
Zondagsbrief 

Adres kerk:  Westenholterweg 19, 8042AE,Zwolle   0384212614                 

Predikant  :  ds. G.C. van Rheenen                          0383374368 
Koster       :  wisselend van dienst         0645135706 
Pastoraat: :  dhr. J. Knol                                            0387851294 
Rekening   : Wijkkas :  NL10 RBRB 0697 8780 90                                           

Rekening   : Diaconie: NL11 RBRB 0693 2974 41        Nr: 2313                 www.stinskerk.nl               

Zondag 26 maart 2023       10:00 uur                               19.00 uur Stinskerk zingt op zondag 
Voorganger:                         ds. N. Eygenraam, Zwolle     mw. L. Brugmans, Elburg 
Organist/pianist                    dhr. H. Bouwhuis                   dhr. H. Kamphof 
                                                                                           Saxofoon: Willian Kroeze / zang: Janine Nauw               
Inzameling v/d gaven 10.00 uur: 1e: Diaconie  2e: De  kerk   Bij de deur: vakantieweken gehandicapten 
Inzameling v/d gaven 19.00 uur: 1e Youth for Christ, Zwolle   2e: onkosten zangdiensten 

Blemen  Gaan namens de gemeente naar:  Fam. Henniphof, J.W. van Lenthestraat 40, 8275 AH 's-

Heerenbroek en naar het 50-jarig bruidspaar Dik en Hilly de Velde-Harsenhorst, Bultkroos 145, 8043 NS 

Zwolle. Attenties zijn gebracht bij diverse bruidsparen die een huwelijksjubileum mochten gedenken, 

Henk en Gerda Selles 30 jaar, Jacob en Alie v.d. Steege 30 jaar, GertJan en Joke Heldoorn 40 jaar, Willen 

en Jingoo Hollander-Huang 55 jaar. Ook een attentie gebracht bij Gerrianne Kok. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
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. Nelleke Eygenraam van de Adventskerk/Oosterkerk de dienst 
op deze 5de zondag van de 40-dagentijd. Om 19.00u is er een Johannes de Heer zangdienst die is 
voorbereid door de commissie Stinskerk Zingt op Zondag. De muziek wordt verzorgd door Janine, 
Willian en Henk en de meditatie door Lida Brugmans. Thema is ‘Zie het Lam’. Volgende week zondag 
hoop ik de ochtenddienst in de Stinskerk (9.30u!) weer te leiden. In de avond is er dan om 19.00u een 
samenkomst in Westenhage met ds. Cor Baljeu en om 19.30u een gezamenlijke dienst in ’s 
Heerenbroek in de Kandelaar. Vandaag en volgende week dus meerdere diensten per zondag. We 
wensen elkaar zegen en bemoediging toe.   
 
Bij de tijd: de collecte 
De collecte vindt vanaf volgende week zondag weer in de dienst plaats. Sinds de uitbraak van corona 
hebben we uit hygiënische en praktische overwegingen de collecte verplaatst tot na afloop van de 
dienst. Je zou je begrijpelijk kunnen afvragen of we dat niet zo zouden kunnen laten. Liturgisch gezien 
is de collecte echter een belangrijk moment in de dienst. We drukken ermee uit dat we bereid zijn 
onszelf en de middelen die we beschikbaar hebben in te zetten voor Gods Koninkrijk. De economie van 
Gods Rijk is immers die van het delen. God de Heer vermenigvuldigt wat we delen tot een overvloed. 
Dat lezen we in de Bijbel bij het wonder van de broodvermenigvuldiging (5 broden en 2 vissen voor een 
menigte van 5.000!) en we zijn er getuige van bij het vieren van het Avondmaal. De collecte en de 
gebeden horen dan ook bij elkaar als ‘dienst van de gaven’. Beiden maken tastbaar concreet waar het 
Woord ons toe oproept.    
 
Gemeenteavond  
Aankomende donderdag 30 maart houden we de jaarlijkse gemeente avond om elkaar bij te praten 
over het reilen en zeilen van ons gemeente-zijn. Het eerste deel van de vergadering besteden we aan 
de financiële kanten van ons gemeente-zijn. De kerkrentmeesters geven een beeld van de stand van 
zaken met een voorzichtige blik op de nabije toekomst. Na de pauze gaan we met elkaar in gesprek 
over ons jaarthema ‘Aan tafel!’. Hoe beleven we persoonlijk het vieren van het Heilig Avondmaal? Heb 
je wel eens een moment gehad dat je dacht ‘Ja! Dit is mooi!’? Wat gebeurde er toen? We zien uit naar 
goede gesprekken. Mocht u/jij donderdag er niet bij zijn, mail Jeroen of mij over je beleving van het 
Avondmaal. Onze mailadressen zijn kerkelijkwerker@stinskerk.nl of predikant@stinskerk.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 
via predikant@stinskerk.nl. 
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Een gezegende zondag en goede week gewenst. De Heer zij ons allen nabij.   
Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen 

 
Meeleven 
We groeten de lezers van de Zondagsbrief en ook iedereen hier samen gekomen in de kerk en de 
luisteraars thuis. 
Vandaag 2 diensten. Een ochtenddienst en vanavond een Johannes de Heer dienst. 
We feliciteren alle bruidsparen hier boven genoemd. Dankbaar om deze dag te mogen gedenken.  
Een bijzonder huwelijksjubileum voor Dik en Hilly 50 jaar getrouwd een dag met een Gouden rand. 
Van harte gefeliciteerd en een mooie dag gewenst met kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden. 
Voor hun het mooie lied: Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest 
spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan, samen bidden samen zoeken, naar het plan van onze 
Heer, samen zingen en getuigen samen leven tot zijn eer. 
Mevr. Ans Wielink is verhuisd naar de Rivierenhof. We wensen haar daar een goede tijd. Het moet wel 
wennen zegt ze. Zijpe 4. Kamer 312. 8032 HX  Zwolle. Mevr. Lucie Flierjans is weer thuis aan de 
Meentheweg. Samen met haar man Mart sterkte in deze tijd. 
Zo gaan we een mooie tijd tegemoet. De lente is in zicht. De gele narcissen kleuren vrolijk. 
We denken aan de zieken in de gemeente. Ook waar zorgen zijn. Gods nabijheid gewenst. 
KRUISDRAGEN. 
Mijn rugzak was zwaar beladen met last 
die ik niet kon dragen maar toen nam Jezus het over zonder klagen 
omvatte Hij mijn hand , wat een wonder dat ik vanaf die dag 
zonder ballast met Hem verder mag. 

   Geertje de Graaf  038-4210188  kdegraaf@ziggo.nl  
 
Uitnodiging gemeente-avond  
Donderdag 30 maart  
Inloop vanaf 19.30u  
Start van de avond, in de kerkzaal, om 20.00u  
Afsluiting om 22.00u  
 
Op 30 maart willen we een gemeente-avond houden waarvoor iedereen in onze gemeente van harte 
uitgenodigd is.  
Voor de pauze zal een korte toelichting gegeven worden op de huidige stand van zaken in het traject 
van ‘Heilige Huisjes’. Hierin was afgesproken dat ieder cluster een sluitende begroting moet hebben en 
tenminste 50% van de uitgaven moet besteden aan pastoraat. Mede door een aantal – soms pijnlijke – 
maatregelen die de afgelopen jaren genomen zijn, voldoet op dit moment ieder cluster in Zwolle aan die 
eisen. Maar de prognose voor de toekomst is zorgelijk. Voor de komende twee jaar heeft de Algemene 
Kerkenraad besloten dat de sluiting van wijkkerken niet aan de orde is. Eventuele tekorten kunnen 
worden aangevuld uit de algemene reserve. Maar voor de jaren daarna zijn er geen garanties. Wij 
hebben daarom de opdracht gekregen om als wijk of als cluster een plan op te stellen rondom de vraag: 
“Hoe wil jullie kerk, jullie cluster, kerk zijn in de toekomst?”. En vervolgens ook: “Wat is daarvoor nodig? 
Hoe kunnen we dat vormgeven?”. Dit willen we graag met de hele gemeente bespreken.  
Na de pauze zal ds. Van Rheenen ons meenemen in een aantal vragen rondom het Heilig Avondmaal. 
Het jaarthema van de PKN is dit jaar “Aan tafel”. Zoals bij de aankondiging van dit thema werd gezegd: 
“De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel 
deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, 
gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het 
maakt je tot een ander mens.” Hoe beleven wij zelf die maaltijd? Maakt het ons inderdaad tot een ander 
mens? Doet het er voor ons toe in welke vorm we de maaltijd vieren? Wat is hierin voor ons van 
wezenlijk belang? Het is de bedoeling dat we niet enkel luisteren, maar dat wij ook in kleinere groepen 
hierover met elkaar in gesprek gaan.  
Komt allen, we hopen op een volle kerk!  
 

Stinskerk - kerkdiensten vanaf 2 april om 9.30 uur 

Met het ingaan van de zomertijd beginnen de kerkdiensten in de Stinskerk om 9.30 uur. Deze nieuwe 

aanvangstijd gaat in op zondag 2 april aanstaande. 

   Jan Willem Bosselaar, scriba Stinskerkgemeente 
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Zondag 26 maart 2023: Vakantieweken gehandicapten – aangepaste vakanties 
Op alle mogelijke manieren en met aanlokkelijke advertenties worden we aangemoedigd om op 
vakantie te gaan of een verre reis te maken. Velen hebben hun plannen om eens lekker weg te gaan al 
voor elkaar. Vaak realiseren we ons niet dat er ook mensen zijn die door een lichamelijke beperking niet 
zomaar op vakantie kunnen. 
Ook deze mensen willen graag een keer een weekje weg. De diaconie wil deze vakantie (financieel) 
mogelijk maken voor hen die dat zelf niet kunnen voldoen. Een stukje solidariteit met hen die het dubbel 
moeilijk hebben.  
   Namens de diaconie, Gert Regtering 
 
Johannes de Heer Zangdienst (SZOZ)  - Zondag 26 maart  "Zie het lam!" 
Op zondagavond 26 maart a.s. is er in de Stinskerk een “Stinskerk zingt op Zondag”-dienst. (SZOZ) 
Wij gaan veel liederen zingen uit de Johannes de Heer bundel en ook luisteren naar muziek. 
Het thema is: "Zie het Lam”. Deze dienst wordt geleid door Lida Brugmans. 
Zij neemt ons mee in het verhaal van Simon van Cirene. Daarom heen zingen wij bekende liederen, 
die passen bij de 40-dagen tijd en de via Dolorosa. 
Het orgel en de piano worden bespeeld door Henk Kamphof, Willian Kroeze speelt Saxofoon en Janine 
Nauw zingt enkele liederen mee. Er zijn in deze dienst twee collectes: de 1e inzameling is voor Youth 
for Christ, Zwolle en de 2e collecte is bestemd voor de onkosten van de zangdiensten. 
Deze dienst is ook online live te volgen of terug te zien via de site van de Stinskerk, maar meezingen in 
de kerk is natuurlijk veel leuker. Vertel, sms of whatsapp het ook verder aan familie, vrienden en 
bekenden. 
Wij kijken uit naar een mooie dienst. De dienst begint om 19.00 uur en voor de dienst is er vanaf kwart 
voor zeven muziek en samenzang. 

Welkom en tot ziens!! 
  
De SZOZ commissie 
  
Vespers in de lijdensweek 
Van maandag 3 t/m zaterdag 8 april worden er Paasvespers georganiseerd in verschillende kerken in 
Zwolle-West. Dan staan we stil bij het lijden van de Here Jezus. Maar ook staan we stil bij zijn 
opstanding en verlossing. Een proces waarin de Here Jezus ons verlost heeft, en waardoor wij mogen 
weten dat het lijden op de wereld ooit stopt. 
Een vesper is een samenkomst waarin wordt stilgestaan bij een Bijbeltekst, er worden liederen 
gezongen en kent momenten van stilte en verstilling. 
De samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur.  
 
Maandag vanuit De Fontein 
Dinsdag vanuit de Open Kring 
Woensdag vanuit de Stinskerk 
Donderdag vanuit de Stinskerk 
Zaterdag vanuit de Stinskerk 
 
Alle bijeenkomsten zijn te beluisteren en te bekijken via: 

www.stinskerk.nl/nieuws/pasen 
 
Van harte welkom! 
 

Namens de vespercommissie, Marijke Paulusma 

 
 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur 
Vijfde zondag in de veertigdagentijd. 
Zondag 26 maart Michaëlsviering, Thema: Psalm 43, lezing: Jesaja 52:7-10 . Vg. ds. Ad Geeling m.m.v. 
van de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen. Zie www.michaelsvieringen.nl          
NB. Palmzondag 2 april, I.v.m. de uitvoering (’s middags) van de Mattheus Passion begint de 
Michaelsviering om 19.00 uur, vg. is ds. Jan Doelman 
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Michaelsvieringen in de Grote Kerk rond Pasen, april 2023 
2 april 19.00 uur Palmzondag Michaëlsviering Psalm 22, vg. ds. Jan Doelman 
7 april  22.00 uur Goede Vrijdag, Kruismeditatie. De Michaëlscantorij o.l.v. Eugène van Bohemen zingt 
de Via Crusis van Franz Liszt. Organist/pianist: Toon Hagen. Voorganger is ds. Jan Doelman. 
9 april 17.00 uur  Zondag Eerste Paasdag, Michaëlscantateviering. In deze viering voeren solisten, de 
Michaëlscantorij, het Michaëlscantatekoor en Musica Michaelis o.l.v. Toon Hagen de cantate’ Erfreut 
euch, ihr Herzen’ (BWV 66) uit van Johan Sebastiaan Bach. Solisten: Alt- Esther de Vos, Tenor- William 
Knight, Bas- Daniël Mostert. Voorganger is ds. Jan Doelman 
 
Bloemendienst 
Zondag 26 maart    mw. Hollander 
Zondag 2 april         mw. Paulusma 
 
Oppasdienst 
Zondag 26 maart    Chaline en Casper 
Zondag 2 april         Sam en Isa 
 
Stinskids 
Zondag 26 maart  Onderbouw: Bianca en Henriet     Bovenbouw: Carlijn en Casper 
Zondag 2 april      Onderbouw: Didi en Mirande         Bovenbouw: Jannie en Dennis 
 
Agenda 
Maandag 27 maart     Kleine kerkenraad  20.00 uur 
Dinsdag 28 maart       Centraal college van kerkrentmeesters  20.00 uur 
Donderdag 30 maart  Gemeenteavond  20.00 uur 
Vrijdag 31 maart         Gebedskring  19.00 uur 
 
De zondagsbrief van 2 april wordt gemaakt door: Marijke Paulusma  zondagsbrief@stinskerk.nl 
 038-4227903. 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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