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1 : Diaconie
2 : De kerk
Bij de deur: Zending/GZB
In het keldertje is weer Tienerdienst vandaag.

Bl{emen Gaan namens de gemeente naar: Dhr. Egbert Koersen, ’s-Heerenbroek en naar Dhr. Bé
van de Linde. Een attentie is gebracht bij Dhr. Henk Veldkamp in Oldebroek voor zijn 91e verjaardag.

--------------------------------------------------------------Welkom
Van harte welkom in de Stinskerk. Vanmorgen gaat ds. H. de Jong uit Kampen voor. Vanavond leidt
Geke Cleveringa de bijeenkomst in Westenhage.
Volgende week ga ik de dienst voor die in de roosters staat aangekondigd als doopdienst, maar doordat
er geen dopelingen zijn een ‘gewone’ dienst zal zijn. In de avond gaat in Westenhage collega Margo
Jonker voor.
Bij de tijd
Dit weekeinde is het feest in met name het zuiden des lands: carnaval! Voor protestanten is carnaval
een herinnering aan het aanbreken van de 40dagen- of lijdenstijd. Het is een periode waarin we ons
voorbereiden op het gebeuren van Goede Vrijdag en Pasen. Die 40 dagen refereren aan de 40 dagen
die Jezus in de woestijn doorbracht, zo schrijft Hans Schoorlemmer van de Dominicanenkerk in het
laatste nummer van Gaandeweg. We zullen over Jezus’ 40 dagen in de woestijn lezen volgende week
zondag 10 maart, de eerste zondag van de 40 dagentijd. Wat kunnen Jezus’ 40 dagen betekenen voor
de 40 dagen die wij voor ons hebben? Mooi dat er ook een 40-dagen dagboekje beschikbaar is om
dagelijks bewust naar Pasen toe te leven (te krijgen via Emmy Dijkstra). Ik wens u en jou een
inspirerende en rijke 40-dagentijd toe!
Inloop
Even iets delen of bespreken? Loop gerust binnen, de kerkdeur is los op donderdag 7 maart tussen
17.00-18.00u.
Werkdagen en bereikbaarheid
De maandag, dinsdag en donderdag zijn mijn werkdagen. Telefonisch ben ik bereikbaar op het nummer
van de kerk (4212614) of thuis (3374368). Meeste kans tussen 9.00-9.30u en 13.30-14.00u dat ik de
telefoon kan opnemen. Emailadres: predikant@stinskerk.nl.
Een goede en gezegende zondag gewenst, ds. Gerlof van Rheenen
Meeleven
Wat een zonnige week ligt achter ons. Dankbaar dat we daarvan mochten genieten.
Wat geeft de natuur ons dan toch prachtige impressies.
Egbert Koersen is inmiddels weer thuis en we wensen hem veel sterkte bij het revalideren.
We denken aan Henk Veldkamp, er zijn zorgen vanwege zijn gezondheid. Bij hem is prostaatkanker
geconstateerd. Na vele onderzoeken en een operatie vinden de artsen het niet nodig nog verder te
gaan met behandelingen. Henk is dankbaar voor dit bericht en gaat in vertrouwen de toekomst
tegemoet. Na een spannende tijd mag hij morgen in dankbaarheid zijn 91e verjaardag vieren.
We denken ook Dianne Pauw en haar gezin en familie. Moedig gaan ze verder op de weg
die ze moeten gaan.
We denken ook aan Dhr. Jan van den Brink en familie. Dat zij ook mogen ervaren dag aan dag draagt
Hij ons.
Dhr. Bé van de Linde is ook voor onderzoeken geweest. Voor hem ook weer spannend allemaal.
Het bleek om een ontsteking te gaan. We hopen dat het beter met hem mag gaan en dat muziek nog
lang zijn leven mag kleuren.

We denken ook iedereen die zorgen kennen of in onzekerheden leven. We mogen een biddende
gemeente zijn voor alle mensen die gebed nodig zijn.
GELUKKIG IS DE MENS.
Misschien zoek ik het geluk wel veel te ver weg.
Het is zoals met je bril, ik vind hem niet.
En hij staat op mijn neus, zo dichtbij.
Hoe zul je ooit gelukkig zijn als je alles van een ander verwacht?
God heeft elk van ons wel iets gegeven waarmee we gelukkig kunnen zijn.
Geertje de Graaf. tel.038-4210188. E-mail: kdegraaf@ziggo.nl
Zending (Kerk in Actie)/GZB
Op elke eerste zondag in maart collecteren we in de Protestantse Gemeente Zwolle voor het
zendingswerk van onze kerk. We weten ons geroepen om te delen in gebed, in solidariteit en gaven.
Samen zijn we Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen we delen wat ons gegeven is.
Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. De collecten
geven hier een uiting aan.
In de Jeruzalemkerkgemeente is de doelcollecte bestemd voor het zendingswerk van de GZB.
Namens de diaconie Freddy Mijnheer.
Collecte wijkkas
Volgende week zondag 10 maart a.s. wordt een collecte gehouden voor de wijkkas.
De wijkkas ondersteunt diverse activiteiten van de Stinskerkgemeente zoals, de Stinskids,
Tienerdiensten, Vakantie Bijbel Klub en bijzondere diensten.
Ook worden diverse Stinskerk gerelateerde kosten betaald vanuit de wijkkas.
Wij bevelen de collecte dan ook hartelijk bij u aan.
De collecte voor de wijkkas van 11 november jl. heeft 193,30 euro opgebracht.
Alle gevers hartelijk bedankt.
Namens de kerkenraad,
Johan ten Cate, Penningmeester wijkkas
Paasbijeenkomst
Donderdag 18 april, ‘Witte Donderdag’, wordt weer de jaarlijkse paasbijeenkomst gehouden. Deze
bijeenkomst is bedoeld voor gemeenteleden van 72 jaar en ouder en vindt plaats in de Stinskerk. De
middag begint om 17.00 uur en eindigt om 19.00 uur. Naast een overdenking krijgt u een broodmaaltijd
aangeboden.
De Diaconie nodigt de oudere gemeenteleden van harte uit om deze bijeenkomst mee te vieren.
De uitnodigingen komen in de dienst van zondag 10 maart in de kerk te liggen.
Wij willen U als gemeentelid vragen langs een paar adressen bij u in de buurt te gaan om de
uitnodigingen weg te brengen en samen in te vullen.
Bericht van de ZWO-commissie
De zendingsbussen hebben in januari 2019 54,47 euro opgebracht en in februari 72 euro. Deze
bedragen komen ten goede aan het project Bij Bosschardt.
Alle gevers en geefsters hartelijk bedankt, namens de ZWO-commissie Frouwien Rose.
Bijbelgespreksgroep
Dinsdagmorgen 5 maart 2019 is er weer een bijeenkomst van de bijbelgespreksgroep. Het boekje
'Morgen doe ik het beter' inspireert ons nog steeds. De hoofdstukken zijn zo herkenbaar dat we er niet
over uitgepraat raken. Een opmerking en een reactie maakt de tongen los en dat is mooi. Daarnaast
zijn de bijbehorende Bijbellezingen stof tot verdieping. We lezen 2 Korintiërs 12 vers 6 t/m 10 en
Deuteronomium 3 vers 23 t/m 29. Dinsdagmorgen om kwart voor tien staat de koffie klaar.
U bent welkom.
Gerrit Zwakenberg
Terugblik Sirkelslag YOUNG
Misschien dat jij, bent u, wel benieuwd bent naar de gehouden Sirkelslag YOUNG die op vrijdagavond 2
februari plaatsvond!? Maar liefst 540 jeugdgroepen in heel Nederland deden die avond mee! Nee, de
Tieners van de Stinskerk, zoals ons team heette, heeft niet gewonnen. Maar daar ging het ook
helemaal niet om. Ook al waren we niet met veel, we hebben een hele gezellige avond gehad. En wat
werd er fanatiek deelgenomen!

De bijbelfiguur Jozef stond centraal. Spelleider Klaas van Kruistum nam ons als spelleider. Met live
verbinding getoond op groot scherm, nam hij ons mee in het verhaal. Hij legde de 5, zeer afwisselende,
opdrachten uit. Voor elk spel kregen we een bepaalde tijd om het uit te voeren. Zo hebben we een jas
gepimpt en op een heuse catwalk als model getoond. We hebben knikkers tussen de tenen van de ene
naar de andere bak gesjouwd. De kennisvragen over het verhaal van Jozef wisten we uiteraard
allemaal te beantwoorden. En we konden maar liefst 10 woorden laten raden, door met onze lichamen
de letters van de woorden op de grond te vormen. Ook moesten we een rijkelijk gevulde tafel
neerzetten en daarna van elkaar raden wat er weg was of anders was. En dat alles onder het toeziend
oog van een uiterst kundige en zorgvuldige jury. Al met al hadden we een hele goede score neergezet.
Als je er niet bij was, je hebt echt wat gemist! Maar een gelukje, volgend jaar, de eerste vrijdag van
februari, is er weer een nieuwe mogelijkheid. Doe je dan mee!?
Groet van de organisatie, Adriaan Soetevent en Pieneke van Pijkeren-Koops
Tienerdienst 3 maart 2019, thema: Het onbekende tegemoet
In de Sirkelslag, waar we op 2 februari aan deel hebben genomen, stond de bijbelfiguur Jozef centraal.
Wat was het een gezellige avond en is er fanatiek deelgenomen! Ga er maar vanuit dat we volgend jaar
weer mee gaan doen!
In de tienerdienst van zondag gaan we ook stilstaan bij het verhaal van Jozef. We proberen ons in hem
in te leven. Maar tegelijkertijd beginnen we ook na te denken over het paasfeest wat er aan gaat
komen. Welke overeenkomsten zien we in de houding van Jozef en Jezus?
We zien je zondag in het Keldertje.
Tot dan en groetjes van Marina, Gert Jan en Pieneke.
Vieringen in maart in de Grote of Sint-Michaëlskerk, aanvang 16.30 uur
Tijdelijk krijgen de vieringen klank en kleur in de intieme ruimte van het Hoogkoor, vanwege de verbouw
van de kerk die enige maanden zal duren. Tot en met Pasen lezen we in elke viering uit het
Johannesevangelie.
3 maart Taizé-viering
10 maart Michaëlsviering Vg. ds. Martin Jans Studentenpastor
17 maart Michaëlsviering Vesper, liturgen Els Rademaker-Vos en Christa van Stappen
24 maart Michaëlsviering m.m.v. Cantorij Vg. ds. Jan Doelman
31 maart Taizé-viering
Bloemendienst: Zondag 3 maart: Mw. Van Gerner Zondag 10 maart: Mw. B. Koersen
Oppasdienst:
Zondag 3 maart: Bram van Ittersum, Irma van Ittersum en mw. Jenny Ruitenberg
Zondag 10 maart: Annemiek Kamerman, Ilse Kamerman en Henriet van Spijker
Stinskids:
Zondag 3 maart:
Onderbouw: Gerrieta / Ascha/Gayer
Middenbouw: Jannie/Esra
Bovenbouw: Eline

Zondag 10 maart:
Onderbouw: Cynthia/Bea
Middenbouw: Lucie/Jenny
Bovenbouw: Elke

De zondagsbrief van 10 maart wordt gemaakt door: Ineke v/d Brink * zondagsbrief@stinskerk.nl
( 4222117 Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk donderdag 17:00 uur.
Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander instaan,
u schriftelijke toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaatsen. Door het inleveren van de kopij gaat u automatisch
akkoord dat de aangeleverde persoonlijke gegevens hierin genoemd – van uzelf of een ander – zowel in de papieren versie als
op de website mogen worden gepubliceerd. Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de Zondagsbrief en u daar
bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba.

