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Adres kerk:  Westenholterweg 19, 8042AE,Zwolle   0384212614                 

Predikant  :  ds.G.C. van Rheenen                           0383374368 
Koster       :  wisselend van dienst         0645135706 
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Zondag  12 februari            10:00 uur Kerk en School           19.00 uur Westenhage geen dienst 
Voorganger:                         dhr. J.Knol  
Organist/pianist                    band                                    
Inzameling van de gaven:    1e: Diaconie      2e: De  kerk          Bij de deur: Exploitatie PGZ 

Blemen  Gaan namens de gemeente naar:  Mevr. Bertha Tissink voor haar 89e verjaardag en Dhr. 

Harm Hooiveld voor zijn 87e verjaardag. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Welkom! 
Fijn dat u/jij deze zondagsbrief leest! Via de zondagsbrief geven we berichten aan elkaar door en leven 
we met elkaar mee. Vanmorgen vieren we de jaarlijkste kerk-school-gezinsdienst samen met de 
kinderen en leerkrachten van de Prinses Julianaschool ‘s Heerenbroek. Onze kerkelijk werker Jeroen 
Knol leidt de dienst en neemt ons mee in het verhaal over Jona. Speciaal welkom voor de muziekband 
en wie deze zondag met kind of kleinkind deze dienst meebeleeft! Volgende week hoop ik weer voor te 
gaan. We sluiten dan de serie diensten over de eerste brief aan de Korintiërs af. We wensen elkaar 
vanmorgen een vrolijke en inspirerende dienst toe. 
 
Opgave huiskamerontmoetingen 
Menigeen heeft zich al opgegeven voor de huiskamerontmoetingen die volgende week maandag 20 
februari van start gaan. We hebben allemaal per email of brief een uitnodiging ontvangen. Opgeven kan 
nog dit weekend tot uiterlijk maandag 13 februari, door een mail te sturen aan scriba Jan Willem 
Bosselaar of het strookje in de brievenbus van de kerk te doen. Fijn als je aansluit!   
 
Bij de tijd: Valentijnsdag 
Dinsdag is het Valentijnsdag, de dag dat geliefden elkaar al of niet anoniem met cadeautjes, bloemen of 
een kaart verrassen. De herkomst van Valentijnsdag ligt bij de heilige Sint Valentinus wiens sterfdag 
vermoedelijk 14 februari is geweest. Er gaan verschillende verhalen de ronde wie deze Valentinus is 
geweest en wat hij precies heeft gedaan. Eén van die verhalen vertelt dat deze bisschop in de 
gevangenis belandde omdat hij paren huwde waarvan de één christen was en de ander niet. De 
bisschop vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer! Hij werd aangegeven, 
gearresteerd en berecht. Een ander verhaal vertelt dat hij in de gevangenis het verzoek kreeg de blinde 
dochter van een cipier te genezen. Dat lukte niet en de bisschop werd terecht gesteld. Maar na de 
terechtstelling ontving de dochter van de cipier een briefje waar op stond ‘Van Valentijn’. Uit het briefje 
viel een gele bloem en direct kon het meisje weer zien. Hoe het ook is geweest, 14 februari is een 
mooie gelegenheid om de parel te vieren die God in die ander heeft gelegd.   
 
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 samen gekomen in de kerk, de lezers van de Zondagsbrief en de luisteraars 
thuis met ons verbonden. 
Vandaag vast weer eens een volle kerk. We zien uit naar een mooie dienst een Kerk-gezin-
schooldienst. Samen met kinderen van de Julianaschool van 's-Heerenbroek. 
We denken aan alle mensen die ziek zijn of zorgen kennen in welke vorm dan ook. We denken aan 
Dhr. Albert Bakker die is opgenomen in Het Hospice in Zwolle. We wensen hem kracht in deze laatste 
fase van zijn leven, ook voor zijn kinderen en kleinkinderen. 
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Lichtpuntjes die de dagen kleuren met de mooiste tinten, ergens fluit altijd wel een vogel. 
Danken voor verjaardagen die gevierd mochten worden en wat hebben we kunnen genieten van een 
paar zonnige dagen!  
En wat komt er veel binnen via TV en media over de aardbevingsramp in Turkije en Syrië, vreselijk om 
te zien en onbegrijpelijk dat dit gebeurt. 
We bidden voor de nabestaanden van slachtoffers die zijn omgekomen en de grote onzekerheid over 
dierbaren die nog niet zijn gevonden. 
Ook denken we aan de hulpverleners die er alles aan doen om mensen te helpen. Gevouwen handen 
voor al deze mensen in nood. 
 
HOOP. 
Het werk gaat verder 
de zaak duurt voort 
de hoop leeft nog 
hoop en dromen kunnen wel vervliegen 
maar nooit sterven. 
Geertje de Graaf. tel. 038-4210188. e-mail: kdegraaf@ziggo.nl 
 
Zondag 12 februari 2023: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle 
De jaarlijkse actie Kerkbalans is nog maar net achter de rug en alweer vragen we u om een bijdrage. 
Want we willen als Protestantse Gemeente Zwolle meer dan de kerk draaiende houden en ‘op de 
winkel passen’. Ook wil de PGZ ruimte geven aan nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld door het 
Stimuleringsfonds.  
Namens de diaconie Gert Regtering 
 
Diaconiecollecte 19 februari 2023. 
Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende 
aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. Deze week werd dit toch al zo kwetsbare land getroffen 
door een zware aardbeving, daarna volgde er een tweede. Er zijn inmiddels meer dan 25 naschokken 
geteld. Honderden hebben deze ramp niet overleefd, en dit aantal zal verder snel oplopen. Er zijn 
duizenden gewonden. Veel gebouwen zijn ingestort, onder andere in de stad Aleppo. 
 
De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. 
Dit maakt de situatie nóg urgenter. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien 
hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun 
beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou.  
 
Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale 
kerken maximaal. Onze noodkreet aan u is: doe mee! Namens Haroutune Selimian, predikant van 
een van onze partnerkerken in Aleppo zeggen we: “Dank voor uw bezorgdheid en hulp”, en we bidden 
met hem mee: “Moge God ons beschermen!” 
 
De Diaconiecollecte, dit is de eerste collecte, van volgende week zondag 19 februari wordt bestemd 
voor de hulp aan de slachtoffers van deze aardbevingsramp. 
U kunt uw gift ook overmaken op ibannnummer NL12 RABO 0373 7399 66  t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Zwolle, o.v.v. Hulp aardbevingsramp Syrië.   

 

GEZIN - SCHOOL - KERK DIENST 

Wat tof dat je bij deze GSK dienst bent ! 
misschien dat je anders op zondag in een andere kerk bent of niet zo vaak naar de kerk gaat , deze 
dienst is dan ook speciaal voor iedereen , kleine en grote mensen. 
Deze dienst is dan ook gemaakt door kleine en grote mensen, ieder heeft een aandeel in de dienst, de 
1 zal zingen, de ander heeft meegeholpen met het schilderen van de  schilderijen , weer een ander zal 
muziek maken of helpen met collecteren, SAMEN hopen we er een mooie dienst van te maken en we 
hopen dat de hele kerk vol zit met grote en kleine mensen ! 
Jeroen Knol en Judith Lammers zullen ons meer vertellen over het thema         " Jona, breng(t) de 
boodschap?!  " 
 
In deze dienst zijn er 3 collectes, deze zakken  hiervoor hangen bij de uitgang, u kunt u gave geven bij 
het verlaten van de kerk. 
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De D collecte is voor Youth For CHrist  
de K collecte is voor de onkosten van deze dienst 
en de deurcollecte is voor de exploitatie PGZ 
Alvast hartelijk dank ! 
 
Tot Zondag, SZoZ commissie  
 
@ Wij als Stinskerk Zingt op Zondag steunen in onze diensten altijd  een Diaconaal doel, het liefst  
voor  in onze naaste omgeving, dit keer is dit het werk van Freek en Lydia, zij werken voor Youth For 
Christ ,voor het straatjongerenwerk in Westenholte. 
 Elke week organiseert Youth for Christ (sport)activiteiten in de wijk, om met jongeren op te trekken en 
over het leven met Jezus te delen. Komende zomer doen ze dat weer een week lang! In de middag met 
jongeren van 10 tot 14 jaar en in de avond met jongeren vanaf 14 jaar.  
m dit te regelen, hebben ze wel best wel geld nodig. Vandaag is de collecte dus bedoeld voor de 
aanschaf van goede voetballen, spullen voor activiteiten en voor de BBQ. 
Praktisch over de collecte: je kunt geld of muntjes in de collectezak doen, je kunt bijgevoegde QR- 
code scannen en dan bij de gift kiezen voor Westenholte – Toekomst voor West, of je kunt de Givt- 
app gebruiken (Youth for Christ Zwolle). 
Alvast bedankt!  Albert Knol 
 
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 
 
Volgende week zondag is er weer… Tienerdienst, met als thema: Sprokkelmaand 
Het is februari, dus volgende week zondag is het thema ‘Sprokkelmaand’!  Wat is sprokkelen? We 
slaan zelf aan het sprokkelen, in de Bijbel, met spreuken en houtjes tijdens deze Tienerdienst. Ben je 
erbij in ’t Keldertje? 
Groetjes van Petra en Adriaan 
 
Op zoek naar een organist/ pianist!! 
 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, dat 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. 
  
Namens de Organisten en Kerkrentmeesters Stinskerk Henk Kamphof 
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Beste gemeenteleden, 
Tijdens de kerstavonddienst is er gecollecteerd voor de stichting Zorg voor Afrika. 
De collecte heeft het fantastische bedrag van € 580 opgebracht. 
Heel erg bedankt hiervoor!  
Namens de stichting Zorg voor Afrika,     Gert Jan en Marianne van den Bosch 
 
Veel dank. 
Hierbij wil ik een ieder hartelijk bedanken voor de  belangstelling, in welke vorm dan ook, bij het 
jubileum 40 jaar werk voor de kerk van Zwolle. Het is voor mij een onvergetelijk moment geweest. 
Van de lezingen van het symposium is nog een tekstboekje beschikbaar. Deze liggen bij de uitgang van 
de kerk. Deze is ook aan te vragen via consulent@diaconiezwolle.nl of telefonisch 06 – 1018 6422. Het 
wordt dan bij u bezorgd. 
Wim van Ree, diaconaal consulent.  
 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur 
Zondag 12 februari Michaëlscantateviering. M.m.v. solisten: Eske Tibben (alt), William Knight (tenor) 
Jan Kruisselbrink (bas) en de Michaëlscantorij, het Michaëlscantatekoor en Musica Michaelis o.l.v. 
Toon Hagen. Uitgevoerd wordt de cantate ‘Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort’(BWV126) van J.S. Bach. 
Voorganger is ds. Jan Doelman 
Christa van Stappen 

 
Bloemendienst 
Zondag 12 februari:  Mw.L.Zwakenberg 
Zondag 19 februari   Mw.J.van Spijker 
 
Oppasdienst 
Zondag 12 februari  Isa en Sam 
Zondag 19 februari  Harienke en Casper 
  
Stinskids 
Zondag 12 februari Kinderen in de dienst 
Zondag 19 februari Onderbouw:Lucie/ Midden/bovenbouw Carlijn en Casper   
 
Agenda: 
Maandag 13 februari   20.00 uur Wijkkerkenraad 
Woensdag 15 februari.  20.00 uur Gemeenteavond PGZ in Jeruzalemkerk 
Donderdag 16 febru .     20.00 uur Info avond voor leiding huiskamerontmoetingen 
Vrijdag 17 februari                   19:00 uur Gebedskring 
  
 
De zondagsbrief van 19 februari wordt gemaakt door: Ria Hollander  zondagsbrief@stinskerk.nl 
 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.  
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