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Te huur
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Op weg naar Pinksteren kiezen we voor het thema ‘Heilig Vuur!’; beelden van enthousiaste
leerlingen doemen op, vurig verkondigen zij Christus. Hoe zit dat bij ons? Met meerdere
scribenten gaan we op zoek.
Elly Urban schrijft haar laatste meditatie, binnenkort neemt zij afscheid van de Protestantse
Gemeente Zwolle, in haar tekst is aandacht voor het vuur in allerlei gedaantes. Marjanne Dijk
schrijft haar laatste column als geestelijk verzorger van Isala, een volgende zal als geestelijke
verzorger van de GGZ-instelling Dimence zijn. De nieuwe pastor van de VEZ, Matthea Bakker,
maakt het Bijbelverhaal aan de hand van het verhaal van Mozes die bij niet-verterend vuur een
levensopdracht krijgt en de vlammende verhalen van Jezus’ leerlingen.
Heilig vuur, een vonkje slaat over tot een creatief idee. Drie Zwolse kunstenaars uit de PGZ
aan het woord, de een fotografeert, de ander schildert, de volgende maakt glaswerk.
In ieder nummer van Gaandeweg schrijft diaconaal consulent Wim van Ree vol vuur over
mensen aan de zelfkant van de maatschappij, hij zorgt ervoor dat hun heilig vuur niet vergeten
wordt. Onze oud-hoofdredacteur Ad Geerling vroegen wij te schrijven over ‘brand je handen
niet aan het brandende braambos’, het werd een vurig verhaal. Is het proza, is het poëzie? Lees
en laat u verrassen. Met belijdeniskandidaten van de Jeruzalemkerk ging Cor Baljeu in gesprek
en hij vroeg een lid van de Open Kring haar motivatie samen te vatten om met Pinksteren 2019
‘ja’ te zeggen en haar doop te beamen.
Heilig vuur heeft u veel te bieden.
Zaterdag 4 juni is de deadline voor zomernummer met als thema ‘de eenvoud van het breken’.
Het herfstnummer krijgt als thema: ‘Verbinding.
Cor Baljeu, hoofdredacteur

Colofon
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Gaandeweg is het magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle, de Protestantse Gemeente ‘De Hoofdhof’ te Berkum en voor abonnees
en relaties. Wilt u het magazine niet ontvangen? Als lid van PGB de Hoofdhof of ELGZ kunt u zich afmelden
bij uw eigen ledenadministratie. PGZ-leden kunnen zich afmelden via het Kerkelijk Bureau van de PGZ of via
administratie@pknzwolle.nl.
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De volgende Gaandeweg verschijnt in de eerste week van juli 2022 en loopt tot en met zaterdag 10 september
2022. Artikelen dienen uiterlijk zaterdag 4 juni 2022 te zijn aangeleverd bij de redactie via:
kerkbladgaandeweg@gmail.com of schriftelijk bij het Kerkelijk Bureau. Wilt u een artikel schrijven, neem dan
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Heilig vuur!

Heilig Vuur
Een soort vlammen op de hoofden van Jezus’ leerlingen.
Zo wordt iets zichtbaar van Gods Geest, die dag van het
Pinksterfeest. Heilig vuur. Het doet me denken aan dat
vuur dat Mozes zag branden, die braamstruik in volle
gloed in de woestijn. Vanuit dat vuur Gods stem die
Mozes aanspreekt: Ik ben die Ik ben. Ik ben er altijd, ik
ben er voor jou, ik wijs je de weg en ga met je mee.
De Pinkstervlammen maken zichtbaar wat onzichtbaar
is: de kracht van Gods Geest. De Geest die jou als mens
van binnenuit inspireert, licht werpt op wat echt belangrijk is en goed, energiebron om te leven. Vuur waarin
iets van God zich openbaart in jou, vuur dat je niet zelf
hoeft aan te steken maar dat er is, een geschenk.
Het vuur vraagt aandacht. Herken je iets van die vlam
in jezelf ? Krijgt die ruimte of is die ergens heel diep
weggestopt? Omdat je misschien niet zo goed weet wat
je met dat geloof en met God aan moet? Of voel je je
juist diep verbonden met dat heilige vuur, geeft het je
moed en kracht?
Het vuur vraagt ook aandacht om het verschil te herkennen tussen heilig en onheilig vuur. Andere krachten, die
schade toebrengen aan jezelf of aan anderen. Vuur dat
verteert, brandwonden en littekens veroorzaakt. Onheilig
vuur dat soms in Gods naam wordt gelegitimeerd.
Terwijl ik dit stukje schrijf, branden Oekraïense steden.
Getroffen door onheilig vuur, door iemand die claimt dit
te doen als goddelijke opdracht. Hoe is zulk vuur ooit te
rijmen met Gods Geest, als we weten wat de vruchten
van de Geest zijn: liefde, vreugde en vrede, geduld,
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vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid
en zelfbeheersing (Galaten 5).
Hoe geef je aandacht aan dat heilig vuur? De leerlingen
van Jezus zochten elkaar op. Samen in gebed en in
gesprek over wat Gods Geest in hen teweeg bracht. Ze
nodigden anderen uit om mee te gaan in die beweging,
wakkerden de vlam ook bij anderen aan. Ze deelden hun
leven, hun voedsel en bezittingen. Pinksteren nodigt ons
uit om samen het vuur zichtbaar te maken, er woorden
aan te geven en aandacht. Elkaar te bevragen: hoe ziet
jouw vlam eruit, hoe zet die jou in beweging?
Binnenkort neem ik afscheid als predikant van de Oosterkerk. Ik heb in de afgelopen zes jaar veel vlammetjes
gezien. Gedreven en geïnspireerde mensen, geloofsgesprekken, praktische hulp waarin de kerk van betekenis
is voor mensen dichtbij en veraf. Heilig vuur is niet
voorbehouden aan predikanten of kerkenraadsleden, God
zij dank niet. Mijn predikantswerk heb ik wel kunnen
doen dankzij dit vuur, dankzij de kracht van Gods Geest.
Vuur dat diep binnenin mijzelf brandt, en dat ook gevoed
wordt door de vuurtjes van anderen. Een vuur dat nooit
meer dooft. Blijf dat heilig vuur koesteren, geef het aandacht en ruimte, dat is mijn wens voor jullie allen. Het
ga je goed, dat het licht en de warmte van Gods Geest
met je meegaan, alle dagen van je leven.
Elly Urban, voorganger PGZ, Oosterkerk
Op 3 juli 2022 neemt de Oosterkerk afscheid van Elly Urban
(zie ook kerkdienstenoverzicht op pag. 20).

In deze rubriek geeft de redactie het woord aan iemand van ‘buiten
de aan dit blad verbonden kerken’. Dit keer is dat Matthea Bakker,
pastor bij de VEZ (Vrije Evangelisatie Zwolle).

Verterend
vuur dat niet verteert
Exodus 3:1-14 en Handelingen 2:1-13
De zon brandt genadeloos op het hoofd van de herder.
Zijn sandalen beschermen zijn voeten amper tegen het
hete zand en het briesje wind brengt geen verkoeling. De
herder vertraagt zijn pas, leunt op zijn staf en kijkt om
zich heen. Al jarenlang ziet hij niets anders dan dit: de
dieren van zijn schoonvader, een paar struiken en lege
woestijn. Droge verlatenheid zover je kunt zien. In de
verte brengt de zinderende hitte de lucht in beweging en
vervormt het uitzicht.
Ziet hij het goed? Staat daar een struik in brand of is het
gezichtsbedrog? Er is vuur maar de doornstruik verbrandt
niet. Hij besluit bij dat indrukwekkende verschijnsel te gaan
kijken, hij begrijpt het niet. Terwijl hij dichterbij komt
klinkt uit de struik de stem van God die zegt: “Mozes!”.
“Hier ben ik” antwoordt de herder. “Kom niet dichterbij”
gaat de stem van God verder, “doe je schoenen van je
voeten want de plaats waarop je staat, is heilige grond”.
Na jaren doorgebracht te hebben in de dorre eenzaamheid
van de woestijn ontmoet Mozes totaal onverwacht God.
De God van Abraham, Isaak en Jacob openbaart Zichzelf
aan Mozes. Mozes’ verlatenheid wordt doorbroken door
God die aanwezig is in vuur. Heilig vuur. Verterend vuur
dat niet verteert. De ‘Ik Ben’ is neergedaald omdat Hij
het leed van Zijn volk heeft gezien. Hij komt hen redden
en roept Mozes om gezonden te worden en dienstbaar te
zijn in dat reddingsplan. Mozes ziet heilig vuur.
Zien wij nog heilig vuur? Of heeft de droge tijd die achter
ons ligt ons uitgeblust of opgebrand? Misschien heeft u ooit
in vuur en vlam gestaan, maar is dat uitgedoofd en dwaalt
u nu door de woestijn. Waar is nog heilig vuur? Waar is
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Gods onverwachte aanwezigheid in onze werkelijkheid?
Zijn wij verlaten?
De discipelen keken lang geleden omhoog toen Jezus naar
de hemel ging en zij achterbleven. Maar niet zonder de
belofte van de Geest. Jezus zou hen niet alleen achterlaten.
Door de Geest zullen ze als Gods gezondenen geroepen
zijn om in de wereld te getuigen van het goede nieuws.
Dienstbaar zijn in Gods reddingsplan door de kracht van
de Heilige Geest.
Op de Pinksterdag werd dat genadevol zichtbaar door de
brandende vlammen op de hoofden van de aanwezigen. De
aanwezigheid van God, te zien door heilig vuur dat hen
blijkbaar niet verteerde, maar vervulde. Met Gods eigen
Geest. De omstanders zagen het, maar begrepen het niet.
Waar Mozes dichter naar het vuur toe ging om te kijken
wat het zou kunnen betekenen, hielden de omstanders
van dit heilige pinkstervuur afstand en vormden zich een
mening: “ze zullen wel dronken zijn”.
Wanneer wij in de verte iets zien branden, gaan we er
dan op af of houden we liever afstand omdat we niet
weten wat het betekent of niet het risico willen lopen om
aangestoken en aangesproken te worden door dat vuur?
Heilig vuur. Gods zichtbare aanwezigheid in onze werkelijkheid. Ik bid ons allen toe dat we dichterbij Hem durven
komen en opnieuw iets van dit heilige vuur ontdekken,
ook in elkaar. Wanneer we onverwachts iets van Gods
aanwezigheid opmerken in een begeesterde ander, laten
we dan onze schoenen uitdoen omdat we misschien op
heilige grond staan. Heilig vuur, op onvermoede plaatsen.
5

Heilig vuur!

Tineke Vlaming: Boshyacinth omwikkeld door dood blad

Passie voor kunst:
drie kunstenaars aan het woord
Wie passie voor kunst heeft, zal beamen: het is niet aan
of af te leren. Het bloed kruipt simpelweg waar het niet
gaan kan. Voor Gaandeweg sprak Heleen Grimmius met
drie kunstenaars in hart en nieren. Hun werk is in verschillende Zwolse kerken te zien.
Trouwe lezers van Gaandeweg zien haar naam iedere
editie voorbijkomen: Tineke Vlaming is hofleverancier
fotografie voor Gaandeweg. ‘Ik fotografeer al sinds mijn
twintigste’, vertelt ze. ‘Maar sinds de komst van de digitale camera nog veel meer dan vroeger. Als ik op pad ga,
neem ik altijd mijn camera mee, ik kan het gewoon niet
laten. Onderweg zie ik van alles, de natuur is een bron
van inspiratie. Ik wandel elke dag en ik kom altijd wel
wat tegen.’

Broer
De liefde voor fotografie werd in Tinekes jeugd aangewakkerd door haar broer, die hobbyfotograaf was en een
doka had. Tineke: ‘Ik ging met hem mee en hij leerde me
het een en ander over fotografie. Maar het belangrijkste:
hij leerde mij kijken.’

Boek met liedjes
Creativiteit speelt een belangrijke rol in Tinekes leven. Zo
heeft ze ook veel geschilderd, getekend, gezongen en bracht
ze samen met Saskia Beverloo het liedjesprentenboek ‘Voor
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alles een liedje’ uit voor peuters en kleuters. ‘Ik werkte als
kleuterleidster’, vertelt Tineke. ‘Later ook als docent Muziek
op Schoot, was redacteur van muziektijdschrift De Pyramide
en maakte lesmateriaal voor andere bladen gericht op
muziek met het jonge kind. In de Adventskerk leidde ik
een kindercantorij en maakte ik zelf projectliederen voor
Advent, de Veertigdagentijd en startzondagen.’

Adventskerk
Toch is het vooral de fotografie waar Tineke zich nu op
toelegt. En daar profiteert ook de Adventskerk van. ‘Mijn
foto’s worden door de cantorij en het verjaardagsfonds
gebruikt voor kaarten’, vertelt Tineke. ‘En ik maak in
opdracht foto’s, bijvoorbeeld voor Gaandeweg. Ik vind
het eervol om daar een podium te krijgen.’

Zeggingskracht
Voor Tineke is het de kunst om een foto iets te laten vertellen. ‘Soms zie ik iets moois dat ook een symbolische
waarde heeft. Ik fotografeerde eens een bloeiende bloem
waar een dood blad omheen gewikkeld zat, dat kwam ik
zo tegen in de natuur. Maar het stond voor mij symbool
voor hoe mensen geremd kunnen worden in hun eigen
groei en bloei (de bewuste foto, met een narcis, stond in de
vorige editie van Gaandeweg bij het artikel van Wim van
Ree, hierboven treft u een vergelijkbare foto van de hand
van Tineke Vlaming aan, red.).
En zo gaat dat vaker, dat ik iets fotografeer en er vervol-

gens een tekst of gedicht bij maak. Ik maak me geen
illusies, veel andere fotografen zijn technisch beter.
Maar mij gaat het om de zeggingskracht, die maakt een
foto waardevol.’

Theater
Oud-predikant van de Adventskerk en Jeruzalemkerk,
Peter den Hengst, is amateurkunstschilder. Hij komt uit een
enigszins artistiek gezin. ‘Mijn moeder kon mooi zingen en
mijn beide ouders waren heel goed in verhalen vertellen’,
zegt hij. ‘Mijn zus heeft vaak aan musicals meegedaan en
daarna als programmamaakster bij de IKON gewerkt. En
predikant zijn is ook een baan waarbij je op de bühne staat.’

Kunstenaarsechtpaar

gevormd. Mijn passie is er behoorlijk aangewakkerd. Ik
vind dat ik mijn beste werk nadien gemaakt heb.’

Adventskerk
De resultaten van Peters passie, zoals het door hem ontworpen logo, zijn ook in de Adventskerk aanwezig. Peter:
‘Dat Adventskerklogo zie je al jarenlang en wordt nog
steeds voor allerlei doeleinden gebruikt: voor liturgieblaadjes, kerknieuws en nog veel meer.’ Intussen versieren
de door Peter ontworpen tafel- en kanselkleden nog steeds
het liturgisch meubilair. En in de Adventskerkgemeente
zijn jaar-in-jaar-uit de door Peter getekende ansichtkaarten
van het verjaardagfonds verspreid. Peter: ‘Hiermee ben ik
vorig jaar gestopt, omdat telkens iets nieuws bedenken mij
te veel energie kost.’

Toen Peter elf jaar was, raadde een kennis zijn ouders aan
om hem les te laten nemen bij een kunstschilder. ‘Het werd
een kunstenaarsechtpaar, bij wie ik heel veel geleerd heb’,
blikt Peter terug. ‘Vrijwel iedere woensdagmiddag ging
ik naar hun ateliers. Dáár kreeg mijn jeugdig beeldend
vermogen een enorme boost! Dat heeft zo’n twee jaar
geduurd. Want toen verhuisden we naar Amersfoort. Daar
bezocht ik het gymnasium, wat voor mij stevig blokken
was en de kunst kwam op een lager pitje te staan.’

Palet
In drie van de vier gemeenten waar Peter predikant is
geweest, heeft hij kunstenaars gevonden bij wie hij les nam.
‘Dat hielp om mijn artistiek kunnen op peil te houden, want
tijdens mijn domineeschap had ik eigenlijk alleen tijdens
de grote vakanties tijd om te tekenen en te schilderen.
Daar genoot ik van. Na iedere vakantie dacht ik: ik ga er
mee door, maar dat lukte niet. Het kerkenwerk ging voor.
In Zwolle ben ik sinds 1981 lid van kunstenaarsvereniging
Palet. Tegenwoordig, na de lockdown, teken en schilder
ik weer iedere dinsdagmiddag met een groepje ‘Paletters’
portretten of stillevens. Daardoor kan ik m’n talent weer
opkrikken.’

Hogeschool Windesheim
Na zijn emeritaat kwam een kans die Peter met beide
handen heeft aangegrepen. De mogelijkheid om je aan te
melden als student voor de opleiding Tekenen en Handvaardigheid aan de Hogeschool Windesheim. Peter: ‘Ik
werd als zestigplusser toegelaten en ik heb daar ontzettend
veel artistiek vakmanschap geleerd. Dat heeft mij enorm

Peter den Hengst: Koorzijde Grote Kerk Zwolle
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Marijke Deinema: Duivenramen

Glas-in-lood

Voor de kerk

Ook Marijke Deinema maakt volop werk van haar passie:
glaskunst. Die liefde ontstond zestien jaar geleden, toen
Marijke en haar man naar hun huidige woning verhuisden.
‘Het is een jarendertighuis, maar er zat een raam met plat
glas in’, vertelt ze. ‘Dat hoort niet in zo’n huis, daar hoort
een erker met glas-in-lood in. Dat heb ik zelf gemaakt en
in thermopane laten zetten.’

Ook de Open Kring is trotse bezitter van Marijkes werk.
‘Voor Pinksteren heb ik eens een vlam van glas gemaakt.
Ook heb ik voor Pasen het Licht van de Opstanding
gemaakt, dat bij de aandachtstafel staat. En samen met
Bob Wierenga ontwikkelde ik twee handen van klei. Daarin
liggen de stenen met namen van overledenen. Daarnaast
heb ik gekleurde kaarsenplateau’s gemaakt die ambtsdragers kregen bij hun afscheid, met een kaars van de Open
Kring erbij.’ En haar werk bereikt ook andere kerken.
Marijke: ‘Voor de Stinskerk heb ik een kaarsenplateau in
regenboogkleuren gemaakt en voor De Bron, een kerk in
IJsselmuiden, heb ik ramen in kruisvorm gemaakt.’

Proberen en leren
Net als Tineke was Marijke actief als kleuterleidster. ‘Dan
leer je wel creatief zijn en met je handen werken’, zegt ze.
‘Die nuchtere aanpak past bij mij; ook in de glaskunst ben
ik gewoon gaan doen. Ik heb twee jaar lessen gevolgd en
in de loop van de tijd heb ik van alles geleerd: ontwerpen,
snijden, loden en de werking van lichtval. Ik probeer
mezelf steeds te ontwikkelen. Het is een kwestie van
proberen en leren.’

Waterlelies
In Marijkes huis en tuin is veel van haar werk te zien.
Maar ze verkoopt ook werk via haar website en exposities.
Marijke: ‘Het eerste dat ik verkocht, was een voorzetraam
met een afbeelding van waterlelies. Ik vond het best spannend, maar gelukkig was de koper er heel blij mee. Hij
heeft het nog steeds, als ik langs zijn huis fiets, zie ik mijn
voorzetraam.’
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Op de rails
Inspiratie heeft Marijke nog genoeg. ‘Dat kan door van
alles komen. Iets wat ik toevallig zie, in een blad tegenkom of waar ik op een expositie tegen aanloop. Maar ook
dragen anderen een idee bij me aan. Dat is prima, soms
zet iemand je op de rails, waarna de trein vanzelf gaat
rijden.’

foto: Tineke Vlaming

Volhouden, maar niet buiten adem raken
Het moment dat dit artikel wordt geschreven is de tijd dat
de oorlog in de Oekraïne voortwoekert en de vluchtelingenstroom daar vandaan maar blijft toenemen. Mensen die een
goed heenkomen zoeken, onder andere naar ons land.
Inmiddels wordt veel voor deze mensen gedaan. Spontaan
worden woonruimten beschikbaar gesteld, wordt kleding
ingezameld of nemen mensen vluchtelingen in huis. De
initiatieven buitelen over elkaar heen. Het is een hele
kunst dit te stroomlijnen en op elkaar af te stemmen.
Mooi dat Zwolle zich van z’n goede kant laat zien, net
als in de tijd van de noodopvang van de Syrische vluchtelingen in de IJsselhallen of korter geleden voor de hulp
aan de vluchtelingen op de Griekse eilanden. De bevolking
van Zwolle is gepassioneerd en begaan met het lot van
deze mensen.
Op zaterdag 12 maart 2022 stond in de Volkskrant een
artikel over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne met
als kop ’Hoeveel en hoe lang?’. Dat is de hamvraag bij
de opvang van deze vluchtelingen. De vraag ‘hoe lang?’
is cruciaal. Het kan zijn dat je mensen uit de Oekraïne
wellicht maanden of nog langer onder dak krijgt. Blijft de
passie of is het ‘nieuwtje’ er dan wat vanaf?
Er zijn organisaties die makkelijk schakelen van hulp aan
de vluchtelingen op de Griekse eilanden naar die uit de
Oekraïne. De eerste dreigt zo weer vergeten te worden, terwijl de situatie in Griekenland nog steeds uitzichtloos is.
Niet onbelangrijk is het om trouw te blijven. Je niet mee
laten nemen van hype naar hype, maar gepassioneerd te
blijven en het belang voor degene voor wie je het doet in
het oog te houden. Onbewust wordt het zomaar eigen belang.
Zo blijft ook de hulp aan Syrische vluchtelingen nodig,
hebben mensen met een aanzienlijke hogere energienota
warmte nodig, willen kinderen die nog nooit op vakantie
zijn geweest, ook een keer weg et cetera.
De kracht van de kerk is dat ze een lange adem heeft.
Mensen die niet meer worden gezien of die niemand niet
meer wil zien, worden gezien. Dit ondanks dat ze niet
meer in de actualiteit staan en of hulp aan hen nog ‘hip’

genoeg is. Het is en blijft diezelfde mens die vraagt om
een menswaardig bestaan.
Het werk van de kerk is veelal niet zichtbaar. Vaak mag
je linkerhand niet weten wat de rechter doet. Kerkmensen
zijn vaak (te) bescheiden. Je mag echter ook je licht laten
schijnen en de goede dingen laten zien die er gebeuren.
Het kan aan de andere kant ook iets vermoeiends krijgen
dat je als lid van een geloofsgemeenschap allerlei dingen
‘moet’. Hoe houd je het vol en voorkom je dat de passie
opdroogt? Loop je niet het risico op te branden of misschien cynisch te worden? Daarbij is zinvol om met het
Pinksterfeest in aantocht weer eens te kijken naar de christenen in de eerste gemeenten. Er wordt van hen vermeld
dat ze trouw bleven en zich wijden aan het gebed. Van
Dietrich Bonhoeffer is bekend dat hij zich dagelijks wijdde
aan gebed en stille tijd nam. Diaconaat kan niet zonder
gebed. Het heeft voeding nodig, anders wordt het plat activisme. Het is wel een bidden met de vensters open, zicht
houden op de wereld en de nood van mensen om je heen.
Zo hebben moderne profeten als Martin Luther King, de
pas overleden bisschop Desmond Tutu en de eerder genoemde Bonhoeffer het kunnen volhouden. In plaats van rancuneus of haatdragend te worden, reikten zij hun tegenstrevers
en tegenstanders de hand. Een hand die verzoening bood
en geen haat. Dit is wel een beweging tegen de menselijke
natuur in van ‘oog om oog en tand om tand’.
Zij werden gedreven door de Geest, gedreven door een
Vuur dat nooit meer dooft. Zo ‘schrijft God Zijn wegen
in de tijd’ (naar gezang 244, Liedboek 1973) en zijn de
dingen die we als kerk doen waardevol en blijvend, hoe
klein of groot, wel of geen hype.
De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.
(Vers 4 van Lied 655, Liedboek 2013: Zing voor de Heer een nieuw gezang)

Wim van Ree, diaconaal consulent
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Heilig vuur!

Vuur van binnen
foto: Tineke Vlaming

heilig vuur?
niet echt
laaiend ben ik maar zelden
vurige betogen zul je mij niet horen afsteken
heilig vuur?
wat dat is weet ik niet goed
en of ik het in me heb?
ik betwijfel het alle dagen
heilig vuur?
vuurbenauwd, dat ben ik wel
voor verzengende zinderende zinnen
om maar iets te noemen
ja, vuurbenauwd ben ik wel
voor verterend vuur
voor ogen die vuur spuwen
voor hete hoofden en koude harten
heilig vuur?
een Tukker
geboren en getogen in het Twenteland
denkt dan als eerste aan het Paasvuur –
in alle feestelijkheid
van een voor-christelijke heiligheid
heilig vuur?
het was er
– ik weet het zeker –
in de vuurkorf
voor de deur van de kerk
in de Paasnacht
de kaars feestelijk binnengedragen
“Licht van Christus” driewerf gezongen
10

heilig vuur?
de Griekse god Perseus schonk de mensheid het vuur
de blinde bard Jan Wit schonk ons ‘heilig vuur’
Wit taalde het Duits om:
het Bachkoraal: Kommt, Seelen, dieser Tag muß heilig sein besungen
werd Lied 672
om deze Pinksterdag met ‘heilig vuur’ te bezingen
heilig vuur?
dat is enthousiasme
dat is geestdrift en feest
en wordt al gauw een uitslaande brand
zoals die dag –
het was te zien
het leken wel vuurtongen
het was te horen
vurig evangelie in alle talen van de wereld
heilig vuur?
oplaaiend is het mij al gauw te machtig
doe mij maar een kalm vuurtje in een haard
dat warmt
reik mij maar het vuur van de kaarsvlam
dat verlicht en zacht brandt
stil vuur
als stille stem in het hart
sprekend in Pinkstertaal
heilig vuur?
het volk Gods ziet de wolkkolom –
aanwezigheid van de Ene brandt erin
Paulus laat het de Romeinse gemeente weten:
de Eeuwige woont in het hart van de mens (Rom. 8: 9)
heilig vuur in het hart vlam van eeuwigheid

Column
Heilig vuur
Heilig vuur, ons leven nu hier, en daar. Op de socials regeren
de beelden van brandende gebouwen, verzengende hitte,
uitgeblust vuur in Marioepol, schuilkelders vol mogelijke
slachtoffers onder een theatergebouw. Een gebouw waar, zo
stel ik me voor, toneelgezelschappen met heilig vuur stukken
hebben gespeeld, gerepeteerd, applaus hebben ontvangen.
Deze plek van hartstocht en innerlijk vuur is vernietigd door
vuur dat ongetwijfeld ook heilig genoemd wordt door Rusland.

heilig vuur?
aanwezigheid van de Ene in de nacht
Taizé zingt:
“als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft” (Lied 598)
heilig vuur?
is het Twentse mystiek
in jezelf iets van God te zoeken?
heilig vuur in het hart?
een enkel moment is er gloei te voelen
warmte van binnen
doorgaans schijnt het gedoofd
geblust
uitgetrapt
en rest er enkel duister, donkere nacht
al in de zeventiende eeuw schrijft Pierre Corneille:
in een donker wordende wereld
als alles duister wordt
“het vuur dat schijnt gedoofd, sluimert vaak onder de sintels”
twijfel vraagt:
is het vuur echt uit
of sluimert het?
is er nog iets aan te blazen?
heilig vuur?
in de donkere nacht rest ons als gebed:
“Dans nos obscurités,
allume le feu qui ne s’éteint jamais” (Lied 598)

Ik ervaar een tweestrijd: een column over heilig vuur, in deze
nadagen van de pandemie en midden in een aangrijpende
oorlog. Hoe dan? Misschien dichtbij beginnen, thuis?
Ik hoor heilig vuur bij een van de kinderen, druk met de
opvang van vluchtelingen op haar werkplek. Zoon volgt
de oorlog op de voet, al is het maar vanwege zijn vurige
interesse in beleggen. Dochter stort zich met heilig vuur op
studie en hobby’s. En onderling grappen ze: “heb je ook
zo genoten van de vijf minuten tussen de pandemie en de
oorlog?”. Onder jongeren lijkt de FOMO – fear of missing
out – door de langdurige pandemie veranderd in JOMO:
joy of missing out: blij zijn als je een reden kunt bedenken
om niet naar dat feestje te hoeven.
Toen ik zelf hun leeftijd had, was er geen sprake van oorlog
en pandemie. Het IJzeren Gordijn ging open, een heilig vuur
van verandering en openheid ging door Europa. De eerste
ontmoetingen met jongeren uit ‘het Oostblok’ in Taizé, het
jongerenklooster, raakten me enorm. Ik zag welke kansen
wij hadden en vooral viel me op hoe zij, gedreven door een
heilig vuur, de nieuwe wereld in keken.
De laatste dagen komt het lied ‘Staan in licht’ van Oosterhuis
steeds bij me op. Toen ik begin 20 was, zongen we dat
regelmatig. De zin ‘leven is uw woord voor dit nu hier
verterend vuur’ geeft woorden en klank aan hoe ik probeer
de lijntjes die ik hier uitschrijf aan elkaar te knopen. Het is
er allemaal, vandaag, vuur dat verteert, vuur dat richting
geeft en kracht, vuur dat ons voortdrijft, vuur dat soms ook
even dooft. Dat is leven. Het Pinkstervuur is niet eenmalig,
het komt en het gaat, het is mooi en lastig, vooral als
dat vuur op het hoofd van anderen danst en jouw leven
ingewikkeld maakt. ‘Leven is uw woord voor dit nu hier
verterend vuur’.
ds. Marjanne Dijk
Geestelijk verzorger Isala Zwolle
(vanaf 1 juni Dimence Zwolle)

Ad Geerling
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Heilig vuur!

Cor Baljeu in gesprek met belijdeniskandidaten en ds. Gert-Jan Codée in de Jeruzalemkerk

foto: Hans van Eerbeek

Het heilig vuur
waar je van harte ‘ja’ tegen zegt
Over geloofsbelijdenis
Cor Baljeu spreekt met zeven van de tien belijdeniskandidaten en ds. Gert-Jan Codée in de Jeruzalemkerk. Tijdens
de viering met Pasen zullen een aantal van hen geloofsbelijdenis doen.
Er zijn twee stellen bij die op weg zijn naar hun huwelijk.
Daarbij is ook iemand die in 2004 al op 17-jarige leeftijd
haar geloofsbelijdenis heeft uitgesproken. Samen met
haar aanstaande neemt zij deel aan dit traject, “…ook een
reflectie op mijn ‘ja’ van toen”. Een vorig jaar getrouwd
echtpaar is aanwezig en een student, die volgend jaar in
haar studiestad gaat wonen, geloofsbelijdenis is dan een
krachtig overgangsmoment.
Christien deed tijdens Pinksteren 2019 belijdenis in
de Open Kring, zij was toen 42. In dit artikel staat een
samenvatting van de brief die ze toen schreef.

Verantwoordelijkheid
Spoedig valt het woord ‘verantwoordelijkheid’. Als er
geloof is en er zijn scharniermomenten in je leven, zoals
een huwelijk, “… neem dan die stap en zeg ‘ja’ tegen
God, beaam je doop en zeg ook ‘ja’ tegen de gemeente”.
Hier valt dat woord verantwoordelijkheid, uitgesproken
door een aanstaand echtpaar, dat de kerk ook ervaart als
rijke bron van sociale contacten, belangrijk voor deze
jonge mensen die hier nog niet zo lang wonen. “Kerk
is gewoon een fijne plek!” zegt een van de aanwezigen,
“… daar wil ik verantwoordelijkheid nemen”, alsof ze
zegt: … zodat het een fijne plek blijft! Mensen die hun
geloofsbelijdenis in de kerk uitspreken weten dat ze ‘ja’
zeggen tegen God, Jezus volgen en naar Zijn Geest willen
leven. Dat is zorgdragen voor vrede, gerechtigheid en
12

de Schepping. Kortom, zij weten zich daarmee gesterkt
verantwoordelijkheid te nemen en te dragen.

Uitstel
Verantwoordelijkheid nemen kan ook betekenen “… ik
ga dit traject aan, maar weet ook dat ik dit jaar nog geen
belijdenis zal uitspreken. Ik kom uit een andere traditie en
laat al het nieuwe op me inwerken, een of twee jaar later
kan ook wel!” Een ander zegt: “… uitstelgedrag zit in me,
daarom spreek ik juist dit jaar mijn geloofsbelijdenis uit.
Geloof is altijd wel in mijn leven aanwezig geweest. En
dan komt er een moment daar antwoord op te geven.”
Het huwelijk is een goed moment.

Heilig vuur
Het thema ‘heilig vuur’ roept iets plotselings op, bijna een
‘Paulus op weg naar Damascus’-ervaring (Handelingen
9, 3), terwijl het traject naar belijdenis meestal een lange
en behoedzame is. Zij die in 2004 belijdenis deed zegt:
“… toen was ik jonger, naïever ook, het vlammetje was
vuriger. Nu is het wat rustiger, het geloof is er gewoon.
Het is meer dan een waakvlam, maar heilig vuur? Noem
het middelhoog.”
Het vuur wordt in de Jeruzalemkerk benaderd in een
traject aan de hand van het boek Hou(d)vast, neventitel:
om vandaag je geloof te belijden. Het boek bespreekt
de Drie-enigheid: God de Vader, God de Zoon, God de
Heilige Geest. Ds. Codée vraagt hen of dit helpend is en
zo ja, hoe?
Dankzij de vraagstelling in het boek komt het geloof dichterbij dan ooit, “… je wordt toenemend bewust dat het

Christien deed met Pinksteren 2019 belijdenis in de Open Kring

een persoonlijke keuze is! Het dwingt je tot nadenken.”
Een ander is verrast door de inhoud. Ook hij noemt de
diepgang en voegt daar uitdaging aan toe, “… waardoor je
er thuis mee verder gaat”. Het boekje neigt tot een rationele benadering, maar gaat weldegelijk ook de diepte in.

Wandelen naar Pinksteren
‘Wie wandelt mee naar Pinksteren?’ zo klonk in januari
2019 de uitnodiging in de Open Kring voor een traject tot
geloofsbelijdenis, uitgesproken tijdens eerste Pinksterdag
van dat jaar. Pinksteren, het feest waarin Jezus’ leerlingen
woorden ontvangen voor het mysterie dat ons met Pasen is
geschonken. Zes bijeenkomsten over: wie is Jezus volgens
jou? En: wie is Jezus voor jou? Verder: enige protestantse
kerkgeschiedenis, over de sacramenten, de Drie-enigheid
aan de hand van de icoon ‘Heilige Drievuldigheid’ van
Rublev, deelname aan een bijzondere viering (witte donderdag), over de Bijbel en een ‘Emmaüswandeling’ tweeaan-twee. Dat houdt in: eerst tien minuten in stilte mijmerend over de vraag: ‘Christus betekent gezalfde. Hij is
gezalfd en hij zalft, namelijk de wonden van je ziel. Is
er in jou een wond die ‘zalf’ behoeft?’ Daarna vijftig
minuten daarover in gesprek, eindigend op een horecaterras, om daar het glas te heffen: ‘…l’chaim!’ Dan volgt
er nog één bijeenkomst: de belijdeniskandidaat schrijft thuis
een brief over zijn of haar geestelijke zoektocht, eindigend
met de uitkomst al dan niet eerste Pinksterdag belijdenis te
doen. In de nabijheid van de predikant en de ouderling van
Pinksterdienst leest de kandidaat de brief voor.

doorgaans niet om woorden verlegen zit. Woorden dekken
voor mij de lading niet. Ze zijn me te groot of juist te plat.
Het is ook intiem. Ik ervoer een diep verlangen. Ik wil
geloven. Het vertrouwen ervaren dat God mij omsluit. Dit
vertrouwen is er op momenten. Op zo’n moment gaat het
niet om prestatie of status, maar ervaar ik dat ik ben waar
ik moet zijn en voel ik mij verbonden. Verbondenheid is
voor mij belangrijk. Daar zit ook een stuk van mijn angst
en mijn verlegenheid in het verwoorden van mijn geloof.
Want woorden kunnen verbinden, maar ook verwijderen.
Als ze te stevig zijn, duw ik dan mijn niet-religieuze
vrienden niet van me af? Als ze niet stevig genoeg zijn,
beken ik dan wel voldoende kleur? Zo bekeken is het
eigenlijk ook wel een veilige weg geweest om mij wat
zoekend op te stellen. In mijn zoeken is het me duidelijk
geworden dat geloven te maken heeft met kiezen. Ik wilde
de keuze maken belijdenis te doen, mij verbinden aan de
traditie, me uitspreken. Hoe mooi is het dan om in mijn
zoektocht woorden aangereikt te krijgen? De woorden van
de traditie. Bijzonder om te ervaren dat deze woorden mijn
woorden niet zijn en ik ze toch volmondig wilde beamen.
Omdat het voor mij woorden van verbinding zijn.”

Verbondenheid
Christien schreef: “In aanloop naar Pinksteren ben ik
op zoek geweest om woorden te geven aan mijn geloof.
Ik ben gedoopt, heb Gods zegen gevraagd over mijn
huwelijk en mijn beide kinderen laten dopen, bewuste
keuzes die voor mij ook een bepaalde vanzelfsprekendheid
in zich droegen. Een diep gevoel van verbondenheid.
Tegelijkertijd ervoer ik een grote verlegenheid als ik
woorden probeerde te geven aan mijn geloof. Terwijl ik

Hou(d)vast (om vandaag je geloof te belijden)
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Heilig vuur!

'Als alles duister is', Paaswake 2018, Oosterkerk

foto: Tineke Vlaming

Dans nos obscurités
Allume le feu qui ne s’éteint jamais
Qui ne s’éteint jamais
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.

Dans nos obscurités
is een kernvers uit de gemeenschap van Taizé
(muziek: Jacques Berthier)
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Kerklid in beeld
Jan Jonker uit de Jeruzalemkerk

foto: Hans van Eerbeek

“Het gaat om bewogenheid met mensen”
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
derde ontmoeting is met Jan Jonker (1953) uit de Jeruzalemkerk.
“Voor mij is de eredienst het kloppend hart van gemeente zijn.”
Een bevlogen mens met veel levenservaring. Zo kun je Jan Jonker
zeker noemen. Hij werd geboren in Veenendaal en woont sinds
1980 met zijn vrouw Henny in Zwolle. Samen hebben ze drie
volwassen kinderen en tien kleinkinderen. Zo’n drie jaar geleden
ging hij met pensioen na diverse functies te hebben bekleed bij
projectontwikkelaar Bouwfonds.
Jan hoort bij Wijk 2, de bondsgemeente binnen de Protestantse
Gemeente Zwolle die nu een thuis heeft in de Jeruzalemkerk.
Hij begon in de kerk in Zwolle met club- en jongerenwerk, werd
diaken, ouderling en is nu ouderling-kerkrentmeester. Diaconaat
en de ontwikkelingen in de wereld zijn belangrijk voor hem.
“In wat voor wereld leven we toch? Dat voelde ik ook weer heel
sterk toen onlangs ons jongste kleinkind werd geboren.” Het
interview vindt plaats in een vergaderzaal van de Jeruzalemkerk,
kort nadat Poetin Oekraïne binnenviel. “Ik ben gevraagd mee
te denken en mee te doen met Zwolle Helpt Oekraïne. Het is
prachtig om te zien hoe de breedte van kerkelijk en christelijk
Zwolle hierin samenwerkt en samen optrekt.”
Oost-Europa is geen onbekend terrein voor hem. “We gingen
begin jaren tachtig bijvoorbeeld met vier gezinnen op vakantie in
de DDR. Dat was natuurlijk meer dan een vakantie, we hadden
smokkelwaar mee.” Hij kwam in die jaren ook in Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Roemenië en Oekraïne. Om hulp te bieden en
materialen en Bijbels te smokkelen. Later werd hij vrijwilliger
bij Dorcas. “Een leuke bijkomstigheid was dat mijn jongensdroom uitkwam door te kunnen rijden als vrachtwagenchauffeur.”
Nog steeds komt hij veel in Oost-Europa. Kort na dit interview
vertrekt hij voor een korte periode naar Albanië. Als chauffeur
rijdt hij met hulpgoederen heen en weer voor de stichting
Hoop voor Albanië. “Het land kent armoede en kenmerkt zich
door een grote variëteit aan godsdiensten en geloofsrichtingen.

Gelukkig gaat dat goed. Er zijn geen grote spanningen.”
Wat betreft hulpverlening en steun vindt hij dat je dat nooit moet
doen om je geweten te sussen. “Dat is geen goede drijfveer. Je
moet relaties opbouwen en aansluiten bij waar behoeften van
mensen zijn. Sta ook open voor wat mensen jou meegeven en te
vertellen hebben.”
Het gaat volgens hem om bidden én werken. “Zo zag ik een
Oekraïense vrouw op televisie die zei dat bidden het enige is
wat we nu nog kunnen doen om Poetin en zijn plannen te keren.
Daarin herken ik me wel. Tegelijk moeten we natuurlijk de
handen uit de mouwen steken.”

“Je moet relaties opbouwen en aansluiten bij
waar behoeften van mensen zijn”
Als ambtsdrager had en heeft hij contacten in de volle breedte
van de Protestantse Gemeente Zwolle. “Als streng opgevoed
jongetje ben ik de kerk in zijn veelkleurigheid steeds beter gaan
zien en ook gaan waarderen. De zes verschillende wijkgemeenten vormen samen een mooi palet. Samen staan we voor grote
uitdagingen nu de kerken vergrijzen.”
Hij ziet mooie initiatieven voor kerkelijke aanwezigheid in de
Zwolse samenleving, zowel pastoraal als diaconaal. “Daarbij
gaat het niet om zieltjes winnen, maar om bewogenheid met
mensen. Dat je ook kerk in en voor de buurt wilt zijn, dat je de
deuren open zet en zelf ook naar buiten gaat.”
De eredienst is voor hem het kloppende hart van de gemeente.
“Dat je lief en leed met elkaar deelt. Dat je op de hoogtepunten
en dieptepunten in het leven je gedragen weet door God en door
elkaar. Als ambtsdrager ben je er om juist dat mede mogelijk te
maken.”
Het interview loopt ten einde en wandelend naar de uitgang gaat
het gesprek verder, over wat Jan ten diepste beweegt. Uit zijn
tas komen boeken tevoorschijn van de benedictijner monnik
Anselm Grün en van priester Henri Nouwen. En hij wijst op een
uitspraak die hij eerder meenam uit een klooster: ‘opdat God in
alles worde verheerlijkt’. “Ja, dat is voor mij de basis.”
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Aandacht voor
Nieuwe zingevingsprogramma’s in de Grote Kerk
voor jongeren (18-40)
In 2022 starten er in het Academiehuis Grote Kerk verschillende programma’s rondom zingeving, spiritualiteit, maatschappelijke
impact en kunst. De doelgroep zijn jongeren in de leeftijd 18 tot 40 jaar, ook als ‘producent’ en ‘eigenaar’.
Het volgende programma is dus ook door deze leeftijdsgroep zelf bedacht:
• Zondagmorgen, elke maand een Taizéviering van een half uur. Daarna de mogelijkheid om met Reisgenoten een vervolgstap
te zetten in je persoonlijke ontwikkeling, middels rituelen, oefeningen en gespreksvragen rondom christelijke spiritualiteit.
Reisgenoten is het programma van de Protestantse Kerk in Nederland voor zingeving vanuit christelijke bronnen.
• Ook op een zondagmorgen, elke maand een ReShape bijeenkomst: aan de slag met kunst en creativiteit rondom lokale maatschappelijke thema’s.
• En als laatste op zondagmorgen: lezingen, debat en workshops rondom een levensvraag. Er komen sprekers en workshopleiders
om te inspireren rondom vraagstukken uit het dagelijks leven.
Elke maand is er in het Academiehuis een groot event of festival. Zo is er op 11 mei een introductieavond van ReShape, op 19 mei
een festival voor mensen met een kleine beurs: het ‘iedereen telt’-festival en op 2 juni een festival rondom eenzaamheid van jongeren en ouderen met heel veel bordspellen.
Er worden nog mensen gezocht voor een team vaste medewerkers (leeftijd 18-40 jaar). Lijkt het je leuk om mee te doen met het
bedenken van festivals, het programmeren van artiesten of workshops of de aankleding van onze lokale kathedraal? Of hou je van
aanpakken, opbouwen en afbreken, horeca en beveiliging? Laat het weten aan Johan ter Beek: johanjterbeek@gmail.com
of tel. 06 39353369.

Emmaüswandeling in Stadshagen
De Bijbeltekst die op Pasen volgt is het
verhaal van de Emmaüsgangers. Twee
van Jezus’ leerlingen, die nog niet op de
hoogte zijn van Jezus’ opstanding, gaan
bedroefd en somber op weg naar het dorp
Emmaüs. Anoniem voegt zich iemand bij
hen. Hij wandelt met hen mee. Zij delen
met hem hun verdriet en verontwaardiging
over de roof uit Jezus’ graf, inclusief diens
lichaam. Bij nadering van het dorp nodigen
de wandelaars de anonieme wandelaar uit
om bij hen te eten en te overnachten. Aan
tafel neemt deze wandelaar het brood,

spreekt het zegengebed uit en deelt het met
hen. Hun sombere ogen lichten op, nu herkennen zij hem: het is de Heer!
Op basis van dit verhaal nodigt de Open
Kring mensen uit tussen Pasen en Pinksteren iedere dinsdagavond een uur te wandelen. Vanaf 19.45 uur bent u welkom in
de Open Kring aan de Hofstedestraat 1 in
Stadshagen, een kwartier later gaat u – net
als de Emmaüsgangers – wandelen met een
ander. U krijgt vragen mee waar u eerst
twintig minuten in stilte over nadenkt. Na
twintig minuten is de één aan het woord en

Land van Verwondering Zwolle
In Protestantse Gemeente ‘De Hoofdhof’ is een creatieve verhalenvertelplaats.
Onder de naam ‘Land van Verwondering’ geven juf Marianne Gerritsen en ds.
Marijn Rohaan Bijbelverhalen door aan kinderen. Dit doen ze op de creatieve
en visuele manier van Godly Play. Kinderen gaan daarbij zélf nadenken over
de verhalen en creatief aan de slag. Met Land van Verwondering hoopt de
gemeente een plek te maken voor ouders en kinderen die zich misschien minder thuis voelen in een kerk op zondagmorgen, maar wel graag met hun kind
bezig zijn met geloof en levensvragen.
Land van Verwondering is voor alle kinderen van 3 tot 11 jaar. Iedereen is
welkom, met of zonder kerkelijke achtergrond. Ook ouders en grootouders zijn
uitgenodigd. Elke maand is er een bijeenkomst van Land van Verwondering,
steeds om 15.00 uur. De laatste bijeenkomst van dit seizoen is op 15 mei.
Nieuwe datums worden gepubliceerd op: www.landvanverwonderingzwolle.nl.
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vertelt naar aanleiding van die vragen, de
ander luistert, weer twintig minuten later
verwisselt u van positie: van spreker wordt
u luisteraar en omgekeerd. Een uur later
arriveert u weer bij de Open Kring, u groet
uw wandelgenoot en gaat een levenservaring rijker naar huis.
De Emmaüswandeling is iedere dinsdagavond vanaf 19 april tot en met 31 mei. Bij
voorkeur opgave via Riet van der Wenden:
ggvanderwenden@home.nl, maar als u op
het laatste moment besluit alsnog mee te
wandelen, bent u ook welkom.

Manu Keirse in Berkum
Manu Keirse is een Vlaamse klinisch psycholoog, die
zich heeft gespecialiseerd in rouw en rouwverwerking.
Hij gelooft dat rouwverwerking niet bestaat; Je kunt
hoogstens een verlies overleven. Een paar kenmerkende
uitspraken van hem:
“Ieder mens krijgt te maken met verlies, en ieder mens
wil er het liefst ver van blijven, terwijl het onvermijdelijk
is. Zelfs als het je nog niet is overkomen, ken je vast
iemand met verlies of verdriet.”
“De meest gestelde vraag aan mij als rouwdeskundige,
door de jaren heen, is: ‘Kom ik ooit dit verdriet nog
te boven? Kan ik ooit nog een dag gelukkig zijn?’ En
dan antwoord ik altijd: ‘Ik geloof erin. Sterven is een
moment. Het verlies overleven duurt een hele tijd en het
gemis zal nooit echt overgaan’.”
Manu is een veelgevraagd spreker over verdriet en rouwverwerking. PGB De Hoofdhof (Kerkweg 26, Berkum)
heeft hem uitgenodigd om een lezing over dit onderwerp
te houden op dinsdag 31 mei om 19.30 uur. De zaal is
om 19.00 uur open.

Elke woensdag Open kerkmiddag in de Hoofdhof
De Hoofdhof wil als Protestantse Gemeente in Berkum goed zichtbaar en toegankelijk zijn. Zo opent de Hoofdhof elke woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur haar deuren voor iedereen die even rust zoekt. In de hal van de kerk hangen foto’s of kunstwerken
aan de muur. In de kerk staat een kaarsenstandaard waar je een lichtje kan aansteken. Ook is er altijd muziek te beluisteren. In de
kerk staat een orgel en een vleugel. Er is een stilteruimte waar men in alle rust kan gaan zitten om te bidden of te mediteren.
Het programma voor de komende periode wat betreft de muziek:
20 april: Rieke (vleugel) en Bram (orgel) van Dijk, Christine Bruinsma zal zingen
27 april: Leo van den Boomgaard (orgel) en Gerda Sikkema (vleugel) spelen samen
4 mei: Willem Krabbe, veelzijdig zanger en pianist
11 mei: Ton Wismeier en Helmus Visscher op orgel en vleugel
18 mei: Wim de Just uit Raalte op orgel, vanaf 16.00 uur presentatie leerlingen muziekschool o.l.v. Tijmen Posthoorn
25 mei: Gert de Jong (organist en pianist), vanaf 16.00 uur Frans en Nel op trekharmonica
1 juni: 15.00 uur: Joke van der Zee op de vleugel en om 16.00 uur: Bon Ton, Blokfluittrio
8 juni: Goed Folk, 7 enthousiaste muzikanten met een trekharmonica brengen een afwisselend programma
15 juni: Henk Hoeksema, organist en/of pianist
22 juni Willem Krabbe, veelzijdig zanger en pianist
29 juni: Wim de Just op orgel.
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Aandacht voor
Lutherse Gemeente: Dauwtrappen op Hemelvaart
Op Hemelvaartsdag (26 mei) gaan de
Lutheranen dauwtrappen: vroeg op pad en
samen wandelen langs de rivier en door het
bos. En aansluitend het ontbijt genieten en
samen het geheel bezinnen en bezingen in
een metten (een korte morgenviering).
Het dauwtrappen gebeurt samen met Eddy

Weeda, groot florakenner, door het Engelse
Werk. Om 7.00 uur wordt verzameld bij
de uitspanning van het Engelse Werk, de
wandeling duurt tot ca. 8.15 uur. Om 8.30
uur staat een ontbijt klaar in het gemeentecentrum van de Lutherse Kerk en om 9.30
uur is er een korte metten. Als 7.00 uur

te vroeg is, kunt u ook om 8.30 uur aanschuiven voor het ontbijt of alleen de korte
metten bijwonen.
Opgave voor het ontbijt bij:
predikant@elkz.nl of 0613525202.

foto: Vincent Kok

Samen stappen zetten tegen kanker
Naastenliefde. Verbinding. Woorden die religies overstijgen en mensen met allerlei achtergronden samen kunnen brengen. Tijdens
het wandelevenement Zet Een Stap Tegen Kanker op 21 en 22 mei zijn mensen met elkaar verbonden met zoveel andere mensen
die daar op dat moment met hetzelfde doel wandelen: dat de dag komt waarop mensen niet meer hoeven te sterven aan kanker. Een
ziekte als kanker kijkt niet naar afkomst en kan iedereen treffen, een op de drie mensen wordt vroeg of laat in zijn of haar leven
getroffen door de ziekte.
Zet Een Stap Tegen Kanker is een nieuw Zwols evenement waarbij deelnemers in estafettevorm 24 uur over een parcours wandelen,
als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. De deelnemers zamelen hiermee geld in voor Nazorgcentrum IntermeZZo,
Monicares Foundation en Tobias Sybesma Foundation, Zwolse goede doelen die allemaal iets doen in de strijd tegen kanker.
Naast de wandelestafette is er voor jong en oud van alles te beleven, op het terrein van de voormalige IJsselcentrale. Er is een braderie, veel muziek en allerlei bijzondere onderdelen zoals de Lichtjesroute. Rondom het parcours staan op zaterdagavond 23.00 uur
lichtjes met persoonlijke wensen en gedachtes waarmee mensen die ziek zijn worden gesteund en overledenen worden herdacht.
De organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers en hoopt op veel deelname vanuit de Zwolse kerken.
Voor meer informatie: www.zeteenstaptegenkanker.nl.
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Bij de kerkdiensten

Passiebloem

foto: Tineke Vlaming

Gezamenlijke dienst Zwolle-West op 24 april:
‘Aarde-zondag’
De gezamenlijke dienst van Open Kring en
Stinskerk op 24 april haakt aan bij de internationale Dag van de Aarde (Earth Day,
op 22 april). De commissie Groene Kerk
heeft deze zondag omgedoopt tot ‘Aardezondag’. Ook binnen de kerk zijn er grote

zorgen over klimaatverandering en hoe wij
omgaan met onze aarde. Het is goed om
daar deze zondag eens bij stil te staan en
te kijken wat kunnen wij hierover kunnen
leren uit de Bijbel. De dienst is voorbereid door leden van de Stinskerk en Open

Kring, waarvan een groot deel afkomstig
is uit de commissie Groene Kerk. Deze
gezamenlijke dienst wordt gehouden in
de Stinskerk, de aanvang is 9.30 uur. De
dienst wordt geleid door ds. Cor Baljeu.

Michaëlsvieringen
Een lied dat bijna onlosmakelijk met Pinksteren is verbonden is de hymne Veni Creator Spiritus, waarvan de Latijnse tekst
stamt uit het begin van de negende eeuw. Een hertaling van deze hymne vinden we in het Liedboek onder nummer 360: Kom
Schepper, Geest, daal tot ons neer. De in 1935 in Estland geboren componist Arvo Pärt koos twee coupletten van de Latijnse
tekst, die hij op zijn eigen karakteristieke manier toonzette. Zo ontstond een korte, heldere compositie in Pärts zogenaamde tintinnabuli-stijl. De naam van deze stijl is afkomstig van het Latijnse woord voor ‘bel’ of ‘klokje’. De Michaëlscantorij zingt Pärts
werk in het Academiehuis Grote Kerk op pinksterzondag 5 juni. De viering begint om 19.00 uur.
Na Pasen lezen we in de Michaëlsvieringen weer uit de boeken van Lukas, met name uit Handelingen. Dit boek heeft trekken
van een reisdagboek. In het kielzog van Petrus en vooral Paulus vernemen wij van ‘de reis van het Woord’. Grenzen worden
overschreden, verrassende ontmoetingen met andersdenkenden vinden plaats. Het Evangelie brengt wat teweeg! Voor wie zich
ervoor openstelt nog steeds. In juli beginnen de zomervespers weer. Zie ook: www.michaelsvieringen.nl
Werkgroep Vieringen Academiehuis Grote Kerk
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Adventskerk

Grote Kerk

Jeruzalemkerk

Oosterkerk

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

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

www.adventskerk.nl

www.michaelsvieringen.nl/
vieringen

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

jeruzalemkerk.pknzwolle.nl

www.oosterkerk.nl

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

17.00 uur
Vesper m.m.v. cantorij

9.30 uur
ds. W. Dekker, Oosterwolde
17.00 uur
ds. A. Jonker, Putten

10.00 uur
dhr. D.J. Steenbergen

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

17.00 uur
Vesper

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

9.30 uur
Gezamenlijk in Adventskerk

10.00 uur
Gezamenlijk in Oosterkerk

17.00 uur
ds. N.A. Eygenraam
Michaëlsviering

9.30 uur
ds. G.J. Codée
19.00 uur ds. G.J. van Meijeren,
s’ Gravenland

10.00 uur
ds. M.E. Dijk, Zwolle
Gezamenlijk met Adventskerk

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

17.00 uur
ds. H. Bousema
en dhr. R. Kanning
Vesper

9.30 uur
ds. E. van ’t Slot, Zwolle
19.00 uur
ds. G.J. Codée

10.00 uur
ds. E. Urban, Zwolle
Afscheid ds. E. Urban

zondag
22 mei

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

17.00 uur
ds. B. Aalbers
Michaëlsviering m.m.v. cantorij

9.30 uur
ds. G.J. Codée
19.00 uur ds. B.J.D. van
Vreeswijk, Scheveningen

10.00 uur
ds. I.P. Epema

donderdag
26 mei
Hemelvaartsdag

10.00 uur
ds. J.T. Tissink
Oecumenische viering
in Dominicanenkerk

9.30 uur
ds. G.J. Codée

10.00 uur
ds. J.T. Tissink
Oecumenische viering
in Dominicanenkerk

zondag
29 mei

9.30 uur
dhr. D.J. Steenbergen
Gezamenlijk met Oosterkerk

17.00 uur
Vesper

9.30 uur
ds. F.J.K. van Santen, Kampen
19.00 uur
ds. J.W. van Bart, Harderwijk

9.30 uur
Gezamenlijk in Adventskerk

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

19.00 uur
ds. M.E. Jonker
Cantateviering

9.30 uur ds. G.J. Codée
19.00 uur
ds. H. de Jong , Kampen
Voorber. Heilig Avondmaal

10.00 uur
ds. I.P. Epema

9.30 uur
ds. A. Pietersma, Zwolle

19.00 uur
Vesper

9.30 uur ds. G.J. Codée
Heilig Avondmaal
19.00 uur ds. M. Visser, Nunspeet
Dovendienst met HA

10.00 uur
ds. I.P. Epema

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

19.00 uur
Vesper

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

10.00 uur
ds. I.P. Epema

9.30 uur
ds. J.T. Tissink

19.00 uur
ds. I.P. Epema
Michaëlsviering

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

10.00 uur
ds. R. den Hertog

9.30 uur
ds. J.T. Tissink
Doopdienst

19.00 uur
ds. E.R. Jonker
Michaëlsviering

9.30 uur
ds. G.J. Codée
19.00 uur
ds. I. Pauw, Wezep

10.00 uur
ds. I.P. Epema

zondag
24 april

zondag
1 mei

zondag
8 mei

zondag
15 mei

zondag
5 juni
Eerste Pinksterdag

zondag
12 juni

zondag
19 juni

zondag
26 juni

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

Mededelingen bij de kerkdiensten
• Op Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni vindt in de Jeruzalemkerk een viering plaats om 9.30 uur
• De kerkdiensten in dit overzicht zijn vermeld voor zover bekend op 5 april 2022.
Kijk voor het meest actuele overzicht op de sites van de kerken (zie bovenaan de kolom).

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

Open Kring

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

Westenholterweg 19
Zwolle-Westenholte
038-4212614
06-45135706
ds. G.C. van Rheenen
tel. contactpersoon:
06-45283862

Stinskerk

Eglise Wallonne

www.openkring.nl

www.sionskerkzwolle.nl

www.stinskerk.nl

www.waalsekerkzwolle.nl

9.30 uur
Gezamenlijk in Stinskerk

10.00 uur
ds. H. Evers

9.30 uur
ds. C. Baljeu
Gezamenlijk met Open Kring

9.30 uur
ds. B. Aalbers, Zwolle

10.00 uur
ds. W.P. Ferguson

9.30 uur
mw. L. Brugmans
Stinskerk-zingt-op-zondag

9.30 uur
mw. J. van der Zee, Zwolle

10.00 uur
ds. J. de Kok. Wilsum

9.30 uur
ds. W.P. Ferguson, Zwolle

9.30 uur
ds. C. Baljeu
m.m.v. de band Brand New

10.00 uur
ds. H. Evers
Doopdienst

9.30 uur
ds. G.C. van Rheenen

9.30 uur
ds. N.A. Eygenraam

10.00 uur
ds. H. Evers

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

9.30 uur
mw. L. van Es, Zwolle
Gezamenlijk met Stinskerk

10.00 uur
ds. W.P. Ferguson

9.30 uur
Gezamenlijk in Open Kring

9.30 uur
mw. J.B Huisman, Deventer

10.00 uur
ds. G. de Goeijen, Den Ham

9.30 uur
prop. mw. M. de Groot

10.30 uur
pasteur J. van Slageren

9.30 uur
ds. C. Baljeu
Doopdienst

10.00 uur
ds. H. Evers

9.30 uur
ds. G. Labooy, IJsselmuiden

10.30 uur
pasteur R. Roukema
Pentecôte

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
mw. G. Lubbersen, Zwolle

9.30 uur
ds. G.C. van Rheenen
Doopdienst

zondag
12 juni

9.30 uur
ds. A. Zweers, Zwolle

10.00 uur
ds. H. Evers
Slotdienst

9.30 uur
ds. G. de Goeijen, Den Ham
Heilig Avondmaal

zondag
19 juni

9.30 uur
ds. C. Baljeu

10.00 uur
ds. R. van Putten
Ontmoetingsdienst

9.30 uur
ds. W.P. Ferguson, Zwolle
19.00 uur ds. H. van Ark
Stinskerk-zingt-op-zondag

9.30 uur
mw. G. Cleveringa, Zwolle

10.00 uur
ds. H. Evers
Heilig Avondmaal

9.30 uur
dhr. J. Knol

Sionskerk

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

zondag
24 april

10.30 uur
pasteur L. van Hilten

zondag
1 mei

zondag
8 mei
10.30 uur
pasteur I. de Jong

zondag
15 mei

zondag
22 mei

donderdag
26 mei
Hemelvaartsdag

10.30 uur
pasteur I.P. Epema

zondag
29 mei

zondag
5 juni
Eerste Pinksterdag

zondag
26 juni

zondag
3 juli
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Collectedoelen

zondag
24 april

zondag
1 mei

zondag
8 mei

zondag
15 mei

zondag
22 mei

donderdag
26 mei
Hemelvaartsdag

zondag
29 mei

zondag
5 juni
Eerste Pinksterdag

zondag
12 juni

zondag
19 juni

zondag
26 juni

zondag
3 juli

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

De Hoofdhof

Lutherse Kerk

Kerkweg 26
Zwolle-Berkum
ds. J. M. Rohaan
tel. scriba: 038-3377727

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

www.hoofdhof.nl

www.elkz.nl

9.30 uur
ds. A. M. Kobes, Ameland

10.00 uur
ds. W. Tinga

9.30 uur
ds. R. den Hertog, Vorden

10.00 uur
ds. T.K. van Dam

9.30 uur
ds. R. Mynkong, Weesp

10.00 uur
ds. B. Zitman, Zwolle

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

9.30 uur
ds. M.B. Nieuwkoop, Zwolle

10.00 uur
ds. M.E. Jonker

geen dienst

9.30 uur
ds. M.E. Jonker
Metten

9.30 uur
ds. J.T. Tissink
Themadienst: Moderne Devotie

zondag 24 april
zondag 1 mei
zondag 8 mei
zondag 15 mei
zondag 22 mei
Hemelvaartsdag 26 mei
zondag 29 mei
Pinksteren 5 juni
zondag 12 juni
zondag 19 juni
zondag 26 juni
zondag 3 juli

Door wijkdiaconie vast te stellen doel.
Instandhouding synagoge
Wijkkas
Stille armoede
Jeugd- en jongerenwerk/HGJB
Studentenpastoraat
Stedelijk diaconaat
Zending/GZB
Exploitatie PGZ
Diaconale noodhulp
Wijkkas
Jeugddiaconaat

ISALA
REHOBOTH

10.00 uur
9.30 uur

voorlopig alleen via patiënten-tv
ds. H. Bakhuis, Hoogeveen

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
10.30 uur
11.30 uur

voorlopig alleen via patiënten-tv
dhr. K. Fredriks, Zwolle
dhr. J. Mulder, Zwolle
ds. M. de Vlas

ISALA
REHOBOTH

10.00 uur
9.30 uur

voorlopig alleen via patiënten-tv
dhr. E.A. Knoeff, Zwartsluis

ISALA
10.00 uur
REHOBOTH
9.30 uur
RIVIERENHOF
10.30 uur
ZONNEHUIS
11.30 uur
THEODORAKAPEL 10.00 uur

voorlopig alleen via patiënten-tv
ds. H. Tichelaar, Nieuwleusen
dhr. J. Mulder
ds. P.F. de Boer
ds. I. Smits

ISALA
REHOBOTH

10.00 uur
9.30 uur

voorlopig alleen via patiënten-tv
dhr. G. van Vulpen, Zwolle

10.00 uur
ds. J. Doelman

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
10.30 uur
11.30 uur

voorlopig alleen via patiënten-tv
ds. Dekker, Klazinaveen Noord
dhr. B. Dingjan-Willemse
mw. E. Volkering

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
10.30 uur
11.30 uur

voorlopig alleen via patiënten-tv
ds. A. de Vries, Nijverdal
dhr. J. Mulder
mw. G. Prins

9.30 uur
ds. J. Bos, Rolde
Maaltijd van de Heer

10.00 uur
ds. K. van der Kamp
Noordelijke Buitendag

ISALA
REHOBOTH

10.00 uur
9.30 uur

voorlopig alleen via patiënten-tv
dhr. H. Esselink, Zwolle

9.30 uur
ds. J.M. Rohaan

10.00 uur
ds. M. Diepenbroek

ISALA
10.00 uur
REHOBOTH
9.30 uur
RIVIERENHOF
10.30 uur
ZONNEHUIS
11.30 uur
THEODORAKAPEL 10.00 uur

voorlopig alleen via patiënten-tv
mw. A. Westerduin, Doorn
dhr. B. Dingjan-Willemse
ds. W.P. Ferguson
mw. R. Hofman, Kampen

9.30 uur
ds. A. Zweers, Zwolle

10.00 uur
ds. J.J. Stegeman

ISALA
REHOBOTH

10.00 uur
9.30 uur

voorlopig alleen via patiënten-tv
dhr. G. Klaassen, Zwolle

9.30 uur
ds. R. Nieuwkoop, Zwolle

10.00 uur
ds. M.E. Jonker
Heilig Avondmaal

ISALA
REHOBOTH
RIVIERENHOF
ZONNEHUIS

10.00 uur
9.30 uur
10.30 uur
11.30 uur

voorlopig alleen via patiënten-tv
ds. Kuik, Kampen
dhr. J. Mulder, Zwolle
mw. J. Gerretzen, Zwolle

Mededelingen bij de kerkdiensten
• De kerkdiensten in dit overzicht zijn vermeld voor zover bekend op 5 april 2022.
Kijk voor het meest actuele overzicht op de sites van de kerken (zie bovenaan de kolom).
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0641988269

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

06- 41988269

OPROEP
In de toekomst willen we meer digitaal gaan werken
bij financiële acties. Dat scheelt veel werk en kosten
met printen, couverteren en rondbrengen.

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

www.schildersbedrijfbredewout.nl

Graag zouden wij daarom uw e-mailadres ontvangen.
Dit kunt u, o.v.v. naam en adres, mailen naar:
administratie@pknzwolle.nl

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

uw verhuizing
een frisse start

038 465 65 60
Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle
info@utshersevoort.nl
www.utshersevoort.nl

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

GEZOCHT!

Huishoudelijke hulp

gezocht voor 1 dagdeel in de 2 weken.
•
Het betreft een adres in de AA-Landen.
•
Heeft u interesse?
Neem dan contact op met:
06 41 48 26 48

Liefde voor
het vak,

geïnspireerd
door mensen

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

Brenda
Koper

