
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: 2246                 www.stinskerk.nl               

Zondag 13 november          10:00 uur Heilig Avondmaal                 19.00 uur Westenhage  
Voorganger:                          ds G.C. van Rheenen                              Geen dienst 
Organist/pianist                     mevr. D. van der Kolk                                    
Inzameling van de gaven:    1

e
: Diaconie            2

e
: De  kerk          Bij de deur: Wijkkas 

Blemen gaan namens de gemeente naar: de heer Albert Bakker en Sierd en Emmy Dijkstra.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Welkom! 
Fijn dat u/jij deze zondagsbrief leest! Via deze zondagsbrief geven we berichten aan elkaar door en 
leven we met elkaar mee. Vanmorgen vieren we samen het Heilig Avondmaal en ga ik voor in gebed, 
uitleg van het Woord en viering. Volgende week is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze 
dienst van gedenken ga ik samen met Jeroen Knol voor. Dat ons geloofsvertrouwen in de diensten 
gevoed en gesterkt zullen worden. 
 
Liturgie zondag 13 november 
Zingen voor de dienst: keuze organist; Psalm 43: 3 en 4; EL 479 ‘Zoals klei in de hand van de 
pottenbakker’; Gez. 288/LB 747: 1 en 4 ‘Eens komt de grote zomer’; Gez. 217/LB 641 ‘Jezus leeft en 
ik met Hem’; Geloofsbelijdenis; Gez. 255/LB 705: 1 en 2 ‘Ere zij aan God, de Vader’; Gez. 300/LB 
769: 1 en 5 ‘Eens als de bazuinen klinken. Bijbellezing: Lucas 20: 27-38. Thema: ‘Het hemelse leven’. 
 
Bij de tijd: Viering van het Heilig Avondmaal 
In meerdere vergaderingen is aan de orde geweest in welke vorm we vanmorgen het Heilig 
Avondmaal zullen vieren. Een aantal maanden geleden is afgesproken in principe weer terug te gaan 
naar een afwisseling van zittend en lopend Avondmaal zoals we dat voor corona deden. Voor 
sommigen maakt de vorm niet zoveel uit, voor anderen juist wel en heeft ofwel het lopend dan wel het 
zittend vieren voorkeur. Voor vanmorgen stond in principe weer een zittende viering op de planning, 
maar toen kwam de najaarsgolf van corona en hebben we het heroverwogen. Uiteindelijk hebben de 
Kleine Kerkenraad en de Diakonie besloten voor deze keer de viering toch zo te laten plaatsvinden 
zoals we het tijdens corona gedaan hebben. Brood en wijn worden u door de diakenen tussen de rijen 
aangereikt. In deze vorm wordt er zo min mogelijk gelopen en kan er afstand gehouden worden. Zo 
geven we aan elkaar de meest veilige mogelijkheid om vanmorgen deel te nemen. 
Als we brood en wijn krijgen aangereikt kan de situatie ontstaan dat het vieren nogal individueel en 
ongelijktijdig plaatsvindt. We vragen u dan ook dat als u brood of wijn in handen krijgt om het even 
vast te houden zodat we gelijktijdig en samen kunnen vieren. Zo doen we recht aan het feit dat we 
door de Maaltijd van de Heer niet alleen persoonlijk gesterkt worden maar ook als leden van één 
gemeente aan elkaar verbonden zijn.     
 
Bereikbaarheid 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 
Welkom aan allen hier samen gekomen in de kerk. Welkom ook aan hen die thuis met ons verbonden 
zijn. 
Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. Vrede is het woord dat wij mogen spreken, vrede is het 
brood dat wij mogen breken. In die verbondenheid mogen wij elkaar de Vrede van Christus 
toewensen. 
We denken aan de zieken en aan hen die zorgen kennen. Zo kan een verkeerde uitslag na 
behandelingen 
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je zoveel verdriet en zorgen geven. Hij zal naast je staan en met je mee gaan.  
Met de bloemengroet vanuit de gemeente denken we aan de heer Albert Bakker en aan Sierd en 
Emmy Dijkstra. 
Zo denken we ook aan Rypke Paulusma die afgelopen week weer een dag in De Isala door moest 
brengen. 
Er waren complicaties. Inmiddels weer thuis en maar weer met goede moed verder. 
Dat wensen we jullie van harte toe. 
Afgelopen zondag een mooie ZWO dienst met fijne zang begeleiding van Lucie, Marijke, Egbert en 
Erwin. 
Henk Kamphof achter het orgel en piano. 
Zondagavond was er een goede opkomst bij de dienst in Westenhage. Na lange tijd is het heel fijn 
om zo weer samen te kunnen komen. Dit geeft verbinding, samen te zingen en te luisteren naar Gods 
Woord. 
We feliciteren Jan en Willy Boom met de geboorte van een kleindochter. 
Ook feliciteren we Stijn van de Wetering. Ze is overgroot oma geworden van een jongen en een 
meisje. 
We hopen dat deze kleine kindjes in liefde mogen opgroeien. 
We genieten van de herfstkleuren die we overal om ons heen kunnen zien. 
Herfst is de tweede lente, waar nu elk blad een bloem is. 
 
VERTROUWEN 
Om op God te vertrouwen kan soms moeilijk zijn tot je leert lopen op het ritme van Zijn Hart. 
   Geertje de Graaf. tel. 038-4210188. e-mail: kdegraaf@ziggo.nl 
 
Doelcollecte voor de wijkkas 
Zondag 13 november a.s. is de doelcollecte bestemd voor de wijkkas van de Stinskerkgemeente. Dit 
is de laatste collecte van het jaar 2022. 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 september 2022 werd via de bankrekening ontvangen € 317,00 en via ds van Rheenen € 20,00 en 
via Els van de Kamp 1 x € 10,00 en 1 x € 50,00. In de maand oktober 2022 werd via de bankrekening 
ontvangen € 342,00.  
Wij willen iedereen die een bijdrage heeft gegeven ten gunste van de wijkkas hartelijk bedanken. 
   Namens de kerkrentmeesters, Jan Kluinhaar, Penningmeester  

 

Zwolle deelt warmte 
Met ‘Zwolle deelt warmte’ vragen we uw/jouw aandacht voor mensen die door de stijgende 
energiekosten niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. Het is een 
initiatief van de Commissie Gezamenlijke Kerken.  
We zorgen voor financiële ondersteuning voor de mensen die dit het meeste nodig hebben. Denk 
bijvoorbeeld aan leefgeld voor een aantal dagen, zodat mensen boodschappen kunnen doen. Deze 
ondersteuning door de Commissie Gezamenlijke Kerken is voor de korte termijn, totdat er langdurige 
ondersteuning door een andere organisatie of de gemeente Zwolle geboden kan worden.  
Noodfonds 
De Commissie Gezamenlijke Kerken is een kerkelijk noodfonds van meerdere diaconieën van Zwolse 
kerken dat al sinds 1988 bijdragen verleent aan inwoners van Zwolle die niet meer in hun dagelijkse 
levensbehoeften kunnen voorzien. De Diaconie van de Protestantse Gemeente is de penvoerder.   
Help ook mee! 
We vragen u/jou om een financiële bijdrage te leveren en zo deze hulpactie mogelijk te maken. 
Dit kan via het rekeningnummer NL12 RABO 0373 7399 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Zwolle, o.v.v. ‘Zwolle deelt warmte’.  
Deze actie wordt mede ondersteund door het Diaconaal Platform Zwolle. 
      Alvast hartelijk dank! 
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Samen lekker eten 
Na een tijd niet meer samen te hebben kunnen eten kunt u zich nu weer opgeven voor de 
Stinsmaaltijd van woensdag 16 november a.s. 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 
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 13 november, via de 
commissie of per e-mail tot en met maandag 14 november. We heten u graag welkom op woensdag 
16 november. 
Groeten, de stinsmaaltijdcommissie: 
Sylvia Eikenaar (4203533), Tiny de Vries (4218743),Geertje de Graaf (4210188), Stijn van de 
Wetering (4220997) stinsmaaltijd@stinskerk.nl 
 
Vooraankondiging Tienerdienst zondag 20 november – Thema: Kom in beweging! 
Volgende week zondag is er weer Tienerdienst in het Keldertje. 
Hoeveel aandacht besteed jij aan het “onderhoud” van je lichaam en ben je bewust bezig met eten en 
bewegen? 
Wat zegt de bijbel over ons lichaam – leidt de aandacht voor je lichaam af van waar het werkelijk om 
draait of helpt het daarbij juist wanneer je “lekker in je vel zit”? 
Wanneer en hoe kom jij in beweging voor God?   
We gaan hierover met elkaar in gesprek, maar tussendoor zullen we in het Keldertje ook af en toe een 
rondje rond de pooltafel rennen! 
   Groeten, de leiding van de Tienerdienst, Adriaan Soetevent en Petra Hoekman 
Passage 
Wij willen u graag uitnodigen voor de ledenvergadering op dinsdag 15 november in de Goosen ten 
Klooster zaal aanvang om 20.00 uur. Spreker is de heer van Dijk met het onderwerp DE WALDEZEN: 
Gasten zijn ook van harte welkom.  
   Groetjes Sophie Hoekman. 
 
Viering in de Grote of Sint Michaëlskerk, aanvang 17.00 uur 
Zondag 13 november Michaelsviering. Vg. ds. Ad Geerling m.m.v. enkele zangers o.l.v. Toon Hagen. 
Thema: Psalm 24. Zie www.michaelsvieringen.nl 

Bloemendienst: 
13 november: mw. J. van Spijker; 20 november: mw. Hendriks. 
Oppasdienst: 
13 november: Greciella en Casper; 20 november: Chaline en Lusanne. 
Stinskids: 
13 november: Onderbouw: Lucie; Midden-bovenbouw: Carlijn en Casper. 
20 november: Onderbouw: Maayke en Amber; Midden-bovenbouw: Jannie en Jenny Vrieswijk. 
 
Agenda: 
14 november 20.00 uur: Wijkkerkenraad gezamenlijk in Open Kring 
16 november 18.00 uur: Stinsmaaltijd 
16 november 20.00 uur: Ambtsdragersbijeenkomst PGZ in Sionskerk 
 
De zondagsbrief van 20 november 2022 wordt gemaakt door: Pop van Gelder  
zondagsbrief@stinskerk.nl  038-4213511. 
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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