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Zondag 20 november 2022  10:00 uur                                            19.00 uur Westenhage geen dienst 
Voorganger:                          ds. G.C. van Rheenen en dhr. J.Knol  Laatste zondag kerkelijk jaar 
Organist/pianist                     dhr. H. Kamphof                                   
Inzameling van de gaven:    1e: Diaconie      2e: De  kerk          Bij de deur: Zwolse migrantenkerken 
Bl{emen  Gaan namens de gemeente naar familieleden van:  
Pietje van Gelder-van Dijk - geboren 20 januari 1927- overleden 24 mei 2022.  
Silvijn Thijmen Kielema      - geboren 23 december 2021 - overleden 26 december 2021.  
En attenties zijn gebracht bij Fam. Paulusma en Fam. Stegeman.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Welkom! 
Fijn dat u/jij deze zondagsbrief leest! Via deze zondagsbrief geven we berichten aan elkaar door en 
leven we met elkaar mee. Vanmorgen noemen we de namen van hen die ons in het afgelopen kerkelijk 
jaar zijn ontvallen. Hun namen gedenken we in het licht van Jezus’ opstanding uit de dood. Deze dienst 
leid ik samen met kerkelijk werker Jeroen Knol. Familie van de overledenen extra welkom  deze zondag 
in de kerk of verbonden via de uitzending. Volgende week is het Eerste Adventszondag en gaat mevr. 
R. de Kok–van den Born voor. In de avond is er om 19.00u een zangdienst die de commissie Stinskerk-
zingt-op-zondag organiseert. Voorganger is ds. Jelle de Kok.  
Sterkte deze zondag voor wie sinds recent of al langere tijd leeft met gemis. We leven met elkaar mee. 
God de Heer geve ons kracht en vertrouwen.  
 
Liturgie zondag 20 november 
De liederen die we deze zondag zingen zijn gezongen in de dankdiensten voor het leven in het 
afgelopen kerkelijk jaar. 
Zingen voor de dienst: ELB 299 ‘Welk een vriend is onze Jezus’; Ps. 139: 1 en 14; ELB 125 ‘Geprezen 
zij de Heer die eeuwig leeft’; Gez. 172/LB 538: 1, 3 en 4 ‘Een mens te zijn op aarde’; Video: ‘De 
Mensen die wij missen’ (Sela); Gez. 293/LB 913: 1 en 2 ‘Wat de toekomst brenge moge’. Bijbellezing: 
Lucas 21: 5-19. Thema: ‘Vertrouwen’. 
 
Wij gedenken deze zondag  
 
Silvijn Thijmen Kielema   23 december 2021 – 26 december 2021 3 dagen 
Geert Robert van Ittersum  10 april 1967 – 3 februari 2022   54 jaar 
Jennie van Dijk – van Zuthem  11 mei 1930 – 17 februari 2022   91 jaar 
Cornelia Hendrika Kappetein-Goudriaan 17 januari 1930 – 31 maart 2022  92 jaar  
Peter Jacoba Lindt   9 december 1935 – 11 april 2022   86 jaar 
Antonius Gerhardus Cornelissen 1 juni 1938 – 16 mei 2022    83 jaar 
Pietje van Gelder – van Dijk  20 januari 1927 – 24 mei 2022    95 jaar 
Hilligje Jukema-Elken   21 maart 1943 – 25 mei 2022    79 jaar 
Janna Bultman – Lodeweges   2 maart 1937 – 7 juni 2022    85 jaar 
Johanna Brons – Demmer  26 mei 1928 – 10 juni 2022   94 jaar 
Derkje Schutte – Nijmeijer  10 juli 1927 – 25 augustus 2022  95 jaar 
Jennigje Hermsen – Fix   25 augustus 1932 – 9 september 2022   90 jaar 
Deda Koetzier-Becking    6 juni 1929 – 14 september 2022   93 jaar 
Gerritdina Johanna Samsom – Meijberg  12 mei 1957 – 9 oktober 2022    65 jaar 
Hendrik van Spijker   4 februari 1942 – 9 oktober 2022  80 jaar 
Johanna Eikenaar – Kamerman  16 december 1931 – 13 oktober 2022   90 jaar 
Harry van Dalfsen   20 juni 1950 – 18 oktober 2022    72 jaar 
Gerritje Boeve     26 maart 1952 – 21 oktober 2022   70 jaar 
 
 
 

 



Weekend Alpha Cursus 
Aankomend weekend gaan de deelnemers aan de Alpha Cursus met elkaar een weekend weg. Een 
mooie gelegenheid om elkaar (nog) beter te leren kennen en los van het normale dagelijkse ritme 
samen bezig te zijn met de betekenis van het christelijk geloof. De thematiek van het weekend draait 
om de Heilige Geest. Centraal staan de vragen ‘Wie is de Heilige Geest?’, ‘Wat doet de Heilige Geest?’ 
en ‘Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest’? Dat zijn vragen die best kunnen binnenkomen 
voor wie zich (her)oriënteert op het christelijk geloof. Laten we de deelnemers opdragen in onze 
gebeden opdat de blijdschap van het geloof dit weekend mag groeien.  
 
Adventskalender 
Volgende week begint de Adventsperiode, de weken dat we ons klaarmaken voor het Kerstfeest. Ook 
persoonlijk is het zinvol om toe te leven naar het feest van de geboorte van onze Heer Jezus Christus, 
Hij die licht in deze wereld kwam brengen en licht brengt in ons leven. De Protestantse Kerk heeft een 
Adventskalender uitgegeven die dagelijks een tekst of lied ter bezinning aanreikt. Een exemplaar is 
gratis te bestellen via de website petrus.protestantsekerk.nl. Voor wie geen internet heeft zijn er enkele 
exemplaren in de kerk beschikbaar. Ik zal o.a. in Westenhage kalenders komen brengen. 
Ook het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft een kalender uitgebracht, onder de titel ‘Het wordt 
licht’. Hiervan is eveneens een gratis exemplaar te bestellen. Dit kan via 
www.bijbelgenootschap.nl/adventskalender.  
 
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  
Welkom aan allen hier samengekomen in de kerk. Ook welkom aan de luisteraars thuis.  
Vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar - Eeuwigheidszondag - de zondag voordat de 
Adventstijd begint.  
Op deze zondag worden de namen genoemd van hen die in het afgelopen jaar van ons zijn heen 
gegaan.  
Een gemis van een dierbare, zo voelbaar elk uur elk ogenblik. Soms plotseling of door ziekte of door 
ouderdom.  
Alleen de herinneringen zullen blijven. Kracht voor elke nieuwe dag.  
We denken aan de zieken, aan mensen met zorgen of herstellende zijn van een operatie ook wanneer 
ze moeten wachten op een ingreep.  
Woensdag 16 november was er weer De Stinsmaaltijd. De eerste maaltijd na de coronatijd.  
Het was een fijn samenzijn, samen aan tafel met 36 mensen.  
Dank aan de kooksters. Het was heerlijk... en alle schalen van zowel het eten en de toetjes waren na 
afloop leeg.  
De volgende Stinsmaaltijd is 12 januari 2023. T.z.t. komt er wel weer een berichtje in de Zondagsbrief.  
Zondag 20 november 2022.  
Nog een keer noemen we de namen  
van hen dit jaar gestorven  
nog één keer klinkt de naam  
gedragen door de wind.  
Hemelwaarts is zijn baan  
van Gods thuisgekomen kind.  
Geertje de Graaf. tel. 038-4210188. e-mail: kdegraaf@ziggo.nl   
 
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 



Tienerdienst zondag 20 november – Thema: Kom in beweging!                                                     
Zondag is er weer Tienerdienst in het Keldertje.                                                                              
Hoeveel aandacht besteed jij aan het “onderhoud” van je lichaam en ben je bewust bezig met eten en 
bewegen? Wat zegt de bijbel over ons lichaam – leidt de aandacht voor je lichaam af van waar het 
werkelijk om draait of helpt het daarbij juist wanneer je “lekker in je vel zit”?                                     
Wanneer en hoe kom jij in beweging voor God?                                                                                      
We gaan hierover met elkaar in gesprek, maar tussendoor zullen we in het Keldertje ook af en toe een 
rondje rond de pooltafel rennen!                                                                                                         
Groeten, de leiding van de Tienerdienst                                                                                                 
Adriaan Soetevent en Petra Hoekman 

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 
 
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 
 
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. 
  
Gedachtenisviering in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle 
Zondag 20 november, de laatste zondag in het kerkelijk jaar, staan we in de kerk stil bij de mensen 
die we moesten afstaan aan de dood. Na een aantal jaren klinkt weer eens de gedachteniscantate 
Koester de namen, een hedendaags requiem in vier delen met tekst van Sytze de Vries, getoonzet 
door Toon Hagen. Deze cantate ontleent zijn naam aan het korte gezongen gebed dat een aantal 
malen op verschillende toonhoogten voorkomt in deze compositie. Liturg: Ds. Iemke Epema                                                         
De viering begint om 17.00 uur. De toegang is gratis, vrijwillige bijdrage via collecte. 
 



Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen Griekenland 
 Van 21 - 26 november wordt de de huis-aan-huiscollecte organiseert via ‘Kerk in Actie’ voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. De kinderen worden hierdoor ondersteunt met voedsel, 
kleding, zorg en onderwijs. 
Hun situatie is urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder 
erbarmelijke omstandigheden op Griekse eiland of op het vasteland. Door de trage 
procedures zitten sommigen daar wel drie jaar.    
In honderden plaatsen in Nederland gaan collectanten van 21 - 26 november langs de 
deuren. ‘Kerk in Actie’ geeft op deze manier handen en voeten aan het delen met onze 
naasten. Geef aan de collectant! Dank voor uw betrokkenheid. 
Bij voorbaat hartelijk dank 
Henk v. Wijnen   Coördinator 'Kerk in Actie'  
 
Bloemendienst 
Zondag 20 november : Mw. Hendriks    Zondag 27 november : Mw. A. Koersen 
 
Oppasdienst 
Zondag 20 november: Chaline en Lusanne 
Zondag 27 november: Alissa en Dennis? 
 
Stinskids 
Zondag 20 november:Onderbouw: Maayke en Amber; Midden-bovenbouw: Jannie en Jenny Vrieswijk.  
Zondag 27 november:Onderbouw: Lucie ; Midden-bovenbouw Klarina 
 
Agenda: 
Ma 21 nov. 20.00u Commissie Kerstavonddienst 
Vrij 25 – zo 27 nov. Weekend Alpha Cursus in Ruinerwold 
Vrij 25 november:19.00 uur Gebedskring 
 
De zondagsbrief van 27 november 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.  

   

 


