Zondagsbrief
Adres kerk: Westenholterweg 19, 8042AE,Zwolle
Predikant : ds. G. van Rheenen
Koster
: mw. G. Groen
Pastoraat : mw. L. Brugmans
Rekening Wijkkas : NL10 RBRB 0697878090
Rekening Diaconie : NL11 RBRB 0693297441
Zondag 7 april 2019
Voorganger:
Organist/pianist:
Inzameling van de gaven:
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( 0383374368
( 0645135706
( 0612639287
Nr: 1916
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9.30 uur
19.00 uur SK
ds. H.J. van Maanen
mw. L. Brugmans
dhr. H. Kamphof
ContaKtdienst Zangdienst Johannes de Heer
e
e
1 : Diaconie
2 : De kerk Bij de deur: Door wijkdiaconie vast te stellen doel
In het keldertje is weer tienerdienst vandaag

Bl{emen Gaan namens de gemeente naar: Mevr. H. Walgien, voor haar 87e verjaardag, en naar
Mevr. T.v.d.Brink. Attenties zijn gebracht bij Fam. Jongman en bij Mevr.Nijenhuis-Visscher
voor haar 85e verjaardag.

--------------------------------------------------------------Welkom
Van harte welkom in de Stinskerk! Vanmorgen is ds. H.J. van Maanen uit IJsselmuiden onze
voorganger. Vanavond om 19.00u leidt Lida Brugmans de Johan de Heer zangdienst in de Stinskerk. Er
is i.v.m. deze dienst vanavond geen bijeenkomst in Westenhage.
Volgende week zondag hoop ik weer in de Stinskerk voor te gaan. In Westenhage leidt dhr. Jacco
Dankers om 19.00u de bijeenkomst. In de Kandelaar in ’s Heerenbroek is om 19.00u een gezamenlijke
dienst met Mastenbroek en Zalk.
Zomertijd
In verband met de overgang naar de zomertijd beginnen de zondagochtend diensten in de Stinskerk
vanaf deze zondag weer om 9.30u.
Bij de tijd
Volgende week is het PalmPasen en we zijn gewend dat dit een belijdenisdienst is. De afgelopen
maanden ben ik in een serie donderdagavonden met een fijne groep opgetrokken onder de noemer
‘volwassencatechese’. We hebben intensief gesproken over de achtergronden van verschillende
christelijke thema’s en uitgewisseld hoe we een en ander beleven. Dat was heel goed en verrijkend! In
de groep is zeker belangstelling gebleken om belijdenis te doen, maar… dit jaar nog niet. De dienst
volgende week is dan ook een ‘gewone’ PalmPasendienst.
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.
Alweer een week voorbij. We mogen ons op weg bevinden naar Pasen.
We denken aan hen die ziek zijn. Ook denken we aan hen die wachten op een operatie. Of moeten
wachten op een uitslag. Of behandelingen moeten ondergaan, ieder heeft zo zijn eigen zorgen. We
mogen aan al deze mensen denken in onze gebeden.
We mogen ook dankbaar zijn als er iets te vieren is, een verjaardag, een huwelijksjubilea.
En zo mogen we ook danken dat we vandaag weer samen mogen komen in de kerk.
Altijd is er wel een moment wat ons aanspreekt. Mooie woorden uit de Bijbel, woorden uit de preek, een
mooi lied, de gebeden, met voor ons zelf een stil moment, met daarna het afsluiten van het gezamenlijk
gebeden Onze Vader. Of een mooie uitleg van het Paasproject van de Stinskids.
Vorige week konden we lezen dat de uitslag van Kerkbalans 2019 binnen is.
Zo sluit ik af met het onderstaande gedichtje.
KERK ZIJN WE SAMEN.

Kerk daar sta je met je deuren open
wagenwijd
Voor wie trouwen, vieren, rouwen
Voor wie maar wil
luisteren naar het Woord, dat verbindt
luisteren naar het verhaal van een naaste
Kerk blijf daar staan
Ik geef om de plek die je biedt.
Geertje de Graaf 038-4210188. E-mail kdegraaf@ziggo.nl
Johannes de Heer Zangdienst, “Geloof, hoop en liefde”.
Vanavond 7 april houden wij een Johannes de Heer zangdienst in de Stinskerk. Het begint om 19.00
uur.
Het thema voor deze dienst is “geloof, hoop en liefde”. De leiding en lezingen in deze dienst worden
verzorgd door Lida Brugmans. Wij gaan veel mooie liederen zingen, welke passen bij het thema en de
tijd onderweg naar Pasen.
Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphof en daarnaast is er een trompettist, Jeroen Huzen uit
Stadshagen. Van harte aanbevolen en tot ziens.
Deze avond is er geen dienst in Westenhage. De bezoekers en vrijwilligers van Westenhage zijn van
harte welkom in de Stins.
Misschien zit je verlegen om vervoer. Wil je dit dan tijdig melden bij Wilbert Huls. (tel. 038-4233394, na
18.00 uur)
Dan regelen wij dat je erbij kunt zijn en ook weer thuis komt.
De StinscontaKtdienstcommissie.
Help de slachtoffers van de cycloon Idai.
In Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn miljoenen mensen getroffen door de cycloon Idai.
Zij hebben dringend voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen nodig.
Communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Gehele dorpen zijn
overstroomd. Hulpverleners redden mensen die op daken zijn gaan schuilen en in bomen zijn
geklommen om niet in het water terecht te komen.
De diaconiecollecte van zondag 14 april, is bestemd voor de hulp aan de slachtoffers van deze ramp.
Mogen we op u rekenen?
Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle.
Uw gift kunt u ook overmaken op rekeningnummer NL12RABO 0373 7399 66 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Zwolle o.v.v. Hulp slachtoffers Idai.

Tienerdienst
Vandaag is er Tienerdienst. Vorige keer ging het over vasten en ook deze zondag past het onderwerp
bij de 40-dagen tijd. We gaan met elkaar het lijdensverhaal van Jezus verkennen en gebruiken daarbij
naast de Bijbel ook het TV programma The Passion. Nieuwsgierig? Je bent van harte welkom in het
keldertje. Graag tot daar!
Leiding Tienerdienst
Stinskerk Westenholte: Vespers in de lijdensweek.
Beste buurtbewoners, Zwollenaren.
Van 15 april tot en met 20 april, worden er vespers georganiseerd in de Stinskerk, Westenholte.
Dan staan wij stil bij het lijden van de Here Jezus.
Maar ook staan wij stil bij zijn opstanding en verlossing.
Een proces waarin de Here Jezus ons bevrijdt heeft, en waardoor wij mogen weten dat het lijden ooit
stopt op de wereld, bij ons mensen.
Een vesper is een samenkomst, waarin stilgestaan wordt bij een Bijbeltekst, er worden liederen
gezongen, en kent momenten van stilte en verstilling.
De samenkomst begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een half uur.
Namens de vespercommissie, Marijke Paulusma
Verantwoording giften wijkkas februari 2019

De wijkkas heeft de volgende giften ontvangen:
o Via contactpersonen: 1 x € 10,00 en 1 x € 25,00
o Bankrekening wijkkas: 1 x € 10,00, 1x € 17,00, 2 x € 25,00, 1x € 150,00 en 1x € 200,00
Fijn dat diverse leden financieel hebben bijgedragen aan het behoud van de activiteiten in de Stinskerk;
hartelijk dank daarvoor!
Namens de kerkenraad,
Johan ten Cate
Penningmeester wijkkas
Van de ZWO-commissie
Snuffelmarkt
Op zaterdag 13 april van 9.00-12.00 uur houdt de ZWO-commissie een snuffelmarkt voor het project Bij
Bosshardt. Als u bruikbare spullen voor ons heeft kunt u die op vrijdagmiddag 12 april af geven in de
Stinskerk van 15.00 – 17.00 uur. Wij horen graag welke spullen u wilt aanbieden. Dit mag telefonisch
maar ook op de mail. Dan krijgen wij een goed overzicht wat er is en kunnen wij beter inschatten hoe
we de snuffelmarkt kunnen inrichten. Vriendelijk verzoek om geen stoelen, kasten, wandmeubels, tv’s
en knuffels aan te bieden. Wie koek of cake wil bakken voor bij de koffie/thee: graag! Ook uw baksels
kunt u op vrijdagmiddag naar de kerk brengen.
Wij ontmoeten u graag op 13 april
Namens de ZWO-commissie: Lieneke Zwakenberg tel: 038-4214895 en Frouwien Rose
(mail: zwo@stinskerk.nl)
Zendingsbussen
De zendingsbussen hebben in maart het bedrag van 100,60 euro opgebracht. Alle gevers en
geefsters hartelijk bedankt. Namens de ZWO-commissie Frouwien Rose
Paaseitjes te koop,
Wij als z. w.o. hebben het project dit jaar wat bestemt is voor het Leger des Heils, hiervoor hebben we
een actie waarin we Paaseitjes te koop hebben.
In de Stinskerk hebben we een mandje staan met eitjes, er is een spaarpotje aanwezig waar men het
geld voor dit goede doel in kan deponeren.
De prijs is € 2.50 per zakje.
Namens de Z.W.O cie.
Bloemendienst:
Zondag 7 april
Mw. Janny van Gerner
Zondag 14 april Mw. Hoekstra
Oppasdienst:
Zondag 7 april : Alissa Bos, Margriet Bruins en mw. S. Hoekman.
Zondag 14 april : Maayke Boersema, Mw. Roebersen en Greciella van Gelder
Stinskids:
Zondag 7 april
Onderbouw : Cynthia en Bea
Middenbouw : Lucie en Jenny
Bovenbouw : Elke
Zondag 14 april
Onderbouw: Bianca en Henriet
Middenbouw: Carlijn en Chaline
Bovenbouw: Klarina
Agenda

Ma 8 april 20.00u Werkgroep Stinskerk-Open Kring
Di 9 april 20.00u Kleine Kerkenraad
Do 11 april 17-18.00u Inloop
Do 11 april 19.30u Pastoraal Team Stinskerk
Za 13 april 9.00u Snuffelmarkt
Zo 14 april 19.00u Gezamenlijke dienst in Kandelaar ‘s Heerenbroek
De zondagsbrief van 14 april 2019 wordt gemaakt door Pop van Gelder *zondagsbrief@stinskerk.nl
( 4213511 Kopij in Arial 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.

