Zondagsbrief
Adres kerk: Westenholterweg 19, 8042AE,Zwolle
Predikant : ds. G.van Rheenen
Koster
: mw.G.Groen
Pastoraat : Mw.L.Brugmans
Rekening Wijkkas : NL10 RBRB 0697 8780 90
Rekening Diaconie : NL11 RBRB 0693 2974 41
Zondag 5 mei
Voorganger:
Organist/pianist
Inzameling van de gaven:

 0384212614
 0383374368
 0645135706
 0612639287

09:30 uur
ds T.Dankers, Dalfsen
dhr. H.Kamphof
1e: Diaconie 2e: De kerk

Nr: 1920

Stinskerk

www.stinskerk.nl

19.00 uur Westenhage
ds C.Baljeu
mw.F.Rose
Bij de deur: Instandhouding Zwolse Synagoge

Blemen Gaan namens de gemeente naar: Tom en Dicky van Vilsteren en naar Henk en Els Klos.
Een attentie is gebracht bij Tiny en Joop de Vries.

--------------------------------------------------------------Welkom
Van harte welkom in de Stinskerk. Voorganger is vanmorgen ds. T. Dankers (Dalfsen). In Westenhage
gaat vanavond om 19.00u ds. C. Baljeu (Open Kring) voor.
Volgende week zondag is onze voorganger dhr. F. Verkade (Amsterdam). ’s Avonds in Westenhage
wordt de bijeenkomst geleid door Lida Brugmans (Stinskerk).
Bij de tijd
In veel huiskamers is er verdriet om het gemis van een dierbare of is er zorg om de gezondheid. Zo
danken wij maandag met Herman van Assen voor het leven van zijn overleden echtgenote Alie. In de
loop van de week ondergaan meerdere gemeenteleden een operatie. Anderen wachten op uitslag van
onderzoek. We bidden voor elkaar en leven met elkaar mee. De Heer zij ons allen nabij.
Opnieuw: catechese
Momenteel is er om de week de tienerdienst maar wordt er voor tieners verder geen catechese
aangeboden. Graag zou de kleine kerkenraad inzicht krijgen of daar behoefte aan is. Een eerdere
oproep heeft enkele reacties opgeleverd. Lijkt het je ook goed dat er catechese wordt aangeboden?
Stuur mij je reactie via predikant@stinskerk.nl.
Afwezig
In verband met een verlate meivakantie ben ik van woensdag 8 tot vrijdag 17 mei afwezig. Voor
pastoraat is Lida Brugmans beschikbaar.
Goede en gezegende zondag gewenst, ds. Gerlof van Rheenen
Bericht van overlijden.
Op 30 april is overleden Alie van Assen-Eikelboom in de leeftijd van 84 jaar.
Op maandag 6 mei vindt de dankdienst voor haar leven plaats in De Stinskerk.
Gelegenheid tot condoleren is vanaf 9.45-10.15 uur. De dienst begint om 10.30 uur.
We wensen haar man Herman en de verdere familie sterkte in deze tijd van afscheid nemen.
MEELEVEN.
We denken als gemeente aan mensen die ziek zijn en zorgen kennen. Die ergens tegenop zien wat er
moet gaan gebeuren. Soms niet gemakkelijk. Iets wat je leven overhoop haalt.
Jannie Esselink zal volgende week een ingrijpende operatie moeten ondergaan. Dankbaar dat de
doktoren deze operatie kunnen en mogen doen. Daarna zullen er nog weer kuren volgen.
Een zware tijd maar Janny gaat het met goede moed en vertrouwen tegemoet. Sterkte en kracht voor
haar en Geerling.
Mevr. Roeli van der Worp is tijdens het klussen in huis uitgegleden en is lelijk ten val gekomen.
Haar heup gebroken en inmiddels geopereerd. Dankbaar is de familie met haar dat ook het herstel
goed gaat.
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie. Laat je hart niet moedeloos zijn.
We denken ook aan de familie van Hans Overdijk, plotseling overleden op 28 april in de leeftijd van 66
jaar. Een dorpsgenoot, een man die veel vrijwilligerswerk deed. In Westenhage ook erg gezien en actief
bezig. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte in deze tijd van verdriet en gemis.

Vrijheid
Vier de vrijheid alle dagen, elk uur elk moment
niet alleen wie het goed gaat, ook wie is teleurgesteld
in het leven, waarheid, liefde in oprechtheid voor elkaar.
Ook voor wie zich niet gekend voelt ligt er hoop en vrede klaar.
In ons land van vlag en wimpel gaat de taal als eb en vloed.
Meningen door wind gedreven mogen klinken, dat is goed.
Vrij te zijn is vrij in denken en vrij te zijn wie je ook bent!
Vrijheid is elkaar omarmen, daar wordt vrede in herkend.
Geertje de Graaf, 038-4210188. e-mail kdegraaf@ziggo.nl
In memoriam
Op 26 april 2019 overleed Jansje Peters van der Kolk. Ze werd 86 jaar.
In de jaren van haar leven wisselden vreugde en verdriet elkaar af. Ze kon zo intens genieten van
kleine , mooie dingen, van gezelligheid en het zorgen voor wie haar lief waren. Ze kon ook intens
verdrietig zijn als mensen haar ontvielen of ziek werden.
Ruim 50 jaar woonde ze samen met haar man Andries in een klein boerderijtje vlakbij de Stinskerk. Het
gezin breide zich in die periode uit met twee zonen. Later kwamen er schoondochters, kleinkinderen en
achterkleinkinderen bij. Ze sloot ze allemaal in haar hart.
Na het overlijden van haar man raakte Jansje langzaam steeds meer verdwaald in haar eigen
gedachten. Ze had meer zorg nodig en verhuisde binnen de Havenzate naar kleinschalig wonen.
Te midden van onrustige gedachten gaf het geloof in God, die de Goede herder is, haar rust.
In dat vertrouwen mocht ze afscheid nemen van haar leven op aarde. In besloten kring heeft op
donderdag 2 mei de uitvaart plaats gevonden.
We wensen haar familie en allen die jansje missen zullen de troost toe van God onze vader.
Wie hen een kaartje wil sturen kan dat doen naar: het correspondentie adres Nilantsweg 19, 8041 AP
Zwolle
Lida Brugmans
Zondag 5 mei: Instandhouding Zwolse Synagoge
De synagoge aan de Samuel Hirschstraat is een karakteristiek gebouw in de Zwolse binnenstad. Tot in
de Tweede Wereldoorlog bood de synagoge onderdak aan een grote joodse gemeenschap. Het
gebouw overleefde de oorlog wonderwel. Voor de meeste leden van de joodse gemeente was dat
anders: zij werden gedeporteerd en omgebracht. Slechts enkelen keerden terug. Op 4 mei hebben wij
stil gestaan bij dat immense leed. U begrijpt dat de naoorlogse joodse gemeente veel te klein is om
zorg te dragen voor de Zwolse synagoge. Daarom wordt deze beheerd en onderhouden door twee
stichtingen. Zo staat de synagoge open voor iedereen om verbonden te blijven met haar geschiedenis
én met de joodse religie van vroeger en nu (zie: www.synagoge-zwolle.nl). Vanzelfsprekend dragen we
als protestantse gemeente hieraan bij. Namens de diaconie Freddy Mijnheer.
Succes gewenst aan alle examen kandidaten!
De mei vakantie is afgelopen en de eindexamens staan voor de deur. Ook binnen de
Stinskerkgemeente zijn er jongeren die examen gaan doen. Sommigen hebben de vakantie gebruikt om
al veel te leren, anderen presteren beter op het laatste moment. Hoe dan ook, voor ieder van jullie een
spannende en bijzondere tijd. Enorm veel succes gewenst, met de voorbereiding maar ook met de
examens straks zelf. Veel rust, concentratie en wijsheid gewenst!
Bianca Lubbers – van den Belt, jeugdouderling.
Zendingsbussen
De zendingsbussen hebben de afgelopen maand het bedrag van 79,95 euro opgebracht.
Alle gevers en geefsters hartelijk dank!
Namens de ZWO commissie Frouwien Rose

Bijbelgespreksgroep
Dinsdagmorgen 7 mei 2019 is er weer een bijeenkomst van de bijbelgespreksgroep. We gaan
beginnen aan een nieuw hoofdstuk uit het boek “Morgen doe ik het beter”. Het gaat over winnaars. Om
te kunnen winnen moet je strijden. De Bijbel spreekt over geloven als een strijd, over geestelijke
wapenrusting, over de goede strijd van het geloof. We gaan in de bijbel lezen Efeziers 6 vers 10 t/m 20
en 1 Timoteüs 11 t/m vers 19. Dinsdagmorgen om kwart voor tien staat de koffie klaar. U bent welkom.
Gerrit Zwakenberg
Vooraankondiging Tienerdienst Volgende week zondag (12 mei) hebben we een bijzondere
Tienerdienst want dan is Rie Flach bij ons te gast. Zij is regiocoördinator bij de Nederlandse Stichting
voor het Gehandicapte Kind en gaat ons van alles vertellen en laten zien over het werk van de stichting.
Wat doet de NSGK? Wat drijft Rie in haar werk voor de NSGK? Er is ook volop ruimte om Rie vragen te
stellen en we gaan met een paar doe-opdrachten aan de slag. We hopen dat jij hierbij wilt zijn. Je bent
van harte uitgenodigd!
De leiding van de tienerdienst.
Samen lekker eten
U kunt zich opgeven voor de Stinsmaaltijd van donderdag 16 mei a.s.
De Stinsmaaltijd is een gezellig moment om even samen aan tafel een lekkere maaltijd te nuttigen.
Er wordt door verschillende mensen gekookt, wat de maaltijden altijd gevarieerd maakt.
Het eten wordt in buffetvorm aangeboden.
Iedereen, jong en oud, is welkom!
Jeugd ouder dan 12 / Volwassenen: € 6,50
Kinderen 8 t/m 12: € 3,Kinderen onder de 8: Gratis
De deuren gaan om 17:30 uur open. Eten tussen 18:00 en 19:30 uur.
moet zelf voor vervoer zorgen.

U

Opgeven voor het eten kan via de lijsten in de kerk tot zondagochtend 12 mei, via de commissie of per
e-mail tot en met maandag 13 mei.
We heten u graag welkom op donderdag 16 mei.
Groeten, de stinsmaaltijdcommissie
Sylvia Eikenaar (4203533), Tiny de Vries (4218743),Geertje de Graaf (4210188), Stijn van de Wetering
(4220997) stinsmaaltijd@stinskerk.nl
Maandlied van de Stinskids
In mei en juni zal er een ‘Stinskids-lied van de maand’ gezongen worden als de kinderen naar de
Stinskids gaan. Het is de bedoeling dat de kinderen zich nog meer thuis voelen in de dienst.
Als het goed bevalt kunnen we bijvoorbeeld ook voor het themalied van een kerk-school-gezinsdienst
kiezen, of een lied van de Vakantie Bijbel Club. Na juni besluiten we of we in het nieuwe schooljaar
verder gaan. We horen graag hoe de gemeente het maandlied ervaart.
Deze maand volgen we met de Stinskids de reis van Abraham. Via de sterren die hij moest tellen
kwamen we bij het lied ‘Zie de zon, zie de maan’ van Rikkert Zuiderveld (8b in het nieuwe liedboek).
We hopen dat het een goede brug zal zijn tussen de kerkdienst en de Stinskids.
Groeten namens de Stinskids van Lucie van ’t Slot
Vieringen in mei in de Grote of Sint-Michaëlskerk
Tot en met 19 mei is de aanvangstijd van de vieringen 16.30 uur, vanaf 26 mei beginnen de vieringen
om 19.00 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.
Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag, Michaëlsviering, voorganger ds. Mariska van Beusichem
Zondag 12 mei: Taizé-viering
Zondag 19 mei: Michaëlsviering, Vesper, liturgen Robert Kanning en Els Rademaker-Vos
Zondag 26 mei (19.00 uur): Michaëlsviering m.m.v. de Cantorij, voorganger ds. Marjanne Dijk

Bloemendienst:
Zondag 5 mei Mw.Hendriks
Zondag 12 mei Mw. A.Koersen
Oppasdienst:
Zondag 5 mei: Berinke Koersen, Nienke Koersen en Mw.Jenny Ruitenberg
Zondag 12 mei Mirande van Spijker, Joyce Blokzijl en Evert van ‘t Slot
Stinskids:
Zondag 5 mei
Onderbouw Cynthia/Bea
Middenbouw Lucy/Jenny
Bovenbouw Eline
Agenda:
Maandag 5 mei
Vrijdag 10 mei
Zondag 12 mei

Zondag 12 mei
Onderbouw Bianca/Henriet
Middenbouw Carlijn/Chaline
Bovenbouw Klarina

20:00 uur gezamenlijke Kerkenraad met de Open Kring
19:00 uur Gebedskring
09:30 uur Tienerdienst

De zondagsbrief van12 mei wordt gemaakt door: Ria Hollander  zondagsbrief@stinskerk.nl
 4227251 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.

