
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: 2248                 www.stinskerk.nl               

Zondag 27 november 2022 10.00 uur                            19.00 uur Westenhage geen dienst 
Voorganger:                         mw. R. Kok van den Born  
Organist/pianist                    mw. D. v/d Kolk                                    
Inzameling van de gaven:    1e: Diaconie      2e: De  kerk          Bij de deur: Stille hulp 
Zondag 27 november 2022 19.00 uur                            
Voorganger:                         ds.J.de Kok  Wilsum  
Organist/ trompet bugel       dhr. H. Kamphof en dhr. Jeroen Huzen                                  
Inzameling van de gaven:    1e: Diaconie      2e: onkosten zangdiensten    Bij de deur: Stille hulp 
Bl{emen  Gaan namens de gemeente naar: Mevr. Ida Fix, Westenholterweg 48 voor haar 88e 
verjaardag en naar het Gouden Bruidspaar Rinus en Alie Nijman-Boerdam, Zinniaweg 20.  
Een attentie is gebracht bij Mevr. Tiny de Vries.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Welkom! 
Fijn dat u/jij deze zondagsbrief leest! Via de zondagsbrief geven we berichten aan elkaar door en leven 
we met elkaar mee. 
 
Diensten 
Vanmorgen op deze eerste Adventszondag is mevr. R. de Kok-van den Born uit Hulshorst onze 
voorganger.  Vanavond om 19.00u is er een Johannes de Heer zangdienst. Voorganger is ds. Jelle de 
Kok uit Wilsum. Thema is ‘Er is pijn voor de geboorte’. Muzikale begeleiding is in handen van Henk 
Kamphof (orgel) en J. Huzen (trompet). Volgende week zondag hoopt ondergetekende weer voor te 
gaan. Dat de Bijbelse boodschap en verkondiging ons uitzien naar de geboorte van onze Heiland zal 
aanwakkeren. Dat ons zingen ons vertrouwen mag versterken. 
 
Bij de tijd: Advent 
Na de zondag dat we kaarsen aanstaken voor wie we in onze kring missen steken we vanmorgen de 
eerste adventskaars aan. Een scharniermoment in het kerkelijk jaar. Elk jaar maken we weer de reis 
van het leven. Van verwachting, geboorte, lijden, sterven en opstanding naar voleinding en samen 
gedenken. De eerste adventskaars doet ons stilstaan bij de hoop op een nieuw begin. Gods eeuwige 
liefde is als een lichtpunt in onze duisternis.   
Traditiegetrouw wordt op de eerste Adventszondag Psalm 25 gezongen. Een Psalm waarin het 
verlangen wordt bezongen naar recht en gerechtigheid. Verlangen naar contact met God op wie je 
helemaal kunt vertrouwen. Een Psalm ook van overgave, van de dingen die niet goed zijn onder ogen 
zien. Van je laten leiden op de goede weg. De Psalm bezingt zo precies de betekenis van Advent: je 
uitstrekken naar de Heer. Het van Hem verwachten. Ruimte maken voor zijn komst in jouw leven. Je 
kunt dat persoonlijk concreet maken door wat ik noem ‘back to the basics’ te gaan. Door je te richten op 
wat echt belangrijk is en alle franje even te laten. Door bezinningstijd te nemen, tijd om stil te staan. 
God de Heer kans te geven tot je te spreken. Een gezegende adventstijd!     
 
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 
 
 
 
 

 



Meeleven 
Vandaag de zondag van 1e Advent. Op weg naar Het Licht van Kerst 2022.  
Vandaag wordt de eerste kaas aangestoken. Advent is dromen dat Jezus zal komen, dromen van vrede 
voor mensen van heden.  
Advent is dromen dat Jezus zal komen.  
We denken aan de zieken die er zijn aan hen die zorgen kennen. Zorgen hebben om een zware 
operatie die in januari zal 
plaatsvinden.  Ook denken we aan mensen die zich juist in deze  donkere tijd eenzaam voelen. Soms 
even een arm om je heen  
als je verdrietig voelt. Dan weet je, ik ben niet alleen, dat is zoals God het heeft bedoeld.  
Vanuit De Stinskerkgemeente feliciteren we Rinus en Alie Nijman-Boerdam met hun 50-jarig 
huwelijksfeest. We wensen het bruidspaar een fijne dag met dierbare mensen om hen heen. Een dag 
met een gouden rand om dit samen mee te mogen maken.  Een dag om jullie zegeningen te tellen. Er 
zijn vast ook moeilijke momenten geweest. 
Alie was jaren lid van Zang en Vriendschap. Vandaar het volgende gedichtje.  
Zingen maakt blij, zing binnen in mij, zing om mij heen, zing een nieuw lied bij vreugde en verdriet.  
Dankbaar voor dit talent. Zingen maakt mij blij.  
ADVENT.  
Ik kom zegt Jezus, deel het licht  
één ster vertelt ons Zijn bericht.  
Jezus verwachten maakt ons blij  
kijk maar naar de kaarsen op een rij.  
Het feest van Jezus komt er aan.  
Geertje de Graaf. tel. 038-4210188. E-mail: kdegraaf@ziggo.nl   
 
Zondag 27 november: Stille hulp 
Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, in grote 
financiële problemen zijn terechtgekomen. Zij kunnen niet langer zelf hun basisbehoeften betalen, zoals 
eten en drinken, kleding, of de huur van een woning. Juist in de energiecrisis doen mensen, die tot 
voorheen zich prima konden redden, een beroep op de diaconie.  
Met het oog op hen verleent de diaconie stille hulp. Het is hulp die niet opvalt, maar die wel steeds 
meer nodig is. Er wordt gerekend op uw stille hulp, via de doelcollecte van deze zondag. 
 
3e (deur)Collecte 
Met ingang van 4 december zal de 3e collecte, de zgn. deurcollecte, weer middels de schaal bij de deur 
worden gehouden door de ambtsdragers. De 1e en 2e collecte blijft ongewijzigd middels de 
collectezakken in de standaards bij de uitgang.  
Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, 
G. Regtering  
Diaconie Stinskerk Zwolle 

Johannes de Heer Zangdienst (SZOZ)  - Zondag 27 november  "Er is pijn voor de geboorte"  
Op zondagavond 27 november a.s. is er in de Stinskerk weer een “Stinskerk zingt op Zondag”-dienst. 
(SZOZ) 
Wij gaan veel zingen uit de Johannes de Heer bundel en ook luisteren naar muziek. . 
Het thema is: "Er is pijn voor de geboorte"  Wat wordt hiermee bedoeld en wat komt er na die pijn? 
De dienst wordt geleid door ds. Jelle de Kok uit Wilsum. 
Hij neemt ons in de lezingen en meditatie mee naar die geboorte a.h.v. de lezing uit Romeinen 8 : 18-
25 
Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphof en Jeroen Huzen speelt mee op trompet/bugel. 
Er zijn in deze dienst twee collectes: De 1e inzameling is voor de voedselbank 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 het ook verder aan familie, vrienden en bekenden. 
Wij kijken uit naar een mooie dienst. De dienst begint om 19.00 uur en er is muziek en samenzang voor 
de dienst. 
De SZOZ  commissie 
 
 
 



Kerkbalans 2023 – Digitale deelname 
In januari is er weer de Actie Kerkbalans. Een essentiële actie voor de Stinskerk en zijn activiteiten in 
Westenholte en de buurtschappen eromheen. Graag doen we nogmaals een oproep voor digitale 
deelname aan de Actie Kerkbalans als u dit nog niet doet. Dit scheelt de kerk in kosten en inzet van 
vrijwilligers. Als u zich hiervoor wil aanmelden, kan u dat op Stinskerk.nl aangeven. Kijkt u daarvoor 
onder het menu ‘Wie zijn wij’ bij ‘Kerkrentmeesters’. Ook als u uw een ander emailadres in gebruik heeft 
genomen afgelopen jaar, vragen wij u dit weer door te geven. 
Graag benadrukken wij dat het niet voldoende is als uw emailadres bij de kerk bekend is, of wanneer u 
bijvoorbeeld de app Appostel gebruikt. We hebben uw expliciete toestemming voor Actie Kerkbalans 
nodig. 
 
Kerstviering senioren in de Stinskerk 
Na twee jaar géén kerstviering te hebben gehad in verband met corona, gaat het dit jaar gelukkig wel 
weer gebeuren.  
Zaterdag 10 december is in de Stinskerk onze jaarlijkse kerstviering voor de senioren van 65 jaar en 
ouder van de Stinskerkgemeente. De viering is van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur. 
Vanaf 20 november liggen/hangen er in de Stinskerk en in Westenhage lijsten om u hiervoor op te 
geven. Dit kan t/m 2 december.  
Indien u niet in de gelegenheid bent uw naam op één van deze lijsten in te vullen of het lukt u niet voor 
die dag zelf vervoer te regelen, dan kunt u contact opnemen met Gerrianne Kok ( 4220999 (liefst 
overdag en niet na 21.00 uur) of * ag.kok@hotmail.com 
Wij hopen velen van u deze zaterdag te ontmoeten. 
   Namens de seniorencommissie, Marijke Paulusma 
 
Viering in de Grote of Sint Michaëlskerk, aanvang 17.00 uur 
Zondag 27 november eerste Advent, Michaelsviering Vesper. Thema: ‘De naam bezingen’. Vg. ds. 
Harm Bousema m.m.v. enkele zangers o.l.v. Toon Hagen. Zie www.michaelsvieringen.nl 
                                                                                                  
Gezocht: schrijver voor in wijkblad "de Stins" 
In de wijk Westenholte verschijnt 9 keer per jaar het wijkblad "de Stins". In "de Stins" staat ook altijd een 
bijdrage vanuit onze gemeente, waarin mededelingen staan over (bijzondere) diensten, jeugdwerk en 
andere activiteiten of berichten die voor de wijk interessant zijn. Roel Slagter heeft de afgelopen jaren 
namens onze gemeente de copy aangeleverd. Roel heeft aangegeven hiermee te stoppen. Daarom zijn 
we op zoek naar een nieuwe schrijver voor "de Stins". Vind je het belangrijk dat onze kerk zichtbaar is 
in de wijk en wil je hier graag een bijdrage aan leveren? Of ben je benieuwd wat deze taak nu precies 
inhoudt? Neem dan contact op met Roel Slagter via 06-17411225 of h.r.slagter@gmail.com. Alvast 
hartelijk dank! 
Jan Willem Bosselaar, scriba. 
 
Bedankje 
Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, kaarten en telefoontjes die wij 
mochten ontvangen voor en na het overlijden van mijn lieve man, vader en op Henk van Spijker. 
Met liefde kijken we terug op een waardig afscheid. 
het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Henk in zijn leven voor velen zoveel heeft 
betekend.                 Leida van Spijker-Keizer, kinderen en kleinkinderen. 
 
 Bloemendienst 
Zondag 27 november: Mw. A. Koersen 
Zondag 4 december: Mw. Hollander 
 
Oppasdienst 
Zondag 27 november: Alissa en Dennis? 
Zondag 4 december: Margriet en Bianca 
 
Stinskids 
Zondag 27 november: Onderbouw Lucie, Midden/Bovenbouw: Klarina 
Zondag 4 december: Onderbouw Henriet, Middenbouw/Bovenbouw Elke 
 
 
 



Agenda: 
Ma 28 nov. 20.00u Consistorie 
Za 10 dec: 14.30 uur Kerstviering senioren Stinskerk   
 
De zondagsbrief van 4 december wordt gemaakt door: Marijke Paulusma * zondagsbrief@stinskerk.nl 
( 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.  

   

 


