
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: 2311                 www.stinskerk.nl               

Zondag 12 maart 2023       10:00 uur                                     19.00 uur Westenhage 
                                                                                                        Geen dienst 
Voorganger:                          ds H. de Jong, Kampen 
Organist/pianist                     mevr. D. van der Kolk                                    
Inzameling van de gaven:   1e: Diaconie;        2e: De  kerk;        Bij de deur: Wijkkas 

Blemen gaan namens de gemeente naar: Simon en Marja Bouwstra en Gerrit van Tongeren. Een attentie is 
gebracht bij Kees en Tina Lips. Het mooie bloemstuk van Biddag is meegegaan naar dominee Dankers die deze 
avond de voorganger was. 

.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Welkom! 
Fijn dat u/jij deze zondagsbrief leest! Via de zondagsbrief geven we berichten aan elkaar door en leven we met elkaar 
mee. Vanmorgen leidt ds. H. de Jong uit Kampen de dienst. Volgende week hoop ik weer voor te gaan. We wensen 
elkaar verdieping en vernieuwing toe in deze 40-dagentijd. 
 
Bij de tijd: Stille Omgang 
Aankomende zaterdag 18 maart wordt in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang gehouden, een stille tocht van 
biddende mensen die door de stad trekken. Amsterdam is vanouds een bedevaartsplaats, wat in de historie van de 
stad teruggaat op een wonderlijke gebeurtenis in het jaar 1345. Volgens de overlevering kwam een gewijd stukje 
brood (hostie) in een brandende haard terecht, maar werd het niet aangetast door het vuur. De woning waar dit 
gebeurde is destijds omgebouwd tot een bedevaartskapel, die er overigens niet meer is. Er werden jaarlijks grootse 
processies gehouden. Met enige onderbrekingen en in een andere vorm groeide dit uit tot een deelname van 80.000 
(!) mensen die in 1956 verspreid over drie nachten een ronde door de stad liepen. Momenteel is de Stille Omgang een 
meditatieve tocht door het historische uitgaanscentrum van de stad. Enkele duizenden gelovigen nemen er aan deel.  
De Stille Omgang past bij hoe wij de 40-dagentijd beleven. Om met niet teveel woorden in je om te laten gaan wat je 
bezighoudt, wat je zorgen geeft of wat je verlangen is. We brengen dit biddend bij de Heer. Wat kan Jezus’ levende 
aanwezigheid veel betekenen. Ja… wonderen doen. Wij zijn met Hem verbonden. Bij Hem is het goed. 
 
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 (of een paar van hen) te bezoeken en zo samen met het team invulling te geven aan het omzien naar elkaar 
binnen onze gemeente. Je kunt je reactie kwijt aan Kees Lips, Gerrit Bargeman of ondergetekende.   
 
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 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 samengekomen in de kerk. De luisteraars thuis met ons verbonden en de lezers van 
de Zondagsbrief. Een welkom voor iedereen. 
We leven als gemeente mee met de zieken die er zijn en ook met iedereen die zorgen kent. 
Ook met degene die afgelopen week afscheid moesten nemen van een broer en zwager. 
Ook met degene die een groot verdriet met zich mee dragen. 
De dagen lengen en het voorjaar komt eraan. Sneeuwklokjes en narcissen in bloei. Alles lijkt zo mooi. Maar het 
verdriet wordt er niet minder van. Dank U dat U in moeilijkheden, dank U in pijn en strijd, dank U dat U in alle tijden, 
toch steeds bij ons zijt. 
Afgelopen zondagavond was er weer een dienst in Westenhage. Het was een mooi samenzijn. Zo mooi samen 
gezongen en naar de prediking geluisterd. Dank aan iedereen die dit weer mogelijk heeft gemaakt. 
De weken gaan snel voorbij. Soms is er niet zoveel te melden bij het stukje meeleven. 
Maar meeleven en denken aan onze naasten kan altijd. Hoe klein soms het gebaar; sta voor een ander klaar. 
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Zon van de dag 
Aanvaard elke dag als een geschenk 
als een gave en zo mogelijk als een feest 
sta op en kijk in de spiegel en lach tegen jezelf 
zeg goedemorgen tegen jezelf. 
dan ben je al een beetje geoefend om het tegen anderen te zeggen 
net als een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden 
zo heeft een mens liefde nodig om mens te worden. 
   
   Geertje de Graaf  038-4210188  kdegraaf@ziggo.nl 
 
Doelcollecte voor de wijkkas 
Vandaag zondag 12 maart is de doelcollecte weer bestemd voor de wijkkas van de Stinskerkgemeente. De opbrengst 
van deze collecte wordt besteed voor allerlei activiteiten binnen onze wijkgemeente. Maar ook de kosten van het 
kopieerapparaat worden vanuit de wijkkas betaald. Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan. U kunt ook 
altijd een bijdrage overmaken naar bankrekening NL10RBRB0697878090 t.n.v. Wijkkas Stinskerkgemeente. 
 
Verantwoording giften voor de wijkkas 
In januari 2023 werd via de bankrekening ontvangen € 695,00 en via Els van de Kamp € 20,00 en €  10,00. In februari 
2023 werd via de bankrekening ontvangen € 275,00. Via Els werd nog een gift van € 10,00 ontvangen. 
Wij willen iedereen die een bijdrage heeft gegeven ten gunste van de wijkkas hartelijk bedanken. 
   Namens de kerkrentmeesters, Jan Kluinhaar, penningmeester  
 
Laatste zondag inzameling producten voor de voedselbank 
In de week van Biddag willen we weer een inzamelingsactie houden voor de voedselbank Zwolle.   
Er is behoefte aan de volgende producten: 

• Afwasmiddel 

• Senseo-pads 

• Gewone thee 

• Groente in blik of pot 
 
Wanneer: zondag 12 maart  
Waar: in de hal van de kerk zullen kratten staan waar u deze producten in kunt zetten.  
   Namens de Diaconie alvast heel hartelijk dank. 
 
Samen lekker eten 
U kunt zich opgeven voor de Stinsmaaltijd van woensdag 15 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 ☺. 
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 
 
Tienerdienst volgende week zondag – Van je familie moet je het hebben?! 
Volgende week zondag, 19 maart, is er weer Tienerdienst in het Keldertje. 
We maken allemaal deel uit van familie. Dit kan fijn zijn en je kunt trots zijn dat je er deel van uitmaakt. 
Maar het kan ook minder fijn zijn en je kunt je voor familieleden schamen. 
Hoe dan ook: via je DNA ben je altijd met elkaar verbonden 
We gaan met elkaar aan de slag over dit onderwerp tijdens deze Tienerdienst. 
   Groeten, Adriaan Soetevent en Petra Hoekman 
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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. 
 
Terugblik gemeenteavond Protestantse Gemeente Zwolle 
Tijdens de gemeenteavond op woensdag 15 februari in de Jeruzalemkerk stond de financiële situatie van de 
Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) centraal. Een situatie die vraagt om er samen de schouders onder te 
zetten. Want hoe blijft de kerk voor jonge mensen een fijne plek? Hoe voorkomen we samen dat 
ledenaantallen dalen? Oftewel: hoe zijn we kerk in de toekomst? 
Om voldoende geld beschikbaar te houden voor pastoraat en vieringen in onze zes wijkgemeenten, startte in 2018 het 
project Heilige Huisjes. Jan van der Veen (voorzitter College van Kerkrentmeesters) licht de goed gevulde kerkzaal 
tijdens de gemeenteavond toe hoe dankzij kostenbesparingen en het vormen van clusters van samenwerkende 
wijkgemeenten het doel van Heilige Huisjes is behaald. 
Rode cijfers 
Helaas is de verwachting dat elke wijkgemeente binnen een aantal jaar toch in de rode cijfers duikt. Harry van 
Lohuizen (penningmeester College van Kerkrentmeesters) neemt ons mee in de meerjarenprognose die de Algemene 
Kerkenraad onlangs uitvoerde. Kosten stijgen, ook in de kerk. Denk aan energiekosten en hogere uitgaven door 
inflatie. Tegelijkertijd dalen de inkomsten, omdat betrokkenheid bij onze kerken – en daarmee de ledenaantallen – 
afneemt. Zo daalt de opbrengst van Actie Kerkbalans elk jaar. Weliswaar stijgt het gemiddelde giftbedrag, maar 
steeds mínder mensen geven. De opbrengst van de Solidariteitskas halveerde zelfs en deze moest bijna in het geheel 
worden afgedragen aan de landelijke Protestantse Kerk. Naast minder ledenbetrokkenheid bleek de actie voor 
Solidariteitskas slecht getimed. Hier letten we komend jaar beter op.  
Toekomst 
Op korte termijn vangen de reserves van de PGZ de financiële tekorten op. Voor de langere termijn heeft de 
Algemene Kerkenraad alle wijkkerkenraden gevraagd een plan van aanpak maken. Hoe wil jullie kerk, jullie cluster, 
kerk zijn in de toekomst? Uiteraard staat de Algemene Kerkenraad wijkkerkenraden bij met hulp en advies. De 
plannen zijn 31 december 2023 gereed.  
Heeft u vragen over wat er tijdens de gemeenteavond is besproken? Neem dan contact op met uw wijkkerkenraad.  
   Eduard Metselaar, voorzitter 
   Margreet de Roo, scriba 
   Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Zwolle 
 
Verjaardagsfonds 
Maandag 6 maart was de inleveravond van het verjaardagsfonds. De opbrengst van deze avond was  €  457,98. Heel 
hartelijk dank voor uw gift, we zijn er heel blij mee. Vrijwilligers bedankt voor het wegbrengen van de kaarten en het 
ophalen van de envelopjes! De bijdrage deze keer wordt gegeven aan de bloemendienst.   
Gemeenteleden, als het zakje niet opgehaald is, mag het in de brievenbus gedaan worden bij de kerk of bij Henriet 
v.d.Wetering , Bisschopwetering 49, of bij Willy te Dorsthorst, Voorsterweg 53C. 
U mag uw gift ook overmaken naar rekeningnummer van Diaconie Stinskerk 
NL34 RBRB 0691 693 617 ovv verjaardagsfonds. 
Maandag 5 juni  2023 is de volgende inleveravond tussen 18.45 – 19.45 uur.  
Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Namens het verjaardagsfonds Willy te Dorsthorst 
 
 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur 
Derde zondag van de veertigdagentijd. 
Zondag 12 maart Michaëlsviering. Thema: Psalm 25:15. Bijbellezing: Jesaja 51:17-23. Vg. ds. Bert Aalbers m.m.v. 
enkele leden van de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen. Zie www.michaelsvieringen.nl 
 
UIT Vormingsjaar Youth for Christ 
Wat ga jij volgend schooljaar doen? Start in september het UIT Vormingsjaar, het tussenjaar van Youth for Christ 
Zwolle! Het UIT Vormingsjaar is een praktisch en prikkelend tussenjaar waarin je meer leert over jezelf, het geloof en 
jouw plek in de wereld. Je volgt trainingen, doet toffe stages en wordt gecoacht. 
Wil jij nog wat meer informatie ontvangen? Sluit dan aan bij het online informatie uurtje op donderdag 16 maart om 
20:00u. Hierin vertellen de coördinator van UIT & een oudstudent alle ins en outs van ons tussenjaar. Aanmelden 
hiervoor kan door een mailtje te sturen naar info@uitjaar.nl je ontvangt van t.z.t. de link naar de online meeting. 

https://pknzwolle.nl/projecten/heilige-huisjes/
https://pknzwolle.nl/bijdrage/kerkbalans/
http://www.michaelsvieringen.nl/
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Wil jij sfeer proeven? Kom dan maandag 17 april om 18:00u naar onze meet&greet aan Ruusbroecstraat 205 in 
Zwolle. Eet gezellig een hapje mee in de huiskamer van Youth for Christ, spreek (oud) UIT studenten en ervaar de 
sfeer bij UIT! Aanmelden hiervoor kan ook via info@uitjaar.nl. 
 
Gebruikt gereedschap inleveren voor Afrikaanse vakscholen 
Gered Gereedschap is een landelijke stichting die oud gebruikt gereedschap inzamelt, in 14 werkplaatsen verspreid 
over het land opknapt en verscheept naar vakscholen in ontwikkelingslanden. De werkplaatsen worden bemenst door 
vrijwilligers.  
De Evangelische-Luthers Gemeente Zwolle heeft zich voor de komende twee jaar verbonden aan dit initiatief en 
organiseert tal van activiteiten om met name de werkplaats Deventer te ondersteunen. Naast het inzamelen van 
financiën worden er door de timmergroep transportkisten in elkaar gezet en zijn de gemeenteleden actief in het 
inzamelen van gebruikt gereedschap.  
Op de Groene Paasmarkt op zaterdag 1 april komen deze werkzaamheden allemaal bij elkaar. Daarbij staat 
duurzaamheid centraal: in de producten die te verkrijgen zijn, de aangeboden hapjes, in workshops en een 
inspiratiehoek. Verder laat de timmerploeg haar werkzaamheden zien én is er gelegenheid om overbodig oud 
gereedschap in te leveren.  
Nu kent Zwolle geen werkplaats van de Gered Gereedschap stichting. Vandaar dat we leden van de PGZ-kerken in 
de gelegenheid willen stellen om hun oude gereedschap in te leveren. Dan zorgen wij dat het bij de 
werkplaats Deventer komt.   
U bent van harte uitgenodigd om uw gereedschap af te geven bij de Lutherse kerk en een kijkje te nemen op de 
Groene Paasmarkt. 
Zaterdag 1 april van 10 – 15 uur op het plein aan de achterkant van de kerk: Potgieterssingel. (naast de Fundatie)  
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=gered+gereedschap+deventer&ie=UTF-8&oe=UTF-8 
 
‘Theologie bood mij toekomstperspectief’ 
Guyana Zijl (31) leert uit boeken en van gesprekken met mensen in de marge. Theologie bleek de ideale studie 
voor haar: ‘Het bood me weer een toekomstperspectief.’  
De hbo-opleiding Theologie op Windesheim in Zwolle heeft haar veel gebracht, vertelt ze: ‘Je krijgt veel ruimte om te 
reflecteren. Dat is voor mij een zegen geweest: ze lieten me echt met mezelf worstelen. Je onderzoekt wat je 
mensbeeld is, wat je godsbeeld is. En je leert dat anderen er soms heel anders in staan dan jij.’ Het was een veilige 
omgeving, blikt ze terug: ‘Je bent voor de docenten geen nummertje. Tijdens mijn zoektocht ben ik bijgestaan door 
echt heel bekwame mensen. Dat vond ik heerlijk: ze kenden mijn naam, ze wisten waar ik mee bezig was.’ Inmiddels 
studeert ze Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit. 
Als je geïnteresseerd bent, zie onze website voor meer informatie: www.windesheim.nl 

 
Bloemendienst: 
Zondag 12 maart: Mw. V.d. Weide. 
Zondag 19 maart: Mw. R. Kwakkel. 

 
Oppasdienst:  
Zondag 12 maart: Esra en Dennis. 
Zondag 19 januari: Greciella en Margriet. 
 
Stinskids:  
Zondag 12 maart: Onderbouw: Lusanne en Lucie; Middenbouw icm Bovenbouw: Jannie en Dennis. 
Zondag 19 maart: Onderbouw: Amber en Maayke; Middenbouw icm Bovenbouw: Klarina. 
 
Agenda: 
Maandag 13 maart 20.00 uur: Wijkkerkenraad 
Vrijdag 17 maart 19.00 uur: Gebedskring 
 
De zondagsbrief van 19 maart 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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