
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: 2241                 www.stinskerk.nl               

Zondag  9 oktober               09:30 uur                            19.00 uur Westenhage  
Voorganger:                         ds.G.C.van Rheenen                                                       
Organist/pianist                    dhr H.Kamphof.                                    
Inzameling van de gaven:    1e: Diaconie      2e: De  kerk          Bij de deur: Exploitatie PGZ 

Blemen  Gaan namens de gemeente naar: Mevr. Regina Mijnheer, V4-2, kamer 125  en Dhr. P. van 

der Leur V4.5, kamer 25, beiden verblijven ze in De Isala. Een attentie is gebracht bij Mevr. Linda 

Bosselaar en Mevr. Judith Bosscher-Lammers. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Welkom! 
Fijn dat u/jij deze zondagsbrief leest! Via deze zondagsbrief geven we berichten aan elkaar door en 
leven we met elkaar mee. Deze zondag is het doopzondag maar doordat er geen dopelingen zijn 
hebben we een ‘gewone’ dienst waarin ik voorga. Bijzonder in deze dienst wel is dat stagiaire Judith 
Bosscher zich zal voorstellen en wij kennis met haar kunnen maken. Volgende week is er een 
Stinskerk-zingt-op-Zondag dienst waarin Durk de Boer zal voorgaan. Dat de diensten ons geloof zullen 
versterken en kracht geven voor ons leven. 
 
Liturgie vanmorgen 
Lied vóór de dienst: keuze organist; Psalm 113: 1 en 2; NLB Lied 117a ‘Gij volken loof uw God en 
Heer’; ELB 469: 1 en 2 ‘Wil je wel geloven’; Gez. 71 ‘Jezus, wandlend langs de wegen’; JdH 306 ‘Op 
bergen en in dalen’; ELB 357: 1 en 5 ‘Vreugde, vreugde, louter vreugde’. Bijbellezingen: 2 Koningen 17: 
24 en 29-34 en Lucas 17: 11-19 (NBV21). Thema: ‘Kloven en bruggen’.    
 
Op weg naar belijdenis?  
Je bent gedoopt toen je nog een baby was. Je bent opgegroeid met de Bijbelse verhalen. Nu ben je 
volwassen en te weten dat God liefde is heeft betekenis voor je. Soms heb je het gevoel dat Hij dichtbij 
is. Doorgaans leef je gewoon je leven en komt het er niet zo van om met God bezig te zijn. Wie is Hij 
eigenlijk? Wat heb ik aan Hem? Ergens prikkelt het om er meer mee te doen.  
Herken je iets van wat ik hierboven schrijf? Laat het mij weten! We kunnen dan misschien een groepje 
vormen. Je bent in elk geval niet de enige, twee personen hebben zich inmiddels gemeld. Onze 
ontmoetingen kunnen uitlopen op het doen van belijdenis. Je bent vrij, het hoeft niet. Stuur een berichtje 
naar predikant@stinskerk.nl. Plan is een keer of 6 bij elkaar te komen, maandelijks vanaf eind oktober. 
Tijd en plaats in overleg.   
 
Ontmoetingskring Geloven.nu 
Donderdag 13 oktober a.s. komt ontmoetingskring Geloven.nu weer bijeen. We ontmoeten elkaar voor 
de eerste keer weer in dit nieuwe seizoen. De Bijbelse brief van Jakobus zal de rode draad zijn in onze 
gesprekken. We maken deze eerste keer een begin met de brief en gebruiken als 
achtergrondinformatie het boekje ‘Leef je geloof’ (inleiding en programma 1). Wil je meedoen? Welkom! 
Ook voor gewoon een keertje proberen, fijn als je aansluit! Donderdag 20.00u in de Stinskerk, met iets 
lekkers bij de koffie/thee . 
 
Beschikbaarheid en contact 
De maandag, dinsdag en donderdag zijn mijn werkdagen. Op deze werkdagen ben ik het beste 
bereikbaar tussen 9.00-9.30u in de kerk (038-4212614) of thuis (038-3374368). Voor behoefte aan 
gesprek of gebed neem gerust contact op.     
 
Een gezegende zondag en goede week gewenst. De Heer zij ons allen nabij.   
Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen 
 
 
 

 

mailto:predikant@stinskerk.nl


MEELEVEN. 
Welkom iedereen hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Of misschien leest U alleen maar de 
zondagsbrief. Een groet voor iedereen. 
Vanmorgen zal Mevr. Judith Bosscher-Lammers zich voorstellen als stagiaire in de gemeente. We 
wensen haar een goede tijd toe.  
In de Isala zijn opgenomen Dhr. P. P. van der Leur en Mevr. Regina Mijnheer. De operatie van Regina 
is goed gegaan, maar zijn er nog wat onderzoeken nodig voor ze naar huis kan. We wensen hen allebei 
sterkte en kracht voor elke nieuwe dag. 
De operatie van Melle Lips is goed gegaan. Het gaat goed met Melle. Dapper heeft hij het doorstaan! 
Afgelopen woensdag is hij samen met zijn ouders en zusje Wende weer thuisgekomen. 
Dankbaar dat het zo goed mocht verlopen allemaal ook voor jullie aan de Wenckebachstraat 3. 8044 
PW. Zwolle sterkte toegewenst in de zorg voor Melle en genieten dat hij weer thuis mag zijn. 
Afgelopen week is Mevr. Linda Bosselaar, Hondsdrafweg 3, 8042 GL  Zwolle lelijk gevallen . In botsing 
geraakt met een andere fietser. Ze is inmiddels weer thuis maar heeft hierbij een hersenschudding en 
verwondingen in het gezicht opgelopen. Wat zal het een schrik zijn geweest. Vanuit de gemeente 
wensen wij je sterkte met herstel en Jan Willem in de taak van mantelzorger. We denken ook aan 
anderen die zorgen  kennen in hun gezin of zorgen hebben om iemand in familiekring. 
Of soms kun je je grote zorgen maken over wat er allemaal speelt in deze wereld. Dat we daarin ook 
getroost verder mogen gaan met deze regels:  Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op 
mijn pad. 
Afgelopen zondagavond was er weer kerkdienst in Westenhage geleid door onze wijkpredikant Ds. 
Gerlof van Rheenen. 
Het was fijn om elkaar weer te ontmoeten. Het brengt een stukje verbinding met elkaar, door te zingen 
en te luisteren naar de overdenking en pianospel. En ook zo gepast het noemen van de naam van 
Jenny Hermsen-Fix. Ze kwam ook regelmatig naar deze diensten doch overleden op 9 september 2022 
en Mevr. Jet Bruins die na opname in Het Zonnehuis niet meer terug kon naar haar eigen huis en nu 
woonachtig in De Venus. 
Onderweg zijn, wandelend of op de fiets of een autoritje maken. De natuur is prachtig, mooie kleuren 
van de herfst laten ons dit zien. 
 
NAJAAR. 
En daar is dan het najaar 
het bruin en geel getinte blad 
ligt hier met zijn warme kleuren 
als tapijtvloer in de stad. 
Een sprookje zonder einde 
gouden kleuren door het zonlicht 

zoiets moois, het beneemt mijn adem 
hemelsmooi, een pracht gezicht. 
God denk ik: alleen die kleuren 
maken de aarde zo mooi. 
hoe mooi zal het zijn als alles nieuw is, 
bedekt met goud : Uw gouden tooi. 

Geertje de Graaf. tel. 038-4210188. e-mail: kdegraaf@ziggo.nl 
 
Zondag 9 oktober: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle 
De kerk als een bedrijf, bij menigeen zal dit beeld weerstand oproepen. De kerk is geen koekjesfabriek, 
we hoeven geen winst te maken. Onze winst zit immers niet in geld of materiële zaken. En als we in de 
kerk over de vergeving van schulden spreken, denken we ook niet aan euro’s. 
En toch is er wel geld nodig om de kerk in stand te houden. Euro’s om predikanten en andere 
medewerkers hun welverdiende salaris te geven, om gebouwen te onderhouden en onderhoud te 
plegen aan installaties. Winst hoeven we niet te maken, maar meer geld uitgeven dan er binnenkomt is 
niet verstandig en een zekere reserve opbouwen kan – met het oog op de toekomst - geen kwaad. 
Vandaag wordt u gevraagd daar weer iets aan bij te dragen, in de collecte voor de exploitatie van de 
Protestantse Gemeente Zwolle. 
Namens de diaconie Freddy Mijnheer 
 
Zorg Voor Afrika 
Op 16 oktober is de collecte wereldddiaconaat bestemd voor de stichting “Zorg voor Afrika”. 
Sinds 2007 ondersteunen Marianne en Gert Jan van den Bosch een project ‘Care & Compassion’ voor 
patiënten met Aids en/of TB in Kisumu, Kenia. In principe brengen zij jaarlijks een werkbezoek aan het 
team van LOMAMO (Love Matters Most) waarbij ze hen ondersteunen door huisbezoeken en 
ziekenhuisbezoeken af te leggen, voedsel- en hygiëne pakketten rond te brengen en hen te helpen met 
de administratieve ondersteuning.  
Begin 2019 is de stichting Zorg voor Afrika (www.zorgvoorafrika.nl ) met ANBI-erkenning opgericht om 
het werk in Kenia financieel te kunnen ondersteunen.  

mailto:kdegraaf@ziggo.nl
http://www.zorgvoorafrika.nl/


De situatie in Kenia is schrijnend; de voedselprijzen stijgen de laatste maanden enorm ten gevolge van 
de oorlog in de Oekraïne, de coronapandemie en klimaatverandering. Dit heeft tot gevolg dat veel 
mensen geen geld meer hebben om voedsel voor zichzelf en hun kinderen te kopen. Ook hebben de 
meeste patienten geen ziektekostenverzekering waardoor mensen niet snel een arts zullen raadplegen 
wanneer ze ziek zijn. Dit met alle gevolgen van dien…Naast alle hulp op praktisch gebied wordt met 
een ieder die dit wil het evangelie gedeeld. Uw steun is onmisbaar! Helpt u mee?   
Namens de Diaconie Gert Regterink 
 
Kerkbalans gaat digitaal 
De komende Actie Kerkbalans vindt plaats van zaterdag 14 januari t/m zaterdag 28 januari 2023.  
Het is nog vroeg, maar regeren is vooruitzien. In het verleden werd deze actie altijd met de bekende 
enveloppen uitgevoerd. De handmatige verwerking hiervan op het Kerkelijk Bureau is een tijdrovende 
bezigheid en het vinden van lopers is ook een ‘dingetje’. Daarnaast geven veel gemeenteleden aan 
bankzaken liever digitaal af te handelen dan via de voordeur. En dat kan, graag zelfs! 
Wij willen iedereen die daartoe in de gelegenheid is vragen zich op te geven voor de digitale Actie 
Kerkbalans. Dat kan eenvoudig door op website te kiezen voor “Welkom > Kerkbalans digitaal”. 
Kijk voor meer informatie over de landelijke Actie Kerkbalans op website kerkbalans.nl.  
Namens de kerkrentmeesters, Rypke Paulusma 
 
Stinskerk zingt op zondag dienst   -  Zondag 16 oktober 9.30 uur,   
Bij God onder de pannenOp zondagmorgen 16 oktober a.s. is er in de Stinskerk  weer “Stinskerk zingt 
op Zondag”-dienst. (SZOZ) 
Wij gaan zingen en luisteren naar rustige en vrolijke muziek. Er is ruimte voor gebed en de bijbel gaat 
open. 
Het thema is: "Bij God onder de pannen". De dienst wordt geleid door Durk de Boer uit Hattem. 
Hij neemt ons in zijn verhaal mee in het verhaal van Psalm 84. Wat een rijke psalm met veel handvaten 
voor ons dagelijkse leven. Muzikale medewerking is er door een zanggroep,  Lianne, Carla, Marianne 
(zang), Marjet (gitaar) en Henk Kamphof (orgel/piano) 
Er zijn in deze dienst 3 digitale collectes:  1. Inzameling voor Voedselbank Zwolle, 2. Onkosten van de 
zangdiensten en de eindcollecte is voor de bestemming van die week van PGZ.(centraal) 
Deze dienst is ook online live te volgen of terug te zien via de site van de Stinskerk, maar meezingen  
en beleven inde kerk is natuurlijk veel leuker. Vertel het ook verder aan familie, buren, vrienden en 
bekenden. Iedereen is welkom!! 
Wij kijken uit naar een mooie dienst. De dienst begint om 9.30 uur en er is samenzang voor de dienst. 
De SZOZ commissie. Mirjam Kamphof 
 
Volgende week zondag 16 oktober Tienerdienst: De grote boodschap! 
Mensen laten vaak boodschappen voor anderen achter in de vorm van teksten, gedichten en 
tekeningen. Graffiti op schuttingen, teksten met pen of stift op de deuren van openbare toiletten.  
Waarom doen ze dit? Hoe zou een christelijke boodschap op de toiletdeur eruit kunnen zien? Volgende 
week zondag gaan we hierover met elkaar in gesprek maar ook praktisch aan de slag met een aantal 
doe-opdrachten en een overdenking. 
We hopen dat je er weer zin in hebt en we zien je graag. 
Groetjes van Petra en Adriaan 
 
Zendinsbussen 
De zendingsbussen hebben de afgelopen periode 105,20 euro opgebracht. Allen die daar aan hebben 
bij gedragen hartelijk dank. 
Namens de ZWO commissie Frouwien Rose 

 
 
Alles andersom! bij de Vakantie Bijbel Club in de herfstvakantie 
 
Het was weer heel gezellig bij de Vakantie Bijbel Club in de 
zomervakantie! En… in de herfstvakantie hebben we weer VBK! Op 
woensdag 19 oktober zijn alle kinderen uit groep 1 t/m 8 weer welkom in 

de Stinskerk. Rond het thema Alles andersom zien we hoe Jezus het vindt als kinderen buitengesloten 
worden (spoiler: niet goed).  
Er is weer van alles te doen die ochtend: lachen, zingen, verhalen, knutselen, spelletjes... En de tieners 
van groep 7&8 hebben hun eigen programma in hun eigen zaal.  

https://www.kerkbalans.nl/


Om 9.45u is de kerk open en om 10 uur start het programma. Om 12 uur ga je weer naar huis. 
Ook grote mensen (12+, interkerkelijk) die een keer willen meehelpen zijn van harte welkom. Voor het 
team en de tieners zijn we dringend op zoek naar mensen, maar ook kleine 
dingen zoals vooraf uitnodigingen of naamkaartjes maken, dingen 
rondbrengen, helpen knutselen of afbreken zijn heel fijn!  
Meer informatie via vbkwestenholte@gmail.com of 06-15537085 (Lucie van 
't Slot)  
 
Speculaas-actie Gospelkoor One Spirit 

Een aantal weken geleden zijn we begonnen met een najaarsactie voor ons 
koor!  
Dit jaar verkopen we kruidnoten (€2,00 per zakje van 300 gram) en 
speculaasbrokken (€3,50 voor 3 speculaasbrokken) en ook een bakje met 
chocoladefiguren (€4,50 voor een bakje met 170 gram).  
Daarnaast verkopen we weer een speculaas-pakket, deze kost €11,- per 

stuk. Hierin zit: 300 gram kruidnoten, 200 gram chocolade-kruidnoten, 3 speculaasbrokken en 1 
gevulde speculaas. 
Je hebt tot en met 5 november de tijd om te bestellen, dit kan je doen door een mail te sturen naar: 
ilseteisman@hotmail.com 
Halverwege november 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.  Ilse Teisman 
 
 
Viering in de Grote of Sint Michaëlskerk te Zwolle, aanvang 17.00 uur 
Zondag 9 oktober Michaelsviering, vesper. Vg. ds. Evert Jonker m.m.v. enkele zangers van de 
Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen. Zie www.michaelsvieringen.nl 
Christa van Stappen 
 
Kerk in het hart van Zwolle  
Onze campagne ‘Welkom in de kerk’ sluiten we komende week af. In het laatste artikel in weekblad De 
Swollenaer vertelt Wim van Ree, diaconaal consulent van de Protestantse Gemeente Zwolle, over hoe 
de diaconie zich hard maakt voor Zwolle en de Zwollenaren. U zult misschien verrast zijn door mate 
waarin de diaconie is verweven in de Zwolse maatschappij.  
Tijdens de campagne kregen we een mooi inkijkje in het werk van onze kerken. Wij hopen dat u hebt 
genoten van alle verhalen. U kunt de Protestantse Gemeente Zwolle blijven volgen op Facebook, 
Twitter of Instagram. Of neem een kijkje op pknzwolle.nl 
Hartelijke groet, Theo Brand en Karlijne Brouwer namens de Protestantse Gemeente Zwolle 
 
Wist u dat: voorafgaande aan de dienst in de Open Kring er op 16 oktober een inzameling is voor de 
voedselbank, voor meer inlichtingen zie de Zondagsbrief van de Open Kring 
 
Bloemendienst 
Zondag 9 oktober: Mw.B.Koersen      Zondag 16 oktober: Mw.W.v.d.Vegt 

 
Oppasdienst/Stinskids 
Zondag 9 oktober:   Oppas: Margriet en Mirande, Onderbouw: Bea, Bovenbouw: Elke 
Zondag 16 oktober: Oppas:Isa en Sam, Onderbouw: Amber en Maayke, Bovenbouw: Jannie en Jenny 
 
Agenda: 
Dinsdag 11 oktober                      19.30 uur Gezamenlijk overleg Consistorie en Pastoraal Team 
Donderdag 13 oktober.                20.00 uur Ontmoetingskring Geloven.nu  
Vrijdag 14 oktober:                       19:00 uur Gebedskring 
 
De zondagsbrief van 16 oktober 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.  
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