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Zondag 26 mei 2019
Voorganger:
Organist/pianist
Inzameling van de gaven:

09:30 uur (met Tienerdienst)
ds. J. de Kok, Wilsum
dhr. R. Paulusma
e
e
1 : Diaconie
2 : De kerk

19.00 uur
dhr. B. Greveling
mw. F. Rose
Bij de deur: Stedelijk diaconaat

Donderdag 30 mei 2019
Voorganger:
Organist/pianist
Inzameling van de gaven:

09:30 uur in de Open Kring
ds. G.C. van Rheenen en mw. G. Cleveringa
dhr. T. Lans
e
e
1 : Diaconie
2 : De kerk
Bij de deur: Studentenpastoraat

Blemen Gaan namens de gemeente naar: Tom de Kleine en Esra Schaapman, voor hun trouwdag
e
op woensdag 29 mei 2019, naar mevr. Alie Koersen-v.d. Kolk voor haar 85 verjaardag en naar mevr.
e
J. Brons-Demmer voor haar 91 verjaardag.

--------------------------------------------------------------Welkom
Van harte welkom in de Stinskerk. Voorganger is vanmorgen ds. J. de Kok uit Wilsum. In het Keldertje
vindt tienerdienst plaats, de laatste keer van dit seizoen. De bijeenkomst in Westenhage vanavond
staat onder leiding van dhr. B. Greveling.
Donderdag is het Hemelvaartsdag en vieren we een gezamenlijke dienst in de Open Kring. Na
fietstocht en koffiedrinken begint de dienst om 9.30u. Voorgangers zijn Geke Cleveringa en
ondergetekende.
Volgende week zondag is ds. H.J. van Maanen uit IJsselmuiden onze voorganger in de Stinskerk.
’s Avonds in Westenhage wordt de bijeenkomst geleid door ds. E. van ’t Slot. In beide diensten vieren
we het Heilig Avondmaal.
Huwelijk Tom en Esra
Aankomende woensdag treden Tom de Kleine en Esra Schaapman in het huwelijk. Om 15.00u komen
wij in eerbied en vrolijkheid bijeen in de Lutherse Kerk aan de Burgwal te Kampen om Gods zegen te
vragen over het huwelijk van Tom en Esra. We wensen als gemeente het bruidspaar, ouders en familie
een onvergetelijk mooie dag toe en het bruidspaar zegen op de tijd van leven die voor hen ligt.
Werkdagen en bereikbaarheid
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.
Goede en gezegende zondag gewenst. ds. Gerlof van Rheenen
Meeleven
Als gemeente feliciteren wij Tom en Esra met hun huwelijksdag op 29-5-2019. We wensen jullie een
fijne dag, met ouders en familie en vrienden. Dit is de dag die de Heer jullie geeft!
Dankbaar zijn we ook met hen die een verjaardag mogen vieren.
We denken aan de zieken in de gemeente. We noemen Janny Esselink. Spannend voor haar en
Geerling. Hopen dat ze goede berichten mocht ontvangen, zodat de operatie kon doorgaan.
We mogen ook denken in onze gebeden aan een ieder hier niet met name genoemd. Zoveel mensen
om ons heen die zorgen kennen, die tegenslagen te verwerken hebben. Soms kan er zomaar plotseling
wat op je weg komen.
Probeer elke dag biddend te vragen-mag ik Uw troost ervaren-wat mij ook treffen mag.
Komende week vieren we de dag van Hemelvaart. Een Hemelvaartsgedachte bij de volgende woorden.
HEMELVAART
Nee, niet met ballon en mand, niet als een ruimtevaarder
maar een wolk nam Hem van het land.
omsloten door Het Hemelse,

verenigd met de Vader, verbonden met de aarde.
Hij komt terug zonder ballon en mand,
maar Vuur zal niet ontbreken.
Het is de Geest die in ons landt.
Ontstoken door het Hemelse
verbonden met de Vader.
Zo ontkiemt straks de nieuwe aarde.
Geertje de Graaf  038-4210188  kdegraaf@ziggo.nl
Zondag 26 mei: Stedelijk diaconaat
Het gaat economisch nog steeds goed met ons land. De werkloosheidscijfers dalen. Geen vuiltje aan
de lucht. Helaas profiteert niet iedereen hiervan, zoals bijvoorbeeld de dak- en thuislozen in Zwolle.
Velen van hen verblijven in de Herberg. Op zondagmiddag kunnen zij daar niet verblijven en slenteren
ze door de stad of zitten verveeld in het park. De Diaconie van de Protestantse Gemeente wil i.s.m.
andere kerken in Zwolle hen een alternatief bieden d.m.v. een zondagmiddagopvang voor daklozen.
Verassend is het dat de bezoekers niet alleen uit de kring van de dakloosheid komen. De meesten
hebben gewoon een woning, maar geen thuis. Ze zijn alleen en ervaren de leegte en de lengte van de
zondagmiddag.
In het inloophuis de Bres creëren vrijwilligers een huiselijke sfeer om deze mensen te ontvangen met
een kopje koffie, een luisterend oor, gezelligheid, warmte en medemenselijkheid, iets waar ieder mens
op zondagmiddag behoefte aan heeft.
Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei: Studentenpastoraat
Voor veel studenten van de drie Zwolse hogescholen heeft het studentenpastoraat een belangrijke
functie. Studentenpastor Martin Jans ervaart dat jonge mensen vaak bezig zijn met levensvragen en het
op prijs stellen als zij daar met hem over kunnen praten. “Dan probeer ik ruimte te creëren door een
luisterend oor te bieden en niks gek te vinden. Of studenten wel of niet gelovig zijn, doet er op dat
moment niet toe”, aldus ds. Jans in een interview. Hij merkt ook op dat het pastoraat voor de studenten
niets kost, omdat het contact vooral laagdrempelig moet zijn. Een gift voor het studentenpastoraat is
dan ook van harte welkom.
Namens de diaconie Freddy Mijnheer
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.
Actie Solidariteitskas 2019
Komende week worden weer de enveloppen van de solidariteitskas bij u bezorgd. Met uw bijdrage aan
de solidariteitskas wordt de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in de Protestantse Kerk in heel
Nederland in ere gehouden. Helaas ontbreekt het in sommige gemeenten aan voldoende financiële
middelen om hun ideeën en plannen voor een open en levende gemeente uit te voeren. Voor hen is de
Solidariteitskas van de Protestantse Kerk ingesteld, vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar
helpen. De solidariteitskas wordt gevuld door een vaste, verplichte bijdrage van € 5,- van alle belijdende
leden van de Protestantse kerk. De Stinskerk heeft ca. 600 belijdende leden.
Mogelijk heeft u het gevoel dat het voor ons als wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle na
de tegenvallende actie Kerkbalans ook tijd is om een beroep te doen op de Solidariteitskas. Uw
wijkkerkrentmeesters verzekeren u dat alle mogelijkheden worden onderzocht om financieel overeind te
blijven en onze kerk open te houden. Daarom doen we een dringend beroep op uw solidariteit en
vragen u om een extra bedrag over te maken, voor noodlijdende gemeenten in Nederland én voor onze
eigen gemeente in Zwolle. Mogen wij rekenen op uw solidariteit?
Heel hartelijk dank voor uw financiële steun!”
Namens de Kerkrentmeesters, Bert Kamerman

Vandaag Tienerdienst in het Keldertje
Vandaag de laatste Tienerdienst van dit seizoen. Traditioneel is het een “losse” dienst waarbij we
terugkijken: Wat heb je zelf het afgelopen jaar meegemaakt? Wat hebben we met elkaar beleefd –
maar ook vooruitkijken: Wat zijn je plannen voor de zomer? Welke onderwerpen zien jullie graag op het
programma voor de Tienerdiensten van het volgende seizoen? En verder een goed gesprek en een
overdenking in een ontspannen setting. Wees van harte welkom om er bij te zijn vandaag in het
Keldertje!
De leiding van de tienerdienst.
Viering bij de Mariakapel
Op woensdag 29 mei a.s. is er weer een Maria Viering in de open lucht bij de Mariakapel aan de
Veecaterweg 3, bij Henk en Diny van Dam.
De viering begint om 19.00. Tot 19.30 uur.
Voorgangers zijn dhr. Michael Buijkx en mevr. Geke Cleveringa.
Na afloop van dit mooie moment van samenzijn is er voor iedereen een kopje koffie of thee.
Hallo broers en zussen van de Stinskerk
Elk jaar houden leden van de GKV de Fontein, woonachtig in Westenholte en 's-Heerenbroek, in juni
een kerkdienst in de Stinskerk met na afloop een gezamenlijke maaltijd.
Dit jaar nodigen we graag andere christenen uit die woonachtig zijn in Westenholte en lid zijn van de
NGK, CGK en van de Stinskerk om mee te doen.
U bent van harte welkom op zondag 23 juni om 16.30 uur.
We willen vragen dat een ieder zelf eten en drinken (met borden en bestek) meeneemt, die we na
afloop van de dienst met elkaar kunnen delen. Neem dus meer mee dan u zelf op kunt.
Tijdens de kerkdienst is er een crèche.
We hopen dat we als christenen in Westenholte en ’s-Heerenbroek een fijne ontmoeting met elkaar
mogen hebben.
Groeten, namens leden van de Fontein, Boaz, Maarten, Tom, Martin (0628703970 voor vragen)
Bloemendienst
Zondag 26 mei: Mw. V.d. Wal
Zondag 2 juni: Mw. Van Gerner
Oppasdienst
Zondag 26 mei: Lusanne Otten, Alissa Bos en Johanne van Weeghel.
Zondag 2 juni: Bram van Ittersum, mw. S. Hoekman en Irma van Ittersum.
Stinskids
Zondag 26 mei
Onderbouw: Cynthia en Bea
Middenbouw: Jannie en Linda
Bovenbouw: Eline

Zondag 2 juni
Onderbouw: Gerrietta, Ascha en Gayer
Middenbouw: Lucie en Jenny
Bovenbouw: Elke

Agenda
Zondag 26 mei:
Tienerdienst 9.30 uur in het keldertje
Maandag 27 mei: Algemene Kerkenraad 19.30 uur
Woensdag 29 mei: 15.00u Huwelijksdienst Tom en Esra Lutherse Kerk Kampen
Woensdag 29 mei: 19.00 uur viering bij de Maria-kapel, Veecaterweg 3
Donderdag 30 mei: 9.30u Gezamenlijke Hemelvaartsdienst in Open Kring
De zondagsbrief van 2 juni 2019 wordt gemaakt door: Ria Hollander  zondagsbrief@stinskerk.nl
 038-4227251. 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.

