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Zondag 5 maart 2023        10.00 uur                       19.00 uur Westenhage 
Voorganger:                         ds. G.C. van Rheenen    ds. E. van ‘t Slot 
Organist/pianist                    dhr. H. Kamphof              mw. F. Rose                      
Inzameling van de gaven:    1e: Diaconie      2e: De  kerk          Bij de deur: Zending GZB 
Woensdag 8 maart 2023     19.30 uur   Biddag 
Voorganger:                         ds. T. Dankers  Dalfsen 
Organist/pianist                    dhr. H. Bouwhuis                     
Inzameling van de gaven:    1e: Diaconie      2e: De  kerk          Bij de deur: Zwols diaconaal doel 
Bl{emen  Gaan namens de gemeente naar: Mevr. Jo Kleen  en naar Ascha en Melvyn als 
bemoediging vanuit De Stinskerkgemeente. Attenties zijn gebracht bij Mevr. Salverda-Faber voor haar  
86e verjaardag en Bastiaan en Hilde Lips voor hun 12,5 jarig huwelijk en naar het 40-jarig bruidspaar 
Dhr. en Mevr. v.d. Zwan-van Asselt.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Welkom! 
Fijn dat u/jij deze zondagsbrief leest! Via de zondagsbrief geven we berichten aan elkaar door en leven 
we met elkaar mee. Vanmorgen leid ik de eredienst op deze tweede zondag van de 40-dagentijd voor 
Pasen. Vanavond is er om 19.00u een bijeenkomst in Westenhage. Voorganger is collega van ’t Slot. 
Aanstaande woensdag is het Biddag voor Gewas en Arbeid. Deze dienst wordt geleid door ds. Dankers 
uit Dalfsen. Volgende week zondag gaat ds. H. de Jong uit Kampen voor. We wensen elkaar 
gezegende diensten toe. 
 
Liturgie zondag 5 maart 
Lied vóór de dienst: keuze organist; Psalm 145: 1 en 2; Hemelhoog 2 ‘Welzalig de man die niet 
wandelt’; ELB 457 ‘Klein klein kindje’; LB 825: 1 en 5 later 8 en 9; ELB 377 ‘U bid ik aan, o macht der 
liefde’; Gez. 481: 1 en 3 ‘O grote God die liefde zijt’. Bijbellezingen: Exodus 24: 12-18 en Matteus 17: 1-
9 (beide uit NBV21). Thema: ‘Méér dan een tipje van de sluier…’ 
 
Biddag voor Gewas en Arbeid 
Aankomende woensdag is het Biddag voor Gewas en Arbeid. De Protestantse Kerk viert deze speciale 
dag vanouds op de 2e woensdag van maart. Een dag om erbij stil te staan dat ons dagelijks brood niet 
vanzelfsprekend is. We bidden om een goed oogstseizoen en voor alles wat er voor nodig is om brood 
op tafel te krijgen. Zeker in deze tijd en momenteel in ons land is dit zeer actueel. Welke bestemming 
aan beschikbare stukken grond wordt gegeven en op welke manier wij met ons leefmilieu omgaan zijn 
dagelijks onderwerp van gesprek. De kerk heeft de roeping om temidden van een samenleving waarin 
deze kwesties spelen een biddende kerk te zijn. ‘Van de Heer is de aarde en al wat daar leeft’ (Psalm 
24). 
 
Bij de tijd: Poerimfeest 
De christelijke kerk zit midden in de 40-dagentijd, waarin wij ons voorbereiden op het Paasfeest, het 
feest van de overwinning op alles wat doods en uitzichtloos lijkt. In de geschiedenis van het volk Israël 
zijn er meerdere benauwde momenten aan te wijzen dat God ingreep en uitkomst bood. De bevrijding 
uit de slavernij van Egypte onder leiding van Mozes is daarvan het voornaamste voorbeeld. Er zijn meer 
momenten van die momenten geweest. De joodse traditie viert deze week het Poerimfeest. Herdacht 
wordt dat God een vrouw naar voren schoof om een duivels plan van een Perzische bestuurder te 
verijdelen. Het complete verhaal is te lezen in het Bijbelboek Esther. Het brengt je ervan onder de 
indruk hoe God de Heer door gewone mensen heen verlossing brengt en zorg draagt voor zijn volk. 
 
Versterking van het Pastoraal Team 
Onlangs is een lid van het Pastoraal Team na vele jaren gestopt met het bezoekwerk onder een aantal 
gemeenteleden op leeftijd. Deze leden hebben aangegeven het zeer op prijs te stellen als zij een nieuw 
contactpersoon krijgen. Deze reactie wijst erop hoe dankbaar het wordt gewaardeerd als er zo nu en 
dan vanuit onze gemeente een bezoekje wordt gebracht. Graag komen we met u of jou in contact als je 

 



de gelegenheid hebt om deze leden te bezoeken en zo samen met het team invulling te geven aan het 
omzien naar elkaar binnen onze gemeente. Stuur een berichtje of neem contact op met Kees Lips, 
Gerrit Bargeman of ondergetekende.   
 
Bedankt! 
Rondom ons 12½ jarig huwelijksjubileum ontvingen wij vele kaarten en berichten met goede en lieve 
wensen. Mede namens Gyopár heel hartelijk bedankt! 
 
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. 
 
Een gezegende zondag en goede week gewenst. De Heer zij ons allen nabij.   
Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen 
 
Meeleven 
We groeten iedereen hier in de kerk aanwezig. Ook de luisteraars thuis met ons verbonden.  
We denken aan de zieken in de gemeente en denken ook aan hen die zorgen kennen. Hoop is een 
lichtje in de nacht dat vandaag moed geeft en morgen kracht!  
Afgelopen woensdag kwamen er maar liefst 72 kinderen naar de VBK. Het was een geslaagde 
morgen.  
Wat een fijne zonnige week ligt achter ons. Mochten we van genieten. Even buiten zitten uit de wind in 
een hoekje dat kon even.  
We feliciteren de bruidsparen die een huwelijksfeest mochten gedenken. Iets om dankbaar voor te 
mogen zijn.  Voor Bastiaan en Hilde het koperen huwelijksfeest en voor Dhr. en Mevr v.d. Zwan-van 
Asselt het robijnen huwelijksfeest. We wensen hun Gods Zegen op hun verdere huwelijksweg.  
Laat liefde en trouw jullie nooit verlaten wind ze om je hals en schrijf ze in jullie harten.  
Ascha van Leusen is ziek thuis. Ze heeft longproblemen en haar ouders en schoonouders springen bij 
in de zorg. Van harte sterkte toegewenst vanuit  De Stinskerkgemeente.  
De lijsten voor De Stinsmaaltijd liggen weer in de hal van de kerk. De datum is WOENSDAG 15 maart.  
We hopen op een fijn samenzijn! We wensen elkaar een goede week.  
GENADE.  
ja ik dank U voor Uw genade o Heer voor het kruis dat U voor ons droeg.  
U bewijst Uw genade aan ons telkens weer. Uw genade is ons genoeg.  
Geertje de Graaf. tel. 038-4210188. e-mail: kdegraaf@ziggo.nl   
 
Bijbelgespreksgroep 
Dinsdagmorgen 7 maart 2023 hopen we elkaar weer te ontmoeten. We gaan dan verder met ons boek 
Morgen doe ik het beter. We gaan kennismaken met Petrus. Petrus is een discipel van Jezus die 
bekend staat om zijn karaktertrekken. Deze eigenschappen nodigen ons uit om hem beter te leren 
kennen. Daarom lezen we vanmorgen de volgende verzen uit de Bijbel: Marcus 16 vers 1 t/m 7; 
Mattheüs 26 vers 31 t/m 35; Mattheüs 26 vers 69 t/m 75 en Johannes 21 vers 15 t/m 19. 
Dinsdagmorgen om kwart voor tien. U bent welkom in de Stinskerk. 
Met een vriendelijke groet, Gerrit Zwakenberg 
 
Voedselbank Zwolle.  “Oog voor voedsel, Hart voor mensen“ 
Boodschappen doen is voor bijna een miljoen mensen in Nederland lastig. Ze leven onder de 
armoedegrens en na de vaste lasten blijft er vrijwel geen geld over voor eten of drinken. Om deze 
mensen te helpen, is Voedselbanken Nederland opgezet.  
Voedselbank Zwolle helpt mensen uit Zwolle en omgeving met voedselpakketten die wekelijks worden 
uitgedeeld.  Voedselbank Zwolle staat voor de kernwaarden om de armsten in onze maatschappij te 
kunnen helpen: 
Ze werken alleen met vrijwilligers; 
Ze delen voedsel uit dat door anderen wordt gedoneerd; 
Ze delen vooral gezond voedsel uit; 
Ze delen alleen gratis voedsel uit; 
Ze verdelen het voedsel op een eerlijke manier; 
Ze zijn neutraal en onafhankelijk; 
Ze zijn transparant in onze verantwoording; 



Bij de Biddag voor gewas en Arbeid vragen wij uw aandacht en bijdrage voor dit diaconale doel. 
 
Op woensdagmiddag 8 mrt. tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen bewoners uit Westenhage producten 
voor de voedselbank inleveren bij mw. Stobbink, Voorsterweg 44-101 in de doos aan de voordeur. 
Namens de Diaconie alvast heel hartelijk dank. 
 
Samen lekker eten 
U kunt zich opgeven voor de Stinsmaaltijd van woensdag15 maart 2023 
De Stinsmaaltijd is een gezellig moment om even samen aan tafel een lekkere maaltijd te nuttigen.  
Er wordt door verschillende mensen gekookt, wat de maaltijden altijd gevarieerd maakt. 
Het eten wordt in buffetvorm aangeboden.Iedereen, jong en oud, is welkom! Jeugd ouder dan 12 / 
Volwassenen: € 6,50 Kinderen 8 t/m 12: € 3,- Kinderen onder de 8: Gratis Graag gepast betalen J 
De deuren gaan om 17:30 uur open. Eten tussen 18:00 en 19:30 uur. U moet zelf voor vervoer zorgen. 
Opgeven voor het eten kan via de lijsten in de kerk tot zondagochtend 12 maart, via de commissie of 
per e-mail tot en met maandag 13 maart. We heten u graag welkom op woensdag 15 maart 2023 
Groeten, de stinsmaaltijdcommissie Sylvia Eikenaar (4203533), Tiny de Vries (4218743), Geertje de 
Graaf (4210188), Stijn van de Wetering (4220997) stinsmaaltijd@stinskerk.nl 
 
Op zoek naar een organist/pianist 
In de Stinskerk zijn wij op zoek naar muzikale versterking. Voor het begeleiden van de diensten op 
zondagmorgen zijn wij op zoek naar een organist en/of pianist.                                                            
Ons vaste organisten team is de laatste tijd door verschillende omstandigheden kleiner geworden. 
Daardoor krijgen wij in de loop van dit jaar de planning niet meer rond en bij verhindering van 
organisten zijn er geen reserves meer. Wij zijn dan ook dringend op zoek naar een nieuwe collega 
organist en/of pianist. In de diensten wordt gezongen uit de volgende bundels: het liedboek van kerken 
(1973), de evangelische liedbundel, het nieuwe liedboek en ook regelmatig een lied uit opwekking. 
Voorafgaand aan de dienst wordt er een lied gezongen, die is gekozen door de organist/pianist. Er is 
ruimte voor eigen muzikale inbreng en initiatieven in overleg met de predikant. Heb je belangstelling of 
ken je iemand, die hiervoor belangstelling zou kunnen hebben, neem dan contact op met Henk 
Kamphof, tel 06 25128141 (bij voorkeur na 18.00 uur) of email: kampburger@hetnet.nl.  Alvast bedankt 
voor je reactie. Organisten en Kerkrentmeesters Stinskerk.  

Verjaardagfonds 
Op maandag 6 maart 2023 is er weer een inleveravond tussen 18.45 – 19.45 uur.  
De nieuwe lijsten en cadeautjes voor de komende 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 u dit wilt 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 
 
Afscheid van een trouwe vrijwilligster. 
Mevr. Willy Plette heeft te kennen gegeven dat zij wil stoppen  
met het rondbrengen van de cadeautjes en met het ophalen van de  
verjaardag zakjes. 
Willy heeft heel wat uurtjes met deze vrijwilligerstaak er op zitten.  
Zij heeft deze taak vanaf de oprichting van het verjaardagsfonds op zich genomen.  
En dit zijn heel wat jaren geweest.  
Wij willen haar heel hartelijk bedanken voor haar inzet al die jaren en dit doen we niet alleen met 
woorden maar ook met een attentie die zij inmiddels ontvangen heeft.  
 
En dit brengt mij ook bij het volgende want mensen die afscheid nemen worden niet vervangen helaas 
want er komt tot nu toe geen respons op de herhaalde oproep. 



Toch wil ik nogmaals de oproep doen, Heeft u tijd om verjaardag zakjes op te halen en af en toe een 
kleine attentie bij jarigen ouder dan 72 te brengen, meldt u dan. 
Dit kan via mail of bellen. Hier boven staan de gegevens vermeld. Wij zijn blij met uitbreiding. 
Hartelijke groet namens het verjaardagsfonds Willy te Dorsthorst. 
 
 Michaëlsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur 
Tweede zondag van de veertigdagentijd.	
Zondag 5 maart Michaëlsviering. vesper. Thema: Psalm 25:6. Bijbellezing: Jesaja 51:9-16. Vg. ds. 
Evert Jonker m.m.v. enkele leden van de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen. 
Zie www.michaelsvieringen.nl	
 

 
PAAS-actie Gospelkoor One Spirit 

 
We zijn weer begonnen met een actie voor ons koor, dit jaar 
verkopen we een Paaspakket voor €10,50 met daarin:  
Chocolade paaseitjes mix van 200 gram, 1 suikerbrood van 800 
gram en 1 pak paashaas gevulde koek (4 stuks). Je hebt tot en met 

15 maart de tijd om te bestellen, dit kan je doen door een mail te sturen naar: ilseteisman@hotmail.com 
Eind maart wordt de bestelling geleverd. We zullen tegen die tijd met je afspreken of je de bestelling wilt 
komen ophalen in de Stinskerk of thuis wilt laten bezorgen. 
 

                                                                          
 
Bloemendienst: Zondag 5 maart: Mw. A .Koersen Zondag 12 maart: Mw. V de Weide 
Oppasdienst:Zondag 5 maart: Berienke en Didi  Zondag 12 maart:Esra en Dennis     
Stinskids:Zondag 5 maart:Onderbouw Mirande en Didi, Midden-bovenbouw Elke 
Zondag 12 maart:Onderbouw Lusanne en Lucie, Midden-bovenbouw Jannie en Dennis 
 
Agenda 
Ma 6 maart: Collectemunten 16.30 uur in de Stinskerk, en 18.15 uur in ’s Heerenbroek 
Ma 6 maart :20.00u Kleine kerkenraad gezamenlijk met moderamen Open Kring 
Di 7 maart : Bijbelsgespreksgroep 9.45 uur   
Di 7 maart :19.30u Vergadering gezamenlijke kerken Zalk-Mastenbroek-Westenholte 
Wo 8 maart: Biddag voor Gewas en Arbeid met dienst om 19.30u 
 
De zondagsbrief van 12 maart wordt gemaakt door: Ineke v/d Brink * zondagsbrief@stinskerk.nl  
( 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. 


