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 10 maart 2019
Voorganger:
Organist/pianist
Inzameling van de gaven:

 0384212614
 0383374368
 0645135706
 0612639287
Nr: 1912

10:00 uur
ds G.C. van Rheenen
mw. D. v.d. Kolk
e
e
1 : Diaconie
2 : De kerk

Stinskerk

www.stinskerk.nl

19.00 uur - Westenhage
ds M.E. Jonker
mw. F. Rose
Bij de deur: Wijkkas

Bl
emen gaan als groet van de gemeente naar: mevrouw Janie Tobsvoort en naar mevrouw Alie Selles. Een
attentie is gebracht bij mevrouw M.G. Hulleman, voor haar 87e verjaardag.

----------------------------------------------------------------------Welkom
Van harte welkom in de Stinskerk op deze eerste zondag van de 40-dagentijd. Vanmorgen ga ik voor en vanavond
leidt in Westenhage ds. Margo Jonker de samenkomst.
Woensdag is het biddag voor gewas en arbeid. Ds. van ’t Slot leidt de dienst die om 19.30u begint.
Volgende week leidt dhr. Peter Kruijt de StinsContaktdienst. In de avond gaat in Westenhage dhr. B. Greveling voor.
Liturgie
e
e
Lied voor de dienst; Ps. 91: 1, 2 en na bemoediging en groet vers 3; ELB 315; 1 lezing Deut. 5: 1-21; Gez. 7; 2
lezing Lucas 4: 1-13; Gez. 173: 1 en 3; ELB 364; Bundel JdH 121 ‘Ga mij niet voorbij, o Heiland’. Thema:
Beproevingen.
Inloop
Even iets delen of bespreken? Loop gerust binnen, de kerkdeur is los op donderdag 14 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
In memoriam
Op 4 maart 2019 is na een periode van afnemende gezondheid rustig heengegaan, Mannes Sluijer, in de leeftijd van
81 jaar. Op zaterdag 9 maart heeft de dankdienst voor zijn leven plaats gevonden vanuit De Stinskerk. Daarna heeft
de begrafenis plaats gehad op begraafplaats "Voorst".
Meeleven
Als gemeente leven we mee met de kinderen en kleinkinderen van Mannes Sluijer, in deze week van afscheid nemen.
Zo denken we aan hen die ziek zijn, soms zijn er zomaar zorgen vanwege gezondheid. Herstel na een periode van
ziek zijn kan soms lang duren en veel geduld vragen. Soms gaat het niet zoals we graag willen. Via deze
zondagsbrief groeten we ook alle gemeenteleden, die wonen in Verpleeg- of verzorgingshuis. Dag aan dag draagt Hij
ons. We denken aan Janny en Geerling Esselink, er zijn zorgen om de gezondheid van Janny. We mogen een
biddende gemeente zijn voor een ieder die zorgen kennen. Ook voor hen niet met name genoemd. Ga met God en Hij
zal met je zijn!
BIDDEND AAN UW ZIJDE
Trouwe liefdevolle Vader
dank voor ons leven deze dag.
Sterk de mensen die nu lijden,
draag hen door de tijden heen
in genezing en bevrijding.
U, die elk lijden zelf herkent
omdat U dagelijks ongemerkt,
gemerkt aan onze zijde bent.
Geertje de Graaf. 038-4210188. E-mail kdegraaf@ziggo.nl
10 maart Wijkkas
Je mag er best eens bij stil staan: alle activiteiten die door het jaar heen in de wijkgemeenten worden georganiseerd.
Overal zijn vrijwilligers bezig de verbondenheid met hun kerk handen en voeten te geven en zo verbindingen te
leggen met anderen, binnen en buiten de gemeente. Voor mensen van alle leeftijden en ‘smaken’ is er altijd wel iets te
doen, te lezen, te horen, te beleven. Vrijwel al die activiteiten worden betaald vanuit de Wijkkas en daarvoor is
vandaag de derde collecte bestemd. Het behoeft geen betoog dat ieders bijdrage van harte welkom is. Eigenlijk is die
een gift aan jezelf!
Namens de diaconie Freddy Mijnheer

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 Wijkkerkenraad nodigt de
oudere gemeenteleden van harte uit om deze bijeenkomst mee te vieren. De uitnodigingen liggen vandaag, 10 maart
in de hal van de kerk. 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 met de uitgenodigde gemeentelid. Ingevulde briefjes kunnen bij
de koster ingeleverd worden in de daarvoor bestemde gele bus en kan t/m zondag 7 april.
Met hartelijke groet, Diaconie
StinsContaktdienst 17 maart - In gesprek met…..
Op zondag 17 maart, 10.00 uur, is er weer een StinsContaktdienst in de Stinskerk. Wij gaan verder met het thema “In
gesprek met …..”. Deze keer is God in gesprek met een bekende persoon uit het Oude Testament: Abraham.
Waarover gaat het gesprek eigenlijk en wat is de weg en de bestemming van Abraham? En wat heeft dit verhaal ons
te vertellen in deze tijd? Voorganger Peter Kruijt uit Zwolle zal de dienst leiden en er is muzikale medewerking van het
e
duo Henk en Leonie uit Emmeloord. De doelcollecte (de 1 rondgang) is bestemd voor het Matunkha - project in
Malawi. Wij kijken uit naar een bijzondere en inspirerende dienst.
De StinsContaktdienst-commissie.
Samen lekker eten
U kunt zich opgeven voor de Stinsmaaltijd van donderdag 28 maart 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,- en kinderen onder de 8: gratis. De deuren gaan om 17:30 uur open.
Eten tussen 18:00 en 19:30 uur. U moet zelf voor vervoer zorgen. Opgeven voor het eten kan via de lijsten in de kerk
tot zondagochtend 24 maart, via de commissie of per e-mail tot en met maandag 25 maart. We heten u graag welkom
op donderdag 28 maart.
Groeten, de stinsmaaltijdcommissie: Sylvia Eikenaar (4203533), Tiny de Vries (4218743),Geertje de Graaf (4210188),
Stijn van de Wetering (4220997) stinsmaaltijd@gmail.com
Zwolse Bijbel Opnieuw
In de 15e eeuw schreven broeders van de Moderne Devotie in het Zwolse fraterhuis de Bijbel over. Dit pronkstuk van
Zwolse cultuur is helaas beschadigd geraakt. Wij vinden het tijd voor een nieuwe. Alle Zwollenaren worden
uitgenodigd om in het hoogkoor van de Grote Kerk een stukje van de Bijbel over te schrijven. Het project zal starten
op 1 april en eindigen op 14 juni 2019. Wij zoeken vrijwilligers die het overschrijven in goede banen leiden. Het gaat
met name om het geven van een korte instructie en het (eventueel) beantwoorden van vragen. Heeft u twee uur de
tijd om deze taak op u te nemen? U kunt zich opgeven als vrijwilliger via zwolsebijbel@academiehuis.nl Op 14 maart
is er een vrijwilligersbijeenkomst om 19.30u in de Grote Kerk. U kunt dan meer vernemen over dit spraakmakende
project. Van harte welkom! UIteraard bent u ook van harte welkom met ons mee te schrijven. Voor meer informatie ga
naar: www.zwolsebijbel.nl en www.facebook.com/zwolsebijbel
Hartelijke groet, Het team Zwolse Bijbel (Academiehuis de Grote Kerk)
Bedankt
Hartelijk dank voor de mooie bloemen en kaarten die we hebben gekregen voor ons 60-jarig huwelijksjubileum. Het
was voor ons een onvergetelijke dag.
Jan en Wies Bastiaan
Bloemendienst:
10 maart: Mw. B. Koersen.
Zondag 17 maart: Mw. W. van de Vegt.
Oppasdienst:
10 maart: Annemiek Kamerman, Ilse Kamerman, Henriet van Spijker.
17 maart: Berinke Koersen, Nienke Koersen, Mirande van Spijker.
Stinskids:
10 maart: Onderbouw: Cynthia en Bea (begint in de kerk); Middenbouw: Lucy en Jenny; Bovenbouw: Elke.
17 maart: Onderbouw: Bianca en Henriet; Middenbouw: Carlijn en Chaline; Bovenbouw: geen dienst.
Agenda:
11 maart: 20.00 uur: Werkgroep Stinskerk-Open Kring.
12 maart: 20.00 uur Consistorie.
13 maart: 19.30 uur: Dienst Biddag.
14 maart: 17.00 – 18.00 uur: Inloop.
15 maart: 19.00 uur: Gebedskring.
De zondagsbrief van 17 maart 2019 wordt gemaakt door: Ineke van den Brink;  zondagsbrief@stinskerk.nl
 038-4222117. 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.

