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2 : De kerk
Bij de deur: Protestantse Gemeente Zwolle

Bl
emen van 1e Paasdag gaan als groet van de gemeente naar mevrouw H.Stobbink-Heres voor haar 89e
verjaardag en naar mevrouw R. Bruins voor haar 90e verjaardag. Een attentie is gebracht bij mevrouw A.C.
Dolle-te Siepe voor haar 86e verjaardag.

-----------------------------------------------------------------Welkom
Van harte welkom in de Stinskerk op deze Paaszondag! Vanmorgen ga ik voor in deze feestelijke dienst
waarin One Spirit muzikale medewerking verleent. Vanavond is er geen dienst in Westenhage.
Volgende week zondag hebben we een gezamenlijke dienst met de Open Kring die gehouden wordt in de
Stinskerk. Voorganger is ds. de Goeijen. In Westenhage leidt ’s avonds om 19.00u ds. van Wijk de
samenkomst. Goede en gezegende diensten gewenst.
Liturgie vanmorgen
One Spirit: Victory; Lied vóór de dienst; ELB 122; One Spirit: In ons hart geboren; ELB 427; Lezing Johannes
20: 1-18; One Spirit: ‘Turn your eyes upon Jesus/God so loved the World’; ‘Sta op als mens van zegen’; One
Spirit: In Christ alone’; ELB 123; One Spirit: Vrede van God. Thema: Een nieuw begin!
Bij de tijd
Ons staat allemaal het beeld van de brandende kathedraal van Parijs voor ogen. Het heeft diepe indruk
gemaakt en emotie gewekt, ongeacht of je protestant of katholiek, kerkelijk of niet kerkelijk bent. De
kathedraal was en is immers een plek om God te ontmoeten. Dat is van grote waarde. Op straat en in alle
bestuurslagen was men meteen vastberaden: de kathedraal moet weer in volle glorie herbouwd worden. Dat
gebeurde allemaal in deze week voor Pasen. Ik dacht aan Jezus die op de tempel van Jeruzalem wees en
zei: ‘Breek deze tempel af en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ Hij wees daarmee vooruit naar zijn
dood en opstanding. Inderdaad ging Hij door het vuur. Vandaag vieren we zijn opstanding: de herbouw van
de voor ons mensen allerbelangrijkste kathedraal.
Catechese
Momenteel is er om de week de tienerdienst, maar wordt er verder voor tieners geen catechese aangeboden.
Graag zou de kleine kerkenraad inzicht krijgen of daar behoefte aan is. De mogelijkheden kunnen dan
onderzocht worden om dit vanaf volgend seizoen aan te bieden, eventueel in samenwerking met een andere
gemeente. Lijkt het je goed dat er weer catechese wordt aangeboden? Stuur mij je reactie via
predikant@stinskerk.nl.
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.
Gezegend Paasfeest! ds. Gerlof van Rheenen
Meeleven
De Stille Week voor Pasen ligt achter ons. Het was bijzonder mooi om samen te komen met velen om elkaar
te ontmoeten in de vesperdiensten. Momenten van luisteren, koorzang, schriftlezing en meditatie, gebed en
ruimte voor stilte momenten. Nadenken over wat deze week voor een ieder van ons mocht betekenen. Jezus
heeft voor onze zonden geleden. Gestorven aan Het Kruis. En zoals we afgelopen zondag mochten horen dat
Jezus, De Koning veel voor ons opruimt. Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer, dat U het kruis voor mij
droeg. U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg.
We denken aan mensen met zorgen, verdriet, gemis van een geliefde, soms zo innerlijk voelbaar. Ook

vergeten we niet de zieken in de gemeente, maar ook denken we aan een ieder in het dorp of uit onze naaste
omgeving die met zorgen van ziek zijn te maken hebben. We noemen de namen van Janny Esselink en Jan
Bastiaan. Maar denken ook aan hen hier niet met name genoemd.
We denken ook aan gemeenteleden, die wonen in Verpleeg- of Verzorgingshuis. Er is een kaart gestuurd
naar al deze mensen met een Paasgroet vanuit De Stinskerkgemeente.
Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft. En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuis gebracht. Hem zij
de glorie, want Hij die overwon. En zo mogen we Pasen vieren, het feest van De Opgestane Heer.
Dat Het Licht van Pasen ons zal zegenen met haar milde stralen,
dat zij ons mag helen, licht mag brengen op onze wegen
ons hart verwarmen bij nacht en ontij.
als een regenboog zich mag spannen aan onze horizon.
Geertje de Graaf, 038-4210188. e-mail kdegraaf@ziggo.nl
Paaszondagen 21-22 april: Paascollecte voor de Protestantse Gemeente Zwolle.
Allereerst grote dank aan alle mensen die zich voor de actie Kerkbalans hebben ingezet. Het College van
Kerkrentmeesters hoopt ook dat ook door een gift in de Paascollecte het begrote bedrag gehaald gaat
worden. Alle beetjes helpen, ook de kleinste. De opbrengst van de Paascollecte is in z’n geheel bestemd voor
de Protestantse Gemeente Zwolle.
Namens de diaconie: Freddy Mijnheer
In memoriam Egbert Fiks
Dinsdag 9 april is overleden op de leeftijd van 77 jaar Egbert Jan Fiks. Geboren en opgegroeid in Wapenveld,
als oudste in een gezin met een broer en zus. Getrouwd met Betsie kregen zij twee kinderen, Marga en
Renco. Na op verschillende plekken in de omgeving gewoond te hebben zijn zij in Westenholte komen
wonen. Met veel plezier hebben zij aan de Hertshooiweg gewoond. Zijn orgel was zijn passie. Op de voorkant
van de rouwkaart staat een muzieksleutel. Egbert heeft verschillende jaren als organist van de Stinskerk de
gemeentezang begeleid. Een paar jaar geleden begon een ziekte zich te openbaren en op den duur kon hij
thuis niet meer verzorgd worden. Egbert verhuisde naar de Turfhorst in Wezep. Maandag heeft de begrafenis
vanuit de Stinskerk op Voorst plaats gevonden. In de afscheidsdienst zongen wij:
Ga met God en hij zal met je zijn,
Jou nabij op al je wegen
Met zijn troost en met zijn zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Dit wensen wij vanuit de Stinskerkgemeente de familie toe.
Gré Bruins
Opbrengst Snuffelmarkt
De snuffelmarkt van 13 april heeft het mooie bedrag van 876,60 opgebracht. Allen die daar aan hebben
bijgedragen hartelijk bedankt. Het geld gaat naar het project Bij Bosshardt'.
Namens de ZWO-commissie, Frouwien Rose
in Roemenië
Op 13 maart j.l. vertrokken Hans en Sophie Hoekman naar Roemenië, om daar 2 weken te gaan helpen op
het project van Noi si Voi, waarvoor in de Stinskerk gemeente geregeld aandacht wordt gevraagd.
Ze verblijven in het huis van de verstandelijk beperkte jongens in Giurcani, waar weer allerlei klussen
geklaard moeten worden. De jongens wonen daar gedeeltelijk zelfstandig en kunnen redelijk voor zichzelf
zorgen, maar net als in een "gewoon" huishouden zijn er altijd klussen die door een vakman gedaan moeten
worden, zoals lekkende afvoeren en kapotte boilers..... Ook gaat Hans de laatste werkzaamheden verrichten
in de aanleunwoningen op het erf van Hannah Smit in Gagesti, waar over een tijdje verstandelijk beperkte
jongeren zullen gaan wonen, die nu nog in de zorgboerderij verblijven. Onder begeleiding zullen ze gaan
genieten van een stuk zelfstandigheid, die ze tot nu toe nooit gekend hebben!
Sophie doet allerlei hand-en-spandiensten voor Hannah en zorgt voor de maaltijden, die gezamenlijk met de
jongeren plaats vinden. Dat brengt een stuk gezelligheid, die van onschatbare waarde is!
Daarnaast doet zij spelletjes en knutselt met de jongens. Deze echte aandacht doet de jongens goed. Zij
genieten deze 2 weken met volle teugen van de aanwezigheid van Hans en Sophie!
We wensen Hans en Sophie en de jongens een hele fijne, gezegende tijd toe!
Wil Bultman
Van de redactie
De redactie heeft met de kleine Kerkenraad om de tafel gezeten om wat afspraken te herzien. We krijgen de
laatste tijd steeds vaker het verzoek om aangeleverd kopij meerdere malen in de Zondagsbrief te plaatsen, de

afspraak was en blijft maximaal 2x. Een mogelijkheid is wel om een vermelding in de agenda te maken met
een verwijzing naar de betreffende Zondagsbrief waarin de kopij geplaatst is of nog geplaatst gaat worden (dit
kan bv een vooraankondiging zijn). Wanneer u kopij aanlevert dan graag in Ariel 10, dit is het lettertype
waarin de Zondagsbrief gemaakt wordt.
Namens de redactie Ria Hollander
Boemendienst:
21 april: Mw. L. Zwakenberg;
28 april: Mw. Heldoorn.
Oppasdienst:
21 april: Bram van Ittersum, Irma van Ittersum, Annemiek Kamerman, Ilse Kamerman.
28 april: Janetta Gaasenbeek, Sam Schaapman, Isa Wennemers.
Stinskids:
21 april: Geen Stinskids. De kinderen blijven in de dienst.
28 april: Onderbouw: Gerrietta en Ascha/Gayer; Middenbouw: Jannie en Esra; Bovenbouw: Eline.
Agenda:
23 april: 20.00 uur: Consistorie
24 april: 20.00 uur: Commissie gezamenlijke diensten
25 april: 17.15-18.15 uur: Inloop
26 april: 19.00 uur: Gebedskring
De zondagsbrief van 28 april 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.

