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Inzameling van de gaven: 1 : Diaconie
2 : De kerk
Bij de deur: Onderhoud orgels
Blemen Gaan namens de gemeente naar: Fam. Dekker en naar de fam. Esselink.
Attenties zijn gebracht bij Klaas van der Sluis, fam. Richter, fam. Zondervan, fam. V.d. Weerd en bij
mevr. Maat.

--------------------------------------------------------------Welkom
Van harte welkom in de Stinskerk. Vanmorgen ga ik voor en vanavond om 19.00u in Westenhage is ds.
E. van ’t Slot de voorganger.
Volgende week is in de ochtend (9.30u!) ds. van Maanen voorganger. ’s Avonds om 19.00u leidt Lida
Brugmans de Johan de Heer zangdienst in de Stinskerk. Er is dan geen dienst in Westenhage.
Liturgie
Lied voor de dienst; LB(2013) 25a; ELB 362: 1, 2 en 3; Lezing: Lucas 13: 1-9; Gez. 172: 1, 2 en 4;
Lezing: Rom. 5: 1-11; ELB 233: 1, 2 en 7; Gez. 448: 1 en 4. Thema: ‘Extra tijd’.
Bij de tijd
Dit weekend gaat de zomertijd in. Vanaf volgende week beginnen de diensten in de Stinskerk weer om
9.30u.
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
Meeleven
Een groet voor ieder die deze Zondagsbrief leest. We denken aan zieken en aan hen die zorgen
hebben. We mogen dankbaar zijn dat er in de gemeente de gebedskring is. Elke 2 weken komen ze bij
elkaar, om te bidden voor deze mensen. En voor alles wat er in de wereld speelt.
We denken ook aan hen die mantelzorger zijn. Soms 24 uur. Wat niet gemakkelijk is. Soms kan het
zelfstandig wonen niet meer. Opname in verpleeg-of verzorgingshuis wordt dan werkelijkheid.
Dankbaarheid is er bij Klaske en Jan Zondervan. Goede berichten mocht Klaske ontvangen.
We denken aan dhr. Dekker. Zorgen zijn er vanwege zijn gezondheid. Onderzoeken zijn nog bezig. We
wensen hem en zijn vrouw sterkte in deze tijd.
Ook denken we aan Marinus v.d. Weerd en zijn vrouw. Geen hoopvolle berichten ontvingen zij
afgelopen week.
We proberen zo mee te leven met alle mensen, ook met hen hier niet bij name genoemd.
Heer geef ons moed en doe ons gaan, door Uw liefde en trouw geleid.
VEERTIG DAGEN.
Woorden van Jezus, gaan veertig dagen met ons mee.
vergezellen ons denken en ons doen
veertig dagen aan één.
Alles wat over ons geschreven is
Gaat Gij volbrengen in de veertig dagen.
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Ons is een loflied in de mond gegeven
sinds Gij de weg van ‘t offer zijt gegaan.
Geertje de Graaf,  038-4210188,  kdegraaf@ziggo.nl

In memoriam
Het ontluiken van de lente, luidde het einde in van jouw winter.
Op 23 maart is overleden in de leeftijd van 84 jaar Aaltje van 't Land-van Erven.
Zij werd geboren in Zwollekerspel op 15 juli 1934.
Sinds 2000 was ze weduwe van Kasper van 't Land. De laatste jaren woonde ze in Westenhage.
Ze woonde er met veel plezier. Haar kinderen en kleinkinderen betekenden heel veel voor haar.
Haar gezin was haar alles. De herdenkingsdienst heeft plaats gehad op 28 maart vanuit De Stinskerk,
waarna ze naar haar laatste rustplaats is gebracht op begraafplaats "Voorst".
Vanuit De Stinskerkgemeente is er kaart gestuurd met het lied "Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet, of
het helder licht geeft of ook bijna niet. Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn, jij in jouw klein hoekje en ik
in het mijn!
Misschien een lied van herkenning van vroeger.
We wensen haar kinderen en kleinkinderen sterkte en kracht nu ze hun moeder en oma moeten
missen. Ook denken we hierbij aan haar zus, mevr. G. van Erven-van Erven.
Deurcollecte 31 maart: Onderhoud orgels
Een eerbiedwaardig instrument, zo mag je een kerkorgel best noemen. Voor veel gemeentelezen is het
onlosmakelijk verbonden met de kerkdienst, met de lofzangen ter ere van onze God. Orgelmuziek is
traditie, maar ook eigentijdse beleving, zeker als het goed wordt bespeeld. In alle kerkgebouwen van de
Protestantse Gemeente beschikt de gemeente over een orgel, het een wat ouder en (nog)
eerbiedwaardiger dan het ander. Wat waarde heeft moet onderhouden worden en dat kost geld.
Vandaar het verzoek om ook de derde collecte van vandaag, die zeer waarschijnlijk door de
inspirerende klanken van het orgel wordt begeleid, met klinkende munt te gedenken.
Namens de diaconie Freddy Mijnheer
Help de slachtoffers van de cycloon Idai
In Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn miljoenen mensen getroffen door de cycloon Idai.
Zij hebben dringend voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen nodig.
Communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Gehele dorpen zijn
overstroomd. Hulpverleners redden mensen die op daken zijn gaan schuilen en in bomen zijn
geklommen om niet in het water terecht te komen.
De diaconiecollecte van zondag 14 april, is bestemd voor de hulp aan de slachtoffers van deze ramp.
Mogen we op u rekenen?
Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle.
Uw gift kunt u ook overmaken op rekeningnummer NL12RABO 0373 7399 66 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Zwolle o.v.v. Hulp slachtoffers Idai.
Kerkbalans 2019 Geef voor je Kerk!!
De uitslag van de actie Kerk Balans 2019 is binnen! De totale opbrengst voor de PGZ-Zwolle is dit jaar
€ 1.206.729 ten opzichte van 2018 is dit vrijwel gelijk.
Voor de Stinskerk is € 99.527 toegezegd, ten opzichte van 2018, toen we € 106.147 toegezegd hebben
gekregen, een daling van € 6.650 (= minus 6,24%. Het gemiddeld toegezegde bedrag per reactie is iets
hoger dan die van de voorgaande jaren, ongeveer € 202, vorig jaar was € 197. De daling wordt dus met
name veroorzaakt door de daling van het aantal reacties (487 dit jaar t.o.v. 533 in 2018), en de
belangrijkste oorzaak daarvan is een daling van het aantal verzonden kerkbalans formulieren a.g.v.
minder leden.
Volgens de exploitatiebegroting van de PGZ komt de Stinskerk dit jaar bijna € 30.000 te kort, dit wordt
aangevuld uit de totale begroting van PGZ. (daarbij is al rekening gehouden dat de koster voor een half
jaar in de begroting zit en kerkelijk werker uit het vermogen van PGZ wordt betaald).
We noemen ter vergelijking de opbrengst van 2015: de Stinskerk mocht toen € 123.000 aan Kerk
Balans ontvangen! We noemen dit bedrag omdat we dit als Stinskerk minstens nodig zijn om de
komende jaren de exploitatie in de plus af te sluiten (hierbij overigens al rekening houdend met de
lagere doorbelasting van de centrale overhead kosten a.g.v. de doorvoering van de besluiten uit het
project Heilige Huisjes).
En… in de plus afsluiten is absoluut noodzakelijk om de Stinskerk in Westenholte te houden!

Met het huidige aantal reacties van 487 op de kerkbalans (van de 675 enveloppen), betekent dat dat we
gemiddeld per reactie ca. € 50 per jaar meer moeten gaan geven om de Stinskerk ook voor de
toekomst open te houden (dat geldt ook voor de genen die niets of heel weinig hebben gegeven).
De komende tijd zullen we nog meer aandacht aan besteden aan begrotingszaken. Op de Website van
de Stinskerk kunt u de complete cijfers van de actie Kerk Balans 2019 vinden. U vindt hier meer
informatie over de resultaten van kerkbalans.
We willen u weer hartelijk danken voor uw financiële bijdrage!!
Namens de kerkrentmeesters, Bert Kamerman
Organisten en pianisten gezocht
U hebt ongetwijfeld gelezen of gehoord over de problemen met de gezondheid bij twee van onze
organisten. Wij wensen hen veel sterkte toe.
De groep muzikanten is hierdoor eigenlijk te klein geworden, ze moeten vaker spelen in de Stinskerk of
Westenhage. We proberen nieuwe muzikanten te vinden die met orgel en piano uit de voeten kunnen.
Kent u ook iemand die kan spelen, of kunt u zelf spelen, laat dat dan weten aan de coördinator van de
organisten Rypke Paulusma. Al vast bedankt voor het meedenken.
Vriendelijke groet, Bert Kamerman
Bijbelgespreksgroep
Dinsdagmorgen 2 april 2019 is er weer een bijeenkomst van de bijbelgespreksgroep. We gaan het
hoofdstuk over bidden vanmorgen afsluiten. We gaan in de bijbel lezen uit het boek Exodus. In Exodus
33 vers 11 staat dat God met Mozes sprak als met een vriend. Als je zo met God kunt praten is bidden
toch heel gewoon. Zo zijn onze gesprekken ook heel gewoon. We laten in onze gesprekken de taal van
ons hart spreken en dat maakt onze ontmoeting heel bijzonder. Dinsdagmorgen om kwart voor tien
staat de koffie klaar. U bent welkom.
Gerrit Zwakenberg
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 StinsContaKtdienstcommissie.
Van de ZWO-commissie
Snuffelmarkt
Op zaterdag 13 april van 9.00-12.00 uur houdt de ZWO-commissie een snuffelmarkt voor het project Bij
Bosshardt. Als u bruikbare spullen voor ons heeft kunt u die op vrijdagmiddag 12 april af geven in de
Stinskerk van 15.00 – 17.00 uur. Wij horen graag welke spullen u wilt aanbieden. Dit mag telefonisch
maar ook op de mail. Dan krijgen wij een goed overzicht wat er is en kunnen wij beter inschatten hoe
we de snuffelmarkt kunnen inrichten. Vriendelijk verzoek om geen stoelen, kasten, wandmeubels, tv’s
en knuffels aan te bieden. Wie koek of cake wil bakken voor bij de koffie/thee: graag! Ook uw baksels
kunt u op vrijdagmiddag naar de kerk brengen.
Wij ontmoeten u graag op 13 april
Namens de ZWO-commissie: Lieneke Zwakenberg  038-4214895 en Frouwien Rose
( zwo@stinskerk.nl)
Paasgroetenactie
Op zondag 31 maart worden na afloop van de ochtenddienst kaarten uitgedeeld die u naar gevangenen
kunt sturen. Bij de dubbele kaarten is het de bedoeling dat u op beide kaarten een postzegel plakt,
zodat de ontvanger ook zelf een kaart kan sturen. Zet alleen uw naam bij de afzender en geen verdere
adresgegevens. Als u de kaart uiterlijk 9 april in de brievenbus stopt, komt 'ie nog op tijd aan.

Paaseitjes
In de hal van de kerk staat een mandje met paaseitjes. Deze zijn te koop voor 2,50 euro per zakje. De
opbrengst gaat naar het lopende project, Bij Bosshardt.
Zendingsbussen
Nogmaals vermeld dat de opbrengst van de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk ook voor het
project van de ZWO-commissie is.
Namens de ZWO-commissie, Frouwien Rose
Je bent jong en je wilt wat … - Vrijwilligers gezocht
Het Zonnehuis, verpleeghuis in Stadshagen, is voor de zondagse kerkdiensten op zoek naar een aantal
enthousiaste vrijwilligers. Het is een kleine functie, eens in de maand op zondagochtend een paar
uurtjes. Voor de bewoners van het Zonnehuis is het belangrijk dat die zondagsdiensten doorgaan, maar
dat kan niet zonder helpende handen van gewaardeerde vrijwilligers.
In de kerk hangt een poster waarop de advertentie verder uitgewerkt staat. Komt u niet in de kerk, maar
wilt u wel de advertentie zien, dan kunt u een mail sturen naar: Gertine Prins, geestelijk verzorger in het
Zonnehuis g.prins@zgijv.nl O.v.v. ‘Je bent jong en je wilt wat.’
Vieringen in april in de Grote of Sint-Michaëlskerk, let op diverse aanvangstijden
Tijdelijk krijgen de vieringen klank en kleur in de intieme ruimte van het Hoogkoor, vanwege de verbouw
van de kerk die enige maanden zal duren. Tot en met Pasen lezen we in elke viering uit het
Johannesevangelie.
7 april 16.30 uur Michaëlsviering Vesper, liturgen ds. Harm Bousema en Harry Steenbergen
14 april 19.30 uur Johannes Passion in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek
19 april 21.30 uur Goede Vrijdag Passie
21 april 16.30 uur Pasen, Michaëlsviering m.m.v. Michaels cantorij. Voorganger ds. Margo Jonker
28 april 16.30 uur Beloken Pasen, Michaëlsviering Vesper, liturgen Margrieta de Boer en Robert
Kanning
Bloemendienst
Zondag 31 maart
Zondag 7 april

Mw. Paulusma
Mw. Janny van Gerner

Oppasdienst
Zondag 31 maart : Lusanne van Otten, Gesina Bosma en Johanne van Weeghel.
Zondag 7 april : Alissa Bos, Margriet Bruins en mw. S. Hoekman.
Stinskids
Zondag 31 maart
Onderbouw : Gerrietta, Ascha en Gayer
Middenbouw : Jannie en Esra
Bovenbouw : Eline

Zondag 7 april
Onderbouw : Cynthia en Bea
Middenbouw : Lucie en Jenny
Bovenbouw : Elke

Agenda
Dinsdag 2 april : 20.00u ZWO commissie
Donderdag 4 april: 17.00-18.00u Inloop
Donderdag 4 april: 20.00u Volwassencatechese, Veronicaweg 1
De zondagsbrief van 7 april 2019 wordt gemaakt door: Pop van Gelder  zondagsbrief@stinskerk.nl
 4213511. 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.

