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Te huur
Z A A L R U I M T E

Voor vergaderingen en cursussen
met gebruik van kantine 

en voldoende parkeergelegenheid

Inlichtingen:
Wijkcentrum Jeruzalemkerk

Windesheimstraat 1
Tel. 038 - 4212443 

 06 - 19440859
             

Oosterkerk 
Zalencentrum Bagijnehof
Koewegje 2, 8021 AG Zwolle

Ruimte nodig voor een cursus,vergadering, 
bijeenkomst, concert of huwelijk?

Stuur een mailbericht naar:
bagijnehof@oosterkerk.nl
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Aanleveren	kopij	en	foto’s:
De volgende Gaandeweg verschijnt in de eerste week van februari 2022 en loopt tot en met zaterdag 
23 april 2022. Artikelen dienen uiterlijk zaterdag 1 januari 2022 te zijn aangeleverd bij de redactie via: 
kerkbladgaandeweg@gmail.com of schriftelijk bij het Kerkelijk Bureau. Wijkberichten kunnen tot en met 
8 januari 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.

De tweede regel van het lied ‘U kennen, uit en tot U leven’ (NLB 653) is het thema van het 
laatste nummer van dit jaar: ‘Verborgene, die bij ons zijt’. Het laatste, dus het Advents- en 
Kerstnummer. Jezus werd geboren in een verborgen stal. Jubelende engelen, zich verbazende 
herders en knielende koningen minden Jezus tevoorschijn. Zo wil dit nummer mensen 
tevoorschijn schrijven, die in het verborgene leven, of hun werk doen. Hans Tissink begint 
in de meditatie met ene Levi, een kind nog, wiens talenten nog moeten ontluiken. De gees-
telijk verzorger van de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Pieter Frans de Boer, schrijft in het 
Bijbelverhaal liefdevol over de andere kant van het leven, ouderen die verborgen in een 
verpleeghuis zich afvragen waar God toch is. Hij draait die vraag om: ‘waar is God niet?’ 
Theo Brand interviewt de werkers van het kerkelijk bureau tevoorschijn. Rembrandt kon 
in het donker van zijn schilderijen mensen een veelzeggende plaats geven: hij schilderde 
hen opvallend onopvallend, Nelleke Eygenraam illustreert haar artikel met twee prachtige 
schilderijen van zijn hand. Ook Wim van Ree gebruikt een schilderij ter illustratie van zijn 
bijdrage. De meester van Alkmaar schilderde over de zeven werken van barmhartigheid, 
Wim beschrijft de praktijk. Anne Zweers behaalde afgelopen zomer zijn vaarbewijs, hij 
ontdekte toen dingen die hij daarvoor nooit heeft gezien. Verheugd kunnen we u melden dat 
na een schaarse periode, er weer activiteiten zijn te melden uit de wijken. De redactie wenst 
iedereen een goede Adventsweg naar Kerst! 

Cor Baljeu, hoofdredacteur 

PS Het thema voor het eerste nummer van 2022 (Veertigdagentijd, Pasen) is: ‘Een mens (te zijn) op 
aarde’ en voor de daaropvolgende (Hemelvaart/Pinkster) editie: ‘Heilig vuur’. Uw/jouw ideeën of 
suggesties bij de thema’s zijn van harte welkom. 
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Een joods verhaal gaat over de kleine Levi. Hij speelde 
eens met zijn vriendjes verstoppertje. Hij verstopte zich 
goed in het bos. Hij wachtte lang totdat hij doorkreeg 
dat zijn vriendjes helemaal niet naar hem zochten. 
Huilend keerde Levi terug naar huis. Daar kwam opa 
hem tegemoet. ‘Wat is er jongen?’ vroeg opa bezorgd. 
En Levi antwoordde: ‘Ik had mij verstopt, maar niemand 
wilde mij zoeken.’ Opa zei met tranen in zijn ogen: 
‘Zo is het ook met God. Hij heeft zich verstopt. Hij is 
verborgen, terwijl Hij zo graag gezocht en gevonden wil
worden. Maar wij mensen zoeken Hem niet eens.’

Dit verhaal zwengelt het lastige thema van Gods verbor-
genheid aan. Waarom merk ik niks van God? Waarom 
houdt Hij zich verborgen, als ik Hem nodig heb? Deze 
bittere vragen getuigen van een gekwelde ziel. Ons 
godsvertrouwen wordt dagelijks op de proef gesteld. 
In de Bijbel worstelen mensen ook met Gods schijnbare
afwezigheid. De waaromvragen zijn niet van de lucht. 
Lees de klaagpsalmen, lees het boek Job. Zelfs Jezus riep 
aan het kruis: ‘God, mijn God, waarom hebt U mij verla-
ten?’ Het lijkt bij het geloofsleven te horen: we stuiten 
steeds weer op bittere feiten en kwellende vragen. God, 
waar is Hij? Speelt Hij soms verstoppertje met ons?

In dezelfde Bijbel horen we evenwel ook van onver-
wachte godservaringen. God houdt zich inderdaad schuil,
totdat Hij verschijnt op verrassende momenten. Vanuit 
een wolk, in een vuur, in het suizen van de wind, in 
een wonder, in een gebaar van mededogen. God lijkt 
op vakantie te zijn. Hij reist incognito, net zoals Jezus 
eens onherkenbaar de Emmaüsgangers vergezelde. Zij 

herkenden Hem pas bij het breken van het brood. En 
met terugwerkende kracht ontwaarden ze Gods aanwe-
zigheid. Hij was er al die tijd al: Hij was er in zijn 
vragen, in zijn aandacht, in zijn Schriftuitleg.

Zoeken wij God wel echt? Geven wij onze speurtocht 
naar de Eeuwige niet te snel op? Zeker, veel vragen 
blijven. De stilte nodigt uit tot een hernieuwde zoekactie.
Kunnen we niet verder kijken? Kunnen we ons hart niet 
ruimer maken? Zullen we de antennes van onze ziel niet 
nogmaals afstemmen op de Stem vanuit de Stilte?

Wie blijft zoeken, zal niet worden teleurgesteld. Dan 
blijkt dat onze God incognito ons rakelings nabij is. 
Vaak in de kleine en gewone dingen. In het ruisen van 
de wind, in het kloppen van ons hart, in de geboorte van 
het Christuskind, in mantelzorg en liefde.

Ik moet denken aan wat K.H. Miskotte eens als jonge 
dominee schreef in het gemeenteblaadje van Kortgene. 
Hij worstelde ook met Gods verborgenheid. Totdat de 
bliksem insloeg in zijn ziel. En God zich in hem prentte.
Hij schreef:
‘Zijn wonder: de Omgang is, Ik heb u liefgehad ... Het 
regent zegen. Het ligt al in Hem, die leeft en aan mijn 
ziel het leven geeft.’ 
Kijk, wie dit ervaart, leeft anders met de Verborgen 
Aanwezige.

Hans Tissink, 
predikant PGZ, Adventskerk-Oosterkerk
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Een joods verhaal gaat over de kleine Levi. Hij speelde 

God incognito
foto: Tineke Vlaming



Je loopt in het bos en bij een tweesprong denk je: welke 
weg zal ik nemen? Je kiest links, maar na 500 meter begin
je te twijfelen. Wat nu, als ik die andere weg had gekozen?
Mis ik iets? Waar zou ik dan uitkomen? En zo las ik laatst
een gedicht dat precies hierover gaat: The Road not Taken.
Wat was er gebeurd in mijn leven als ik de andere weg 
had genomen?
Wij denken vaak dat twijfel iets is van jongeren. In de 
puberfase wordt door jongeren vaak aan alles getwijfeld, 
vooral aan zichzelf. Hoe zie ik eruit? Doe ik het wel goed 
genoeg? En nog zoveel meer vragen. De jongere denkt: ik 
moet het wel perfect doen, want anders mis ik iets ...

Als geestelijk verzorger in een verpleeghuis kom ik regel-
matig twijfel tegen bij ouderen van 80, 90, bijna 100 jaren.
‘Ik geloof wel in God, maar ...’ ‘Ik voel of merk Hem 
niet zo in mijn leven.’ ‘Is God mij vergeten?’ ‘Is God 
wel hier bij mij?’ ‘Waar is God, ik weet het niet?’
Wat zeg je op zo'n moment als geestelijk verzorger? Eerst 
even niets. Een stilte kan heilzaam zijn. Daarna komen 
wel de woorden en beelden, vooral uit de Bijbel.
En toch is de vraag die blijft hangen: Waar is God? God is 
verborgen en God verbergt zich soms bewust. Zo voelde 
David dat in Psalm 10: Waarom, HEER, bent U zo ver 
en verbergt U zich in tijden van nood? Dus dat eenzame 
gevoel, door God verlaten zijn, mag er zijn. Maar dit geeft
nog geen troost.

In de Bijbel leer ik van God, om de vraag ‘Waar is God?’ 
om te draaien in: ‘Waar is God niet?’
Want God is toch overal?! En dan lees ik een stuk uit 
Psalm 139. God is er. God is er, om je heen. God kent 
jou, zelfs jouw gedachten, wat er in je binnenste leeft. En 
waarheen zou je willen vluchten, als je al wil vluchten? 
Je kunt nergens heen, want overal is God: naar boven in 
de hemel, naar beneden in het dodenrijk, naar de overkant 
van de zee. Overal is God!
En als je dan samen gaat bidden, komt er rust. We leggen 
ons leven aan God voor, want Hij ziet ons, Hij is er en Hij
redt ons. En dan zie ik een oudere opgelucht ademhalen 
en tot rust komen. Wij zien God niet, Hij is verborgen. 
Maar Hij is er wel, heel nabij. Vanuit dit Bijbelse ‘weten’ 
leer je, ook als oudere, geloven en vertrouwen.

Waar is God? Ziet God mij wel? Is God mij niet vergeten?
– vragen van ouderen.
Met als antwoord: God is er, dat is Zijn naam. God ziet 
alles en weet alles. God is nabij. 
Zoals een prachtig, oud lied zegt: Op bergen en in dalen, 
ja overal is God!

Ik trek de deur achter mij dicht en laat deze oudere gerust 
achter, in de handen van God, Hij die er is.

In deze rubriek geeft de redactie het woord aan iemand van ‘buiten 
de aan dit blad verbonden kerken’. Dit keer is dat ds. Pieter-Frans 
de Boer, geestelijk verzorger Zonnehuisgroep IJssel-Vecht in Zwolle.
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Verborgen en nabij

foto: Tineke Vlaming



Wie verder doorborduurt over het thema van deze 
Gaandeweg – ‘Verborgene die bij ons zijt’ – komt vroeg 
of laat ook terecht bij het vele werk dat in onze kerken 
haast onzichtbaar schijnt te gebeuren. Te denken valt 
aan het vrijwilligerswerk, zoals dat wordt verricht door 
bijvoorbeeld mensen die de tuinen bijhouden, door 
schoonmakers en klusjesmensen. In een van de komende 
nummers van Gaandeweg staan we hierbij stil. In deze 
uitgave treft u een interview aan met de mensen van het 
kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle. 
Wie werken daar en wat doen deze mensen? Theo Brand 
sprak met hen. 

Carla van Beesten, Wilko Smit en Dicky Strijbos runnen 
met z’n drieën het kerkelijk bureau van de Protestantse 
Gemeente Zwolle (PGZ). Het bureau staat in Assendorp 
en is gekoppeld aan de Jeruzalemkerk. Wilko en Carla 
zitten al klaar als ik binnenwandel, terwijl op dat moment 
Dicky snel komt aanfietsen. Carla: “Het is nu theetijd 
voor ons, wil je ook thee?” Op dat moment waait Dicky 
binnen, doet haar jas uit en schuift aan. Het gesprek voor 
Gaandeweg kan beginnen.

In de kleine kantoorruimte staan vier bureaus met daarop 
toetsenborden en monitors. Aan deze bureaus gaan we 
zitten voor het interview. Op een deur hangt een grote 

poster van Actie Kerkbalans. Kleine schilderingen van 
Zwolse kerkgebouwen hangen in lijstjes aan de muur. In 
een nabijgelegen kamer werkt diaconaal consulent Wim 
van Ree, die na afloop van het interview zijn gezicht nog 
even laat zien. 

Trouwe werkers
“We hoeven niet zo nodig in de belangstelling te staan,” 
was de eerste reactie van Dicky op het interviewverzoek, 
ook namens haar collega’s. “We doen hier gewoon ons 
werk.” Maar voor het argument dat veel kerkleden graag 
iets meer willen weten over wat er allemaal gebeurt op het 
kerkelijk bureau en ook wie die trouwe werkers achter de 
schermen zijn, zijn ze wel gevoelig en ging uiteindelijk de 
deur open.
Dicky vertelt dat de ledenadministratie belangrijk is. 
“Mensen die verhuizen krijgen allemaal een brief. En ge-
beurtenissen als geboorte, doop, huwelijk en overlijden 
betekenen dat we een aanpassing in de administratie moe-
ten doen.” Ook het vijf keer per jaar verschijnen van kerk-
blad Gaandeweg levert werk op. “We komen met een 
bijgewerkt adressenbestand en jaarlijks gaat er een accept-
giro naar de abonnees.” Ook wordt het kerkdienstenrooster 
bijgehouden, zowel voor Gaandeweg als voor de website. 
“Gastpredikanten worden door ons uitbetaald en facturen 
worden ingeboekt.”
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Interview met medewerkers van het kerkelijk bureau van de PGZ

“	Het	is	afwisselend	werk	en	mooi	om	te	doen”

Van links naar rechts: Dicky Strijbos, Carla van Beesten en Wilko Smit  foto: Hans van Eerbeek



Carla vertelt dat maandag de dag is waarop de collecte-
gelden vanuit de verschillende wijkkerken binnenkomen. 
“Het geld en de collectemunten moeten allemaal worden 
geteld. Gelukkig hebben we daarbij ook vrijwilligers die 
ons helpen. Nu met corona, met ook minder collecteop-
brengsten, tijdelijk één vrijwilliger.” Daarnaast is er de 
verkoop van de plastic munten die gebruikt worden voor 
de collectes en die mensen onder meer op het kerkelijk 
bureau kunnen kopen en zodoende als aftrekbare gift bij 
de Belastingdienst kunnen opvoeren.
En dan is er de Actie Kerkbalans en het klaarmaken van 
de vele enveloppen. Carla, Dicky en Wilko geven aan dat 
ze heel blij zijn dat inmiddels tweeduizend kerkleden voor 
dit doel digitaal te bereiken zijn omdat zij hun e-mailadres 
hebben doorgegeven. “Dat scheelt enorm veel tijd en geld. 
Zowel op het kerkelijk bureau als voor de vrijwilligers die 
enveloppen rondbrengen en weer ophalen. En voor het in-
voeren van de toezeggingen. Wil je nog een extra oproep 
doen, zodat we ook van andere kerkleden hun e-mail-
adressen binnen krijgen?” En ja, dat doen we natuurlijk: 
zie kader.

Stroomversnelling
Terwijl Carla en Dicky vertrouwde gezichten zijn voor 
veel mensen die weleens op het kerkelijk bureau komen, 
is Wilko minder bekend. Hij woont in Coevorden en is 
sinds 1 september 2021 werkzaam voor de Protestantse 
Gemeente Zwolle. 
“Vier dagen per week neem ik de trein heen en terug.” 
Jarenlang deed Wilko als vrijwilliger de complete finan-
ciële- en ledenadministratie van de Hervormde Gemeente 
Coevorden. “En toen zag ik de vacature voor deze functie 
voorbij komen en dacht ik: dat is écht wat voor mij.” Met 
zijn MEAO-achtergrond was hij lange tijd professioneel 
werkzaam op het gebied van inkoop, planning en perso-
neelszaken. “Ik ben vooral iemand van de cijfers en daar-
mee op deze plek een goede aanvulling op Carla en Dicky.”
Wilko is 58 jaar en is getrouwd met Siny, samen hebben 
ze een zoon van 24 die inmiddels op eigen benen staat. 
Wilko volgde ruim twintig jaar geleden een Alphacursus, 
dit bracht zijn betrokkenheid bij de kerk in een stroom-
versnelling. Eerst door de Alphacursus ook zelf te geven 
en later in het jeugdwerk, naast het administratieve werk 
voor de kerk in Coevorden. Zijn betaalde werk in Zwolle 
ziet hij als een mooie nieuwe uitdaging. “Ik heb er zin in 
en ik ben dankbaar dat dit werk op mijn weg is gekomen.”

Carla is zestig jaar en werkt sinds zes jaar op het kerkelijk 
bureau. Ze woont met haar man op een boerderij in Herfte 
en was van 1995 tot 2015 samen met hem koster-beheer-
der van de Emmaüskerk in Berkum (deze werd in 2015 
gesloten). Nu horen ze bij de Sionskerk. Ze hebben drie 
volwassen kinderen en inmiddels zes kleinkinderen. “Ik 
ben vroeger opgeleid als radiodiagnostisch laborant en dat 
leerde me om precies en nauwkeurig te werken. Juist dat 
komt op een kerkelijk bureau ook goed van pas.”

Plezier
Dicky is met haar 55 jaar de jongste collega. Met haar 
man woont ze in Zwolle-Zuid en ze hebben drie jong-
volwassen kinderen. Ze is lid van de Adventskerk en zij 
werkt, net als Carla, nu zo’n zes jaar op het bureau en 
zorgt onder meer voor werkbeschrijvingen. “Dat leidt 
ertoe dat je het werk efficiënt kunt doen en dat je minder 
kwetsbaar bent in onvoorziene omstandigheden.” Ze werkt 
met plezier en zegt: “Je verkoopt hier muntjes, maar je 
bent ook met de uitvoering van beleid bezig. Het werk 
is daardoor heel afwisselend. Het is mooi om dit werk 
samen met de collega’s te mogen doen.” 

Nog niet gedaan? Geef dan uw e-mailadres door!
Bent u lid van de Protestantse Gemeente Zwolle en 
is uw e-mailadres nog niet bekend bij het kerkelijk 
bureau? Laat het weten door een e-mail te sturen aan 
administratie@pknzwolle.nl en vermeld daarbij uw 
naam en andere adresgegevens ter controle. Voor 
onder meer Kerkbalans ontvangt u dan per e-mail 
bericht. U doet de medewerkers van het kerkelijk 
bureau en de vrijwilligers hiermee een groot plezier. 
Het scheelt de kerk bovendien tijd en geld. 
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De redactie vroeg aan Nelleke Eygenraam (predikant clus-
ter Adventskerk-Oosterkerk) om een tekst te schrijven bij 
het thema ‘Verborgene die bij ons zijt’.

In de dagen voor Kerst ervaar ik in mijzelf vaak de neiging 
om mee te gaan in de drukte die ik in mijzelf en om mij 
heen ervaar. Ook de hoge verwachtingen, waarvan ik denk 
dat velen die hebben, dringen zich dan aan mij op. 
Het is voor mij een hele klus om dit alles los te laten en 
mij te concentreren op waar het om gaat: God onder ons. 
Hoe kan ik daar bij komen? Wat helpt mij om mijn 
aandacht te richten op dit geheimenis?

Houvast vind ik allereerst in het evangelie: goede bood-
schap. Met Advent begint een nieuw kerkelijk jaar. Het 
evangelie volgens Lucas geeft er kleur aan. Het door 
Lucas doorvertelde geboorteverhaal van het kind in de 
kribbe is wijd en zijd bekend, bezongen en verbeeld. Ik 
weet er op moment van schrijven niets aan toe te voegen. 
Mijn aandacht wordt getrokken naar het ‘daarna’: hoe het 
pasgeboren kind, overeenkomstig het gebruik van Israël, 
besneden en bij zijn naam ‘Jezus’ genoemd wordt. En 
hoe hij vervolgens na veertig dagen door zijn ouders in 
de tempel van Jeruzalem gepresenteerd wordt: hier is ons 
kind, kind van God. 

Lucas vertelt ervan. In Lucas 2: 22-38 voert hij Simeon en 
Hanna op: aandachtige mensen, vol verlangen naar ‘God 
onder ons’. Los van elkaar en elk op eigen wijze benoemen 
zij wat dit kind voor hen betekent en wat het met hen doet. 
Ik laat me door hen meevoeren en hoop dat wat mij aan-
spreekt en raakt ook voor anderen invoelbaar is. Ga er 
gewoon maar in mee.

Het evangelie brengt je in de tempel. Eerst is er allerlei 
drukte, maar daardoorheen is er ruimte om stil te worden. 
Ruimte voor wat gehoord, gezegd en gezien wordt. Ruimte 
om dat alles tot je door te laten dringen en vervolgens 
één voor één los te laten. Ruimte voor verstilling, zonder 
ballast en prikkels. 

Dat lukt niet iedereen, zomaar. Alom heersen onrust en 
onzekerheid, verontwaardiging en woede. De samenleving 
anno nu kent geen kalender die alles netjes inkadert en 
ordent. Ja, ‘coronamaatregelen’, die wel, maar verder? 
Ik schrijf dit eind september 2021: er is nog steeds geen 
kabinet en er gebeurt van alles. Of niet, of te weinig. Maar 
de wereld dendert door.

Wat in deze onrust overeind blijft is het evangelie dat 
Lucas vertelt. Hij sluit aan bij de Joodse rite; bij wat 
verwacht wordt na de geboorte van een kind.
Jozef en Maria komen met het kind in de tempel om te 
doen wat voorgeschreven is. Ook Simeon komt naar de 
tempel. Zijn naam bevat een Hebreeuws grondwoord: 

‘Sjema’ - ‘Hoor’. Simeon is een hoorder met geduldige 
aandacht. Vanuit de wereld om hem heen hoort hij woede 
en geweld, ongeduld en protest, zo stel ik het mij voor. 
Dwars daar doorheen hoort hij ook de aanhoudende grond-
toon van ‘God onder ons’. Boven alles uit is het die grond-
toon die Simeon naar de tempel doet gaan. Daar ziet hij 
wat hij gehoord heeft: een kind om aan te raken, op te 
nemen, als God onder ons.

Rembrandt heeft het onnavolgbaar verbeeld (zie afbeel-
dingen). Zijn schilderij ‘Simeon met kind Jezus’ moet 
zijn laatste schilderij zijn geweest (1666-69, Nationaal 
Museum Stockholm).
Het is van een zeldzame schoonheid. Alleen de essentie 
is weergegeven, in slechts een paar kleuren. De aandacht 
valt op Simeon, afgebeeld als een oude man, met het kind 
Jezus op zijn armen. Links van hem is vaag het gezicht 
van Maria te zien. 
Het licht valt op de oude man met zijn half geopende 
mond, alsof hij heel zacht iets zegt. Zijn ogen zijn geloken, 
maar zijn blik is gericht op het kind dat op zijn onderarmen 
rust. Hij oogt nogal onhandig, omdat hij het kind niet 
beetpakt. Nee, hij draagt het. Een beetje stijfjes, alsof hij 
huivert een geheimenis te verstoren. Zijn handen reiken 
naar voren, zijn vingertoppen lichtjes naar elkaar toe ge-
bogen om het kostbare te omvatten zonder het beet te 
kunnen pakken: God onder ons.

Een kind met zijn kleine lijfje, stevig ingebakerd. Alleen 
zijn rechterarm is vrij, het knuistje op zijn borst. Een kind 
met een open gezicht: zijn weerloze mond, zijn neus die 
alles inademt, zijn ogen die gericht zijn op … wat? … wie?
Rembrandt toont ons een kind dat kwetsbaar is, zorg nodig 
heeft en hierom is toevertrouwd aan mensenhanden. Een 
kind dat toekomst in zich draagt: God onder ons. Een won-
derlijk geschenk; niet om te bezitten of je toe te eigenen 
maar om je op te richten. 

God onder ons

Rembrandt van Rijn: Simeon en het kind Jezus



In de ruimte van de tempel is ook Hanna. Haar naam 
betekent ‘begenadigde’. Zij wordt ‘profetes’ genoemd. 
Midden in het heden, met aandacht voor wat er gebeurt 
in de wereld – net als Simeon – verwacht zij verandering, 
ommekeer, een nieuwe tijd. Zij ziet reikhalzend uit naar 
het moment dat God bevrijding zal schenken aan allen die 
daaraan toe zijn. 

Rembrandt heeft ook haar afgebeeld (1631, Rijksmuseum 
Amsterdam, zie afbeelding). Rembrandts oude moeder 
heeft model voor haar gestaan. Ze leest in de Bijbel, met 
liefdevolle aandacht. Ze spelt de woorden en overweegt 
die. Ze herkent een doorgaande lijn van Gods bevrijdende 
inzet, net als Hanna in de tempel. In het kleine kind ziet 
Hanna toekomst voor allen: God onder ons. 

Simeon en Hanna, verhaald en verbeeld door Lucas en 
Rembrandt: zij blijven tot de verbeelding spreken om het 
geheimenis van ‘God onder ons’ levend en levendig te 
houden. Met weinig woorden, maar veelzeggend putten zij 
uit een aloud verlangen en reiken zij naar een toekomst 
die al begonnen is. 

Ik hoop en wens dat wij in het hier en nu ‘God onder ons’ 
herkennen en eerbiedigen – in de ogen van een kind, een 
ander, ons spiegelbeeld … Ik bid dat ‘God onder ons’ ons 
de weg wijst in deze verwarrende wereld. 

Vaarbewijs

We hebben vorig jaar een klein visbootje gekocht. Daar 
hebben we al veel plezier van gehad. We maakten mooie 
tochtjes over de IJssel, stroomopwaarts naar Wilsum, de 
Zande en Zalk. En rechtsaf richting het Ketelmeer, het 
wijde water op. Heerlijk. Het bootje heet ‘PIKERJE NET’, 
Fries voor niet piekeren, maak je geen zorgen.

Dit jaar maar eens voor het vaarbewijs gegaan, het hing er 
een beetje om of dat moest, net wel/net niet. En dat kostte 
best wat inspanning, veel details en kleine regeltjes. 
Maar het gaf ook iets. Dankzij het cursusboek zag ik nu 
allemaal dingen die ik daarvoor nooit gezien heb en als ik 
het al gezien had, sloeg ik er geen acht op.
Borden langs de oever, tekens aan bruggen, boeien op het 
water, lichten en vlaggen op de andere schepen, hoe er in 
het water wegen zitten.
Dat vond ik een bijzondere ervaring: je leest iets, je ziet iets 
en je krijgt een andere blik op de werkelijkheid. Je gaat in 
wat je altijd al gezien hebt iets anders zien, iets krijgt meer 
betekenis. Je krijgt, denk ik, zelfs zicht op een andere wer-
kelijkheid die er tegelijk al was, verborgen voor jou.

‘Verborgene die bij ons zijt’ is het lied dat centraal staat in 
dit nummer van Gaandeweg, zo op weg naar Advent en Kerst. 
Sinds ik bezig ben met dat vaarbewijs probeer ik ook zo de 
Bijbelverhalen te lezen en te horen, als verhalen die me een 
andere blik geven op die vaak verborgen aanwezigheid van 
God. Natuurlijk kan ik gewoon mistroostig blijven kijken 
naar wat er gebeurt, het geweld, het onrecht, de liefdeloos-
heid, hoe hopeloos de dingen zijn. En het vraagt ook best 
de nodige oefening om de dingen anders te zien. Ik probeer 
te zien waar tekenen van Geloof en Hoop en Liefde zijn 
en hoe de Bijbelverhalen ons zicht geven op die ándere 
werkelijkheid die tegelijk ook de onze is: hoe God in ons 
midden aanwezig wil zijn. ‘Daar komt een schip geladen 
tot aan de hoogste boord, draagt Gods Zoon vol genade, 
des Vaders eeuwig woord.’ ‘Het anker valt ter rede, nu is 
het schip aan land. Het woord is vlees geworden, Gods 
Zoon reikt ons de hand.’ 
Ook zo’n mooi lied.

Anne Zweers

Column
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Rembrandt van Rijn: Oude lezende vrouw, waarschijnlijk Hanna



Het thema van dit kerstnummer – Verborgene die bij ons 
zijt – is de tekst van een lied dat in de loop naar Pasen 
vaak wordt gezongen. Vallen Kerst en Pasen dan op één 
dag? Wim van Ree (diaconaal consulent van de PGZ) 
schrijft over deze lastige, maar ook spannende en uitda-
gende zoektocht.

Iemand die zich heeft verborgen, wil bewust niet worden 
gezien en wil onopgemerkt blijven. In het lied wordt 
gesproken over God die verborgen, maar toch nabij is. 
Het lijkt een tegenstelling.
Het doet mij denken aan het kinderversje uit mijn kinder-
jaren: ‘Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van 
goud, woont een Vader in de hemel die van alle kinderen 
houdt’. Dit vers suggereert dat er een God ver weg is, 
verder dan de sterren en de hemel: ver weg en onbereik-
baar. Een onoverbrugbare kloof tussen God en mens. 
Het is voor God een bewuste keuze geweest om die kloof 
met de komst van Jezus als de Messias te overbruggen. 
Dit doet Hij op een ongewone manier. Hij maakt andere 
keuzes dan wij mensen zouden maken. Keuzes die voor 
ons minder logisch of voor de hand liggend lijken. Het is 
vaak een rode draad door de Bijbel heen.
Zo verkiest Hij tot Zijn volk een half nomadisch volk 
waarvan later wordt gesproken dat het een weerbarstig en 
ongelovig volk is. Toch kiest Hij dit uit en blijft er trouw 
aan. En als je het geslachtsregister van Jezus doorleest, 
kom je namen tegen die bij ons niet door de ‘sollicitatie-
procedure’ waren gekomen. Mensen met een vlekje, die 
in onze tijd het mikpunt zouden zijn van de roddelpers 
en waar je eigenlijk niet mee gezien of vereenzelvigd 
wil worden. Te denken valt aan Juda, die twee zonen 
krijgt van zijn schoondochter Tamar, waaronder Peres, 
een voorvader van Jezus. Dan is daar David, die in het 
geslacht van Jezus wordt voorgezet door zijn zoon Salo-
mo, die hij heeft verwekt bij de vrouw van Uria. Beiden 
kunnen zich niet op edel gedrag laten voorstaan.

Die vreemde keuzes worden voortgezet in het Nieuwe 
Testament en dan ook met name in de geboortegeschie-
denis van Jezus. God heeft zo zijn eigen criteria voor 
mensen die Hij uitkiest om Zijn heil het eerst te melden. 
Het zijn en het leven van de ‘gewone’ man is leidend. Het 
begint al met de locatie waar Hij de moeder van Jezus 
bezoekt. Zij woonde in Nazareth, een onbeduidende plaats 
in een gebied dat lag in een uithoek van het toenmalige 
Romeinse rijk. Als je van enige betekenis was of status 
wilde hebben dan ging je je daar niet vestigen. Daar in 
Nazareth kiest hij voor de jonge vrouw, misschien nog 
wel meisje, Maria. Maria blijkt echter een sterke vrouw 
te zijn. In haar lofzang zingt ze: ‘Hij toont Zijn macht en 
de kracht van Zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven 
wanen, heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is, 
geeft Hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt Hij met 

gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen’. 
Heldere profetische woorden van een sterke vrouw. 

Dietrich Bonhoeffer zegt over het Magnificat ‘Het is tege-
lijk het meest hartstochtelijke, wilde en – zou ik willen 
zeggen – meest revolutionaire adventslied dat ooit gezon-
gen is. Niet de zachte, tere, dromerige Maria van de schil-
derstukken, maar de hartstochtelijke, meegesleepte, trotse, 
geestdriftige Maria spreekt hier.’ 
Iemand die in de geschiedenis rondom Kerst wat onderbe-
licht en onderschat wordt is Jozef, de man van Maria. Hij 
wordt een rechtschapen, een deugdzaam man genoemd. 
Hij wilde Maria niet in opspraak brengen en wilde haar 
in het geheim verlaten, maar degene die verborgen was, 
bleek voor hem nabij. Hij kreeg een droom waarin hem 
werd gezegd Maria tot zijn vrouw te nemen. Het kind dat 
geboren zal worden, krijgt de naam Immanuel, God met 
ons. Een God die verbinding maakt. Door Maria tot zijn 
vrouw te nemen is Jozef een grote man in het Koninkrijk 
van God. In het laatste vers van Mattheus 1, waarin deze 
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Verborgene die bij ons zijt

Jezus incognito 
voor en door ons

De dorstigen te drinken geven, uit de serie schilderingen over het 
onderwerp de zeven werken van barmhartigheid van de Meester van 
Alkmaar. In 1504 in opdracht van de broederschap van de Heilige 
Geest gemaakt voor de Grote of Sint-Laurenskerk in Alkmaar, tegen-
woordig te zien in het Rijksmuseum te Amsterdam.    



geschiedenis staat opgetekend, wordt vermeld dat Jozef 
geen gemeenschap met haar had voordat zij haar zoon had 
gebaard. Dit doet weldadig aan in een tijd waarin trouw 
in relaties niet altijd even gewoon meer is. Wellicht is op 
hem van toepassing één van de zaligsprekingen ‘Gelukkig 
wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien’. 

Dat God in de kerstgeschiedenis de boel omkeert, blijkt 
ook uit de publieke presentatie van Jezus. Het is midden 
in de nacht, een niet zo voor de hand liggend moment. 
De toeschouwers zijn ook al bijzonder. De herders op 
het veld. Mensen die nog net goed genoeg waren om op 
de schapen te passen. Van hen wordt gezegd dat ze niet 
mochten getuigen in een proces. Mensen die gewoon niet 
meetelden en er niet toe deden. De outcasts van die tijd. 
Zij waren de geringen die aanzien kregen. Later voegen 
zich bij dit gezelschap nog Simeon en Hanna. 
Mensen van wie ‘de kranten niet vol stonden’. Zij ver-
wachtten de Messias en zagen uit naar de bevrijding van 
Jeruzalem.

Zo schreef en schrijft God zijn geschiedenis juist met 
‘gewone’ mensen. De verborgene is nabij mensen die 
vermoeid, belast en rechteloos zijn. Mensen die op je pad 
komen, zij die honger hebben en die je te eten geeft, die 
dorst hebben en die je te drinken geeft, die je als vreem-
deling opneemt, de naakte die je kleedt, de zieke die je 
bezoekt en de gevangene die je niet links laat liggen.

Als je in het Rijksmuseum de panelen bekijkt van de 
Meester van Alkmaar waarop de werken van barmhartig-
heid staan afgebeeld, zie je op al die panelen Jezus als 
de constante (zie afbeelding). Hij zelf deelt geen brood 
uit of kleedt de mensen die dat nodig hebben niet, maar 
dat doen de mensen die Hem volgen. Zij overladen hun 
naasten met gaven, delen wat voor handen is en geven iets 
van zichzelf. Deze beweging van Jezus is nog iedere dag 
onderweg. Doorgeven van tekenen van hoop. Mensen zien 

die in het leven van iedere dag verblijven in de Herberg 
van Zwolle. Ook zij willen een bevestiging van hun be-
staan. God blijft Zijn geschiedenis schrijven met mensen. 
Zo doet Gods hand in de tijd tekenen van gerechtigheid 
en laat hij mensen opstaan als de maat van het onrecht vol 
is, mensen als Nelson Mandela en Martin Luther King. 
Mensen in de grote geschiedenis. Niet alleen mensen uit 
de grote geschiedenis tellen mee, mensen in de kleine 
geschiedenis doen daarvoor niet onder. De ‘gewone’ man 
die door de stad loopt en een Herbergkrant koopt en die 
de verkoper laat merken dat ook hij een mens is die mee-
telt in Gods koninkrijk. Het gaat om de buurvrouw die naar 
een zieke buurman omziet, een jongere die actief wordt 
voor Hart voor Zwolle en het leven van mensen die zich 
overbodig voelen weer nieuwe glans en betekenis geeft.
Gods geschiedenis met mensen zal een einde hebben. Is 
en blijft Hij dan steeds de verborgene die niet opgemerkt 
of gezien wil worden, een status quo? In één van de Bijbel-
boeken stelt God zich voor als de blinkende morgenster. 
Als de nacht op zijn donkerst is verschijnt de morgenster. 
Een hemellichaam dat de naderende morgen aankondigt.

Een lied dat dit treffend vertolkt, is de tekst van een verta-
ling door Willem Barnard:

Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,

roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

(lied 512, vers 5, Liedboek 2013)

Dit is geen zoethoudertje of opium voor het volk, maar 
een aansporing en stimulans om zolang God Zijn geschie-
denis met mensen schrijft goede en rechtvaardige dingen 
te doen. Misschien vallen Kerst en Pasen toch op één dag. 
Het wordt feest, dat in ieder geval! 
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Aandacht voor

Stinskerk	open	tijdens	kerstmarkt	op	15	december

Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk

Het verhaal gaat 
Elke tweede dinsdagmiddag in de maand (dinsdag 9 november, 14 december, 11 januari, 8 februari enzovoorts) is er om 
13.30 uur in de Oosterkerk een bijeenkomst van de oecumenische gespreksgroep Het verhaal gaat. De deelnemers overwegen 
en lezen met elkaar de verhalen van ds. Nico ter Linden, uit zijn serie Het verhaal gaat. Ook nieuwe deelnemers zijn van 
harte welkom, opgave vooraf is niet nodig. Nadere informatie is te krijgen bij ds. Iemke Epema: dsiemkeepema@oosterkerk.nl. 

Kerstmaaltijd	in	de	sfeer	van	de	Moderne	Devotie	
Op dinsdagavond 21 december 2021 organiseert de pioniersplek het Ontmoetings-
huis een Kerstmaaltijd in de sfeer van de Moderne Devotie. Het wordt een een-
voudige maaltijd in kerstsfeer. Tijdens het eten wordt geluisterd naar het kerstver-
haal zoals Thomas a Kempis dat ooit op papier schreef. Iedereen laat een meege-
nomen voorwerp zien dat voor die persoon de devotie (vroomheid of toewijding) 
met Kerst symboliseert. Het wordt een bijzondere kerstmaaltijd, een avond om 
nooit meer te vergeten. Iedereen is van harte welkom. 

Aanmelden kan via de website: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl en het 
overmaken van € 7,50 op rekeningnummer: NL71 INGB 0007852541voor zondag-
avond 19 december 21.00 uur. De ontmoetingsavond begint om 18.30 uur in het 
zalencentrum Bagijnehof van de Oosterkerk. 

Meer informatie: info@ontmoetingshuismodernedevotie.nl.

Tijdens de kerstmarkt op 15 december 
2021 op het Petuniaplein in Westenholte 
zal de Stinskerk weer open zijn. Hier kunt 
u gezellig even opwarmen met een warme 
drank en wat lekkers. U bent van harte 

welkom! Dit uiteraard alleen wanneer 
dat mogelijk is onder de dan geldende 
coronamaatregelen. De kerstmarkt en de 
Stinskerk zijn te bezoeken van 15.00 tot 
20.00 uur.

Het is goed voor de Nederlandse Kerken 
om vertrouwd te raken met de gods-
dienstige beleving van de oriëntaals 
orthodoxe kerken, waarvan de meesten 
gelden als vluchtelingkerken die in 
Nederland een eigen kerk hebben gesticht. 
In twee bijeenkomsten wordt in het bij-
zonder stilgestaan bij de Eritrese Kerk. 

Het is een Kerk die dateert uit het begin 
van de christelijke jaartelling, met een 
heel boeiende geschiedenis en een liturgie 
waar je niet zomaar vertrouwd mee raakt. 
Jaap van Slageren laat belangstellen-
den samen met twee Eritrese christenen 
kennismaken met hun geschiedenis en 
geloofsbeleving. De bijeenkomsten zijn 

op donderdag 17 en 24 maart, telkens van 
20.00 tot 22.00 uur in wijkcentrum SIO 
(bij de Adventskerk). Kosten € 2,- per 
keer voor koffie/thee. Deelname alleen na 
aanmelding: raad.vent@adventskerk.nl. 
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Oude	foto’s	of	ander	materiaal	van	Gereformeerde	Kerk?

De	Toren	van	Babel	in	de	beeldende	kunst	

Zin	in	film
Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen over na te praten: een activiteit die ook dit seizoen een aantal keren 
door de Oosterkerk, de Dominicanenkerk en de Thomas a Kempisparochie wordt georganiseerd. Om 19.15 uur is de ontvangst 
(met koffie/thee) in de refter van het Dominicanenklooster, waarna om 19.30 uur de film begint. De entree bedraagt € 7,50, 
inclusief consumptie. Er is geen pauze. Voor wie wil is er een nagesprek. De eerste filmvertoningen zijn al geweest. In 2022 
zijn te zien op donderdag 20 januari: Green Book en op donderdag 3 maart Into great silence.

Verkorte versie UIT Vormingsjaar
Stel je voor: je stopt met je opleiding en wilt uitzoeken hoe je nu verder gaat. Of je vult 
je tussenjaar met een bijbaantje, maar een heel schooljaar alleen maar werken is wel erg 
lang… Misschien is dit iets voor je: vanaf 1 februari 2022 biedt  Youth for Christ Zwolle, 
een verkort UIT-jaar aan! In dit traject van vijf maanden kun je groeien in identiteit, 
geloof en toekomstkeuzes. Net als in het jaartraject van het UIT Vormingsjaar ga je volop 
aan de slag in de praktijk, om te ontdekken wat bij jou past. Wil je meer weten? Kijk dan 
op www.uitjaar.nl.

De PGZ is momenteel bezig om het 
archiefmateriaal van de (vroegere) 
Gereformeerde Kerk (dus tot 2005) te 
inventariseren om het uiteindelijk over 
te dragen aan Collectie Overijssel 
(= de nieuwe naam van HCO, Historisch 
Centrum Overijssel). Drie vrijwilligers 
verzamelen en bekijken al het materiaal, 
waaronder foto’s en papieren uit boedels, 
bijvoorbeeld notulen van de vrouwen-

vereniging die moeder nog op zolder had 
liggen. 
Wellicht hebt u ook nog oude foto’s, 
dia’s, video’s, filmpjes of oude notulen, 
bouwtekeningen, kasboeken of wat dan 
ook. Dat is waar de vrijwilligers naar op 
zoek zijn. De notulen van de kerkenraad 
en de kerkrentmeesters, materiaal van bij-
voorbeeld de catechisatie, de vrouwenver-
eniging, jongensvereniging en de GJV. 

Of gewoon foto’s van mensen – het liefst 
met de namen van de personen op de foto’s. 
Al het materiaal wordt uiteindelijk bewaard 
bij Collectie Overijssel, zodat het beschik-
baar blijft. Voor het inleveren kunt u con-
tact opnemen met het kerkelijk bureau: via 
038-4217596 (tussen 8.30 en 12.00 uur) of 
via administratie@pknzwolle.nl.

Ds. Peter den Hengst is sinds vele jaren 
goed thuis in de cultuur en historie van 
beeldende kunst waarin Bijbelse thema’s 
verwerkt worden. De afgelopen paar jaar 
heeft hij in ds. Kees Meijer een maatje 
gevonden die er muziek bij weet te vin-
den. Samen bereiden zij een presentatie 
met beeld en geluid voor over de Toren 
van Babel. Deze zal in het voorjaar van 
2022 vertoond worden, waarschijnlijk in 
wijkcentrum SIO op een woensdagmid-
dag. Nadere informatie volgt. 

De toren van Babel van Pieter Bruegel I 
(gemaakt omstreeks 1560)
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Aandacht voor

Het	‘God-zeggen’	in	het	dagboek	van	Etty	Hillesum

Kloosterreis	-	Met	het	‘Onze	Vader’	op	pelgrimage	
Ieder jaar gaat ds. Margo Jonker met een groep gemeenteleden van 
diverse kerken uit Zwolle op een inhoudelijke reis naar bijvoorbeeld 
een klooster. Van 11 tot en met 13 februari 2022 staat een kloosterreis 
gepland naar het Adelbertklooster in Egmond. In dat kloosterweekend 
wordt het ‘Onze Vader’ op een heel eigen manier benaderd: bijzonder 
om in een biddende gemeenschap het gebed centraal te stellen in 
gesprek. Het kloosterritme wordt gevolgd, de stilte ervaren, en hopelijk 
worden ook weer en wind ervaren in de duinen van Egmond. 
Op vrijdagmiddag 11 februari arriveren de deelnemers voor 16.00 uur in 
Egmond. Vertrek is daarom rond het middaguur uit Zwolle. Op zondag-
middag staat het vertrek gepland om 14.00 uur, aankomst eind van de 
middag in Zwolle. Het kloosterweekend kost 120 euro, exclusief reis-
kosten. Alle maaltijden en linnengoed zijn bij de prijs inbegrepen. Een 
voorbereidende bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 
10 januari 2022 in het gemeentecentrum van de Lutherse Kerk van 19.30 
uur tot 20.30 uur. Christa van Stappen, collega van Margo Jonker, bereidt 
het weekend mede voor. Opgave (uiterlijk 21 november) bij ds. Margo 
Jonker, predikant@elkz.nl, het aantal plekken is beperkt.

Monniken voetballen bij de Sint-Adelbertabdij, Egmond 
foto: Gerard Oonk

Interreligieuze viering en gebed voor de vrede
Leven vanuit onze bronnen – in de interreligieuze vredesviering van 2022 komt dat aan de orde. De drie abrahamitische gods-
diensten, jodendom, christendom en islam zoeken elkaar op in hun gezamenlijke viering en gebed voor de vrede. Leven vanuit 
onze bronnen, mens te zijn op aarde, het leven samen vieren, leren van het leven: wat betekent dat, hoe verbinden we ons met 
mensen om ons heen en met de Eeuwige, God, Allah? Voor de vrede wordt gebeden. Vrede voor de weg die mensen door het 
leven hebben te gaan. En dat er een samen leven is, in vrede. 
De organisatie is in handen van SLAG Zwolle (SLAG staat voor: Samen Leven Anders Geloven). 
De viering is op zondag 2 januari 2022 om 19.00 uur in het Dominicanenklooster.

Velen die door het werk van Etty Hillesum 
(Middelburg 1914 - Auschwitz 1943) 
getroffen werden, raken daarin niet uitge-
lezen. Zij blijkt op veel manieren verstaan 
te worden, van humanistisch tot diep 
religieus. Duidelijk is dat zij zich tot geen 
enkele bestaande godsdienst of levensbe-
schouwelijke richting bekende. Maar is het 
religieuze bij haar over het hoofd te zien? 
Op twee avonden in februari worden enke-
le teksten van haar gelezen en besproken. 
Aangeraden wordt om gebruik te maken 
van het volledige werk (recent heruitgege-
ven onder de nieuwe titel ‘Het verzameld 
werk’, maar oudere drukken voldoen ook). 
De data zijn donderdag 3 en 10 februari 
(20.00-21.45 uur) in Wijkcentrum SIO (bij 

de Adventskerk). De gespreksleiding is in 
handen van Jan Geurts. Kosten: € 2,- per 
keer voor koffie/thee. 

Informatie: h.ottevanger@hetnet.nl.
Opgave door een e-mail naar: 
raad.vent@adventskerk.nl. 
Er is plek voor maximaal 18 personen. 

Etty Hillesum



Kerklid in beeld

De Protestantse Gemeente Zwolle telt diverse wijkgemeenten 
en een kleurrijk gezelschap aan gemeenteleden. In de rubriek 
Kerklid in beeld ontmoet Theo Brand een aantal van hen. De 
eerste ontmoeting is met Marjanneke Scholtheis (1978) uit de 
Oosterkerk. “Ondanks dat ik kunstenaar ben en in beelden denk, 
heb ik er geen probleem mee dat ik God niet in één beeld kan 
vangen.” 

Marjanneke woont in de Aa-landen samen met haar partner 
Mark en hun drie opgroeiende kinderen. Ze is beeldend kunste-
naar en leerkracht in het basisonderwijs. Drie dagen per week 
staat ze voor een kleutergroep en dat bevalt haar goed. “Jonge 
kinderen kijken onbevangen naar de wereld. Het is inspirerend 
en afwisselend om aan hen les te geven.”

Autonome kunst
Minimaal één dag per week houdt ze, heel bewust, vrij om te 
werken als kunstenaar in haar atelier. “Op die manier kan ik din-
gen doen die ik op een andere manier niet kwijt kan. Vooral de 
natuur biedt me daarbij inspiratie. Mijn schilderijen zijn kleurrij-
ke landschappen met veel licht.”
Marjanneke groeide op in het Drentse Zuidwolde waar ze met 
haar ouders meeging naar de kerk. Daar is het zaadje van het 
geloof geplant, hoewel het in haar studententijd wat verwaterde. 
Ze voltooide de pabo in Assen en studeerde daarna aan Kunst-
academie Minerva in Groningen in autonome kunst, met een 
specialisatie in grafiek. Ook doorliep ze de eerstegraads docen-
tenopleiding. 
“Bijzonder was de periode dat ik werkte als assistent van een 
bekende Amsterdamse kunstenares die in grote Europese steden 
muurschilderingen maakte. Ik kwam samen met haar in galeries 
en musea in Londen, Berlijn, Rome en veel andere steden. Dat 
was een tijd om nooit te vergeten.”

Inspiratie
Wat is geloven voor Marjanneke? “Dat is voor mij verweven 
met wie ik ben en hoe ik in het leven wil staan,” zegt ze. “Dat je 

de positieve dingen kunt zien en van kleine dingen kunt genieten. 
En dat je dankbaar kunt zijn. Voor mij geldt dat bijvoorbeeld als 
ik buiten aan het wandelen ben. Ook al zit het tegen, dat je dan 
toch lichtpuntjes kunt blijven zien. Van mijn jongste dochter 
Femke krijg ik dit soms ook terug: “Mama, wat een mooie zons-
ondergang … dat lijkt wel een cadeautje van God!” En ja, dat 
ervaar ik vaak ook in ontmoetingen met mensen, in onverwachte 
gesprekken en toevalligheden die op je weg komen.”
In de Oosterkerk zingt Marjanneke met plezier mee in zanggroep 
Koorbizniz die jaarlijks een Passie uitvoert. “Van sommige muziek 
kan ik enorm genieten zoals het liedje ‘Inspiratie’ van Mathilde 
Santing of ‘Door de wind’ van Stef Bos. Veel teksten van pop-
liedjes hebben een diepere lading en gaan vaak over geloven, 
hopen en liefhebben. In de kunst of de muziek proberen mensen 
de essentie van het leven te vangen.” 
“Ondanks dat ik kunstenaar ben en in beelden denk, heb ik er 
geen probleem mee dat ik God niet in één beeld kan vangen. Ik 
ervaar God op allerlei manieren in de wereld om mij heen. In 
een mooie zonsondergang, een hert dat wegspringt en andere 
mooie ontmoetingen. Inspiratie komt ergens van boven ...”. 
De Bijbel heeft voor Marjanneke aan kracht gewonnen toen ze 
boeken las van dominee Nico ter Linden in de serie ‘Het verhaal 
gaat …’. “Dan besef je dat de verhalen een diepere laag hebben, 
dat het gaat om hoe de verhalen uit de Bijbel tot onze verbeelding 
kunnen spreken, dat ze over jezelf gaan en over onze eigen tijd.”

Kinderkring
En wat betekent de kerk voor Marjanneke? “Het is prettig om bij 
een geloofsgemeenschap te horen en samen iets van God te erva-
ren, door bijvoorbeeld te zingen en met elkaar te praten. Het is 
goed om een steentje bij te dragen aan de kerk. Zo draai ik mee 
in de leiding van de kinderkring. De ene zondag maak ik een 
wandeling door de natuur en geniet van de mooie schepping … 
De andere zondag gaan we naar de kerk en krijg ik dingen mee 
waarmee ik verder kan in mijn dagelijkse leven. Het is allemaal 
inspiratie van de geest.”

“God	is	niet	in	één	beeld	te	vangen”
 foto: Hans van Eerbeek

Marjanneke Scholtheis uit de Oosterkerk
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Beleid en bestuur

Op zondag 16 januari 2022 gaat de Actie Kerkbalans weer
van start: dé actie waarbij kerken in het hele land hun le-
den vragen om een bijdrage te doen. Deze steun is brood-
nodig, een kerk krijgt immers geen subsidie. Ook in Zwolle
doen wij als Protestantse Gemeente een beroep op u. 

Omzien naar elkaar, samen het geloof beleven, het waar-
devolle bezoekje van de predikant, aandacht voor mensen 
die eenzaam zijn of ziek: kerk zijn we met elkaar. Dit 
betekent ook dat we samen verantwoordelijk zijn voor de 
kosten van de kerk. Afgelopen jaar konden we in Zwolle, 
dankzij uw bijdrage, zorgen dat iedereen de kerkdienst 
thuis kon volgen. En dat ondanks de beperkingen het 
belangrijke pastoraat ‘gewoon’ door kon gaan. We zijn 
dankbaar dat we elkaar nu weer kunnen ontmoeten en 
samen kunnen vieren. Wilt u ook fi nancieel bijdragen 
aan het kerk zijn in uw eigen wijkgemeente? In de week 
van 16 januari 2022 – per e-mail al eerder – ontvangt u 
via een vrijwilliger aan de deur het toezeggingsformulier 
Actie Kerkbalans en kunt u geven met uw hart.

Online toezeggen: eenvoudig en snel
U kunt uw bijdrage aan Actie Kerkbalans ook digitaal 
via onze website doorgeven. U krijgt dan van ons een 
e-mail, in plaats van de bekende brief van de Kerkbalans-
vrijwilliger aan de deur. Steeds meer leden doen dit en dat
is heel fi jn. De administratieve lasten gaan aanzienlijk 
omlaag en de belasting voor de vrijwilligers, de ‘Kerkba-
lans-lopers’, vermindert. Want: minder brieven printen, 
bezorgen, ophalen en gegevens invoeren. 

Wilt u uw toezegging aan Actie Kerkbalans digitaal door-
geven? Stuur dan voor 1 december een e-mail aan: 
administratie@pknzwolle.nl en zet hierin ‘Actie Kerkba-
lans digitaal’. U ontvangt voortaan per mail het verzoek 
om uw toezegging door te geven. 

Meer	geven,	zonder	dat	het	u	iets	kost?	
Maak dan van uw bijdrage aan Actie Kerkbalans een peri-
odieke gift. Dit is een gift waarbij u minimaal vijf jaar 
lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. U mag dit bedrag 
volledig aftrekken bij uw belastingaangifte omdat de 
drempel vervalt. Met dit voordeel kunt u uw bijdrage aan 
de kerk verhogen, zonder dat het extra geld kost. Hoe u de 
periodieke schenking regelt, leest u op www.pknzwolle.nl/
bijdragen/mogelijkheden of bel het Kerkelijk Bureau via 
038-4217596. 

Tot slot: wilt u waar mogelijk uw bijdrage overmaken via 
een automatische incasso? Dit brengt minder kosten met 
zich mee dan overmaken. En dit betekent meer gelden 
voor onze kerken!

Ontzettend bedankt voor uw steun aan de kerk. Dankzij uw 
bijdrage blijft uw kerk een plek van ontmoeting en inspira-
tie in de wijk en kan het pastoraat in uw buurt doorgaan.

Namens uw PGZ-kerkrentmeesters,
Jan van der Veen, voorzitter
Lucinda Blauw, secretaris

Omdat het met elkaar kerk zijn 
van blijvende waarde is
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Bij de kerkdiensten

Michaëlsvieringen	
Op Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar die dit jaar valt op 21 november, heeft de afgelopen jaren 
in de Michaëlsvieringen vaak een Requiem geklonken, of de 
Gedachteniscantate van Toon Hagen. Met deze muziek staan 
we stil bij de mensen die wij het afgelopen jaar, of al eerder, 
aan de dood verloren. Deze keer is niet voor een Requiem 
gekozen, maar voor de cantate Wachet auf, ruft uns die Stimme 
(BWV 140), die Johann Sebastian Bach in 1731 schreef voor 
deze zondag. De cantate neemt het prachtige lied van Philipp 
Nicolai, dat we in ons liedboek vinden onder nummer 749, 
als uitgangspunt. En met Psalm 13 sluiten we de reeks van 
Psalmen af, waarmee we in september zijn begonnen. Deze 
viering wordt gehouden in de Plantagekerk in Zwolle, aan de 
Ter Pelkwijkstraat, om 17.00 uur. 
Advent, tijd van inkeer, bezinning, verlangen, ons richten op de 
komst van Jezus. Dit jaar nemen we als uitgangspunt voor de 
vespervieringen de lijst van verwekkingen (‘Geslachtsregister’) 
uit het Evangelie naar Matteüs. Wij mensen wortelen in een 
geschiedenis, een traditie. Wat voor elk mens geldt, geldt ook 
voor Jezus. Zeker, hij heet ook ‘Zoon van God’, maar zo heet 
Israël ook (Ex. 4: 22). En wie herinnert zich niet dat regeltje 
uit het lied Geest van hierboven (gezang 447 LvdK): ‘… en in 
U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!’ In dat menselijke 
‘voorgeslacht’ van Jezus komen allerlei interessante mensen 
voorbij in wie het een en ander oplicht van thema’s die ook 
in onze dagen aandacht vragen, thema’s als: vertrouwen 
(Abraham), vreemdelingen huisvesten (Rachab) en vernieuwing van het bestaan (Josia). Voorouders die keuzes maakten. Keuzes 
die invloed hadden op het nageslacht. Een spannende vraag die opkomt, is: wij, die in onze tijd fundamentele keuzes moeten 
maken met het oog op de toekomst van onze aarde, zullen wij goede voorouders zijn?
Aanvang van de verspervieringen in het Academiehuis Grote Kerk: 17.00 uur.
Ook in de kerstnachtdienst horen we de lijst van verwekkingen, maar dan klinken de woorden uit het Lucasevangelie, getoonzet 
door de Estse componist Arvo Pärt (1935). Voor het broodnodige evenwicht zal er zeker ook gezongen en gesproken worden over 
de vrouwen die Jezus voorgingen en dragen. En in deze kerstnachtdienst luisteren we naar de engelenzang, het Gloria – eer zij 
God in de hoogste hemel. Johann Sebastian Bach toonzette deze tekst voor zijn Hohe Messe (BWV 232). Uit dezelfde Hohe Messe 
wordt het Donna nobis pacem gezongen, een gebed om vrede. Aanvang van de viering in het Academiehuis Grote Kerk: 22.00 uur. 
Er is geen Michaëlsviering op Tweede Kerstdag. In 2022 lezen we tot en met Pasen uit het Evangelie naar Lucas.

Werkgroep Vieringen Grote Kerk 

Overzicht vieringen Grote of St. Michaëlskerk (aanvang: 17.00 uur, uitgezonderd 24 december) 
 14 november Michaëlsviering ds. Iemke Epema Psalm 12
 21  november Cantatedienst ds. Nelleke Eygenraam Psalm 13
  (Eeuwigheidszondag) (in Plantagekerk!)
 28  november Adventsvesper Harry Steenbergen en Christa van Stappen De genesis van Jezus Christus
 5  december Adventsvesper ds. Harm Bousema en Robert Kanning De genesis van Jezus Christus
 12  december Adventsvesper Harry Steenbergen en Robert Kanning De genesis van Jezus Christus
 19  december Adventsvesper ds. Harm Bousema en Christa van Stappen De genesis van Jezus Christus
 24  december  Kerstnachtdienst  (aanvang 22.00 uur)  
 26  december Geen viering
 2  januari Vesper Harry Steenbergen en Robert Kanning Lucasevangelie
 9  januari Michaëlsviering ds. Jan Doelman Lucasevangelie
 16  januari  Vesper ds. Harm Bousema en Harry Steenbergen Lucasevangelie
 23  januari Michaëlsviering ds. Nelleke Eygenraam Lucasevangelie
 30  januari Cantatedienst ds. Ad Geerling Lucasevangelie
 6  februari Vesper Harry Steenbergen en Christa van Stappen Lucasevangelie

foto: Tineke Vlaming
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‘Houd moed’ is het thema van drie woens-
dagavondvespers in de tijd van Advent 
in de Adventskerk. ‘Houd moed’: niet als 
goedkope leus, maar als Bijbelse aanspo-
ring om het niet op te geven maar gericht 
te blijven op de (nabije) toekomst. 
De vespers beginnen telkens om 19.00 uur 
en duren hooguit 30 minuten. Ze zijn 

sober van opzet om tijd te hebben voor 
bezinning en verdieping. Iedereen die 
hier behoefte aan heeft is welkom in de 
Adventskerk op woensdag 1 december 
(voorganger: ds. Nelleke Eygenraam), 
woensdag 8 december, (voorganger: ds. 
Hans Tissink), woensdag 15 december 
(voorganger: ds. Nelleke Eygenraam). 

Zie voor meer informatie en eventueel 
aanmelding vooraf (afhankelijk van de 
corona-ontwikkelingen): 
www.adventskerk.nl. 

Adventsvespers	Adventskerk

Bij de kerkdiensten

Gedenken overledenen Adventskerk
In de Adventskerk worden de overledenen dit jaar in twee vieringen herdacht. Er is een viering op zaterdag 20 november 
(Eeuwigheidszaterdag) om 19.00 uur en op zondag 21 november (Eeuwigheidszondag) om 9.30 uur. Voorgangers in beide 
diensten zijn ds. Hans Tissink en ds. Nelleke Eygenraam. Op zondag werkt ook de cantorij mee aan de viering. 

Tweede Kerstdag in de Adventskerk
Dit jaar valt Tweede kerstdag op een zondag. Hoe wordt de dienst dan ingevuld? Op een derde kerstdienst, inwisselbaar met de 
voorgaande, zit niemand te wachten. Kennelijk is dat in de oude kerkelijke traditie ook al zo aangevoeld. Op deze dag werd aan-
dacht geschonken aan de martelaren in Christus’ naam en met name aan de eerste martelaar Stefanus. In het Bijbelboek over de 
Handelingen der Apostelen wordt over hem verteld. Stefanus was de eerste maar niet de laatste ‘bloedgetuige’. Op deze ‘Zondag 
van de martelaren’ wordt niet alleen stilgestaan bij Stefanus, maar ook bij de ‘martelaren van Antwerpen’ aan wie Luther het eer-
ste door hem in de volkstaal geschreven lied wijdde: Ein neues Lied wir heben an én aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog 
op grond van hun geloof in Christus in verzet kwamen tegen het nazisme en dit met hun leven hebben moeten bekopen. 
De wijkgemeenten Adventskerk en Oosterkerk houden op zondag 26 december om 9.30 uur een gezamenlijke dienst in de 
Adventskerk waarin iedereen welkom is. Ds. Nelleke Eygenraam gaat voor. Meer informatie is tegen die tijd te vinden op 
www.adventskerk.nl

foto: Tineke Vlaming
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Op kerstavond 24 december wordt om 
21.00 uur in de Stinskerk een kerstavond-
dienst gehouden. Iedereen is van harte 
welkom bij deze dienst (maar: kom op 

tijd, want vol = vol); het thema is: ‘Doe 
als God, wordt mens’. Aan de dienst 
wordt meegewerkt door de Singers of 
Salvation uit Kampen onder leiding van 

Jan Koopman. Henk Kamphof bespeelt 
het orgel en de piano, voorganger is 
ds. Cor Baljeu. Na afloop van de dienst is 
er warme chocolademelk en glühwein.

Het is alweer twee jaar geleden dat de eer-
ste Top2000-kerkdienst in de Open Kring 
werd georganiseerd. Dit was op zondag 29 
december 2019, zondag na Kerst, liturgisch 
‘zondag van de heilige familie’, kerkelijk 
een rustige zondag, maar niet deze zondag. 
Letterlijk moesten de stoelen aangesleept 
worden, kennelijk verwachtte men veel van 
deze dienst: de eerste Top2000kerkdienst 

in de Open Kring.
De band met de naam Brand New droeg 
de dienst met meerdere nummers en 
maakte er een echte familiezondag van. 
De jongeren van de band zijn buurtgeno-
ten van elkaar en vormen al enkele jaren 
Brand New, zij boden aan nogmaals mede 
een Top2000kerkdienst te organiseren. De 
Open Kring greep dit aanbod met beide 

handen aan. Vanwege een weekendkerst
dit jaar niet op een zondag, maar op 
woensdag 29 december 2021 20.00 
uur:Top 2000 in de Open Kring!
Brand New bestaat uit zus en broer Marte  
en Bram Kloosterman, zussen Mirjam en 
Judith Radersma, broers Thijs en Menno 
Verheij en Wieske Marteijn.

Kerstavonddienst Stinskerk 

Top	2000	in	de	Open	Kring

Diensten	op	Kerstavond,	Eerste	en	Tweede	Kerstdag
vrijdag 24 december 

ADVENTSKERK
21.30 uur  ds. N. A. Eygenraam
 Kerstavonddienst 

GROTE KERK  
22.00 uur ds. J. Doelman
 Kerstnachtdienst
 m.m.v. Michaëlscantorij

SIONSKERK
20.30 uur ds. R. van Putten 
 Open Deurdienst 
 m.m.v. Promise 

STINSKERK
21.00 uur ds. C. Baljeu
 Kerstavonddienst 
 m.m.v. Singers of Salvation

EGLISE WALLONNE
19.30 uur pasteur R. Roukema 
 Veillée de Noel

HOOFDHOF 
21.00 uur ds. J.M. Rohaan 
 Muzikale kerstnacht in Ichtus

LUTHERSE KERK
19.00 uur ds. M.E. Jonker 
 Kerstspel

zaterdag 25 december 
Eerste Kerstdag

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. J.T. Tissink
 m.m.v. cantorij 

JERUZALEMKERK 
9.30 uur ds. G.J. Codée
17.00 uur Kerstviering

OOSTERKERK 
9.00 uur ds. E. Urban 
 Kinderdienst
10.30 uur ds. I.P. Epema

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu
 m.m.v. het Open Kring koor

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers

STINSKERK
10.15 uur ds. G.C. van Rheenen, m.m.v. 
 Muziekvereniging Excelsior

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J.M. Rohaan 

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

ISALA
10.00 uur voorganger nog niet bekend

REHOBOTH
10.00 uur ds. J.A Woudenberg, Vaassen

RIVIERENHOF
10.00 uur dhr. B. Dingjan - Willemse

ZONNEHUIS
volgens vermelding op familienet

zondag 26 december 
Tweede Kerstdag

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam 
 Gezamenlijk met Oosterkerk

GROTE KERK
Geen dienst

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

OOSTERKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam 
 Gez. dienst in de Adventskerk

OPEN KRING
9.30 uur mevr. R. Hofman 

SIONSKERK
10.00 uur ds. A.H. van Veluw, 
 IJsselmuiden

STINSKERK
10.00 uur ds. M. Zoeteweij, Lemele 

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J. T. Tissink, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur nog niet bekend

ISALA
10.00 uur voorganger nog niet bekend

REHOBOTH
10.00 uur ds. Tiggelaar

ZONNEHUIS
volgens vermelding op familienet
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9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam
en ds. J.T. Tissink

Eeuwigheidszondag 

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam 

9.30 uur
dhr. D.J. Steenbergen

Gezinsdienst  

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

Lessons and Carols 

19.30
ds. I.P. Epema

Gez. dienst in de Oosterkerk

10.30 uur
ds. I.A. Epema

Morgengebed (samen met 
Oosterkerk)

9.30 uur
dhr. D.J. Steenbergen

Gezinsdienst/Driekoningen

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

Doopdienst

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

Schrift & Tafel 

9.30 uur
ds. J.T. Tissink 

9.30 uur
dhr. D.J. Steenbergen 
Kerk School en Gezin

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

Oogstdienst en Schrift & Tafel

17.00 uur in Plantagekerk
ds. N.A. Eygenraam

Cantateviering 
m.m.v. Michaëlscantorij 

17.00 uur
Dhr. H. Steenbergen 

en mw. C. van Stappen 
Adventsvesper

17.00 uur
ds. H. Bousema 

en dhr. R. Kanning
Adventsvesper

17.00 uur
Dhr. H. Steenbergen 
en dhr. R. Kanning 

Adventsvesper

17.00 uur
ds. H. Bousema 

en mw. C. van Stappen 
Adventsvesper

17.00 uur
dhr. H. Steenbergen 
en dhr. R. Kanning

Vesper

17.00 uur
ds. J. Doelman

Michaëlsviering

17.00 uur
ds. H. Bousema 

en dhr. H. Steenbergen
Vesper

17.00 uur
ds. N.A. Eygenraam

Michaëlsviering 
m.m.v. kleinkoor 

17.00 uur
ds. A. Geerling
Cantatedienst 

17.00 uur
ds. I.P. Epema

Michaëlsviering 

10.00 uur
ds. I.P. Epema
en ds. E. Urban

Eeuwigheidszondag

10.00 uur
ds. J.T. Tissink 

10.00 uur 
ds. E. Urban 
Doopdienst

10.00 uur ds. I.P. Epema
19.00 uur 

ds. R. den Hertog, Zwolle
Vesper, m.m.v. Zwolse Cantorij

 
10.00 uur

ds. I.P. Epema
Schrift & Tafel

19.30 uur
ds. I.P. Epema

Gezamenlijk met Adventskerk

 
10.30

ds. I.P. Epema
Gezamenlijk morgengebed 

in Adventskerk

10.00 uur
ds. I.P. Epema

10.00 uur
ds. N.A. Eygenraam 

10.00 uur
ds. I.P. Epema
Schrift & Tafel

10.00 uur
ds. R. den Hertog, Zwolle

10.00 uur
ds. J.T. Tissink

10.00 uur
dhr. D.J. Steenbergen 

KSG 

Ke
rk

d
ie

ns
te

n

9.30 uur
ds. G.J. Codée 

17.00 uur
ds. J. Tadema, Nijkerk

9.30 uur
dr. Joh. Van Holten, Nunspeet

17.00 uur
ds. G.J. Codée

9.30 uur ds. G.J. Codée 
Voorber. Heilig Avondmaal
17.00 uur ds. W.J. Dekker, 

Amersfoort

9.30 uur ds. G.J. Codée 
Heilig Avondmaal

17.00 uur ds. G.J. Codée
Voortz. en dankz. H.A.

9.30 uur
ds. D. van de Streek, Voorthuizen 

17.00 uur
ds. I. Pauw, Wezep

19.30 uur
ds. G.J. Codée

10.30 uur
ds. G.J. Codée

9.30 uur
ds. J.H. van Wijk, Windesheim

17.00 uur
ds. E. van ’t Slot, Zwolle

9.30 uur 
ds. G.J. Codée 

17.00 uur
ds. F.J.K. van Santen, Kampen

9.30 uur ds. G.J. Codée
17.00 uur 

ds. B.J.D. van Vreeswijk, 
Scheveningen

9.30 uur
ds. K. van Meijeren, Ede

17.00 uur 
ds. G.J. Codée

9.30 uur
ds. G.J. Codée

17.00 uur
ds. M. Visser, Wezep

9.30 uur
ds. H. de Jong, Kampen

17.00 uur
ds. G.J. Codée 

zondag
14 november   

zondag 
21 november

Laatste zondag 
kerkelijk jaar 

zondag
28 november
Eerste Advent 

zondag 
5 december

Tweede Advent 

zondag 
12 december
Derde Advent 

zondag 
19 december

Vierde Advent  

vrijdag
31 december
Oudejaarsdag

zaterdag
1 januari

Nieuwjaarsdag

zondag
2 januari

zondag
9 januari

zondag
16 januari 

zondag
23 januari

zondag
30 januari

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.michaelsvieringen.nl/
vieringen

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
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9.30 uur
ds. C. Baljeu 

9.30 uur
ds. I.P. Epema

9.30 uur
ds. C. Baljeu

9.30 uur
ds. A. Zweers, Zwolle

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

17.00 uur ds. C. Baljeu
Kinderkerstviering

19.30 uur
Gezamenlijke dienst 

in de Stinskerk

9.30 uur
mw. G. Cleveringa, Zwolle

9.30 uur
ds. E. Urban

9.30 uur
ds. C. Baljeu

 

9.30 uur
ds. M.E. Dijk, Zwolle

9.30 uur
ds. C. Baljeu

9.30 uur
ds. M. Jans

10.00 uur
ds H. Evers

16.00 uur ds. H. Evers 
Kliederkerk

10.00 uur
ds. H. Evers
Doopdienst 

10.00 uur
ds. R. van Putten 

Heilig Avondmaal

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

12.30 uur
dhr. J. Knol, Interactieve dienst

10.00 uur
ds. H. Evers

19.00 uur
dhr. J. Knol, Zwolle

10.00 uur
ds. H. Evers

Nieuwjaarsdienst

10.00 uur
ds. R. van Putten

12.30 uur dhr. J. Knol
Interactieve dienst

10.00 uur
ds. H. Evers

Bevestiging ambtsdragers 

10.00 uur
ds. B. Bloemendal, Putten

16.00 uur dhr. J. Knol
Kliederkerk

10.00 uur ds. H. de Kok - 
Mellema, Ontmoetingsdienst

19.00 uur ds. H. Evers
Bijbel- en Kunstdienst

10.00 uur ds. H. Evers 
Kerk en school 

19.00 uur Open DeurDienst/
Johannes de Heer dienst

10.00 uur
ds. G.C. van Rheenen

19.00 uur
Johannes de Heer zangdienst 

10.00 uur
ds. G.C. van Rheenen

10.00 uur
ds. T. Dankers, Dalfsen

10.00 uur
ds. G.C. van Rheenen 

10.00 uur
ds. R. Houtman, Epe

19.30 uur
ds. G.C. van Rheenen 

10.00 uur
ds. E. van ’t Slot, Zwolle

10.00 uur
ds. J. de Kok, Wilsum

10.00 uur
ds. H.J. van Maanen, 

IJsselmuiden

10.00 uur
ds. G.C. van Rheenen

Doopzondag

10.00 uur
ds. G.C. van Rheenen

Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. E. van ’t Slot, Zwolle 

Heilig Avondmaal

10.30 uur
Pasteur D. Ribs 

Saint Cene

10.30 uur
pasteur I.P. Epema

10.30 uur
pasteur I. de Jong

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
pasteur D. Ribs 

zondag
14 november   

zondag 
21 november

Laatste zondag 
kerkelijk jaar 

zondag
28 november
Eerste Advent 

zondag 
5 december

Tweede Advent 

zondag 
12 december
Derde Advent 

zondag 
19 december

Vierde Advent  

vrijdag
31 december
Oudejaarsdag

zaterdag
1 januari

Nieuwjaarsdag

zondag
2 januari

zondag
9 januari

zondag
16 januari 

zondag
23 januari

zondag
30 januari
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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 dhr. D. de Jonge 
REHOBOTH 10.00 uur ds. J.P. van Ark, Wapenveld
ZONNEHUIS  volgens vermelding op familienet

ISALA 10.00 uur mw. T. Sloot
REHOBOTH 10.00 uur dhr. G. van Vulpen, Zwolle
ZONNEHUIS  volgens vermelding op familienet
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Knol, Zwolle
THEODORAKAPEL 10.30 uur ds. H. Olde, Zwolle

ISALA 10.00 uur ds. M. Overbosch-Mielke
REHOBOTH 10.00 uur ds. H. de Jong, Kampen
ZONNEHUIS  volgens vermelding op familienet

ISALA 10.00 uur ds. M. Hermse
REHOBOTH 10.00 uur ds. C.S. Kelemen, Urk
ZONNEHUIS  volgens vermelding op familienet
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. B. Dingjan-Willemse

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

ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH 10.00 uur ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
THEODORAKAPEL 10.30 uur ds. C. Meijer, Zwolle
ZONNEHUIS  volgens vermelding op familienet
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Mulder, Zwolle

REHOBOTH 19.00 uur (onder voorbehoud)
ZONNEHUIS  volgens vermelding op familienet

ISALA 10.00 uur geestelijk verzorger Isala
REHOBOTH 10.00 uur ds. R. van Putten, ’t Harde
ZONNEHUIS 11.30 uur 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 14 november Wijkkas
zondag 21 november Zwolse migrantenkerken
zondag 28 november Stille Hulp
zondag 5 december Jeugddiaconaat 
zondag 12 december Exploitatie PGZ
zondag 19 december Diaconale noodhulp
zaterdag 25 december Kinderen in de Knel
zondag 26 december Oudejaarscollecte: voor KRM Exploitatie
vrijdag 31 december Oudejaarscollecte: voor KRM Exploitatie
zaterdag 1 januari Energiekosten Kerkgebouwen
zondag 2 januari  Wijkkas
zondag 9 januari  Stedelijk diaconaat
zondag 16 januari  Pastoraat/Catechese
zondag 23 januari Vakantieweken Gehandicapten 
zondag 30 januari  Onderhoud OrgelsKe
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9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle 

Maaltijd van de Heer

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan 

9.30 uur
ds. R. Nieuwkoop, Zwolle

9.30 uur
ds. P.D. Wolthaus, Zutphen

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

19.00 uur
Vesper

9.30 uur
mw. A.M. Kobes-Gerritsen, 

Hollum

9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle

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

9.30 uur
ds. S. van der Zee, Zwolle

Bevestiging en 
afscheid ambtsdragers

9.30 uur
mw. D. Lips-Makken, Zwolle 

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan

Maaltijd van de Heer

10.00 uur
ds. I.P. Epema

10.00 uur
ds. M.E. Jonker 

Eeuwigheidszondag/
Heilig Avondmaal

10.00 uur
 ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. J. Wiegers

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

10.00 uur
ds. J. Woltinge

10.00 uur
ds. M.E. Jonker 

10.00 uur 
ds. M. Jans

10.00 uur
ds. M.E. Jonker 

10.00 uur
ds. M.E. Jonker 

10.00 uur
dhr. G.S. Schutte

ISALA 10.00 uur geestelijk verzorger Isala
REHOBOTH 10.00 uur ds. H. Evers, Zwolle
RIVIERENHOF 15.00 uur dhr. J. Mulder, Zwolle

ISALA 10.00 uur geestelijk verzorger Isala
REHOBOTH 10.00 uur ds. W.J. Menkveld, Wanneperveen
ZONNEHUIS 11.30 uur volgens vermelding op familienet
REHOBOTH 10.00 uur ds. Verboom, IJsselmuiden

BERKUMSTEDE 15.00 uur 
ISALA 10.00 uur geestelijk verzorger Isala
REHOBOTH 10.00 uur dhr. G. van Vulpen, Zwolle
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. B. Dingjan-Willemse

ISALA 10.00 uur geestelijk verzorger Isala
REHOBOTH 10.00 uur ds. J. Kuik, Kampen
ZONNEHUIS 11.30 uur volgens vermelding op familienet

zondag 
14 november  

zondag 
21 november

Laatste zondag 
kerkelijk jaar 

zondag
28 november
Eerste Advent 

zondag 
5 december

Tweede Advent 

zondag 
12 december
Derde Advent 

zondag 
19 december

Vierde Advent  

vrijdag
31 december
Oudejaarsdag

zaterdag
1 januari

Nieuwjaarsdag

zondag
2 januari

zondag
9 januari

zondag
16 januari 

zondag
23 januari

zondag
30 januari



 

deskundig | betrokken |  betrouwbaar

Bekijk meer op:
 www.loohuisgroep.nl

038-4681800
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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 start

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

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


