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 17 maart 2019
Voorganger:
Organist/pianist
Inzameling van de gaven:
kerkgebouwen

 0384212614
 0383374368
 0645135706
 0612639287
Nr: 1913

10:00 uur
dhr. P. Kruijt
duo Henk en Leonie, Emmeloord
e
e
1 : Diaconie/Matunkha 2 : De kerk

Stinskerk

www.stinskerk.nl
19.00 uur - Westenhage
dhr. B. Greveling
dhr. B. Lips
Bij de deur: Onderhoud

Bl
emen gaan als groet van de gemeente naar: de heer A. Bakker en naar familie Steenbergen.
Attenties zijn gebracht bij de heer en mevrouw Van Heerde voor hun beider verjaardagen (88-86 jaar)
en naar mevrouw Tina Lips. De bloemen van biddag zijn gegaan naar onze koster Gerrie Groen.

-------------------------------------------------------------Welkom
Van harte welkom in de Stinskerk bij deze Stinscontaktdienst die geleid wordt door dhr. Peter Kruijt. In
Westenhage vanavond leidt dhr. B. Greveling de bijeenkomst.
Volgende week gaat ds. H.J. van Maanen voor in de ochtenddienst. In de avond gaat in Westenhage
Thysia Lips voor.
Omzien naar elkaar
Bij de envelop voor actie Kerkbalans heeft de flyer ‘Omzien niet elkaar’ gezeten. Via deze flyer was
het mogelijk aan te geven of een bezoekje of deelname aan een huiskamergesprek op prijs wordt
gesteld. We hebben ontdekt dat deze flyer om uiteenlopende redenen niet iedereen heeft bereikt. In
de hal van de kerk is de flyer alsnog beschikbaar voor wie hem gemist heeft. Ingevulde exemplaren
kunnen aan de ouderlingen afgegeven worden.
Inloop
Al een tijdje kondig ik hier een moment in de week aan waarop de kerkdeur los is en ik sowieso
aanwezig ben. Een goede gelegenheid om even iets te delen of te bespreken. Ik heb dit op
verschillende momenten in de week uitgeprobeerd en donderdags van 17.00-18.00u blijkt het meest
gunstig. Voorlopig zal dit dan ook het moment zijn van de ‘inloop’, ook komende donderdag weer.
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 Mannes Sluijer
Op 4 maart 2019 is overleden Mannes Sluijer in de leeftijd van 81 jaar. Hij werd geboren op 6
augustus 1937 in Ommen. Daar leerde hij ook zijn vrouw kennen. Hij trouwde met Hendrika
Grondman. Mannes werd kraanmachinist. Zij gingen wonen in een salonwagen en trokken zo van
werk naar werk. Daar werden ook hun zonen Jan en Bert geboren. Met deze bewoners bleef er een
goede band ontstaan vele jaren lang. Daarna gingen ze met de kinderen wonen in Westenholte. Zo
vormden zij samen een fijn gezin. Vader werkte en moeder was thuis en regelde alles.
Groot was het verdriet toen zijn vrouw Hennie overleed. Toch ging hij moedig verder geholpen door
zijn kinderen en kleinkinderen en zijn familie en schoonfamilie. Zij vormden samen een hechte
familieband. De buren waren er ook voor hem in deze moeilijke tijd. Het leven ging door. Jan en Bert
zijn dankbaar wat ze hebben mogen ontvangen van hun ouders. Dit heeft veel toegevoegd aan hun
leven. Vader was tevreden met alles wat hij had en meer en meer had hij niet nodig. Mannes was
jaren actief bij de tuinploeg van De Stinskerk en hielp trouw wanneer er rijen stoelen verplaatst
moesten worden. In de dankdienst voor zijn leven op 9 maart werd er gelezen uit Lucas 19:1-10.
Het verhaal van Zacheüs, de rijke tollenaar. Mannes had wel vragen, het waarom van alles? Waarom
moest mijn vrouw overlijden op nog jonge leeftijd. En kijk eens om de wereld om ons heen. Zoveel
narigheid en dingen die ik gewoon niet begrijp. Maar zijn er dan ook nog mooie dingen in uw leven die

u wilt benoemen? Ja dat ik zo dankbaar mag zijn voor mijn kinderen, Jan en Bert, mijn lieve
schoondochter Anita, mijn 2 lieve kleinkinderen Daphne en Jarno. En de goede band met zwagers en
schoonzussen. Het was net of scheen de zon in de kamer aan de Margrietweg. Heden moet ik in uw
huis zijn. Dit was ook de trouwtekst van Mannes en Hennie. De begrafenis heeft plaats gehad op
begraafplaats "Voorst". Als Stinskerkgemeente wensen wij de kinderen, kleinkinderen en families veel
sterkte nu zij hun vader en opa,broer en zwager moeten missen. Ook zullen de buren aan de
Margrietweg hun dagelijks loopje missen naar hun buurman Mannes Sluijer.
Meeleven
Een groet aan alle lezers van deze zondagsbrief. Maart roert zijn staart. Binnen zoeken we de warmte
en gezelligheid, maar heeft ook wel iets van dit verveelt ons wel. Wil je even naar buiten dan is het wel
door weer en wind.
En dan zijn er zorgen bij mensen die binnen zitten met gedachten dat er zo na onderzoeken iets aan
de hand is. Zorgen, vanwege de gezondheid, die echt zorgelijk zijn. We noemen Janny Esselink, die
afgelopen week is begonnen aan de kuren. En ook noemen we de naam van Jan Bastiaan, na
onderzoeken is gebleken dat hij ernstig ziek is.
Er wordt nog verder onderzoek gedaan, misschien naar medicijnen die aan de kwaliteit van het leven
nog wat kunnen bijdragen. We denken ook aan hun verdere familie, noemen ook de naam van Tina
Lips. Ook nog wachten op verder onderzoek en uitslagen. Heer wilt U in deze moeilijke tijd hen dragen
dag aan dag!
We danken ook voor goede uitslagen die Gerrie van Vilsteren mocht ontvangen.
En zo gebeurt er heel veel om ons heen. Ieder kent verdriet en zorgen. Maar dankbaar mogen we ook
zijn voor alle goede dingen ons gegeven.
Wilt U een kaartje sturen aan degene die genoemd zijn, de adressen kunt U vinden aan het BORD IN
DE HAL VAN DE KERK.
Ook al draag je de mantel van GELOOF, HOOP EN LIEFDE
soms voel je je ook wel eens koud.
Geertje de Graaf. 038-4210188. E-mail kdegraaf@ziggo.nl
Doelcollecte 17 maart Onderhoud kerkgebouwen
“Zomaar een dak boven wat hoofden…” Af en toe zingen we het in de kerk en dan zijn er vast
gemeenteleden die omhoog kijken en denken: hoe lang zitten we nog onder dit dak? Of hangt ons als
wijkgemeente in het kader van het proces ‘Heilige Huisjes’ iets anders boven het hoofd? De toekomst
mag op dit moment nog onzeker zijn, vast staat wel dat het onderhoud aan de kerkgebouwen niet
mag worden verwaarloosd. Ook in letterlijke zin mag het dak boven onze hoofden niet gaan lekken.
Onderhoud kost energie en geld en daarvoor vraagt de Protestantse Gemeente Zwolle vandaag een
bijdrage.
Namens de diaconie Freddy Mijnheer
Afwezig
Van maandag 18 tot en met zondag 24 maart heb ik een weekje vrij gepland. In deze week kunt u
voor pastoraat contact opnemen ds. Gerlof van Rheenen.
Vriendelijke groeten, Lida Brugmans
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 duo Henk en Leonie uit Emmeloord. De
e
doelcollecte (de 1 rondgang) is bestemd voor het Matunkha - project in Malawi. Wij kijken uit naar
een bijzondere en inspirerende dienst.
De StinsContaktdienst-commissie.

Paaseitjes te koop
Wij als Z.W.O. hebben het project dit jaar bestemd voor het Leger des Heils. Hiervoor hebben we een
actie waarin we paaseitjes te koop hebben. In de Stinskerk staat een mandje met zakjes gevuld met
paaseitjes. Daarbij staat een spaarpotje waar het geld voor dit goede doel in kan worden
gedeponeerd. De prijs is € 2,50 per zakje.
Namens de Z.W.O commissie.

Passage
Wij willen uw van harte uitnodigen op de ledenvergadering van Passage op dinsdag 19 maart. Deze
avond gaan we creatief aan de slag. Aanvang is om 20.00 uur in de Goosen ten Klooster zaal van de
Stinskerk. Gasten zijn ook van harte welkom. De kosten van deze avond zijn 5 euro inclusief koffie en
thee en u krijgt natuurlijk iets leuks mee naar huis.
Sophie Hoekman

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

Johannes de Heer Zangdienst, “Geloof, hoop en liefde”- 7 april
Op 7 april a.s. 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 StinsContaktdienst-commissie.

Uitnodiging voor twee verschillende thema-avonden over het levenseinde
 De eerder aangekondigde thema-avond over ‘Voltooid Leven’ kon eind februari wegens
persoonlijke omstandigheden niet doorgaan. Er is een nieuwe datum gevonden. U bent welkom
op donderdagavond 4 april, 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in kerkelijk centrum De Overkant,
Kerkplein 22 te Dalfsen.
Voor ontmoeting en gesprek nodigt de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers in
de ring Zwolle graag alle belangstellenden uit voor de thema-avond: Vragen aan het einde van het
leven: hoe gaan we hier als geloofsgemeenschap mee om? Opgave wordt zeer op prijs gesteld
(graag voor 30 maart), mail daarvoor naar ds. Nelleke Eygenraam: dominel@hetnet.nl
 In het Dominicaner Klooster wordt op maandagmiddag 8 april vanaf 15.00 uur een open gesprek
georganiseerd over ‘Leven met de dood’. De dood raakt ons intens als er dicht in onze buurt
iemand sterft. Het sterven slaat ons uit het (dagelijks) lood, het roept vragen op naar wat echt
belangrijk is in het leven. Dit open gesprek gaat in op: hoe ziet doodgaan er uit in deze tijd en hoe
zijn burgers, artsen, zorgverleners in Zwolle en omgeving daarop betrokken? En wat betekent de
dood voor ons levenden? Belangstellenden worden uitgenodigd om mee te luisteren naar
deskundigen, vragen te stellen en inzichten delen. Aan dit open gesprek wordt meegewerkt door
senioren van KBO-PCOB Overijssel, dominicaan Wijbe Fransen en jonge theoloog des
vaderlands Rik Zweers met columns. Aan het einde van de middag kan men meedoen aan het
korte avondgebed van de broeders en genieten van een lekkere kloostermaaltijd. De kosten voor
deelname zijn €12,50 en met een maaltijd €27,50 Meer informatie via de website:
kloosterzwolle.nl/programma/leven-met-de-dood

Bloemendienst:
17 maart: Mw. W. van de Vegt.
24 maart: Mw. V.d. Weide.
Oppasdienst:
17 maart: Berinke Koersen, Nienke Koersen, Mirande van Spijker.
24 maart: Joyce Blokzijl, Marieke Kwakkel, Evert van ’t Slot.
Stinskids:
17 maart: Onderbouw: Bianca en Henriet; Middenbouw: Carlijn en Chaline; Bovenbouw: geen dienst.
24 maart: Onderbouw: Lysanne en Jules/Amber; Middenbouw: Linda en Seth, Bovenbouw: Klarina.
Agenda:
18 maart: 20.00 uur: Kleine Kerkenraad.
21 maart: 17.00 – 18.00 uur: Inloop.
21 maart: 20.00 uur: Volwassencatechese (Veronicaweg 1).

De zondagsbrief van 24 maart 2019 wordt gemaakt door: Marijke Paulusma:
 zondagsbrief@stinskerk.nl;  038-4227903.
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.

