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09:30 uur
dhr. Durk de Boer
e

1 : Diaconie

19.00 uur
dhr. K. Fredriks
dhr. B. v/d Linde
e
2 : De kerk
Bij de deur: wijkkas

Blemen Gaan namens de gemeente naar: dhr. Herman van Assen en naar mevr. Riek Zwiers.

--------------------------------------------------------------Welkom in de Stinskerk
In de StinsContaKtdienst van vanochtend geeft Durk de Boer uitleg bij het verhaal over de
Samaritaanse vrouw. In de Avondontmoetingsdienst gaat dhr. K. Frederiks voor.
Vooruitblik
Voorganger volgende week is ds. J. de Kok. Hij deelt het predikantschap van de Gereformeerde Kerk in
Wilsum samen met zijn vrouw, die in juni bij ons voorgaat. In Westenhage gaat vanavond dhr. Berend
Greveling uit Wezep voor. Op 30 mei is het Hemelvaartsdag: de locatie van de dienst is dit jaar de
Open Kring. Ds. Gerlof van Rheenen en mevr. Geke Cleveringa zullen voorgaan. Zie voor meer
informatie over Hemelvaartsdag elders in deze zondagsbrief.
Predikant en kerkelijk werker
Na een welverdiende vakantieperiode staat onze predikant maandag 20 mei weer uitgerust klaar om
aan de slag te gaan. Op donderdag 23 mei heeft hij inloopspreekuur van 17.15-18.15 uur. Vanaf
komende maandag is onze kerkelijk werker Lida Brugmans een weekje vrij.
Vakantietasjes inleveren
Vorige week werden tasjes uitgedeeld om te vullen met vakantiespullen voor kinderen in gezinnen die
minder te besteden hebben. Vanmorgen (zondag 19 mei) kunt u de vakantietasjes weer inleveren in de
hal van de kerk. Ondanks de zeer korte termijn van deze actie hebben heel veel kerkgangers een tasje
meegenomen. Fantastisch! De wijkdiaconie wil u hier heel hartelijk voor bedanken!
Bent u niet in de gelegenheid geweest om een tasje te vullen maar had u wel graag een bijdrage willen
leveren? Er is de mogelijkheid een bedrag hiervoor over te maken op
Iban: NL12RABO 0373 7399 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle o.v.v. Actie Vakantietas.
Dan zorgen zij ervoor dat er van uw bijdrage een mooi pakket wordt samengesteld.
Namens de kerkenraad, Saskia Dankers (scriba)
Meeleven
Vanuit de gemeente groeten we alle lezers van de Zondagsbrief. We leven mee met mensen die ziek
zijn. Met hen die verdriet hebben, met hen die zomaar ineens een familielid moeten missen.
Kracht en geduld voor hen die wachten op een uitslag of wachten op een operatie.
Dan kunnen soms dagen van wachten op...lang duren.
We danken met Klaske en Jan Zondervan en familie dat er na weer een spannende tijd een goede
uitslag mocht volgen
Mevr. Maat is na een hele lange tijd in Westenholte gewoond te hebben verhuisd naar de Kievitsbloem.
We wensen vanuit de gemeente mevr. Maat een goede tijd van wonen in haar nieuwe woonomgeving.
Haar zus, mevr. Bosch-Brouwer is tijdelijk opgenomen in De Venus. We wensen haar daar een goede
tijd van rust en herstel.
We wensen ook de examenkandidaten vanuit de gemeente succes met de examens!
Mevr. Lida Brugmans heeft de komende week vrij. We wensen haar een goede vrije week!
Afgelopen weken zongen we op zondag in de dienst een kinderlied. Misschien lag u afgelopen dagen
wel even wakker in de nacht? Al kijkende naar buiten kon je een prachtig schouwspel zien van maan en
sterren.

Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
On-voor-stel-baar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw Naam!
We zijn op weg van Pasen-Hemelvaart en Pinksteren, daarbij het volgende lied.
Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed
omdat de hemel mij begroet.
Geertje de Graaf,  038-4210188.  kdegraaf@ziggo.nl
Zondag 19 mei: wijkkas
Elke twee maanden is de derde collecte bestemd voor de eigen kassen van de Zwolse protestantse
wijkgemeenten. Niet voor niets, want uit die wijkkassen worden heel wat activiteiten bekostigd. Dankzij
het geld dat onder meer vandaag bijeen wordt gebracht, krijgen de vrijwilligers die zich inzetten voor al
die activiteiten, een financieel steuntje in de rug. Een gulle gift voor de wijkkas is vooral een blijk van
waardering voor die inzet. En wie gunt onze vrijwilligers zo’n schouderklopje nu niet?
Namens de diaconie, Freddy Mijnheer.
Uitnodiging brainstormsessie op 21 mei 20.30u LET OP: nu in de Stinskerk
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. Maar de locatie is gewijzigd: de avond vindt
plaats in de Stinskerk. Wij heten u van harte welkom!
Namens de Werkgroep Open Kring – Stinskerk
Verantwoording giften wijkkas april 2019
De wijkkas heeft de volgende giften ontvangen:
o Via contactpersonen: 1 x € 10,00 en 1 x € 20,00
o Bankrekening wijkkas: 1 x € 10,00, 1 x € 17,00 en 2 x € 25,00
Fijn dat diverse leden financieel hebben bijgedragen aan het behoud van de activiteiten in de Stinskerk;
hartelijk dank daarvoor!
Financiële jaarverantwoording wijkkas 2018
De financiële jaarverantwoording van de wijkkas over 2018 is door de kerkenraad vastgesteld.
Mocht u interesse hebben in de jaarverantwoording dan bent u maandagavond 27 mei a.s. van 19:30 20:30 uur van harte welkom in de Stinskerk.
Namens de kerkenraad, Johan ten Cate, Penningmeester wijkkas
Passage
U wordt van harte uitgenodigd voor de volgende leden vergadering van Passage op dinsdag 21 mei.
Deze avond neemt Jessica Bouman ons mee op ontdekkingsreis door Zweden.
Het wordt gehouden in de Goosen ten Kloosterzaal van de Stinskerk, aanvang om 20.00 uur en gasten
zijn deze avond ook van harte welkom.
Sophie Hoekman.
Opbrengst vespercollecte
In de stille week voor pasen is er tijdens de vespers een collecte gehouden voor De Straatdokter
Zwolle. Dit heeft het mooie bedrag van € 242,80 opgeracht.
Allen hartelijk dank voor uw gift.
Namens de vespercommissie, Marijke Paulusma

Dauwtrappen en gezamenlijke Hemelvaartsdienst Open Kring en Stinskerk
De traditie van dauwtrappen en vieren op Hemelvaart wordt dit jaar in Zwolle-West gezamenlijk
voortgezet. Op 30 mei is de Hemelvaartsdienst in de Open Kring. Het thema zal zijn In zicht. De dienst
begint om 9.30u en wordt geleid voor ds. Gerlof van Rheenen en Geke Cleveringa. Voorafgaand aan
de dienst hopen we weer een prachtige fietstocht te maken. We vertrekken dit keer vanaf de Open
Kring om 8.00u. Om ca. 8.10u pikken we fietsers op bij de Stinskerk. Na een mooie ronde door de
omgeving komen we rond 9.00u weer aan bij de Open Kring waar de koffie klaar staat voor fietsers en
niet-fietsers. Altijd weer een mooi begin van Hemelvaartsdag. Wanneer het héél slecht weer is gaat de
fietstocht niet door.
Bedankt
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven tijdens het ziek zijn en overlijden van
MARINUS VAN DE WEERD.
Het doet je goed om te merken dat er aan je gedacht wordt, in welke vorm dan ook.
Bedankt, Anny van de Weerd, kinderen en kleinkinderen.
Huwelijk
Wij, Tom de Kleine en Esra Schaapman, vinden het leuk jullie te vertellen dat wij op woensdag 29 mei
2019 gaan trouwen. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 15:00 in de Lutherse Kerk in Kampen, de
dienst wordt geleid door ds. G. van Rheenen. Iedereen die deze dienst met ons mee wil vieren is van
harte welkom.
Tom & Esra
Lijnpad 75, 8271LB IJsselmuiden
Bloemendienst
Zondag 19 mei Mw. Hollander
Zondag 26 mei Mw. V.d. Wal
Het nieuwe rooster van de bloemendienst komt iets later dan u gewend bent, dit i.v.m. met een nieuwe
medewerker. Als u wil weten wanneer u aan de beurt bent, kunt u gewoon bovenaan beginnen.
Oppasdienst
Zondag 19 mei: Marieke Kwakkel, Gesina Bosma en Margriet Bruins.
Zondag 26 mei: Lusanne Otten, Alissa Bos en Johanne van Weeghel.
Stinskids
Zondag 19 mei (jongerendienst)
Onderbouw: Lysanne, Jules en amber
Middenbouw: blijven in de kerkzaal
Bovenbouw: blijven in de kerkzaal

Zondag 26 mei
Onderbouw: Gerrietta, Ascha en Gayer
Middenbouw: Jannie en Linda
Bovenbouw: Eline

Agenda
Zondag 19 mei:
Vakantietasjes inleveren
Maandag 20 mei: Huiskamergesprek (aan de J.W. van Lenthestraat 30)
Dinsdag 21 mei: Brainstorm Stimuleringsfonds 20.30u-22.00u in de Stinskerk
Donderdag 23 mei: van 17.15-18.15u inloopspreekuur predikant
Vrijdag 24 mei:
Gebedskring 19.00 uur
Zondag 26 mei:
Tienerdienst
De zondagsbrief van 26 mei 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.

