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 28 april

 0384212614
 0383374368
 0645135706
 0612639287
Nr: 1919

09:30 uur Gezamenlijke dienst
met de Open Kring
Voorganger:
ds G. de Goeijen, Den Ham
Organist/pianist
mw. D. v.d. Kolk
e
e
Inzameling van de gaven: 1 : Diaconie
2 : De kerk

Stinskerk

www.stinskerk.nl
19.00 uur WH

ds J.H. van Wijk, Windesheim
dhr. B. v.d. Linde
Bij de deur: Diaconale Noodhulp

Bl
emen gaan als groet van de gemeente naar familie Henk Peters en naar mevrouw Betsie Fiks.

----------------------------------------------------------------------Welkom
Van harte welkom in de Stinskerk bij deze gezamenlijke dienst. Voorganger is vanmorgen ds. de Goeijen. In
Westenhage leidt vanavond ds. van Wijk de bijeenkomst.
Volgende week zondag gaat in de Stinskerk ds. Dankers voor. ’s Avonds in Westenhage wordt de bijeenkomst geleid
door G. Cleveringa.
Bij de tijd
Wat is het betekenisvol juist deze zondag, met Pasen in de rug, een gezamenlijke dienst te vieren. De liefde waarmee
Gods Zoon het offer van zijn leven bracht overstijgt vele grenzen. Zijn groet bij verschijning aan zijn leerlingen ‘Vrede
zij u!’ doet die grenzen al helemaal verbleken. Gezegende dienst en ontmoeting met elkaar gewenst.
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.
Goede en gezegende zondag gewenst. ds. Gerlof van Rheenen
Meeleven
Wat mochten we afgelopen zondag een prachtige kerkdienst meemaken. Een volle kerk. Ieder heeft soms zo zijn
eigen plekje in de kerk. Maar er waren heel veel mensen deze Paasmorgen. Zo kon het gebeuren dat er iemand
aansluit in de rij, die altijd ergens anders zit. Fijn om zo dan soms even een klein gesprekje te hebben omdat dat er
anders niet van komt. U zij de glorie Opgestane Heer. Zo denken we in onze gebeden aan hen die ziek zijn. Niet
weten wat de toekomst zal brengen. We noemen ook hen die eenzaam zijn, zij die zorgen kennen, zij die alleen
verder moeten in het leven. God werkt soms ook door mensen heen om deze mensen niet te vergeten. We denken
aan Alie Selles die wacht op een knieoperatie. Ze heeft veel pijn en door complicaties nog de vraag of de operatie wel
door kan gaan. Voor Alie een zware tijd. Niet zonder zorgen. Ga met God en Hij zal met je gaan. We hopen dat je dit
mag ervaren.
Zondag een gezamenlijke dienst met De Open Kring. Dank aan de baksters die wat lekkers hebben gebakken voor bij
de koffie.
In de komende tijd zien we veelvuldig de vlaggen wapperen. Met gedachten van blijheid, maar ook met gedachten
aan oorlog en leed.
Rood, wit, blauw en oranje
zijn de kleuren van de vlag
als we kleur bekennen
kleuren zij je dag.
Rood verkondigt liefde, maar ook strijd.
Wit is een blijk van vreugde, waarheid, tederheid.
In blauw zien we kalmte, oprechtheid en verstand.
God reikt vanuit de hemel
naar jou zijn Open Hand.
Oranje gloeit van boven en wil haar warmte geven!
We wensen jou een kleurrijk toekomstig Koningsleven.
Geertje de Graaf, 038-4210188. E-mail kdegraaf@ziggo.nl
Zondag 28 april: Diaconale noodhulp
Er zijn in ons welvarende land nog steeds teveel mensen die langdurig moeten zien rond te komen van een inkomen
onder het minimum. Ook in Zwolle. Sommigen moeten lang wachten op de toekenning van een uitkering, terwijl ze
vaak al flink in de schulden zitten. Uitgerekend dan gaat de wasmachine of de koelkast kapot. Het diaconaal

noodfonds kan in zo’n geval bijspringen. Zo kan worden voorkomen dat mensen dieper wegzakken in de armoede.
Helpt u mee het diaconale noodfonds gevuld te houden? Dan kunnen we tegelijkertijd werken aan een meer
structurele aanpak van armoede, samen met andere instanties.
Namens de diaconie Freddy Mijnheer.
Voorjaarsactie Diaconie
Deze en komende week worden de enveloppen van de voorjaarsactie van de Diaconie bij u bezorgd. Dit jaar is de
opbrengst van deze collecte bestemd voor het Diaconaat in Zwolle. De Diaconie wordt steeds vaker benaderd voor de
nood in onze eigen stad. Graag wil de Diaconie initiatieven (blijven) ondersteunen zoals vakanties voor kinderen en
volwassenen die om financiële redenen niet op vakantie kunnen, koffiemorgens voor mensen die weinig contact
hebben, of voor mensen die door pech of ziekte even niet in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. Dit
werk willen we met uw hulp voortzetten. De actie voor het Werelddiaconaat die in voorgaande jaren hiervoor was
bestemd, is verschoven naar het najaar. Alvast hartelijk dank voor uw aandacht voor de voorjaarsactie.
Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle
Gezamenlijke kerkdienst Zonnehuis en Open Kring op 12 mei: aanvang 10:30!
Op zondag 12 mei houden we onze jaarlijkse viering gezamenlijk met het Zonnehuis. Let op hiervoor geldt
een afwijkende aanvangstijd!
Mooi om op deze wijze onze verbondenheid in geloof samen te vieren. Er is kinderkring en kinderoppas.
Twee vragen om concrete bijdrage:

extra vrijwilligers: om de bewoners op te halen en terug te brengen. Er is al een vaste groep uit de
Open Kring, u kunt zich bij hen aansluiten. Wilt u dan voor instructie om 09:30 in de Plaza van het
Zonnehuis komen (ingang via Zonnehuis), achter in de Plaza is een verzameltafel, waar de
vrijwilligers eerst samenkomen.

cake bakken (geen taart): we vragen u om een cake/of kruidcake te bakken en gesneden aan te
leveren op zondagmorgen, voor de dienst, aan het buffet van de Open Kring. Graag wel opgeven,
dan weten we hoeveel.
Vragen en opgave bij Hans van Eerbeek (038 4202809/ j.van.eerbeek@hccnet.nl)
Sportweek Sonrise Westenholte
Van 29 april tot 3 mei organiseert Sonrise een sportweek voor kinderen en jongeren in Westenholte. Tijdens deze
sportweek wordt er natuurlijk gesport, maar zijn er ook veel gesprekken en delen de teamleden over het evangelie.
Sonrise is voor alle kinderen en jongeren, maar richt zich allereerst op degene die Jezus nog niet kennen. Wilt u
meebidden dat het licht van Jezus deze week nog meer zal worden verspreid in Westenholte? Daarnaast bent van
harte uitgenodigd om een keer langs te komen voor een gesprek of een kop koffie.
De activiteiten zullen plaatsvinden tussen 14-16u en tussen 19-21u op het veldje tegenover het Anker (14-) en in het
Stinspark (12+). Voor vragen, opmerkingen en/of ander contact: freekvdberg@outlook.com
Samen lekker eten
U kunt zich opgeven voor de Stinsmaaltijd van donderdag 16 mei 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,--; 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 12 mei, via de commissie of per e-mail tot en
met maandag 13 mei. We heten u graag welkom op donderdag 16 mei.
Groeten, de stinsmaaltijdcommissie:
Sylvia Eikenaar (4203533), Tiny de Vries (4218743),Geertje de Graaf (4210188), Stijn van de Wetering (4220997)
stinsmaaltijd@stinskerk.nl
Boemendienst:
28 april: Mw. Heldoorn; 5 mei: Mw. Hendriks.
Oppasdienst:
28 april: Janetta Gaasenbeek, Sam Schaapman, Isa Wennemers.
5 mei: Berinke Koersen, Nienke Koersen, Jenny Ruitenberg.
Stinskids:
28 april: Onderbouw: Gerrietta en Ascha/Gayer; Middenbouw: Jannie en Esra; Bovenbouw: Eline.
5 mei: Onderbouw: Cynthia en Bea; Middenbouw; Lucie en Jenny; Bovenbouw: Elke.
Agenda:
30 april: 20.00 uur: Kleine kerkenraad.
2 mei: 17.00-18.00 uur: Inloop.
De zondagsbrief van 5 mei 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.

