
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: 2302                 www.stinskerk.nl               

Zondag 15 januari 2023     10:00 uur                                     19.00 uur Westenhage 
                                                                                                        Geen dienst 
Voorganger:                          mw. L. Brugmans, Elburg 
Organist/pianist                     mw. D. van der Kolk                                    
Inzameling van de gaven:   1e: Diaconie;        2e: De  kerk;        Bij de deur: Stedelijk diaconaat 

Blemen gaan namens de gemeente naar: mevrouw Els Klos in De Esdoorn na een schouderoperatie. En 
naar mevrouw Jo Kleen voor haar 97e verjaardag.  
Een attentie is gebracht bij de heer en mevrouw Helbers-Visser voor hun 60 jarig huwelijk. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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 onze voormalig kerkelijk werker Lida Brugmans de eredienst. Volgende 
week hoop ik weer voor te gaan. We wensen elkaar gezegende diensten toe.  
 
Bij de tijd: Week van gebed 
Van zondag 15 tot en met zondag 22 januari vindt de jaarlijkse ‘Week van gebed voor eenheid’ plaats. Het 
thema is dit jaar ‘Doe goed, zoek recht’. De Bijbeltekst die dit jaar centraal staat komt uit Jesaja 1 vers 17: 
‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’. Kerken uit 
de Amerikaanse staat Minnesota hebben dit thema uitgewerkt. Zij vragen aandacht voor verdeeldheid die 
veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.  
In de jaarlijkse Week van gebed bidden christenen samen voor eenheid, voor hun wijk en de wereld. Deze 
gebedsbeweging begon al 175 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden.  
 
Gemeenteavond Stinskerk 
Het is nog niet zover maar we geven de datum alvast aan elkaar door: donderdag 30 maart. We hebben dan 
weer met elkaar als Stinskerkgemeente een gemeenteavond. In het eerste deel van de avond bespreken we 
de stand van zaken van onze financiën. Het tweede deel gaan we in gesprek over het jaarthema ‘Aan tafel!’ 
Zoals we gewend zijn zal er verder gelegenheid zijn om onderwerpen te noemen en vragen te stellen over 
wat ons bezighoudt rond ons kerkelijk leven. Om dus alvast in de agenda te zetten: gemeenteavond op 30 
maart.  
 
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 
 
In Memoriam Marinus Drost 
*12 april 1928 – †31 december 2022 
 
In de vroege ochtend van Oudjaarsdag overleed Marinus Drost in het Zonnehuis. De laatste tijd ging het 
minder met lopen en wat hij zelf het ergste vond: dat hij het allemaal niet meer precies wist. De wens om 100 
te worden had hij recent nog geuit, maar een paar dagen later kwam er na een kort ziekbed een einde aan 
zijn aardse leven. 
Marinus werd geboren in het huis dat stond op de plek waar nu de Dahliaweg loopt. In het samengestelde 
gezin was Marinus de jongste. In zijn jonge jaren werkte hij bij pianohandel Ansingh, waar hij zijn leven lang 
goede herinneringen aan koesterde. Nadat hij in Nederlands-Indië had gediend trouwde hij met zijn bijna 
buurmeisje die hij bij het paasvuur had ontmoet. Samen begonnen zij in het ouderlijk huis van Marinus. Twee 
kinderen kreeg het echtpaar: Frits en Ada. Het gezin verhuisde naar de Klaproosweg waar zij lange tijd 
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hebben gewoond. Marinus werkte 40 jaar bij Philips als controleur van apparaatonderdelen. Als keeper 
speelde Marinus voor WVF en op latere leeftijd bleek dat hij talent had voor biljart en speelde hij met veel 
plezier in de competitie. Ook was Marinus muzikaal, speelde bij de mondorgelclub die was voortgekomen uit 
de jongensvereniging en later is opgegaan in Excelsior. Op hoge leeftijd speelde hij af en toe nog. Het 
karakter van Marinus was helpend en zorgend. Hij verzorgde tot het laatst zijn vader en diverse familieleden. 
In de periode dat hij in Werkeren woonde bood hij buren dagelijks een helpende hand.   
Op vrijdag 6 januari heeft de afscheidsplechtigheid plaatsgevonden in de Stinskerk. Herinneringen zijn 
gedeeld en we hebben stil gestaan bij de trouwtekst die 70 jaar geleden aan het bruidspaar Drost was 
meegegeven. Aansluitend hebben we het lichaam van Marinus Drost begraven in het familiegraf op 
begraafplaats Voorst. 
We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen kracht en vertrouwen toe in het gemis van een lieve 
vader, opa en overgrootvader. 
 
Ds. Gerlof van Rheenen 
 
Meeleven 
Welkom aan de lezers van de Zondagsbrief en aan iedereen hier in de kerk en thuis op deze manier met 
elkaar verbonden. 
Dank aan iedereen die achter de schermen een rol spelen om dit allemaal mogelijk te maken. 
Er is in de gemeente en om ons heen van alles gaande wat wel en wee betreft. We nemen dit mee over de 
drempel van het nieuwe jaar. Hopelijk mogen we ons gedragen weten elke nieuwe dag. 
Hoop is een lichtje in de nacht dat vandaag moed geeft en morgen kracht! 
Deze week zal Hans Littel een zware operatie ondergaan in Deventer. We wensen Hans en Desiree en de 
kinderen veel sterkte toe. 
We danken voor een verjaardag. 97 jaar een hoge leeftijd. En ook voor een 60-jarig huwelijksjubileum. En ook 
dankbaar met Els Klos dat de schouderoperatie achter de rug is. 
De maand januari is alweer halverwege. Soms is het al wat langer licht. En...om ons heen zijn er de 
voorbodes - al is het nog vroeg - het voorjaar komt. 
Afgelopen donderdagavond mochten we weer samen aan tafel gaan tijdens De Stinsmaaltijd. Met ongeveer 
40 mensen. 
Dank aan iedereen die dit mogelijk maken. Dank aan de kooksters die steeds weer wat bedenken om de 
magen te vullen. 
Het is altijd weer een fijn samenzijn dat verbinding geeft. 
 
LIEVE MEDEMENS 
Laat wat stilte binnenkomen 
geniet van de warmte  
waarmee je wordt omringd 
laat alles maar stilletjes over je komen 
alle zorg en liefdevolle 
aandacht, vriendschap! 
je hebt het zo nodig 
je zult merken; 
het helpt.     
 
Geertje de Graaf. tel.:038-4210188. e-mail: kdegraaf@ziggo.nl 
 
15 januari: Stedelijk diaconaat 
Voor januari staan voor velen loonstrookjes weer in de plus. Helaas zal niet iedereen hiervan profiteren, zoals 
bijvoorbeeld de dak- en thuislozen in Zwolle. Veel van deze mensen verblijven in De Herberg. Op 
zondagmiddag kunnen zij daar niet verblijven en slenteren ze door de stad of zitten doelloos en verveeld in 
het park. De Diaconie van de Protestantse Gemeente organiseert i.s.m. andere kerken in Zwolle ook dit 
nieuwe jaar een zondagmiddagopvang voor deze mensen. In het inloophuis De Bres creëren vrijwilligers en 
huiselijke sfeer om deze mensen te ontvangen met een kopje koffie, een luisterend oor, gezelligheid, warmte 
(letterlijk en figuurlijk) en medemenselijkheid ofwel waar ieder mens op zondagmiddag behoefte aan heeft. 
Helpt u het mede mogelijk te maken? 
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Tienerdienst zondag 15 januari – Thema: Dankbaarheid en goede voornemens! 
Volgende week zondag is er weer Tienerdienst in het Keldertje. 
Met het nieuwe jaar komen goede voornemens. We zitten vaak vol met wensen die we hebben en doelen die 
we stellen voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. 
Welke heb jij? En heb jij ze ook voor je geloof?  
We gaan hierover met elkaar in gesprek en aan de slag in het Keldertje. 
Doe je mee? 
 
Groeten, Adriaan Soetevent en Petra Hoekman 
 
Kerkbalans 2023: Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Deze week gaat de Actie Kerkbalans weer van start. U krijgt als lid van de Stinskerk een brief via de email of 
in de brievenbus. We vragen u om te investeren in een levende kerk voor Westenholte en de omringende 
wijken en buurtschappen.  
  
Als kerk krijgen we geen subsidie en moeten we zelf de kosten voor het gebouw, de dominee, de kerkelijk 
werker en de activiteiten betalen. Net als u hebben we te maken met stijgende kosten. We hopen dat u naar 
draagkracht een ruimhartige toezegging wil doen voor dit jaar. Dankzij uw bijdrage kan de Stinskerk 
voortbestaan. Geef dus vandaag voor de kerk van morgen! 
 
Gebruikte (kerst)kaarten/ postzegels 
Heeft u nog oude kerst- en felicitatiekaarten liggen. U kunt deze inleveren in de hal van de kerk. Wij kunnen 
ze vaak nog hergebruiken. 
Ook postzegels en inktcartridges worden ingezameld door de Z.W.O.-commissie. In de beide garderobes 
staat dozen voor de cartridges. Er liggen ook enveloppen bij die u kunt meenemen voor de cartridges. Ze 
leveren jaarlijks een leuk bedrag op voor het project van de Z.W.O.commissie. 
 
Passage Zwolle 
Wij willen uw uitnodigen voor de eerste leden vergadering van Passage Zwolle op dinsdag 17 januari in de 
Gosen ten Kloosterzaal van de Stinskerk. Deze avond zullen Wil Bultman en Jenny Vrieswijk ons vertellen 
over hun project in Roemenië. Aanvang om 20.00 uur, gasten zijn ook van harte welkom. 
 
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 
scriba@pknzwolle.nl 
 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur 
In de reeks zondagen die tot de Epifanie worden gerekend staat telkens één lied centraal. Meest uit het 
Liedboek 2013.  
Zondag 15 januari Michaëlsviering. Lied 517. Vg. ds. Bert Aalbers m.m.v. enkele leden van de 
Michaëlscantorij, muzikale leiding Toon Hagen.   
 
Bloemendienst: 
Zondag 15 januari: mw. B. Koersen. 
Zondag 22 januari: mw. W. van de Vegt. 

 
Oppasdienst:  
Zondag 15 januari: Chaline en Casper 
Zondag 22 januari: Lusanne en Henriet. 
 



Stinskids:  
Zondag 15 januari: Onderbouw: Lucie; Middenbouw icm Bovenbouw: Carlijn en Casper. 
Zondag 22 januari: Onderbouw: Bianca; Middenbouw icm Bovenbouw: Klarina. 
 
Agenda: 
Vrijdag 20 januari: 19.00 uur Gebedskring 
 
 
De zondagsbrief van 22 januari 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.  


