
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: 2306                www.stinskerk.nl               

Zondag 5 februari 2023      10:00 uur                                                19.00 uur Westenhage  
Voorganger:                         dhr. P.J. Lok, St. Jansklooster                dhr. J. Knol 
Organist/pianist                    dhr. H. Kamphof                                     dhr. H. Bouwhuis 
Inzameling van de gaven:    1e: Diaconie      2e: De  kerk          Bij de deur: Werelddiaconaat 

Blemen  Gaan namens de gemeente naar: mevr. Janna Steenbergen voor haar 86e verjaardag en 
dhr. Henk Esselink voor zijn 86e verjaardag. Een attentie is gebracht bij Sierd en Emmy Dijkstra voor 
hun 45-jarig huwelijksfeest. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Welkom! 
Fijn dat u/jij deze zondagsbrief leest! Via de zondagsbrief geven we berichten aan elkaar door en leven 
we met elkaar mee. Vanmorgen gaat dhr. P.J. Lok uit Sint Jansklooster ons voor in de eredienst. Het is 
de eerste zondag van de maand en zo is er vanavond om 19.00u weer een bijeenkomst in 
Westenhage. Kerkelijk werker Jeroen Knol gaat voor. Volgende week hebben we de jaarlijkse Kerk-
school-gezinsdienst. Voorganger is dan ook Jeroen Knol. We wensen elkaar gezegende diensten toe.     
 
Meeleven 
Na een kort ziekbed overleed op woensdag 25 januari Harman van Wijnen in de leeftijd van 85 jaar. 
Jarenlang was Harman voorzitter van de kerkenraad van de Stinskerk. Hij vervulde deze taak met 
gedrevenheid en toewijding. Harman woonde met zijn vrouw en gezin aan de Akeleiweg. Sinds 5 jaar 
waren zij als echtpaar uit Westenholte en woonden aan de Abel Tasmanlaan. Tot het laatste toe was 
Harman helder. Ondanks dat hij verzwakt was zong hij nog uit volle borst Psalm 68 vers 10 mee: 
‘Geloofd zij God met diep ontzag!’  
Afgelopen dinsdag heeft de begrafenis plaatsgevonden vanuit de Jeruzalemkerk. Wij wensen 
echtgenote, kinderen, klein- en achterkleinkinderen troost en vertrouwen toe in het gemis van een 
markante echtgenoot, vader en opa.  
 
Ontmoetingskring Geloven.nu over ‘Beproevingen’ 
Donderdag 9 februari a.s. komt ontmoetingskring Geloven.nu weer bijeen, de gezamenlijke 
gesprekskring van de Open Kring en de Stinskerk. We ontmoeten elkaar rond de Bijbelse brief van 
Jakobus. Deze keer lezen we Jakobus 1: 12-18 en praten door over 
‘beproevingen’. De oplettende lezer bemerkt dat dit onderwerp al eerder is 
aangekondigd. Die bijeenkomst ging door slechte weersomstandigheden 
niet door. Achtergrondinformatie halen we uit het boekje ‘Leef je geloof’ 
(programma 4). Wil je meedoen? Welkom! Ook voor gewoon één keertje. 
Voorbereiding is mooi maar niet noodzakelijk. Donderdag 9 februari 20.00u 
in de Stinskerk.  
 
Nieuw jaarthema 
We zitten midden in het seizoen en gaan de komende tijd verder in gesprek 
tijdens de huiskamerontmoetingen over het huidige jaarthema ‘Aan tafel!’ Toch is het jaarthema voor 
het volgende seizoen al bekend: ‘Ga mee!’ Dit thema wil inspireren om samen te getuigen van geloof, 
hoop en liefde. Daarmee reikt de Protestantse Kerk een jaarthema aan dat aanzet om over de eigen 
kerkmuren heen te kijken. Dit vloeit voort uit de visienota van de kerk waarin benadrukt wordt dat we 
met andere gelovigen en mensen van goede wil samen kinderen zijn van één Vader. Alleen samen met 
alle heiligen zullen we de lengte en breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van 
Christus kennen die alle kennis te boven gaat (Efeziërs 3: 18-19).  
Een mooi en inspirerend jaarthema om het nieuwe seizoen straks mee in te gaan. 
 
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. 

 

mailto:predikant@stinskerk.nl


Een gezegende zondag en goede week gewenst. De Heer zij ons allen nabij.   
    Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen 
 
Meeleven 
We groeten iedereen hier samen gekomen in de kerk en ook de luisteraars thuis en de lezers van de 
Zondagsbrief ieder op zijn eigen manier zo met elkaar verbonden. 
We denken aan de zieken in de gemeente. Zorgen zijn er ook bij veel gemeenteleden. Soms zo dichtbij 
maar ook wat verder weg en toch zo met elkaar verweven. 
We denken aan de familie van Harman van Wijnen. Sterkte en kracht toegewenst voor de tijd die komt 
nu deze lege plaats zo voelbaar zal zijn. Ook het overlijden van een broer of familielid kan zoveel gemis 
geven. Heer, wilt U mij wijzen hoe ik verder moet? Dan is Hij het die jou draagt. 
Als Stinskerkgemeente feliciteren wij Sierd en Emmy Dijkstra met hun 45-jarig huwelijksfeest. Dankbaar 
voor dit saffieren huwelijksjubileum wensen wij jullie nog veel goede gezonde jaren toe. Mogen liefde en 
trouw jullie nooit verlaten, wind ze om je hals en schrijf ze in je hart. 
Dhr. Dekker is vanaf de Ridder Zwederlaan verhuisd naar De Venus, Spoolderbergweg 19, 8019 
BB  Zwolle. We wensen hem een goede tijd in De Venus. 
 
BUITENGEWOON. 
Wie je bent is niet te zeggen en niet vast te leggen. 
Je bent buitengewoon en van binnen heel bijzonder. 
Als mens ben je een verliezer 
je zou een gelukkig moment wel willen doen voortduren 
een mooie dag nooit zien eindigen, maar je verliest 
je moet uit handen geven, 
elke avond een dag achter je laten. 
    Geertje de Graaf  038-4210188  kdegraaf@ziggo.nl 
 
Zondag 5 februari 2023: Werelddiaconaat 
Waarom is de collecte voor het Werelddiaconaat altijd op de eerste zondag van februari? In deze 
periode is het 70 jaar geleden dat Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden werden getroffen door een 
Watersnoodramp. Nederland ontving van alle kanten uit de wereld hulp voor de slachtoffers. Deze hulp 
heeft veel betekend voor de bevolking in de getroffen gebieden.  
Op zijn beurt willen we als kerken wat terugdoen voor landen en gebieden waar net zulke rampen 
plaatsvinden. We weten dat dergelijke hulp veel kan betekenen.   
Via het Werelddiaconaat wordt bijgedragen aan acute nood waar ter wereld ook en wordt er tevens een 
bijdrage geleverd aan herstel en opbouw. De collecte van deze zondag is hiervoor bestemd.  
   Namens de diaconie, Gert Regtering 
 
Geachte gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Zwolle 
Eind 2018 heeft de Algemene Kerkenraad u geïnformeerd over het proces Heilige Huisjes, ruimte voor 
het hart van de kerk, dat tot doel had dat minimaal 50% van de inkomsten aan het pastoraat zou 
worden besteed. De besluiten die destijds genomen zijn om dat doel samen te bereiken, zijn nog steeds 
actueel. We willen u graag vertellen wat er in de afgelopen vier jaar op dit gebied is gebeurd en waar 
we als wijkgemeenten, clusters en PGZ als geheel nu staan. We nodigen u daarom uit voor een 
gemeenteavond op 15 februari 2023 om 20.00 uur in de  Jeruzalemkerk, Assendorperdijk 134 te 
Zwolle. 
 
Namens de Algemene Kerkenraad, 
Eduard Metselaar, voorzitter 
Margreet de Roo, scriba 
 
Bijbelgespreksgroep 
Dinsdagmorgen 7 februari 2023 hopen we elkaar weer te ontmoeten. We gaan dan verder met ons 
boek ‘Morgen doe ik het beter’. Wie weten we te raken met wat we zeggen en wat we doen?  Het 
gezegde “Spreken is zilver en zwijgen is goud” is wel bekend. Kunnen we goed luisteren? Soms 
verwijten we onszelf dat we te snel iets hebben gezegd waar we later spijt van hadden. Vanmorgen 
gaan we daar met elkaar over te praten. De Bijbellezingen zijn: Psalm 51 en Hebreeën 4 vanaf vers 14 
t/m Hebreeën 5 vers10. Dinsdagmorgen om kwart voor tien. U bent welkom in de Stinskerk. 
    Met een vriendelijke groet, Gerrit Zwakenberg 
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Gezin – school - kerkdienst 
Na een aantal jaren van afwezigheid kunnen we 12 februari weer deze speciale dienst organiseren. 
De kinderen van de Prs Julianaschool zijn al druk met het oefenen van liederen en aan het knutselen, 
de samengestelde muziekgroep is druk met het instuderen van de liederen, Jeroen Knol is bezig met 
het thema van deze dienst Jona, Breng(t) de boodschap ?!   en de SZoZ commissie zijn druk met de 
voorbereidingen. 
We hopen dat we met velen samen een mooie dienst mogen beleven. 
Allen van harte welkom!! 
    Namens de SZoZ commissie  
 
Informatieavond jongerenwerk Westenholte (YFC) 
Vrijdag 10 februari vindt in de Stinskerk een informatieavond over het jongerenwerk in Westenholte 
plaats. Freek en Lydia van den Berg zullen hier vertellen hoe de afgelopen drie jaren zijn verlopen, de 
financiële balans zal opgemaakt worden en we zullen (met elkaar) een blik werpen op de toekomst. 
Deze avond is bedoeld voor alle betrokkenen en ook zeer geschikt voor Stinskerkgemeenteleden die 
benieuwd zijn wat het jongerenwerk in Westenholte precies inhoudt. U bent van harte uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn. Vanaf 19:30 uur staat koffie en fris klaar en om 20:00 uur starten we met de alle 
aanwezigen. 
    Lydia van den Berg 
 
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 5 februari Michaëlsviering, thema: lied 533. Vg. ds. Ad Geerling m.m.v. leden van de 
Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen.        

 
Bloemendienst 
Zondag 5 februari      Mw. Janny van Gerner 
Zondag 12 februari    Mw. L. Zwakenberg 
 
Oppasdienst 
Zondag 5 februari     Alissa en Dennis 
Zondag 12 februari   Isa en Sam 
 
Stinskids 
Zondag 5 februari    Onderbouw: Maayke en Amber    Midden-/Bovenbouw: Jannie en Dennis 
Zondag 12 februari    Kinderen in de dienst. 
 
Agenda 
Maandag 6 februari     Collectemuntenverkoop: - Stinskerk  16.30 uur 
                                                                            - Jan Pelleboerstraat 16, ’s Heerenbroek  18.15 uur 
Maandag 6 februari     Kleine Kerkenraad  20.00 uur 
Donderdag 9 februari  Ontmoetingskring Geloven.nu  20.00 uur 
 
De zondagsbrief van 12 februari 2023 wordt gemaakt door: Ria Hollander  zondagsbrief@stinskerk.nl 
 038-4227251. 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.  

   

 


