Zondagsbrief
Adres kerk: Westenholterweg 19, 8042AE,Zwolle
Predikant : ds. G.van Rheenen
Koster
: mw.G.Groen
Pastoraat : Mw.L.Brugmans
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Zondag 12 mei
Voorganger:
Organist/pianist
Inzameling van de gaven:

 0384212614
 0383374368
 0645135706
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Nr: 1921

09:30 uur en Tienerdienst
dhr.F.Verkade, Amsterdam
dhr.B.v.d.Linde
1e: Diaconie
2e: De kerk

Stinskerk

www.stinskerk.nl

19.00 uur Westenhage
mw.L.Brugmans
dhr.R.Paulusma
Bij de deur:Jeugd en jongerenwerk/HGJB

Blemen Gaan namens de gemeente naar: Mevr. D. Kamerman-Ulderink voor haar 88e verjaardag.
En naar Mevr. J. van Dijk-van Zuthem voor haar 89e verjaardag.
Een attentie is gebracht bij Mevr. Roeli v.d. Worp.
De Paaskaars uit de kerk is weggebracht en in dankbaarheid ontvangen door Mevr. Irene Bargeman.

--------------------------------------------------------------In Memoriam Alie van Assen-Eikelboom
Vorige week op dinsdag 30 april overleed op 84 jarige leeftijd Alie van Assen-Eikelboom, echtgenote
van Herman van Assen. Sinds 4 jaar moest Alie wekelijks meermalen dialyseren, wat het leven niet
gemakkelijk maakte. Toen de dialyses moesten worden gestaakt overleed Alie een paar dagen later.
Alie werd op 16 april 1935 geboren in Dieze, volgde de huishoudschool en werkte o.a. 25 jaar bij de
Nederlandsche Bank. De bank was een goede werkgever en Alie genoot van de uitjes die regelmatig
met collega’s werden georganiseerd. Sowieso ging Alie er met Herman graag op uit. Veel verhalen zijn
er te vertellen over de voortent die blank kwam te staan bij de Aachensee in Oostenrijk en de caravan
die eens vast kwam te zitten op een bergpas. Meer recent werden Texel, Bennekom en Arcen bezocht
en vlak voor Pasen lukte het nog een uitje te maken naar Vierhouten.
Alie was 50 jaar lid van Zang en Vriendschap Dieze, zij was lid van vrouwenvereniging Passage en
souffleur bij toneelvereniging ‘de Roos’. In de tuin, prachtig gelegen met uitzicht op de IJssel en de
IJsselbrug, was zij veelal bezig met het kweken van plantjes. Het gemis van kinderen was een verdriet
dat blijvend was. De familieband was altijd erg belangrijk voor haar.
Maandag 6 mei hebben wij in de Stinskerk gedankt voor het leven van Alie. Aansluitend hebben wij
haar lichaam begraven op begraafplaats Bergklooster in het geloof dat Alie geborgen is in Gods liefde.
Ds. Gerlof van Rheenen
Welkom in de Stinskerk
Vanochtend gaat in de dienst dhr. Frans Verkade voor. Vanaf 1988 was hij een paar jaar op
pastoraalgebied verbonden aan de Stinskerk. Vorig jaar nam hij als kerkelijk werker afscheid in
Hoogeveen en is nu werkzaam in Amsterdam en het Groene Hart. Vanmorgen is er ook Tienerdienst in
het Keldertje. En in de Avondontmoetingsdienst in Westenhage gaat vanavond Lida Brugmans voor.
Volgende week
Op 19 mei is er ’s ochtends een ContaKtdienst. Spreker is dhr. Durk de Boer. In het thema gesprekken
in de Bijbel wordt vandaag het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw uitgelicht. In
Westenhage is de voorvanger dan dhr. K. Frederiks.
Afwezig
In verband met een verlate meivakantie is onze wijkpredikant tot vrijdag 17 mei afwezig. Voor pastoraat
is Lida Brugmans beschikbaar.
Nieuws vanuit de Kerkenraad
De kerkenraad heeft een gemeenteberaad gepland na de dienst op zondag 30 juni om u bij te praten
over samenwerking binnen het cluster ‘Stinskerk-Open Kring’ en de financiën. U hoort hier later meer
over. De kerkenraden van de Stinskerk en de Open Kring hebben afgelopen maandag deels
gezamenlijk vergaderd. Naast kennismaking en een open gesprek aan de hand van stellingen, zijn er
ook concrete afspraken gemaakt om verdere samenwerking in de diaconie, de consistorie en de
kerkvoogdij onder de loep te nemen.
Namens de kerkenraad, Saskia Dankers (scriba)

In memoriam Jan Teunis Bastiaan.
Jan Bastiaan werd geboren in Zwolle op 13 april 1937 en is overleden op 2 mei 2019 in de leeftijd van
82 jaar.
Jan woonde met zijn vrouw Wiesje aan de Westenholterweg. Een huis waarin zij samen woonden met
veel plezier. Jan was een tuinman in hart en nieren en maakte van de tuin een plekje waar ze heerlijk
buiten konden vertoeven.
Op 19 februari mochten zij nog hun 60 jarig huwelijkfeest vieren met de kinderen en kleinkinderen en
familie buren en vrienden.
Jan was toen al niet in orde. Het bleek dat de artsen niets meer voor hem konden doen.
Zo moest hij veel loslaten wat hij zo met plezier altijd deed. Zijn biljartclub waar hij zo graag speelde,
het knippen van de hoge heg moest hij aan zijn kleinzoon toevertrouwen.
Op woensdag 8 mei heeft de afscheidsdienst in de Stinskerk plaats gevonden.
Jan was een eenvoudige zorgzame man en vader voor de kinderen en was trots en dankbaar voor zijn
kleinkinderen. Eenvoudig, een man van weinig woorden. Dacht eerst goed na voordat hij een antwoord
gaf als hem iets werd gevraagd. Je kon op hem bouwen.
Hun trouwtekst werd gelezen in de dienst uit Johannes 2:1-11 en Openbaring 21:2-5.
De bruiloft te Kana. Toen Jan en Wiesje trouwden was het feest en iedereen kwam naar de kerk.
Nu 60 jaar later komen we weer samen in de kerk, nu om afscheid van Jan te nemen.
Zo mogen we in vertrouwen leven vanuit deze verzen uit de bijbel dat de beste wijn voor het laatste
wordt bewaard en aansluitend het gezicht op de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem dat Hij die op de
troon zat zei: Alles maak ik nieuw.
De zwager van Jan eindigde zijn toespraak met de woorden vanuit het Leger des Heils.
Jan is bevorderd tot heerlijkheid.
We wensen zijn vrouw Wiesje, kinderen en kleinkinderen sterkte en kracht nu zij verder moeten gaan
zonder Jan. Maar wel mogen zij de mooie herinneringen aan hem meedragen in hun harten.
MEELEVEN.
Dankbaar zijn we ook als gemeente met Bastiaan en Hilde en Melle Lips, nu hun een dochtertje en
zusje voor Melle werd toevertrouwd. Wende is haar naam.
Wij feliciteren de ouders, broertje Melle, opa en oma Lips en tante Thysia.
Verder denken we aan zieken, aan hen die wachten op een operatie of wachten op een spannende
uitslag. We horen om ons heen van veel zorgen en narigheid. Valpartijen die zo onverwachts ontstaan.
Met gevolg je ineens niet meer goed kunnen redden. Bij veel dingen geholpen moeten worden. Veel
sterkte voor de mantelzorgers. Ouders die zorgen hebben om hun kinderen en kinderen die zorgen
hebben om hun ouders.
De operatie van Janny Esselink kon niet doorgaan afgelopen donderdag. De bloedwaarden waren
zodanig dat de operatie moest worden uitgesteld eerst tot 23 mei.
Zorgen zijn er ook nog steeds bij Kees en Tina Lips. Bloedonderzoeken moeten nog meer duidelijkheid
geven wat er precies gaat gebeuren. Spannend allemaal.
Wees niet bang, want ik ben bij je, ik zal je sterken, ik zal je helpen.
Misschien klinkt het wat gemakkelijk deze woorden maar wanneer je in de zorgen zit kan het soms
voelbaar zijn dat Hij bij je is en dat Hij je helpt.
Bouw je huis bij de bron
rondom een bloem, dan wordt je huis een oase,
dan kun je leven intens en voluit
en vind je een stukje hemel op aarde.
Als je meent alles te bezitten om gelukkig te zijn...
maar als je de liefde niet hebt heb je niets
dat de moeite waard is om voor te leven.
Geertje de Graaf. 038-4210188. E-mail kdegraaf@ziggo.nl

Zondag 12 mei: Jeugd- en jongerenwerkwerk/HGJB
Jeugd en jongeren zijn de toekomst van de kerk. Gedeeltelijk waar. Jongeren behoren echter ook tot de
kerk van vandaag. Laten we hen de ruimte geven zich nu al thuis te voelen in de kerk door hen te
ondersteunen om hun geloof op een eigen manier verder ontwikkelen. Als kerkelijke gemeente dragen
we daaraan bij door kinder-, tiener- en jongerenwerk mogelijk te maken bijv. door er (vrije) tijd in te
steken, mee te denken en mee leiding te geven. Dat kan in iedere wijkgemeente. Daarnaast vragen we
ook om uw financiële bijdrage. Dat kan vandaag. Investeer mee in het kerkelijke jeugd- en
jongerenwerk!
In de Jeruzalemkerkgemeente is deze doelcollecte bestemd voor het werk van de HGJB.
Namens de diaconie Freddy Mijnheer.
Verantwoording giften wijkkas maart 2019
De wijkkas heeft de volgende giften ontvangen:
o Via contactpersonen: 4 x € 20,00 en 1 x € 50,00
o Bankrekening wijkkas: 1 x € 10,00, 1 x € 17,00, 3 x € 25,00 en 2x € 50,00
Collecte wijkkas
Volgende week zondag 19 mei 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 d.d. 6 januari en 10 maart jl. hebben respectievelijk € 199,40 en € 293,85
opgebracht.
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
Actie Vakantietas – zomerpakketten Diaconie
De zomer is een heerlijke tijd met vakanties, leuke uitjes naar de dierentuin of het pretpark, ijsjes eten,
met z’n allen van de glijbaan in het zwembad en ga zo maar door. Maar wat doe je als gezin als er geen
geld is om deze dingen te doen? De zomer kan heel lang duren als de mensen om je heen wél op
vakantie gaan en wél dit soort leuke dingen ondernemen.
Daarom deze actie, om de zomer voor een aantal kinderen uit deze gezinnen een beetje zonniger te
maken. De Diaconie organiseert deze actie samen met de Stichting Present Zwolle. Graag willen
uw/jullie medewerking vragen.
Bij de uitgang liggen een aantal oranje en/of blauwe tassen. We willen u/jou vragen een dergelijke tas
mee te nemen en deze te vullen. Volgende week zondag 19 mei kunt u/kun je deze tas weer in de kerk
inleveren of eerder tijdens de openingstijden van het kerkelijk bureau. Bij de tas is een instructie (geel
vel) gevoegd waarop suggesties worden gedaan waarmee een dergelijke tas gevuld kan worden. Het
kan zijn dat u niet in de gelegenheid bent een tas te vullen, maar wel graag een bijdrage wil leveren.
Dat kan. Dan is er de mogelijkheid een bedrag over te maken op
Iban: NL12RABO 0373 7399 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle o.v.v. “Actie
Vakantietas”. Dan zorgen wij ervoor dat er van uw bijdrage een mooi pakket wordt samengesteld.
Alvast heel hartelijk dank voor ieders bijdrage.
Namens de Diaconieën van de Protestantse Gemeente Zwolle
Tienerdienst
Vandaag hebben we een bijzondere Tienerdienst want Rie Flach is bij ons te gast. Zij is
regiocoördinator bij de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), dit jaar het
collectedoel van de tienerdienst. Rie 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 ook met een paar doe-opdrachten aan de slag. We hopen dat jij hier
vandaag bij wilt zijn in het Keldertje. Je bent van harte uitgenodigd!
De leiding van de tienerdienst.

Contakdienst
In gesprek met… de Samaritaanse vrouw
Volgende week zondag, 19 mei, is er weer een ContaKtdienst. In de themalijn rond gesprekken in de
Bijbel is dit keer het gesprek met de Samaritaanse onderwerp van de overdenking. Een gesprek met
sterke tegenstellingen. Toch gaat Jezus het gesprek aan en gebeuren er wonderlijke dingen. Durk de
Boer uit Hattem is in deze dienst de spreker terwijl de band uit Mastenbroek/’s Heerenbroek de dienst
muzikaal zal ondersteunen. Van harte welkom! Wilbert Huls
Uitnodiging brainstormsessie ‘Hart voor Zwolle-West’ op dinsdag 21 mei 20.30u in de Open
Kring
De Werkgroep Open Kring – Stinskerk nodigt u uit om mee te denken over nieuwe vormen van kerkzijn. Wij dagen u uit om uw huidige vorm van kerk-zijn los te laten. Vanuit het Stimuleringsfonds is geld
beschikbaar voor vernieuwende projecten. Onze eerste aanvraag is afgelopen najaar helaas
afgewezen, de commissie vond het niet vernieuwend genoeg. Wij denken daarom dat het verstandig is
kleinere, losse aanvragen te doen. De commissie heeft aangegeven dat ze graag ziet dat voorstellen
vanuit de gemeenteleden komen en daarom willen wij u vragen deel te nemen aan onze
brainstormsessie op dinsdag 21 mei van 20.30-22.00u in de Open Kring. Wij heten u van harte welkom!
Namens de Werkgroep Open Kring – Stinskerk
Veel keus in nieuwe kaarten.
Van een enthousiaste kaartenmaakster hebben we eigengemaakte kaarten gekregen voor de verkoop
in de Stinskerk. Er is voor elke gelegenheid een passende kaart te vinden. Komt u rustig tussen de
kaarten snuffelen. Ze staan in de hal van de kerk. Ook staan er verschillende kleine cadeautjes en
cadeau-enveloppen. De opbrengst is bestemd voor het ZWO-project: “Bij Bosshardt” van Het Leger des
Heils.
Namens de ZWO-commissie, Frouwien Rose
Bloemendienst:
Zondag 12 mei: Mw.A.Koersen Zondag 19 mei: mw.Hollander
Oppasdienst:
Zondag 12 mei: Mirande van Spijker, Joyce Blokzijl en Evert van ’t Slot
Zondag 19 mei: Marieke Kwakkel, Gesina Bosman en Margriet Bruins
Stinskids:
Zondag 12 mei:
Onderbouw: Bianca/Henriet
Middenbouw: Carlijn/Chaline
Bovenbouw: Klarina
Agenda:
Maandag 13 mei:
Donderdag 16 mei:

Zondag 19 mei: StinConTakt/Jonegerndienst
Onderbouw: Lisanne/Jules/Amber

Diaconievergadering
Stinsmaaltijd

De zondagsbrief van 19 mei wordt gemaakt door: Marijke Paulusma  zondagsbrief@stinskerk.nl 
4227903
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.

