
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: 2236                  www.stinskerk.nl               

Zondag                               09:30 uur                            19.00 uur Westenhage  
Voorganger:                        ds G.C. van Rheenen          Hervatting vanaf 2 oktober 
Organist/pianist                   dhr. H. Kamphof                                
Inzameling van de gaven:    1

e
: Diaconie      2

e
: De  kerk          Bij de deur: Diaconale noodhulp 

Blemen gaan als groet van de gemeente naar: mevrouw Roelofs-Bakker voor haar 88e verjaardag en 
naar de heer Bertus van Leijen. Beiden woonachtig in De Kievitsbloem, Patriottenlaan 3, 8014 
XP  Zwolle.  
Een attentie is gebracht bij Richard en Jaqueline Zunnebeld-Glerum voor hun 25 jarig huwelijk. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Welkom! 
Fijn dat u/jij deze zondagsbrief leest! Via deze zondagsbrief geven we berichten aan elkaar door en 
leven we met elkaar mee. Vanmorgen ga ik voor in een dienst waarin we afscheid nemen van Gerrit 
Zwakenberg als voorzitter van de kerkenraad en er vier nieuwe ambtsdragers worden bevestigd: Mirjam 
Kamphof, Gerrietta van Wijnen, Jacco Dankers en Gert Regtering. Een vreugdevolle dienst zo vlak voor 
de start van het nieuwe seizoen. Volgende week zondag vieren we de startzondag samen met de 
gemeente rond de Open Kring. Ondergetekende gaat voor in samenwerking met collega’s Cor Baljeu 
en Jeroen Knol. Vanavond om 18.00u vindt de tentdienst plaats als afsluiting van het 
Westenholtefestival. Jeroen Knol is gastheer en spreker is Gert Visscher. 
Dat die diensten ons contact met de Heer en met elkaar zullen verstevigen.    
 
Liturgie deze zondag 
Vóór de dienst EL 226 ‘Heer, ik kom tot U’; Psalm 139: 1 en 14; EL 213: 1 en 2 ‘Ik wil jou van harte 
dienen’; Gez. 293: 1 en 3 ‘Wat de toekomst brenge moge’; Gez. 326: 1 en 2 ‘Een rijke schat aan 
wijsheid’; Gez. 481: 1 en 3 ‘O grote God die liefde zijt’; EL 212 ‘Heer wat een voorrecht’; Amenlied 
Nieuw Liedboek 425 ‘Vervuld van uw zegen’. Bijbellezing: Lucas 14: 25-35. Thema: ‘Bezint eer ge 
begint?’ 
 
Bij de tijd: vluchtelingen 
Bijna dagelijks is de situatie rond het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel in het nieuws. 
Mensen moeten buiten slapen doordat er geen opvangplaats voor hen beschikbaar is. De 
voorzieningen voor deze mensen zijn onder de menselijke maat, zo werd recent geconstateerd. In 
kerkelijk Kampen werd initiatief genomen vluchtelingen tijdelijk te gaan opvangen. Meerdere kerkelijke 
gemeenten volgen het initiatief, ondersteund door de Protestantse Kerk Nederland en de Raad van 
Kerken in Nederland.   
De opvang van vluchtelingen is een verantwoordelijkheid van de overheid. Natuurlijk is het mooi dat 
kerken aan deze mensen een helpende hand toereiken, toch blijft het de overheid die structureel betere 
voorzieningen zou moeten organiseren. Hier komt de politiek om de hoek kijken. Het ligt gevoelig. Zoals 
ik afgelopen week in een gesprek over dit onderwerp merkte. Al snel komen er stellige meningen op 
tafel als ‘Het zijn grotendeels gelukzoekers’ en ‘We kunnen toch niet de halve wereld in Nederland 
opvangen’. Waar of niet waar, terecht of onterecht, ondertussen slapen er wel mensen buiten zonder 
dat ze bijvoorbeeld fatsoenlijk naar de wc kunnen. Kunnen we dat in één van de rijkste landen ter 
wereld niet beter regelen?  
Mijn gedachten gingen uit naar God onze Vader die zijn Zoon naar deze wereld zond om ons te redden 
van het ‘ontheemd’ zijn van het goede leven. Het mocht wat kosten.  
 
Een gezegende zondag en goede week gewenst. De Heer zij ons allen nabij.   
   Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen 
 
Meeleven 
Een hartelijke groet voor de lezers van de zondagsbrief en voor iedereen hier in de kerk samen 
gekomen en voor de luisteraars thuis met ons verbonden. Voor allen een goede en gezegende dienst 
gewenst. 

 



Misschien ontmoeten we elkaar ook weer in de tentdienst in het Stinspark. Veel werk is er achter de 
schermen gebeurd om dit mogelijk te maken. Samen met andere kerken hier met elkaar verbonden. 
Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons 
elkaar verstaan. 
We denken aan hen die ziek zijn, zich misschien eenzaam voelen of soms komen er plotseling zorgen 
op je pad. Verdriet om het plotselinge overlijden van een broer en zwager. Zorgen om je kinderen en 
kleinkinderen. Het overlijden van een lieve moeder en oma. Afgelopen zondag werd haar naam 
genoemd in de dienst, Dicky Schutte-Nijmeijer. Sterkte voor haar kinderen en kleinkinderen en ook voor 
de verdere familie. 
Soms is het veel en zou je het graag anders willen. Jezus ga hen voor deze wereld door met Uw troost 
en met Uw zegen. 
We danken voor verjaardagen en voor het 25-jarig huwelijksfeest van Richard en Jaqueline Zunnebeld. 
Als Stinskerkgemeente mogen we dankbaar zijn voor nieuwe ambtsdragers. Wat een mooie aanvulling 
voor de kerkenraad. We danken Gerrit Zwakenberg voor zijn trouwe inzet als voorzitter van de 
kerkenraad. 
Heel fijn om zo afscheid te kunnen nemen wetende dat de functies zijn ingevuld. Een mooie start zo 
voor het nieuwe seizoen. 
 
GELOOFSBELIJDENIS 
Ik zal niet geloven  in hebben en houden 
in ruzie en oorlog, in gebalde vuisten 
ik wil geloven in geven en ontvangen 
in uitpraten en vergeven en geopende handen. 
Ik zal niet geloven in ruzie, grenzen en rassen 
ik wil geloven in vrije landen, open huizen gastvrije mensen 
in alle kleuren van de regenboog. 
Ik zal niet geloven in een Geest, 
die ons van elkaar gescheiden houdt. 
ik wil geloven in de Geest van God, 
die ons mensen samenbrengt tot alles is voltooid. 
   Geertje de Graaf  038-4210188 : kdegraaf@ziggo.nl  
 
Zondag 4 september: Diaconale noodhulp 
In ons welvarende land zijn er nog steeds teveel mensen die langdurig moeten zien rond te komen van 
een inkomen onder het minimum. Ook in Zwolle. Sommigen moeten lang wachten op de toekenning 
van een uitkering, terwijl ze vaak al flink in de schulden zitten. Soms kan men even niet de dagelijkse 
boodschappen doen. Het diaconaal noodfonds kan in zo’n geval bijspringen. Zo kan worden voorkomen 
dat mensen dieper wegzakken in de armoede. Helpt u mee het diaconale noodfonds gevuld te houden? 
Dan kunnen we tegelijkertijd werken aan een meer structurele aanpak van armoede, samen met andere 
instanties. 

 
Verjaardagfonds 
Op maandag 5 sept. 2022 is er weer een inleveravond tussen 18.45 – 19.45 uur.  
De nieuwe lijsten en cadeautjes voor de aankomende periode liggen klaar.  
Als uzelf niet in de gelegenheid bent om de zakjes in te leveren en de lijst + cadeautjes op te halen, wilt 
u mij dan mailen willytedorsthorst@gmail.com of bellen 06-80084745 dan zoek ik een oplossing 
hiervoor.  
Gemeenteleden waarbij het zakje niet is opgehaald, kunnen dit zakje in de collectezak doen. 
U kunt het geld ook overmaken naar:  
Diaconie Stinskerk, rek.nr.NL34 RBRB 0691 693 617 ovv verjaardagfonds. 
U mag het ook in de brievenbus doen bij de kerk of bij 
Henriet van de Wetering, Bisschopwetering 49 of bij  
Willy te Dorsthorst, Voorsterweg 53 C, 
Wij hopen dat vele gemeenteleden dit willen doen, want zoals u begrijpt zijn we afhankelijk van de 
financiële bijdrage. Hartelijk dank voor uw medewerking.   
Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd bij mij terecht via bovenstaande mail adres of bellen. 
    Hartelijke groet Willy te Dorsthorst 
 
 
 

mailto:kdegraaf@ziggo.nl
mailto:willytedorsthorst@gmail.com


Vrijwilligersbarbecue 
Op vrijdagavond 9 september aanstaande organiseert de kerkenraad van de Stinskerk een barbecue  
voor alle vrijwilligers. Dit om alle vrijwilligers te bedanken die zich het hele jaar door inzetten voor onze 
gemeente. U kunt zich hiervoor opgeven door uw gegevens in te vullen op de intekenlijst in de hal van 
de kerk of door uw gegevens (incl. aantal personen) door te geven via scriba@stinskerk.nl onder 
vermelding van eventuele (bijzondere) dieetwensen. 
      Namens de kerkenraad, Jan Willem Bosselaar 

Startzondag Open Kring en Stinskerk – thema: aan tafel en verbinding 
Op 11 september 2022 vindt de startzondag plaats. Deze wordt georganiseerd door de Open Kring en  
de Stinskerk en wordt vanwege de ruimte gehouden in de Stinskerk. Aan deze dienst werken mee Cor 
Baljeu, Gerlof van Rheenen en Jeroen Knol. Muzikale medewerking wordt verleend door onze eigen 
gemeenteleden. Er is een oppasdienst en een apart programma voor de kinderen. 
We willen de mensen in het Zonnehuis en Westenhage verrassen met een bloementje. Daarom vragen 
wij aan alle gemeente leden om een onverpakte bloem met eventueel een takje groen mee te nemen 
naar de kerk en in de kerk in een emmer te zetten.  
Na de dienst drinken we gezamenlijk thee of koffie met cake of koeken. Wie wil cake of koeken 
meebrengen? Graag dit voor 8 september aan één van de onderstaande personen doorgeven. 
 
Na de koffie/ thee zijn er verschillende activiteiten, zoals:  

- een workshop om van de meegebrachte bloemen boeketten te maken 
- activiteit met jongeren 
- de Groene kerk zal uitleg geven wat de bedoeling is van ‘Groene kerk’ 
- promotie Alpha cursus 
- er zijn spelletjes, zoals sjoelen 

 
Na de activiteiten hebben we een gezamenlijke maaltijd. Graag uw eigen brood meenemen. Graag 
willen wij een kopje soep aanbieden. Wie zou voor soep willen zorgen? Graag dit voor 8 september aan 
één van de onderstaande personen doorgeven. Om ongeveer 13.00 uur zal de maaltijd afgelopen zijn. 
 
U dient zich voor de maaltijd wel op te geven voor 8 september, het liefst per mail bij: 

- Open Kring: Geertje Wijnja - gwijnja@hetnet.nl 

- Open Kring: Eric Venema - eric@ericvenema.nl 
- Stinskerk: Erna Wennemers - erna.wennemers@gmail.com 
- Stinskerk: Gerrit – gerrit.bargeman@home.nl 

 
Voor degenen die niet per mail kunnen aanmelden, kunnen dit doorgeven voor de Open Kring bij 
Geertje Wijnja tel. 06 15271708 en voor de Stinskerk bij Gerrit Bargeman tel. 06 5391 2266. 
Wees welkom. 
 
Hé jongeren en kinderen, komen jullie ook naar de startzondag?! 
Zondag 11 september is de startzondag; we willen graag samen met de kinderen het nieuwe seizoen 
starten. We hebben een mooi en gezellig programma waarvoor we alle kinderen van harte uitnodigen! 
Na de start in de dienst gaan de kinderen het thema “Aan een tafel van verbinding” ook echt samen 
doen! De kinderen van de Open Kring en de Stinskids gaan samen aan tafel. Natuurlijk mogen 
vriendjes en vriendinnetjes ook mee! Nieuwsgierig? Kom dan vooral zondag 11 september naar de 
Stinskerk.  
Voor de jongeren is er een leuke en interessante activiteit na de dienst. Bij deze activiteit hebben we 
een aantal stellingen bedacht, die we kunnen verbinden met het thema. We nodigen je uit om aan de 
hand van deze stellingen met elkaar in gesprek te gaan. 
Voor de kleinsten is er de hele dienst oppas. 
Kom jij ook?   
 
Buddies gezocht voor het eenmalig bijwonen van de kerkdienst met een tiener van de 
Tienerdienst 
Aan de tieners van de tienerdienst vragen we om eenmalig een kerkdienst in de Stinskerk bij te wonen 
met een ‘buddy’ – een willekeurig gemeentelid-. 
De tiener zal daarvan een korte vlog maken, aan de hand van de volgende vragen: 

 Vooraf: Waarom gaat de buddy naar de kerk? 
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 Achteraf: Wat vond de buddy van de kerkdienst en waar ervoer deze de ontmoeting met de geest 
van God? Heeft de tiener dezelfde of een andere ervaring met de kerkdienst? 

  
Wat moet je als buddy daarvoor doen? Niet veel! 

 Je geeft je naam en mobiele nummer door op: petronella2250@gmail.com; 

 Je ontvangt 3 vragen om alvast in te vullen om je op papier alvast voor te stellen aan de tieners; 

 Jij en een tiener maken nader kennis met elkaar tijdens de koffie nà de Tienerdienst van zondag 18 
september; 

 Jullie spreken met elkaar af welke kerkdienst jullie samen bij gaan wonen; 

 De tiener stelt je bovenstaande vragen voor en na de afgesproken kerkdienst. De tiener verwerkt 
dat in zijn/ haar vlog; 

 Dat is alles! 
 Alvast bedankt voor je aanmelding als buddy! 

Groeten, de leiding van de Tienerdienst, Adriaan Soetevent en Petra Hoekman 
 
Gedrukte liturgieën  
Voor diensten waarin personen bij naam genoemd worden (doop, bevestiging, laatste zondag kerkelijk 
jaar) worden nog altijd enkele gedrukte liturgieën gemaakt. Ook als we verwachten dat er zoveel 
kerkgangers zijn dat de ‘bedstee’ gebruikt wordt, zijn er papieren exemplaren voor wie het 
beamerscherm niet kan zien. In totaal gaat dit om ongeveer 10 diensten per jaar.  
Het maken van deze liturgieën (lay-out en afdrukken) heb ik de afgelopen 14 jaar gedaan. Het lijkt mij 
een goed moment om dit over te dragen, nu ik de taak van voorzitter op mij neem. Ik zoek dus iemand 
die dit zou willen doen. Daarbij is enige vaardigheid in Word handig. Je hoeft hierbij lang niet alle lied- 
en Bijbelteksten zelf te typen; veel is al in bestanden beschikbaar.  
Graag lees/hoor ik wie dit van mij wil overnemen.  

Jacco Dankers (0384215164 / jcdankers@gmail.com)  
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk, aanvang 19.00 uur. (Vanaf 18 sept. 17.00 uur) 
Zondag 4 september Michaelsviering, zomervesper. Vg. ds. Bert Aalbers m.m.v. enkele zangers van de 
Michaelscantorij o.l.v. Toon Hagen. 
Zie www.michaelsvieringen.nl              

 
Er zit muziek in de kerk  
Weekblad De Swollenaer maakt deze weken een ronde langs de zes wijkkerken van de Protestantse 
Gemeente Zwolle. Afgelopen week las u hoe de Sionskerk de wijk in trekt en buurtbewoners met elkaar 
in verbinding brengt. Komende woensdag ontdekken we (al wist u dat natuurlijk allang) dat er muziek zit 
in de kerk. We bezoeken de Open Kring, waar de band Brand New nummers uit de Top 2000 speelt. 
“De liedjes raken letterlijk en figuurlijk een snaar”, vertelt een enthousiaste kerkganger na afloop.   
Alle verhalen volgen? Dat kan in de Swollenaer of volg de Protestantse Gemeente Zwolle op Facebook, 
Twitter of Instagram. En u bent natuurlijk van harte welkom op de speciale website pknzwolle.nl/welkom 
 
Bloemendienst: 4 september: mevrouw V,d, Weide; 11 september: mevrouw Paulusma. 
Oppasdienst: Geen oppasdienst. 
Stinskids: 4 september: Onderbouw: Gerrietta/Amber; Middenbouw/Bovenbouw: Klarine/Jenny. 
 
Agenda 
Maandag 5 september: 20.00 uur: Kleine Kerkenraad 
Maandag 5 september: verkoop collectemunten: 16.30 uur Stinskerk; 18.15 uur ‘s Heerenbroek 
Dinsdag 6 september: 11.00 uur: Boottocht 65plussers  
Vrijdag 9 september: 18.00 uur: Vrijwilligersbarbecue 
 
De zondagsbrief van 11 september 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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