
Zondagsbrief 

Adres kerk:  Westenholterweg 19, 8042AE,Zwolle  ( 0384212614                 
Predikant  :  ds.G.C.van Rheenen                           ( 0383374368 
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Rekening   : Diaconie: NL11 RBRB 0693 2974 41        Nr: 2302                 www.stinskerk.nl               

Zondag 8 januari 2023      10.00 uur                            19.00 uur Westenhage  
Voorganger:                         ds. E. van ‘t Slot                 dhr. K. Fredriks 
Organist/pianist                    dhr. H. Kamphof                dhr. H. Kamphof                  
Inzameling van de gaven:    1e: Diaconie      2e: De  kerk          Bij de deur: Wijkkas 
Bl{emen  Gaan namens de gemeente naar: Mevr. Marie Beltman en naar Mevr. Jannie van Gerner.  
Een kaart is gestuurd naar Mevr. M. Goeree van Leussen voor haar 96e verjaardag.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Welkom! 
Fijn dat u/jij deze zondagsbrief leest! Via de zondagsbrief geven we berichten aan elkaar door en leven 
we met elkaar mee. Vanmorgen leidt ds. Edward van ’t Slot de eredienst. Vanavond om 19.00u is er 
weer een samenkomst in Westenhage. Dhr. K. Fredriks is voorganger. Volgende week zondag gaat 
Lida Brugmans, onze voormalig kerkelijk werker, voor. We wensen elkaar gezegende diensten toe.  
 
Bij de tijd: Driekoningen 
Deze zondag wordt in veel kerken het verhaal gelezen van de drie wijzen uit het oosten. Zij zagen in 
hun thuisland een ster opgaan en volgden het licht van deze ster om de koning van de joden op te 
zoeken. Om deze koning eer te bewijzen nemen zij kostbare geschenken mee. Het loopt allemaal 
anders dan verwacht, want dit koningskind blijkt niet in het paleis van het grote Jeruzalem maar ergens 
achteraf in een stal te zijn geboren. Niettemin bieden zij hun geschenken aan: goud, wierook en mirre.  
Deze gebeurtenissen is de kerk een feestdag waard, die de naam Driekoningen draagt, of Epifanie of 
Openbaring van de Heer. De officiële datum voor dit feest is 6 januari. Onze kerk schenkt hier aandacht 
aan op de eerste zondag na 1 januari.  
De betekenis van het feest ligt in de onthulling, het aan het licht komen van de ware identiteit van het 
kind van Bethlehem. De komst van deze oosterse vorsten en hun geschenken onderstrepen dat dit nog 
kwetsbare en afhankelijke kind een koning is, een priester, maar ook een martelaar. Hij zal alles geven 
om zijn missie te kunnen volbrengen: de bevrijding van ons mensen van kwaad en dood.  
Laten wij het kostbaarste wat wij hebben dit Koningskind aanbieden: ons hart, ons vertrouwen.  
 
Doopdiensten 
Ieder kalenderjaar zijn er een aantal zondagen gereserveerd waarin er gelegenheid is voor een 
doopplechtigheid. Voor de komende tijd zijn dit de zondagen 22 januari, 5 maart en 11 juni. De 
voorbereiding bestaat uit een ontmoeting in huiselijke setting en een voorbereidingsbijeenkomst met 
eventuele andere doopouders en jeugdouderling Bianca Lubbers in de kerk. Mocht je overwegen om de 
doop van je kind aan te vragen of heb je het vreugdevolle verlangen om als volwassene gedoopt te 
worden dan is het goed hier tijdig contact over te hebben.  
 
Theologisch Eetcafé  
Samen aan tafel en met elkaar in gesprek. Dit seizoen bieden verschillende kerkgebouwen in Zwolle 
ruimte en tijd. Het thema is ‘De zeven werken van barmhartigheid’. Weet je welkom op woensdag 11 
januari in de Sionskerk. Deze keer is Bert Pierik, beheerder van begraafplaats Bergklooster, gast aan 
tafel om met mede-eters in gesprek te gaan over ‘de doden begraven’. Eet, luister en praat mee! Weet 
je welkom, maar geef je van te voren op! 
Dag/tijd:  Woensdag 11 januari 18:00-19:30u (inloop vanaf 17:30u)  
Plaats:   Sionskerk 
Kosten:  € 7,50 pp incl. maaltijd 
Aanmelden: Uiterlijk zondag 8 januari via eetcafepknzwolle@gmail.com 
Gastvrouw: ds. Hélène Evers 
Informatie: dshevers@sionskerkzwolle.nl 
 
 
 
 

 



Beschikbaarheid 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 
 
Een bericht van overlijden.  
Op 31 december 2022 is overleden Marinus Drost in de leeftijd van 94 jaar.  
Geboren op 12 april 1928 in Zwollekerspel. Sinds 2011 weduwnaar van Aleida Christina Luten.  
Marinus was een zorgzame vader, trotse opa en overgrootvader.  
Vanuit De Stinskerkgemeente wensen wij de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen sterkte in 
deze dagen van afscheid nemen.  
De afscheidsdienst heeft vrijdag 6 januari plaats gevonden in De Stinskerk. Aansluitend heeft de 
begrafenis plaatsgevonden op begraafplaats Voorst.  
 
Meeleven  
We groeten iedereen hier in de kerk samen gekomen, de lezers van de Zondagsbrief en ook de 
luisteraars thuis met ons verbonden.  
Ook een groet voor de voorganger van vanavond en aan allen samen gekomen in de dienst in 
Westenhage. Een fijn samenzijn.  
Een nieuw jaar ligt voor ons. We weten niet wat dit zal brengen. De activiteiten en vergaderingen zullen 
weer beginnen.  
De kerstvakantie voorbij. Met veel regen maar straks lengen de dagen weer en doet dat iedereen 
goed.  
We denken aan de zieken in de gemeente. Mensen met verdriet wat niet te begrijpen is. Mensen met 
zorgen om een aanstaande operatie.  
We denken hierbij aan Hans en Desiree Littel. Hans wacht op een ingrijpende darmoperatie in 
Deventer.  
Sterkte en vertrouwen voor jullie samen en ook voor jullie kinderen. Ga met God en Hij zal met jullie 
zijn.  
Of welke zorgen dit ook mogen zijn. Deze zorgen gaan met iedereen mee naar het nieuwe jaar. 
Afgelopen week is Mevr. Els Klos, wonend in De Esdoorn geopereerd aan haar schouder, vanwege een 
breuk bij een val. We wensen haar sterkte bij verder herstel. 
We danken ook voor verjaardagen en voor thuiskomst uit het ziekenhuis en ook voor lichtpuntjes die er 
zijn.  
 
Hoop 
Hopen is weten dat er liefde is  
is vertrouwen in morgen  
is in slaap vallen en wakker worden  
als de zon weer opgaat.  
Is bij de storm op zee land ontdekken  
Is in de ogen van de ander  
lezen dat Hij je heeft verstaan.  
Zolang er nog hoop is,  
zolang is er ook bidden,  
en zolang zal God je in zijn handen houden.  
Geertje de Graaf. 038-4210188. E-mail: kdegraaf@ziggo.nl  
 
Zondag 8 januari 2023: Wijkkas 
Het nieuwe jaar is aangebroken.  Ook dit jaar wordt overal op een eigen manier invulling gegeven aan 
het werk in en van de kerk. Zo wordt de veelkleurigheid zichtbaar en kunnen ook buren, gasten van ver 
en nieuwkomers proeven hoe het kerk zijn smaakt. We hopen op goede gesprekken, inspirerende 
ontmoetingen en betrokkenheid van alle leeftijdsgroepen. De wijkkas draagt eraan bij dat dit niet alleen 
vandaag gebeurt, maar dat het gemeenteleven in stad en buurt het hele jaar door mag groeien en 
bloeien. Uw bijdrage hieraan is dan ook heel welkom!  
 



Doelcollecte voor de wijkkas 
Net het nieuwe jaar gestart en nu is zondag 8 januari de doelcollecte weer bestemd voor de wijkkas van 
de Stinskerkgemeente. De opbrengst van deze collecte wordt besteed voor allerlei activiteiten binnen 
onze wijkgemeente. Maar ook de kosten van het kopieerapparaat worden vanuit de wijkkas betaald. Wij 
bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan. U kunt ook altijd een bijdrage overmaken naar 
bankrekening NL10RBRB0697878090 t.n.v. Wijkkas Stinskerkgemeente. 
 
Verantwoording giften voor de wijkkas 
In november 2022 werd via de bankrekening ontvangen € 1.332,00 en via ds van Rheenen € 10,00, van 
NN € 10,00 en via Roel Slagter 1 x € 10,00 en 1 x € 40,00. In december 2022 werd via de bankrekening 
ontvangen € 502,00. Verder via ds van Rheenen € 20,00 via pastoraal team € 15,00 en van NN € 
50,00. 
Wij willen iedereen die een bijdrage heeft gegeven ten gunste van de wijkkas hartelijk bedanken. 
Namens de kerkrentmeesters: 
Jan Kluinhaar 
Penningmeester  
 
Samen lekker eten 
U kunt zich opgeven voor de Stinsmaaltijd van donderdag12 januari 2023 
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 8 januari, via de commissie of 
per e-mail tot en met maandag 9 januari. 
 
We heten u graag welkom op donderdag 12 januari 2023 
Groeten, de stinsmaaltijdcommissie 
 
Sylvia Eikenaar (4203533), Tiny de Vries (4218743),Geertje de Graaf (4210188), Stijn van de Wetering 
(4220997) stinsmaaltijd@stinskerk.nl 
 
Dank voor liturgisch bloemstuk 
Aan het begin van de oudejaarsviering werd ik verrast door de mededeling dat het liturgisch bloemstuk 
naar de predikant van dienst ging. Thuisgekomen was mijn vrouw Sonja even verrast. Het bloemstuk 
staat op de plek waar tot voor kort de Adventskaarsen stonden. Langs deze weg wil ik u hartelijk 
danken!  
ds. Cor Baljeu 
 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur	
In de reeks zondagen die tot de Epifanie worden gerekend staat telkens één lied centraal. Meest uit 
het Liedboek 2013.	
Zondag 8 januari Michaëlsviering. Lied 522. Vg. ds. Nelleke Eygenraam m.m.v. enkele leden van de 
Michaëlscantorij, muzikale leiding Toon Hagen.     	
 
 
 
 
 
 
	



Bloemendienst: 
Zondag 8 januari: Mw. Van Gerner 
Zondag 15 januari: Mw. B. Koersen 
 
Oppasdienst:  
Zondag 8 januari: Greciella en Jenny Vrieswijk 
Zondag 15 januari: Chaline, Casper 
 
Stinskids: 
Zondag 8 januari:  Onderbouw: Amber en Maayke 
                                Midden-bovenbouw: Jannie en Jennie 
Zondag 15 januari: Onderbouw Lucie  
                                 Midden-bovenbouw: Carlijn en Casper 
 
Agenda 
Ma 9 jan. 20.00u Kleine Kerkenraad 
Do 12 jan. 18.00u Stinsmaaltijd (deur open vanaf 17.30u) 
Do 12 jan. 20.00u Nieuwjaarsbijeenkomst PGZ in Jeruzalemkerk 
 
De zondagsbrief van 15 januari wordt gemaakt door: Ineke v/d Brink * zondagsbrief@stinskerk.nl  
( 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.  

   

 


