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Zondag 6 november           10:00 uur                                19.00 uur Westenhage  
Voorganger:                         dhr. J. Knol                              ds E. van ‘t Slot 
Organist/pianist                    dhr. H. Kamphof                      mevr F. Rose               
Inzameling van de gaven:    1

e
: Diaconie            2

e
: De  kerk          Bij de deur: Zending / GZB 

Blemen  Gaan namens de gemeente naar: mevrouw Leida van Spijker na het overlijden van haar man Henk van 
Spijker en naar de heer Gerrit Bruins voor zijn 91e verjaardag. Attenties zijn gebracht bij mevrouw Hennie Oosterlaar 
en Regina Mijnheer. 
De bloemen van zondag 30 oktober zijn gebracht bij mevrouw Dinie Kamerman en mevrouw Jo Lammersen. 
Op Dankdag is de mand met fruit en groente gegaan naar Jeroen Knol. 
Ook is er een fruitmand gebracht naar Het Zonnehuis, Westenhage en de Venus. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Welkom! 
Fijn dat u/jij deze zondagsbrief leest! Via deze zondagsbrief geven we berichten aan elkaar door en leven we met 
elkaar mee. Vanmorgen gaat Jeroen Knol voor in de jaarlijkse ZWO-dienst. In de avond is er weer dienst in 
Westenhage. Ds. van ’t Slot leidt deze dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Volgende week zondag 
vieren we in de Stinskerk het Heilig Avondmaal. Deze dienst hoop ik voor te gaan. We wensen elkaar bemoedigende 
diensten toe die ons leven met God de Heer versterken. 
Bij de tijd: donderdag 10 november ‘Dag van de mantelzorg’  
Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we aandacht aan elkaar besteden. Bij mantelzorg lijkt dat misschien helemaal zo, 
omdat het vaak om een gezins- of familielid gaat die zorg ontvangt. Toch ligt het bij mantelzorg anders. Mantelzorg is 
geen vanzelfsprekende vorm van vrijwilligerswerk. Vaak is er weinig keus wat je wel en niet doet en hoeveel tijd je 
besteedt. Mantelzorg is over het algemeen iets wat je ‘overkomt’. Het is zorg dragen voor iemand wie je lief is, maar 
dat tegelijk veel verder gaat dan gebruikelijke hulp of even een klusje doen. 
Voor mantelzorgers is het essentieel dat ze gezien worden. Het Diaconaal Platform van onze kerk vraagt daarom 
aandacht voor deze dag. Een mantelzorger een compliment geven of een attentie aanbieden kan groot verschil 
maken. Als je waardering en erkenning ontvangt kun je het beter volhouden.   
Omzien naar elkaar (vervolg) 
In de zondagsbrief van 16 oktober schreef ik over onze pastorale organisatie. Pastoraal bezoekers, pastoraal 
ouderlingen, een kerkelijk werker en ikzelf als predikant geven vorm aan het omzien naar elkaar van ons samen 
gemeente-zijn. Afgelopen week kwamen we bij elkaar om ons nog eens weer te bezinnen op wat pastoraat nu 
eigenlijk is en hoe we onze inspanningen zoveel mogelijk op elkaar kunnen afstemmen. Tegelijk hebben we 
uitgesproken dat we niet ‘dekkend’ actief zijn, op de manier dat we ieder gemeentelid in beeld hebben en weten wat 
er speelt. Daar hebben we te weinig handen voor. De tijd van jaarlijks bezoek van ouderling en/of predikant ligt 
overigens ook achter ons. Daar hebben velen van ons geen behoefte meer aan. Maar áls er dan iets speelt, dan 
willen we wel met elkaar meeleven. Dit vraagt communicatie van beide kanten. Als er dus iets is gebeurd of je zit 
ergens mee of je wilt graag een gesprek of bezoekje… laat het weten.  
Ontmoetingskring over ‘Twijfel’ 
Donderdag 10 november a.s. komt ontmoetingskring Geloven.nu weer bijeen. We ontmoeten elkaar  rond de Bijbelse 
brief van Jakobus. We lezen het eerste hoofdstuk en praten door over ‘twijfelen’. Achtergrondinformatie biedt het 
boekje ‘Leef je geloof’ (programma 3). Welkom om mee te doen! Ook voor gewoon een keertje proberen. Donderdag 
om 20.00u in de Stinskerk. 
Bereikbaarheid en contact 
Op maandag, dinsdag en donderdag ben ik zoveel mogelijk in Westenholte. Het beste bereikbaar ben ik in de ochtend 
van 9.00-9.30u via de kerktelefoon (038-4212614) of thuis (038-3374368). Mailen kan altijd via 
predikant@stinskerk.nl. 
Een gezegende zondag en goede week gewenst. De Heer zij ons allen nabij.   
     Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen 
 
In Memoriam Hendrik van Spijker 
*4 februari 1942 – †9 oktober 2022 
Na een periode van afnemende gezondheid kwam op zondag 9 oktober jl. een einde aan het aardse leven van Henk 
van Spijker. Henk mocht de leeftijd van 80 jaar bereiken. De dankdienst voor het leven vond op vrijdag 14 oktober 
plaats in de Kandelaar in ’s Heerenbroek. Aansluitend hebben we het lichaam van Henk naar begraafplaats Voorst in 
Westenholte overgebracht, begeleid door een tiental ruiters.  
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Henk werd geboren in Wilsum. Hij was de tweede in een gezin dat 13 kinderen zou gaan tellen. Na de 
landbouwschool gevolgd te hebben werkte hij al jong in het loonbedrijf van een oom. Henk was een periode melkrijder 
en begon op een gegeven moment voor zichzelf. Zijn talent om te plannen en te regelen kwam hem goed van pas. 
Altijd dacht Henk in oplossingen en niet in problemen. Henk ontmoette Leida via de kerk. Zij trouwden in 1966 en 
kregen samen 5 kinderen. Zoon Willem mocht maar enkele dagen leven. Dat gaf veel verdriet. Ook het verongelukken 
van Henk zijn oudste broer had veel impact. Toch bleef Henk een positief gestemd mens die het beste ervan 
probeerde te maken. Naast zijn werk ontwikkelde Henk een passie voor paarden. Jarenlang was hij voorzitter en later 
erelid van de rijvereniging, waar hij zelfs nog met het toneel meespeelde. Verder was Henk actief voor de kerk in Zalk 
bij de Diakonie. Het geloof betekende veel voor Henk. Dat kwam tot uiting in zijn passie voor het zingen van liederen 
van Johan de Heer.  
Een markant mens was Henk van Spijker. Recht door zee, stipt in het nakomen van afspraken, een tikkeltje 
eigenzinnig, maar tegelijk ook echt een mensenmens. Graag mocht hij een praatje maken. Hij was zorgzaam en gek 
op zijn gezin, de aangetrouwde kinderen en de kleinkinderen. We wensen Leida en de familie kracht en rust toe na 
een intensieve periode van zorg. De Heer is nabij.  
       Ds. Gerlof van Rheenen 
 
Meeleven 
Welkom vanmorgen aan iedereen hier in de kerk samengekomen. Hier samen gekomen rondom Gods Woord. Ook 
een welkom aan de luisteraars thuis op die manier met de dienst verbonden. 
Vandaag ZWO dienst. Aktie schoenendoos zal vast mooie versierde dozen laten zien met een inhoud voor kinderen 
die hier erg blij mee zullen zijn. 
We denken aan de zieken die er zijn in de gemeente en ook denken we aan hen die zorgen kennen. 
We danken voor verjaardagen en goede uitslagen. 
Noemen de naam van de heer Albert Bakker. Wordt op dit moment bestraalt om de pijn te verzachten. 
Kracht voor elke nieuwe dag gewenst. 
Rypke Paulusma is dinsdag geopereerd aan een dubbele ablatie aan zijn hart in één keer. Deze ingreep is technisch 
goed verlopen. Zijn hart zal hiervan moeten herstellen. Dus rustig aan. Sterkte gewenst bij verder herstel. 
Berichten van overlijden. 
Er zijn 3 berichten van overlijden te vermelden. 
Op 9 oktober 2022 is overleden Joke Samson-Meyberg in de leeftijd van 65 jaar. 
     18 oktober 2022 is overleden Harry van Dalfsen in de leeftijd van 72 jaar. 
      21 oktober 2022 is overleden Gerritje Boeve in de leeftijd van 70 jaar. 
Vanuit De Stinskerkgemeente is er aandacht aan geschonken in de vorm van een roos en een kaartje. 
We wensen degene die achterblijven kracht voor elke nieuwe dag. 
Afgelopen maandag was er een vergadering van het Pastorale Team samen met ds. Gerlof van Rheenen en Jeroen 
Knol en ouderlingen. We kwamen tot mooie gesprekken. 
Ik ben de Goede Herder. Pastoraat is een ontmoeting met mensen. Jezus is de Goede Herder. 
Hij is overal. Dat dit ook voelbaar mag zijn in ontmoetingen. Vandaar dit gedicht. 
 
DE GOEDE HERDER. 
De enige veilige plaats voor een schaap is bij Zijn Herder 
omdat de duivel niet bang is voor zijn schapen. 
Hij is alleen bang voor de Herder. 
Dus vlucht dan van al dat kwaad 
naar Jezus veilige bescherming 
Hij zal ons mensen nooit verlaten. 
   Geertje de Graaf. tel. 038-4210188. e-mail: kdegraaf@ziggo.nl 

Zondag 6 november: ZWO-dienst; Aan tafel - delen we ruimhartig. 
We hebben deze week Dankdag gehouden. We mochten God danken voor alles wat we uit zijn hand ontvangen 
hebben. Op deze zondag willen we dit alles niet voor onszelf houden, maar ook uitdelen! Maar hoe doe je dat, 
ruimhartig delen? Daar denken we over na in deze ZWO-dienst. Een speciaal welkom deze dienst voor nieuw-
ingekomenen. Na de dienst kun u onder het genot van een kopje koffie kennismaken met een deel van de 
kerkenraad. Een goede gelegenheid om (voor het eerst) eens de drempel van de kerk over te stappen. Welkom! 

  

Young & Holy 
Op 27 oktober waren we weer bij elkaar in het Keldertje. Zo vlak voor Allerheiligen en Allerzielen en ook al richting 
Eeuwigheidszondag hielden we ons deze avond bezig met het thema 'Leven na de dood'. Hoe kijk jij daar tegenaan? 
En wat zegt de Bijbel daarover? 
De volgende keer is 10 november. Dan spelen we Sirkelslag, een spel waarbij het draait om creativiteit, inzet en 
teamspirit. Het thema is 'Aan tafel'. Wie nodig je igenlijk allemaal uit aan tafel? Ook mense die je misschien niet goed 
kent en/of uit een ander land komen? Door Sirkelslag te spelen, ontdekken we verder tekijken dan onze eigen 
vrienden en open te staan voor wie er op ons pad komt. Om 19.45u voor iedereen van 12 t/m 16 jaar. 
     Jeroen Knol 
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Zondag 6 november: Zending/GZB 
Ooit zijn de leerlingen van Jezus op weg gezonden met de opdracht om overal het Evangelie te verkondigen. Die 
boodschap raakt maar niet uitgewerkt. Integendeel: telkens opnieuw is het nodig ons de goede boodschap te binnen 
te brengen én uit te dragen. Wij hebben het heil niet in handen, wij krijgen het ook aangereikt. De kerk begint telkens 
opnieuw. Dat is zending: dat mensen over en weer, in alle werelddelen, elkaar bepalen bij Gods trouw aan ons, alle 
dagen, tot aan de voleinding van de wereld.  
 
Bijdrage Tienerdienst aan het werk van Stichting Matunkha 
De afgelopen tijd hebben we in de Tienerdienst gecollecteerd voor Stichting Matunkha. Het Matunkha centrum in het 
noorden van Malawi is opgericht voor de meest kwetsbare kinderen van het platteland van Rumphi, waaronder veel 
weeskinderen. Door onderwijs en het praktisch ondersteunen van de families en gezinnen waarin deze weeskinderen 
wonen, biedt het centrum de mogelijkheid om aan armoede te ontsnappen en zelfvoorzienend te worden.   
Dit hebben we onlangs afgesloten en het totaalbedrag van € 50,-  is overgemaakt. Op voorstel van de tieners gaan de 
collecte-opbrengsten dit seizoen naar KWF Kankerbestrijding.  
    Namens de Tienerdienst, Petra en Adriaan 
 
Theologisch Eetcafé  
Samen aan tafel en met elkaar in gesprek. Dit seizoen bieden verschillende kerkgebouwen te Zwolle ruimte en tijd. 
Het thema is ‘De zeven werken van barmhartigheid’. Weet je welkom op woensdag 9 november in de Oosterkerk! 
Deze keer is justitiepastor Maaike Broeksema gast aan tafel om met mede-eters in gesprek te gaan over 
‘Gevangenen bezoeken’. Eet, luister en praat mee! Weet je welkom, maar geef je van te voren op! 
Tijd:   18:00-19:30u (inloop vanaf 17:30u)  
Plaats:   Zalencentrum Bagijnehof van de Oosterkerk 
Kosten:  € 7,50 pp incl. vegetarische maaltijd 
Aanmelden: Uiterlijk zondag 6 november via eetcafepknzwolle@gmail.com 
Gastvrouw: Ds. Nelleke Eygenraam 
Informatie: dseygenraam@adventskerk.nl 
 
Zwolle deelt warmte 
Met ‘Zwolle deelt warmte’ vragen we uw/jouw aandacht voor mensen die door de stijgende energiekosten niet 
meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. Het is een initiatief van de Commissie Gezamenlijke 
Kerken.  
We zorgen voor financiële ondersteuning voor de mensen die dit het meeste nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan 
leefgeld voor een aantal dagen, zodat mensen boodschappen kunnen doen. Deze ondersteuning door de Commissie 
Gezamenlijke Kerken is voor de korte termijn, totdat er langdurige ondersteuning door een andere organisatie of de 
gemeente Zwolle geboden kan worden.  
Noodfonds 
De Commissie Gezamenlijke Kerken is een kerkelijk noodfonds van meerdere diaconieën van Zwolse kerken dat al 
sinds 1988 bijdragen verleent aan inwoners van Zwolle die niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen 
voorzien. De Diaconie van de Protestantse Gemeente is de penvoerder.   
Help ook mee! 
We vragen u/jou om een financiële bijdrage te leveren en zo deze hulpactie mogelijk te maken. 
Dit kan via het rekeningnummer NL12 RABO 0373 7399 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle, o.v.v. 
‘Zwolle deelt warmte’.  
Deze actie wordt mede ondersteund door het Diaconaal Platform Zwolle. 
      Alvast hartelijk dank! 
 

Bedankt 

Hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen en de vele felicitaties en kaarten die wij mochten ontvangen voor 
ons 55 jarig huwelijk.  Piet en Roelie ten Brinke 

Bedankt Stinskerkgemeente! 

Middels deze weg willen wij u heel hartelijk bedanken voor de opbrengst van de Werelddiaconaat collecte voor Zorg 
voor Afrika.De opbrengst was € 87,15. Uw bijdrage zal worden besteed aan het kopen van voedsel voor de 
allerarmsten in Kenia. 
  Een hartelijke groet namens de stichting Zorg voor Afrika, Gert Jan en Marianne van den Bosch 

 
Viering in de Grote of Sint Michaëlskerk. NB. Eenmalig gewijzigde aanvangstijd, 19.00 uur 
Zondag 6 november 19.00 uur Michaëlsviering. Vg. ds. Bert Aalbers, cantor Johannes Dijkstra. Thema: Psalm 23. 
Zie www.michaelsvieringen.nl 
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Niet vergeten, Dag van de mantelzorg 

 
Op donderdag 10 november is het weer ‘Dag van de mantelzorg’.  
 
Mantelzorg, het lijkt zo vanzelfsprekend, zo vanzelfsprekend om er dan ook maar geen aandacht aan te besteden. 
Het is toch wat anders. 
Wat is mantelzorg nu of wat is het niet? Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk waarbij je een keus hebt om het wel of 
niet te doen of waarin je zelf bepaalt hoeveel je doet en hoeveel tijd je erin wilt steken. 
Mantelzorg is wat we vaak horen ‘dat het je overkomt’. Het wordt ook wel gedefinieerd als ‘als hulp aan iemand in je 
omgeving die verder gaat dan de gebruikelijke hulp of even een klusje doen. Het is zorg voor iemand die bijvoorbeeld 
een psychische of lichamelijke beperking heeft’. Het is zorgen voor iemand wie je lief is. 
In de Swollenaer van 5 oktober jl. was een artikel geplaatst van een moeder die de zorg heeft voor een zoon met de 
diagnose Asperger. Zij zegt: ‘het is niet altijd makkelijk, er zijn allerlei regelingen. Maar toch is het fijn dat ik dit kan 
doen voor mijn zoon. Mantelzorgen vraagt energie. Het is fijn dat anderen dat zien en waarderen.’ 
Waardering en erkenning zorgen ervoor dat mantelzorgers het langer kunnen volhouden. Het is ook een waardering 
die ze meer dan verdienen.  
Als Diaconaal Platform Zwolle willen we daarom aandacht vragen voor deze dag. 
 In je persoonlijke en kerkelijke omgeving kun je er aandacht aan geven. Dit kan o.a. door een mantelzorger een 
compliment te geven of een leuke attentie aan te bieden, zodat de mantelzorger merkt dat haar/zijn zorg niet 
onopgemerkt blijft en het ook altijd niet vanzelfsprekend is. 
(Mensen die meer informatie willen over mantelzorg of op zoek zijn naar ondersteuning of advies kunnen bellen met Zwolledoet 
(038) – 422 5200, of kijken op www.zwolledoet.nl/mantelzorg).  

 
Samen lekker eten 
Na een tijd niet meer samen te hebben kunnen eten kunt u zich nu weer opgeven voor de Stinsmaaltijd van woensdag 
16 november 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 13 november, via de commissie of per e-mail 
tot en met maandag 14 november. 
We heten u graag welkom op woensdag 16 november. 
Groeten, de stinsmaaltijdcommissie: 
Sylvia Eikenaar (4203533), Tiny de Vries (4218743),Geertje de Graaf (4210188), Stijn van de Wetering (4220997) 
stinsmaaltijd@stinskerk.nl 

 
Bloemendienst: 
6 november: mw. L. Zwakenberg; 13 november: mw. J. van Spijker. 
Oppasdienst: 
6 november: Berienke, Dennis, Bea; 13 november: Greciella en Casper. 
Stinskids: 
6 november: Onderbouw: Mirande; Midden-bovenbouw: Elke. 
13 november: Onderbouw: Lucie; Midden-bovenbouw: Carlijn en Casper. 
 
Agenda: 
7 november 20.00 uur: Kleine Kerkenraad 
7 november 16.30 uur: Collectemuntenverkoop Stinskerk 
7 november 18.15 uur: Collectemuntenverkoop ‘s Heerenbroek 
9 november 19.30 uur: Wijkrentmeesters 
10 november 20.00 uur: Ontmoetingskring Geloven.nu 
11 november 19.00 uur: Gebedskring 
 
De zondagsbrief van 13 november 2022 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.    
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