van spiritueel transformeren. Je openstellen voor de aan-
raking door Gods Geest, lezen om op adem te komen. 
Daarom: laat het doorwerken. Het persoonlijk geraakt 
zijn wordt geïntegreerd en vertaalt zich naar de praktijk 
van het eigen leven, in liefde en inzet. Maak eventueel 
gaandeweg aantekeningen, zo word je bemoedigd in jouw 
spirituele proces.

Lectio Divina: in stilte word je gegroet.
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Marie-José Dusseldorp is rooms-katholiek theoloog 
en emeritus pastor. Zij woont in Zwolle en werkte een 
aantal jaren in de gevangenis in Leeuwarden. De redac-
tie vroeg aan haar om haar gedachten over ‘een stille 
groet’ op te schrijven. 

Een stille groet 

Ave Maria
Dag Maria, da-ag! Voor mij als katholiek meisje, heel 
gewoon. Maria was zo’n beetje als een tweede moeder, 
díe was er altijd, had tijd en oor voor je. Het mooie beeld 
waar ze dat blauwe gewaad draagt, zo vertrouwd. Dag 
Maria. Een stille groet, zomaar even, een gevoel van ge-
zien en gehoord worden. Fietsend door Limburg, met op 
bijna iedere hoek een Mariakapelletje, blijf je groeten! 
Ave Maria! Ik ben niet de enige, de bankjes bij die kapel-
letjes zijn altijd bezet. En er branden kaarsjes, er staan 
bloemen. Ave Maria, Wees gegroet. Zo gewoon, een 
schietgebedje.

Een kruisje slaan
Net zoals je – wanneer je langs een kerk of kruisbeeld 
kwam – een kruisteken maakte. Daar wist je dat God 
dichtbij was. Degene die je kent en liefheeft, kome wat 
komt. Da-ag! Wat een heerlijk overzichtelijke, vertrouw-
volle gedachte in de roerige jaren 50 en 60. De oergrond 
van een later leven, waarin het besef standhoudt dat, wat 
er ook gebeurt: Er is een Woord dat eeuwiglijk zal duren, 
en wie ’t verstaat die is niet meer alleen. (uit het gedicht: 
Dit ene weten wij van Henriëtte Roland Holst). 

Ontmoeting
Bij deze kleine stille groet gaat het voor mij om ontmoeting 
in de diepste zin van het woord. Van hart tot hart, beroering 
van de ziel, waardoor die in beweging blijft, levend blijft. 
Het is die bijna onmerkbare aandacht die ervan uitgaat en 
die ontvangen mag worden. Nabijheid ook.

Hoi
In de gevangenis, waar ik een aantal jaren als geestelijk 
verzorger werkte, bleef je de hele dag ‘hoi’ mompelen, 
of ‘hallo’ of wat dan ook. Werkelijk iedereen die ik tegen 
kwam, gedetineerde of personeelslid, gaf en kreeg zo’n 
stille groet. Je ogen even in contact met die van de ander. 
Het was van levensbelang, dat begreep ik pas gaandeweg. 
De stille groet, de blik van zien en gezien worden, vormt 
een onzichtbaar lijntje, een houvast, zoals voor mij vroe-
ger met Maria begon. 
Het lijkt of het niks is, gewoon een holle frase, maar 
ondertussen ... Het is een vorm van aanraken, contact. 
Het besef: jij doet ertoe, wat er ook allemaal aan de hand 
is. Ogen kunnen veel zeggen, een stille groet. 
Wat dat betreft is het geen ramp dat we na corona niet 
meer de obligate drie zoenen hoeven te geven, waarbij je 
elkaar juist níet aanziet.

Een stille groet
Doet me denken aan die parochiane die me vertelde hoe 
ze iedere ochtend bij het beneden komen naar de foto van 
haar overleden man kijkt en denkt: Dag XXX, waak je 
vandaag ook weer een beetje over me? Hoe diep kan de 
verbondenheid zijn. Juist in de stilte zo intens gevoeld.
Iemand vertelde me dat hij, altijd wanneer hij langs de 
begraafplaats komt, even zijn overleden moeder groet: dag 
mams, rust in vrede. Of ik dat gek vind? Nou, niet dus. 
Wel ontroerend, hoe je op zo’n simpele manier verbonden 
blijft, door alle dood heen. Wat een houvast kan dat geven. 
Diep verankerd ben je dan en zo kun je het leven weer aan. 
Eigenlijk is moeder voor hem een soort Maria.

Geen woord te veel
Dat is het mooie van de stille groet, geen omhaal van 
woorden, niet zoeken naar de naam van iemand, dat is 
voor mij ook een groot voordeel, want ik kan best veel, 
maar namen onthouden, echt niet.  Wat dat betreft ben ik 
een waardeloze herder die niét de schapen allen bij name 
kent. Ik vertrouw er maar op dat de Grote Goede Herder 
dat beter doet. 
De stille groet past me wel. Een blik, een gebaar: Ik zie 
jou en ken jou, jouw verhaal, je mooie en je moeilijke 
levensmomenten, ze mogen er allemaal zijn. Ave!

En met de groet van Sint Franciscus groet ook ik jullie: 
Vrede en alle goeds.
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Stille groet

Wellicht hebt u in de kerk of anderszins wel eens gegeven 
voor de collecte stille hulp of stille armoede.
Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, meestal 
zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, in grote finan-
ciële problemen zijn terechtgekomen. Eerder konden zij 
nog wel het hoofd boven water houden, al was het met 
pijn en moeite, maar door allerlei beleidswijzigingen van 
de overheid en in de hulpverlening lukt dat niet meer. 
Daardoor kunnen veel mensen helaas niet langer zelf in 
hun basale of eerste behoeften voorzien, zoals eten en 
drinken, kleding of de huur van een woning. Met het oog 
op hen verleent de Diaconie stille hulp. Het is hulp die 
niet opvalt, die mensen geen etiket opplakt, maar wel hard 
nodig is. Het stille slaat niet alleen op de weinige rucht-
baarheid waarmee het gegeven wordt. Het gaat om hen die 
zich stil houden, omdat ze zich schamen voor hun situatie 
van armoede of deze op creatieve wijze weten te maske-
ren. Kinderen die juist op de dag van hun schoolreisje of 
verjaardag ziek zijn. 
Door allerlei oorzaken kunnen zij het hoofd niet boven 
water houden. De Diaconie kan met een kerkelijk nood-
fonds vaak voorkomen dat mensen kopje onder gaan. Zo 
is er het verhaal van een vluchtelingengezin waarvan de 
moeder met corona in het ziekenhuis lag. De vader had 
een nul-urencontract bij een productiebedrijf. Hij moest 
met zijn kinderen in quarantaine. Hij kon niet werken en 
had geen inkomen meer. De Diaconie kon het gezin helpen 
met een bijdrage voor de dagelijkse levensbehoeften.

In de praktijk blijkt dat mensen die rond moeten komen 
van een minimum al vaak met een achterstand beginnen. 
Uit een reportage in de Volkskrant van 23 juli 2021 blijkt 
dat de achterstand al in de wieg begint. Kinderen uit arme 
gezinnen komen al vroeg op achterstand. Arme baby’s zijn 

vaak zwaarder, arme peuters hebben vaak een taalachter-
stand en arme tieners hebben vaker psychosociale pro-
blemen. Een vroege achterstand beïnvloedt de levensloop. 
Diakenen breken zich nogal eens het hoofd hoe zij deze 
mensen op het spoor kunnen komen en hen kunnen helpen. 
Deze mensen blijken vaak niet in de kerk te zitten. Zegt 
dat wat over deze mensen of zegt het iets meer over de 
kerk? Navraag leert dat mensen aan de onderkant van de 
samenleving zich niet thuis voelen in de kerk. Het gaat in 
de kerk niet over hen. Mooie en goed bedoelde woorden 
komen niet binnen. Zij kennen veelal de stress hoe ze tot 
het einde van de week met een gezin met kinderen moeten 
rondkomen. Zij voelen zich buiten gesloten. 
De kerk bestaat over het algemeen uit mensen voor wie 
het leven goed is en die geen materiële zorgen kennen. 
Het is een spannende vraag hoe de kerk zich zo heeft 
ontwikkeld. In de eerste christelijke gemeente deelden de 
gelovigen hun goederen naar wat elk van node had. Zijn 
we als kerk en christenen niet veel kwijt geraakt en zijn 
we veel van het authentieke karakter verloren? Zijn we 
op dit gebied meer geseculariseerd dan we weten of willen 
weten? Vaak staat de maatschappelijke positie van kerk-
mensen het werkelijke gesprek met hen die het minder 
hebben in de weg. Er ligt hier wel wat huiswerk voor de 
kerk en haar leden. 

Mensen terugbrengen in de samenleving en ook in de 
kerkelijke samenleving is een daad van barmhartigheid. 
De kerk is geen exclusieve gemeenschap van een bepaald 
soort mensen. De kerk is een organisatie die ook bestaat 
voor niet-leden. Anders wordt zij nutteloos, zonder 
bestaansrecht en doet zij er niet meer toe.

Wim van Ree, diaconaal consulent PGZ 

Stille hulp 
als een stille groet
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Activiteiten in Zwolle
Van 18 tot en met 26 september vindt de jaarlijkse 
Vredesweek plaats. Het thema is dit jaar: Jij hoort erbij! 
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 de vredesactiviteiten op elkaar af. 
De volgende activiteiten staan gepland (kijk voor meer 
informatie op de website: www.vredesplatformzwolle.nl): 
Vanwege diverse corona-maatregelen kunnen geplande 
evenementen soms niet of in aangepaste vorm doorgaan. 

zaterdag 18 september
• 11.00-12.00 uur: Meditatieve aandacht voor vrede, 
 Rode Torenplein (ook voor kinderen).
• 13.30 uur: Walk of Peace, wandeling (ca. 4 kilometer) 
 in kleine groepen door de wijk Dieze, met onderweg 

gesprekken en verhalen over ‘Jij hoort erbij’. 
Start bij basisschool De Springplank, met medewerking 
van basischoolleerlingen, bewoners uit Dieze, Geert van 
Dartel (voorzitter Raad van Kerken Nederland), Maryem 
Lhajoui (Pax voor Vrede), Michiel van Willigen (Zwols 
wethouder), Suzanne Habers (directeur Springplank), 
Sarah Lucassen (Zwolse stadsdichter) en in samenwer-
king met Amnesty International, OBS De Springplank, 
Stan Fritschy (de Verhalenman), Alevitische Culturele 

Vereniging Zwolle, De 
Bollebieste (Wijkvereniging), 
Stichting Focus, Leger des Heils, 
Vluchtelingen Werk Nederland, 
Stichting Present en Saeed. Graag 
aanmelden: 
vredesplatformzwolle@gmail.com.

zondag 19 september
• 10.00 uur: Viering Vredeszondag in de Adventskerk
• 19.00 uur: Oecumenische Vredesdienst in de OLV 
 Basiliek met medewerking van Oosterkerk, Thomas a 
 Kempisparochie, Lutherse gemeente, Remonstranten, 
 Doopsgezinden en Basisbeweging.

dinsdag 21 september
• 17.00-19.00 uur: Jouw lied – Mijn lied op het plein 
 achter de Lutherse Kerk, ieder is welkom met eigen 
 geluid en lied, er is soep, brood en een gesprek over 
 het lied/muziek. Opgave: liedvandevrede@elkz.nl.

woensdag 22 september
• 9.30 uur: Drink een kop thee met een statushouder in je 
 stad (1), deze bijeenkomst is speciaal voor vrouwen. 
• 19.30 uur: Drink een kop thee met een statushouder in 
 je stad (2), in kleine groepjes kun je informeel de Neder-

landse taal spreken met nieuwe Zwollenaren. Beide bij-
eenkomsten zijn in de Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 
17. Aanmelden: vredesplatformzwolle@gmail.com. 

donderdag 23 september 
• 14.00-17.00 uur:  Begraafplaatsenpad: kennismaken 

met rituelen rondom dood en begraven. Start bij Joodse 
begraafplaats aan de Kuyerhuislaan 5, daarna Islamiti-
sche afdeling Kranenburg en vervolgens Bergklooster 
bij beeld Thomas a Kempis. Organisatie: SLAG. 
Opgave via: www.slag-zwolle.nl.

vrijdag 24 september 
• 19.00 uur: Vredesvespers in de Dominicanenkerk, 
 zang en teksten rond thema vredesweek, met medewer-
 king van Yvonne Riemeijer en Thomaskoor. 

zaterdag 25 september
• 10.30 uur: Joggen voor de Vrede, van klooster langs 

synagoge naar moskee, in samenwerking met Run2day 
en SLAG. Start: Dominicanenklooster; vrijwillige gift; 
vooraf aanmelden via www.run2dayevents.nl.

• 14.00 uur: Tent of Nations in de Oosterkerk, informatie-
middag over het vredesinitiatief in Bethlehem van de 
Palestijns christelijke familie Nasser. Aanmelden: 
tentofnationsnl@gmail.com. 

zondag 26 september 
• 10.00 uur: Vredesviering met beperkte zang in de Grote 
 Kerk

Vredesweek 2021

Aandacht voor

cartoon van Len Munnik
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Aandacht voor

Ouderenmiddagen Jeruzalemkerkgemeente
Na een lange tijd van afwezigheid hoopt de commissie ouderenmiddagen in september weer te kunnen starten met de ouderen-
middagen in het wijkcentrum van de Jeruzalemkerk, uiteraard met in achtneming van de dan geldende maatregelen. De volgende 
data staan gepland: 27 september openingsmiddag, 11 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november, 6 december en 20 decem-
ber (Kerstviering).
In het kort zien de middagen er als volgt uit: aanvang om 14.30 uur met koffie en/of thee, voor de pauze worden enkele geestelijke 
liederen gezongen, er wordt gebeden en de predikant, pastoraal werker of iemand van de leiding verzorgt een meditatie, na de pauze 
is er een heel gevarieerd programma: dia’s, een lezing, spel, verhaal, voordracht of iets creatiefs, de afsluiting is om 16.30 uur. 
Zowel trouwe bezoekers als nieuwe gasten zijn van harte welkom (u hoeft geen lid te zijn van de Jeruzalemkerkgemeente). Voor 
het bestrijden van de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd via een collecte in de pauze.
Meer informatie is te verkrijgen bij Alie Snoeijer (tel. 038-4210200) of Janny Kragt (tel. 038-4223171). 
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Componisten in Oorlogstijd
In de Zwolse synagoge aan de Samuel 
Hirschstraat is van 30 september tot en met 
29 oktober de tentoonstelling ‘Componis-
ten in Oorlogstijd’ te bezichtigen. Deze is 
al vanaf begin augustus te bezoeken, maar 
vanwege meerdere Joodse feestdagen in 
september, tijdelijk niet. 
De tentoonstelling is tot stand gekomen 
door samenwerking tussen de Joodse 
Gemeente Zwolle, de Leo Smit Stichting 
en de Bob Hanf Stichting. In Zwolle is 
naast de tentoonstelling ‘Componisten in 
Oorlogstijd’ ook een aantal schilderijen 
van de veelzijdige kunstenaar Bob Hanf 
(zie foto) te zien.
De tentoonstelling is voor het publiek toe-
gankelijk op iedere woensdag en iedere 
zondag van 14.00 - 16.30 uur. 
‘Componisten in Oorlogstijd’ is een tentoon-
stelling met foto’s, documenten, brieven, 
tekeningen en stukjes partituur van twintig 

componisten die tijdens de Tweede Wereld-
oorlog vervolgd zijn. Van deze compo-
nisten hebben er veertien de oorlog niet 
overleefd. Gedurende de oorlog was hun 
werk verboden, na de oorlog werden hun 
namen en hun werken vergeten.
De Leo Smit Stichting, opgericht in 1996, 
zet zich al 25 jaar lang in om dit verborgen 
erfgoed weer onder de aandacht te brengen. 

De Bob Hanf Stichting, die in Zwolle is 
gevestigd, werd in 2003 heropgericht door 
Ruth Tillema-Hanf. De stichting publiceer-
de een boek met cd over deze veelzijdige 
kunstenaar en organiseerde concerten, 
lezingen en tentoonstellingen. 
De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld.

Bob Hanf



16

Aandacht voor

De Sionskerk gaat in het nieuwe seizoen 
van start met het jaarthema ‘Het konink-
rijk van God’. Ds. Hélène Evers schrijft 
hierover: 
“We gebruiken het boekje Van U is de 
toekomst, de visienota van de Protestantse 
Kerk. Dit boekje is gratis te bestellen op 
de website van de PKN. In de preken 
gaan we hierop in.
In welke context leven wij en zijn we 
kerk? De context is verwarrend: enerzijds 
wonen wij in een van de meest welvarende 
landen van de wereld, anderzijds wordt er 
veel geklaagd en klinkt er verzuchting van 
onbehagen. Er is veel onzekerheid over 
de grote zorgen die de planeet treffen, de 
vluchtelingenproblematiek en de grillige 
beweging in de geopolitieke machtsblok-
ken. Mensen zijn op zoek naar zin, naar 
duiding van betekenis van de dingen die 
ons overkomen. En verder wordt er door 
veel mensen stress en burn-out ervaren. 
De coronacrisis heeft zowel een polarisatie 
laten zien, als ook saamhorigheid. 
Wat betekent dit voor de kerk? In de eerste 
plaats dat deze gevoelens en belevingen 
de kerkleden niet voorbijgaan. Juist in 
deze situatie moeten wij ons oefenen in 
vertrouwen en gerichtheid op God. Van de 
Heer is de toekomst! Ook de kerk is van 
de Heer. Hij is nabij. Jezus 
heeft beloofd: maak u niet bezorgd en Ik 
zal met jullie zijn. En wij mogen leven 
met de belofte van de komst van de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde. Wij zullen in 
het nieuwe seizoen stilstaan bij het Konink-
rijk van God en bij de genade als grond-
toon. De kerkorde zegt het zo: Levend uit 
Gods genade in Jezus Christus vervult de 

kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen, artikel 
I lid 2. In Jezus is het koninkrijk van God 
dichtbij! En wij verwachten Jezus’ komst 
spoedig en de komst van zijn koninkrijk 
in alle glorie. Houdt moed!
Paulus heeft als Woord van de Heer ver-
nomen: “Mijn genade is u genoeg”, 2 Ko-
rintiërs 12:9. Kern van ons geloof is wel 
dat wij leven van genade. De genade die 
wij in Jezus Christus hebben leren kennen 
en ontvangen, waardoor wij in vrede met 
God mogen leven. Als wij zo mensen zijn 

geworden die leven van de genade, zullen 
wij dan niet ook mensen worden die gena-
dig zijn naar anderen?
Wij hopen op een gezegend nieuw kerke-
lijk seizoen.”

Jaarthema Sionskerk: Koninkrijk van God
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Bij de foto’s
De meeste foto’s in deze editie zijn gemaakt door Tineke 
Vlaming (specifiek: foto op de voorkant, pagina 4, 5, 8, 11, 
12, 14 en 17). De foto’s op pagina 3, 10 en 16 zijn van de 
hand van Saskia Dankers. De foto’s van Sohail Yafat op 
pagina 6 en 7 zijn gemaakt door Theo Brand.

Korte toelichting bij de foto’s van Tineke Vlaming: 
• pagina 4: Herfstbos op landgoed Windesheim; 
• pagina 11: Maria bij de dijk op Texel;  
• pagina 12: op het Kozakkenveer tussen Veessen 
 en de Duurse waarden werden pruimen uitgedeeld; 
• pagina 14/15: nevel boven de Tichelgaten van 
 Windesheim.

Engel in de Gustav Adolfstaafkerk te Hahnenklee (de Harz)

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

Collectemunten en kerkgeldapp PGZ

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.

foto: Jeroen Drost

Beleid en bestuur
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Beleid en bestuur

Nadat in mei gebleken was dat ze ernstig ziek was, over-
leed op 6 juli 2021, 65 jaar oud, Lily Antoinette Burggraaff, 
van 2005 tot 2018 predikant van Protestantse gemeente 
‘De Hoofdhof’ te Berkum. 

Tot een levend geloof in de Heer Jezus Christus gekomen, 
besloot ze na het gymnasium theologie te gaan studeren. 
In die tijd voor meisjes nog helemaal niet vanzelfsprekend. 
Toch werd ze predikant, een taak die ze met verve vervul-
de, sprankelend, energiek, deskundig en met humor. Een 
degelijke gereformeerde predikant was ze, thuis in Schrift 
en traditie. Vooral met Paulus wist ze zich verbonden. In 
haar eerste twee gemeenten heeft ze dan ook veel uit zijn 
brieven gepreekt. Later werd dat minder, niet omdat zij 
dat niet meer wilde, maar omdat het klimaat in de kerken 
veranderde. Paulus werd door velen in de gemeente te 
moeilijk bevonden, er was een groeiende voorkeur voor 
de verhalende stof uit de Bijbel. 

Behalve dat ze graag preekte – in haar tweede gemeente 
Dokkum soms wel vier keer per zondag – hechtte ze veel 
belang aan het pastoraat. Na een periode van fulltime-
dienstverband volgden er nog enkele jaren waarin ze voor 
50% de gemeente van Berkum diende. In 2018 ging ze 
na een predikantschap van 36 jaar met vervroegd emeri-
taat. Het was mooi geweest. Op de zaterdag voor haar 
afscheidsdienst, tijdens een feestelijke bijeenkomst, 

blikte ze terug op haar leven als predikant. Veel was er 
veranderd in die jaren, ook de positie van de predikant. Ze 
besefte, zonder wrok, dat het predikantschap zoals zij het 
vervuld had, bezig was te verdwijnen, en sloot zich aan 
bij de Waalse gemeente in Zwolle, waar haar man Riemer 
Roukema actief was en een kleine aanstelling zou krijgen.
Vandaar dat er bij de afscheidsdienst behalve een ambts-
drager uit De Hoofdhof ook een ambtsdrager uit de Waalse 
gemeente aanwezig was. 
Tijdens de afscheidsdienst lazen we enkele gedeelten uit 
de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. Net als 
Paulus wist ds. Burggraaff zich geroepen om het evange-
lie te verkondigen. Niet omdat zij zichzelf zo belangrijk 
vond. Een aarden vat, daarmee vergelijkt Paulus zich, 
kwetsbaar, broos. Ds. Burggraaff kon het hem nazeggen.

Dr. Maarten J. Aalders, Amstelveen

(De afscheidsdienst vond plaats in PGB De Hoofdhof 
op 12 juli 2021 en werd geleid door dr. Aalders.)

In memoriam Lily Antoinette Burggraaff 
(1955-2021)

ds. Lily Burggraaff (afscheidsdienst, september 2018) 
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Een tijdlang kregen we onderdak in de gastvrije Oosterkerk, nu vieren we weer in Academiehuis De Grote Kerk, ’s middags 
om 17.00 uur. Het doet ons deugd dat we momenteel op zeer goede belangstelling kunnen rekenen. We zijn weer ‘thuis’. 
Begin dit jaar begonnen we met het lezen van de psalmen. Door de bekende maatregelen moesten we stoppen met onze 
vieringen en dus ook met het lezen van de psalmen. We besloten de draad gewoon weer op te pakken en zijn op 5 sep-
tember opnieuw begonnen, van voren af aan. Psalm 1 klonk in een bijzondere viering voorbereid met leden van de ‘regen-
boog-gemeenschap’. Op zondag 12 september komt psalm 2 aan bod en zo gaan we verder. We doen dit tot en met zon-
dag 21 november.   
Psalm 1 gaf meteen al de intentie van de 150 lofprijzingen: ‘Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen … 
maar vreugde vindt in de wet’. Binnenpret en onderwijs. Over schepping, geschiedenis van het volk, kwaad. Zingenderwijs 
verdieping in levensvragen, niet zelden in emotionele taal beleefd. Zowel diepe klachten als uitbundige lof doen God eer 
aan. Psalmen willen als levenslied (met snarenspel) worden herhaald. In steeds andere omstandigheden. ‘Antwoord mij als 
ik roep, God die mij recht doet’ (4:1). Vaak zingt er een ‘ik’. Wie mag dat zijn? Zomaar een bidder? De dichter? David? Het 
volk Israël? Een rechtvaardige? Jij zelf? Belagers worden benoemd, vijanden die het leven met God en de naasten ontwrich-
ten. En God? Die wordt eerbiedig in de derde persoon bezongen, maar ook wel direct aangesproken: ‘Hoe lang nog, Heer, 
zult u mij vergeten?’ (13:1). Psalmen brengen tot op vandaag treffende composities, schilderingen en nieuwe verdichtingen 
teweeg. En jij kunt je heilige verontwaardiging, je matige vertrouwen al zingend in de woorden expressie geven en hoopvol 
wachten op Gods stem. Je kunt God vol innerlijke vreugde bezingen, zolang je bestaat. Bij God wil je ziel schuilen (onder 
andere: Psalm 2:12, 5:12 en 7:2). 

Werkgroep Vieringen Grote Kerk

Overzicht viering Grote of St. Michaëlskerk (aanvang: 17.00 uur) 
19 september Viering ds. Margo Jonker Psalm 3
26 september (Slot vredesweek) Viering met cantorij ds. Jan Doelman Psalm 4
3 oktober Vesper Christa van Stappen en Harry Steenbergen Psalm 5
10 oktober Vesper Robert Kanning en ds. Harm Bousema Psalm 6
17 oktober Taizéviering  Psalm 7
24 oktober Viering met cantorij ds. Evert Jonker Psalm 8
31 oktober Vesper Harry Steenbergen en ds. Harm Bousema Psalm 9/10
7 november Taizéviering  Psalm 11
14 november Viering ds. Iemke Epema Psalm 12
21 november (Eeuwigheidszondag) Cantate met cantorij ds. Nelleke Eygenraam  Psalm 13

Michaëlsvieringen – over de Psalmen

Bijbel- & Kunstdienst 
Op zondag 7 november 2021 is er in de Sionskerk een Bijbel- 
& Kunstdienst, met als thema: Openbaringen, aan de hand 
van de tapijten van Angers in Frankrijk. Het ‘Wandtapijt 
van de Apocalyps’ (Frans: Tapisserie de l’Apocalypse of 
Tenture de l’Apocalypse) hangt in het Kasteel van Angers in 
Frankrijk. Het 14e-eeuwse wandtapijt is met een lengte van 
ongeveer 100 meter en een hoogte van 4,50 meter een geweven 
kunstwerk van uitzonderlijke grootte. Deze afbeelding van de 
Apocalyps is een weergave van de Openbaring van Johannes. 
De dienst begint om 19.00 uur, voorganger is ds. Hélène Evers. 

Een van de tapijten uit het Kasteel van Angers: Sint Michaël bevecht de draak
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9.30 uur
ds. J.T. Tissink 

Wind in de Zeilen-dienst

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

Israëlzondag 

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam
gezamenlijk viering 
met en in Oosterkerk

9.30 uur
ds. J.T. Tissink 

Wind in de Zeilen-dienst

9.30 uur 
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur 
ds. J.T. Tissink 

Oogstdienst en Schrift & Tafel

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam 

Vredeszondag Doopdienst

17.00 uur
ds. J. Doelman 

Michaëlsviering 
m.m.v. Michaëlscantorij

17.00 uur
mw. C. van Stappen 

en dhr. H. Steenbergen 
Michëlsvesper

17.00 uur
Dhr. R. Kanning 

en ds. H. Bousema 
Michaëlsvesper

17.00 uur
Taizéviering

17.00 uur
ds. E.R. Jonker 

Michaëlsviering m.m.v. 
Michaëlscantorij 

17.00 uur
dhr. H. Steenbergen 
en ds. H. Bousema 

Michaëlsvesper

17.00 uur
Taizéviering

17.00 uur
ds. I.P. Epema

Michaëlsviering 

17.00 uur
ds. M.E. Jonker 
Michaëlsviering 

10.00 uur
ds. I.P. Epema 

10.00 uur
ds. E. Urban
Israëlzondag 

10.00 uur
ds. E. Urban 

en pastor Dominicanen 
kanselruil

10.00 uur
ds. J.M. Rohaan, Zwolle

gezamenlijk viering 
met Adventskerk

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

10.00 uur
ds. I.P. Epema

Doopdienst

10.00 uur
ds. E. Urban 

Schrift & Tafel

10.00 uur
dhr. D.J. Steenbergen 

KSG 

10.00 uur
ds. R. den Hertog, Zwolle

19.00 uur ds. I.P. Epema e.a. 
Oecumenische viering 

Vredeszondag in OLV Basiliek

Ke
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9.30 uur ds. G.J. Codée 
voorber. H. Avondmaal 

bevestiging ambtsdragers
17.00 uur ds. A. Jonker, Putten 

voorber. H. Avondmaal

9.30 uurds. G.J. Codée 
Heilig Avondmaal

17.00 uur ds. G.J. Codée, voortz. 
en dankz. Heilig Avondmaal

9.30 uur
dr. P. Veerman, Katwijk aan Zee

17.00 uur
ds. P.J. den Admirant, Apeldoorn 

9.30 uur
ds. K. van Meijeren, Ede

17.00 uur
ds. K.F.W. Borsje, Vriezenveen

9.30 uur
ds. H. de Leede, Amersfoort

17.00 uur
ds. G.J. Codée

9.30 uur
ds. G.J. Codée

17.00 uur
ds. W. van Vreeswijk, Rouveen

15.00 uur
ds. G.J. Codée

19.30 uur
ds. G.J. Codée

9.30 uur
Prop. A.C. Borsje, Ede

17.00 uur
ds. M. van Dam, IJsselmuiden

9.30 uur
ds. H. de Jong, Kampen

17.00 uur
ds. G.J. Codée 

9.30 uur
ds. G.J. Codée

17.00 uur
ds. J. Tadema, Nijkerk

zondag 
19 september  

zondag 
26 september 

zondag
3 oktober

zondag 
10 oktober

zondag 
17 oktober 

zondag 
24 oktober 

zondag 
31 oktober 

woensdag
3 november

Dankdag

zondag
7 november  

zondag
14 november

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
Grote Markt 18
Zwolle-Centrum

038-4212512
tel. contactpersoon: 

038-4542999

www.academiehuis.nl/
stadskerk

Jeruzalemkerk
Windesheimstraat 1
Zwolle-Assendorp

038-4212443
06-19440859

tel. scriba: 0572-393454

jeruzalemkerk.pknzwolle.nl

Oosterkerk
Bagijnesingel 17
Zwolle-Centrum

038-4535064
06-33205179
ds. E. Urban

ds. I.P. Epema
tel. scriba: 038-4531674

www.oosterkerk.nl

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 31 augustus 2021. 
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9.30 uur
ds. C. Baljeu

 

9.30 uur
ds. A. Pietersma

9.30 uur
ds. C. Baljeu

9.30 uur
ds. M.E. Dijk

9.30 uur
ds. C. Baljeu

9.30 uur
ds. C. Baljeu 

Gezamenlijke dienst 
met en in Stinskerk

9.30 uur
ds. C. Baljeu

9.30 uur
ds. M. E. Jonker

9.30 uur
ds. A. Pietersma

10.00 uur
ds. R. van Putten, ’t Harde

16.00 uur
dhr. J. Knol Kliederkerk

10.00 uur
ds. H. Evers 
Israëlzondag 

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

19.00 uur ds. H. van Ark Open 
DeurDienst 

10.00 uur
ds. J. de Kok, Wilsum

10.00 uur
ds. G.J. Codée

10.00 uur
ds. H. Evers 

Belijdenis- en Doopdienst

19.00 uur
ds. H. Evers

10.00 uur dhr. H. Maat, Terschuur 
Oogstdienst

12.15 uur dr. H. van Dam 
Interactieve dienst

19.00 uur ds. H. Evers
Bijbel- & Kunstdienst

10.00 uur ds. H. Evers 
Kerk en school 

19.00 uur Open DeurDienst/
Johannes de Heer dienst

10.00 uur
ds. H. Evers
Startdienst

9.30 uur
ds. G. de Kok, Hulshorst

9.30 uur
ds. G. Labooy, IJsselmuiden

Israëlzondag 

9.30 uur
ds. G.C. van Rheenen 

Doopdienst  

9.30 uur
dhr. D. de Boer, Hattem

Stinskerk-zingt-op-zondag 

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

9.30 uur
ds. C. Baljeu 

Gezamenlijke dienst 
met Open Kring 

19.30 uur
ds. G.C. van Rheenen

10.00 uur
mw. L. Brugmans, Elburg 

ZWO-dienst

10.00 uur
ds. E. van ’t Slot, Zwolle 

Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. J.P. van Ark, Wapenveld

10.30 uur
pasteur R. Roukema 

Sainte-Cène

10.30 uur
pasteur H. Spoelstra

10.30 uur
pasteur R. Roukema 

Jongerendienst

Open Kring
Hofstedestraat 1

Zwolle-Stadshagen
038-4204558
ds. C. Baljeu

tel. scriba: 038-4578345

www.openkring.nl

Sionskerk
Glanerbeek 10

Zwolle-Noord/Berkum 
038-4537075
06-19786041

mr. dr. H. Evers
ds. ir. R. van Putten 

tel. scriba: 038-4227212

www.sionskerkzwolle.nl

Stinskerk
Westenholterweg 19
Zwolle-Westenholte

038-4212614
06-45135706

ds. G.C. van Rheenen
tel. contactpersoon: 

06-45283862

www.stinskerk.nl

Eglise Wallonne
Waalse Kerk

Schoutenstraat 4
8011 NX Zwolle 
ds. R. Roukema

038-4533557
tel. secrétaire 
06-40063459

www.waalsekerkzwolle.nl

10.30 uur
voorganger n.n.b.

zondag 
19 september  

zondag 
26 september 

zondag
3 oktober

zondag 
10 oktober

zondag 
17 oktober 

zondag 
24 oktober 

zondag 
31 oktober 

woensdag
3 november

Dankdag

zondag
7 november  

zondag
14 november
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De Hoofdhof
Kerkweg 26

Zwolle-Berkum
ds. J. M. Rohaan

tel. scriba: 038-4547233

www.hoofdhof.nl

Lutherse Kerk
Koestraat 4

Zwolle
ds. M.E. Jonker

tel. scriba: 06-20540302 

www.elkz.nl

ISALA 10.00 uur ds. M. Hermse
REHOBOTH 9.30 uur ds. P. van Veen, Harderwijk
THEODORAKAPEL 10.30 uur ds. I. Smits, Zwolle
ZONNEHUIS  volgens vermelding op familienet

ISALA 10.00 uur ds. M. Overbosch-Mielke
REHOBOTH 9.30 uur ds. J. Kuik, Kampen
ZONNEHUIS  volgens vermelding op familienet
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Mulder, Zwolle

ISALA 10.00 uur mw. T. Sloot
REHOBOTH 10.00 uur ds. J.H. van Osch 
ZONNEHUIS  volgens vermelding op familienet

ISALA 10.00 uur ds. A. Hasker
REHOBOTH 10.00 uur ds. Kelemen
ZONNEHUIS  volgens vermelding op familienet
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Mulder, Zwolle

ISALA 10.00 uur dhr. D. de Jonge 
REHOBOTH 10.00 uur ds. S. Bakker
THEODORAKAPEL 10.30 uur ds. P. de Jong 
ZONNEHUIS  volgens vermelding op familienet

ISALA 10.00 uur ds. M. Overbosch-Mielke
REHOBOTH 10.00 uur ds. Verboom, Harderwijk
ZONNEHUIS  volgens vermelding op familienet
RIVIERENHOF 10.00 uur mw. C. Pilon, Zwolle

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

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

zondag 19 september Exploitatie PGZ 
zondag 26 september Stille armoede
zondag 3 oktober Kerk en Israël
zondag 10 oktober Exploitatie PGZ
zondag 17 oktober Werelddiaconaat Wereldvoedseldag
zondag 24 oktober Extra diaconie
zondag 31 oktober Onderhoud kerkgebouwen
woensdag 3 november (Dankdag) Werelddiaconaat 
zondag 7 november Zending/GZB
zondag 14 november Wijkkas

Ke
rk

d
ie

ns
te

n

9.30 uur
ds. L. van den Broeke, Kampen

9.30 uur
ds. S. van der Zee, Zwolle 

9.30 uur
mw. D. Lips

9.30 uur
dhr. R. Mynkong, Weesp

9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle

19.00 uur

9.30 uur
Lectorendienst

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan

Kerk- & schooldienst

18.00 uur
Dankdagmaaltijd ZWO

9.30 uur
mw. D. Lips 

9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle 

Maaltijd van de Heer

10.00 uur
ds. M.E. Jonker e.a.

Oecumenische viering 
Vredeszondag in OLV Basiliek

10.00 uur
ds. M.B. Nieuwkoop

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

Israëlzondag
gemeensch. viering met Kampen

10.00 uur
ds. M.E. Jonker 

Heilig Avondmaal 

10.00 uur
ds. B. Zitman

10.00 uur
ds. W. Tinga

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. M.E. Jonker 

Oogstdienst

10.00 uur
ds. I.P. Epema

BERKUMSTEDE 15.00 uur ds. J.M. Rohaan (H. Avondmaal)
ISALA 10.00 uur ds. A. Hasker
REHOBOTH 10.00 uur ds. K. de Graaf, Kallenkote
ZONNEHUIS  volgens vermelding op familienet
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. M. Hukubun, Zwolle (H. Avondmaal)

ISALA 10.00 uur dhr. D. de Jonge 
REHOBOTH 10.00 uur ds. J.P. van Ark, Wapenveld
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 31 augustus 2021. 

zondag 
19 september  

zondag 
26 september 

zondag
3 oktober

zondag 
10 oktober

zondag 
17 oktober 

zondag 
24 oktober 

zondag 
31 oktober 

woensdag
3 november

Dankdag

zondag
7 november  

zondag
14 november



 

deskundig | betrokken |  betrouwbaar

Bekijk meer op:
 www.loohuisgroep.nl

038-4681800

23

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 



Particuliere verhuizingen
Projectverhuizingen
Nationaal en internationaal 
Verhuisdirigente
Kunst en antiek verhuizen
Seniorenverhuizing
Schoonmaakservice
Handyman
Opslag

038 465 65 60  
Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle  

info@utshersevoort.nl  
www.utshersevoort.nl

uw verhuizing 
een frisse startBEDANKT!

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

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

KoperBrendageïnspireerd  
  door mensen

Liefde voor  
   het vak,

Inloophuis voor Zwolle

Heiligeweg 1
8011 XX Zwolle

www.debreszwolle.nl


