
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: 2242                www.stinskerk.nl               

Zondag  16 oktober 2022      09:30 uur   (met tienderdienst)       19.00 uur Westenhage  
Voorganger:                           dhr. Durk de Boer                                   Géén dienst 
Organist/pianist                      dhr.                                    
Inzameling van de gaven:    1e: Voedselbank Zwolle      2e: Onkosten van de zangdiensten        
                                             Bij de deur: Werelddiaconaat 

Blemen  Gaan namens de gemeente naar: De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Fam. 
Dekker en Mevr. Jannie van der Stouw. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Welkom! 
Fijn dat u/jij deze zondagsbrief leest! Via deze zondagsbrief geven we berichten aan elkaar door en 
leven we met elkaar mee. Vanmorgen hebben we een Stinskerk-zingt-op–Zondag dienst onder leiding 
van Durk de Boer. Thema is ‘Bij God onder de pannen’ en de eigen muziekgroep begeleidt de zang. 
Een dienst die heel geschikt is om eens een vriend of vriendin of bekende mee te nemen naar de kerk. 
Volgende week zondag gaat ds. J. Tiggelaar (Nieuwleusen) voor. Dat de dienst vanmorgen ons contact 
met de Heer zal versterken.   
 
Bij de tijd: solidariteit 
Wat leven we momenteel (opnieuw) met veel onzekerheid. De oorlog in Oekraïne, de 
migrantenstromen, de hoge energieprijzen en dreigende tekorten, de stijgende prijzen in de supermarkt, 
de alarmerende berichten over de leefgebieden van wilde dieren die steeds kleiner worden… deze 
opsomming zou nog veel langer kunnen. Op veel gebieden is het crisis. Je hoort het woord ‘crisis’ 
momenteel vaak vallen.  
Mooi zoals ds. René de Reuver (de scriba van de landelijke PKN) onlangs in een artikel pleitte voor 
solidariteit. Juist nu. Het evangelie daagt ons daar immers toe uit. Solidariteit zorgt ervoor dat je samen 
kunt leven. Samen kunt overleven. Zo is onze landelijke kerk betrokken bij de eerste opvang van 
asielzoekers. Worden er plaatselijk maaltijden georganiseerd voor wie in energiearmoede dreigen te 
vallen. Een ander concreet voorbeeld hoorde ik afgelopen week. Hoe twee kerkelijke gemeenten tot 
nog toe altijd gescheiden optrokken. Zoveel jaren achter zich dat ze het niet eens konden worden over  
samenwerking. Nu hebben ze besloten niet meer apart zondag diensten te houden. Met onmiddellijke 
ingang gaan ze om en om bij elkaar de diensten te bezoeken. Zo hoeft er maar één kerkzaal verwarmd 
te worden. Uit nood geboren, maar toch. Ook een teken van solidariteit. 
 
Omzien naar elkaar 
Sinds begin van dit kalenderjaar is het pastoraat in onze gemeente anders georganiseerd dan 
voorgaande jaren. Aan ieder huisadres is weer een wijkouderling gekoppeld. Wie uw/jouw ouderling is, 
daar heeft is destijds aan ons allemaal een brief over verzonden. Het is na te kijken op de website 
onder ‘Wie zijn wij’ en vervolgens ‘Pastoraat’. De pastorale ouderlingen zijn in principe de 
contactpersonen bij vreugdevolle levensmomenten of omstandigheden die zorg vragen. De ouderlingen 
worden ondersteund door het Pastoraal Team. Het Pastoraal Team bestaat uit gemeenteleden die een 
aantal vaste bezoekadressen hebben en zo contact houden. Verder zijn kerkelijk werker Jeroen Knol en 
ikzelf natuurlijk pastoraal actief. Wij beiden varen op de signalen die wij ontvangen vanuit de gemeente. 
Deze beschrijving geeft een beeld van hoe we pastoraal zijn georganiseerd. Maar het belangrijkste is 
dan natuurlijk nog niet gezegd. Namelijk dat we allemaal met elkaar als gemeente van Jezus de roeping 
hebben om elkaar in het oog te houden. Dát maakt ons een gemeente die omziet naar elkaar. 
 
Herfstvakantie  
Deze week is het Herfstvakantie en neem ik overuren op. Collega Jeroen Knol neemt waar voor 
pastorale ondersteuning. 
 
Een gezegende zondag en goede week gewenst. De Heer zij ons allen nabij.   
    Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen 

 



Bericht van overlijden 
Op zondag 9 oktober 2022 is overleden Hendrik van Spijker in de leeftijd van 80 jaar. 
Op de rouwkaart staat geschreven Spreuken 3:6. Ken Hem in al uw wegen. Hij zal uw paden recht 
maken. "Heer neem mij zoals ik ben". We denken aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen in deze tijd 
van afscheid nemen. De dankdienst voor zijn leven heeft afgelopen vrijdag 14 oktober plaats gevonden 
in "De Kandelaar" in 's-Heerenbroek. 
 
Bericht van overlijden 
Op donderdagmiddag 13 oktober 2022 is overleden in de leeftijd van 90 jaar Johanna Eikenaar-
Kamerman. We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte in deze tijd van afscheid 
nemen. Ik mag nu slapen zonder zorgen want slapend kom ik bij U thuis. 
 
Meeleven 
We groeten iedereen hier in de kerk samengekomen rond Stinskerk-zingt-op-Zondag. Ook groeten we 
de luisteraars thuis met ons verbonden. 
We mogen luisteren naar de overdenking door Durk de Boer. "Bij God onder de pannen". Een veilig 
onderkomen. Fijn dat de muziek- en zanggroep ons begeleidt vanmorgen. 
We denken aan hen die zorgen kennen, in tijden van ziekte of andere zorgen. Heer U kent ze en U 
doorgrondt ze. 
Vele malen is de naam van Regina Mijnheer genoemd. Dankbaar zijn we met Freddy en Regina nu 
Regina afgelopen 
donderdagmiddag naar huis mocht. Een goed herstel toegewenst. 
De komende week is het herfstvakantie. Een fijne vakantie week gewenst. En... veel plezier 
woensdagochtend bij de VBK. 
 
Vriendschap 
Als je iets niet kunt dragen, mag je best eens klagen 
er zijn voor vriendschap geen woorden 
die beschrijven wat je voelt. 
Vriendschap kun je samen delen 
Vriendschap laat je weten 
ik sta in het leven niet alleen. 
Je kunt het niet beschrijven zo een fijne metgezel. 
Je mag hardop zeggen: 
Vader, Dank U wel. 
 
Geertje de Graaf  
Tel. 038-4210188. e-mail: kdegraaf@ziggo.nl 
 
Stinsmaaltijd 
Op WOENSDAG 16 NOVEMBER is er weer De Stinsmaaltijd. 
Dit is even een vooraankondiging. Verdere informatie leest U t.z.t in De Zondagsbrief. 
    Namens het eetclubje, Geertje de Graaf. 
 
Corona - preventiemaatregelen 
De coronabesmettingen lopen op in Nederland. Ook voor de Stinskerk heeft dat gevolgen. De 
kerkenraad is aan het kijken welke maatregelen in onze gemeente moeten worden getroffen. Voor nu 
wijst de kerkenraad op het belang van de basisregels hygiëne: bij verkoudheid blijft u thuis en/of doet u 
een (zelf)test. In de nieuwsbrief van volgende week leest u of en welke preventiemaatregelen we gaan 
treffen. 
    Namens de kerkenraad, Jan Willem Bosselaar (scriba) 
 
Vandaag Tienerdienst in Het Keldertje – Thema: 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? We gaan 
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 zien je graag vandaag in het Keldertje 
    Groetjes van Petra en Adriaan 
 



Zondag 16 oktober: Werelddiaconaat 
Op deze zondag is het Wereldvoedseldag. De collecte is dan ook bestemd voor het Werelddiaconaat.  
Deze dag wordt gehouden op initiatief van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de 
Verenigde Naties. Daarmee wil men tot uitdrukking brengen dat de aarde ruim voldoende voedsel 
voortbrengt om alle wereldbewoners een volwaardige maaltijd voor te zetten. Als we maar eerlijk 
delen! Jaarlijks vraagt de FAO wereldwijd aandacht voor voedselzekerheid in de wereld. Het 
Werelddiaconaat wil een bijdrage leveren aan voedselzekerheid voor ieder mens.  
    Namens de diaconie, Gert Regtering 
 
Van de ZWO 
Zondag 6 november is de zendingsdienst in de Stinskerk.  
Deze dienst zal worden geleid door Jeroen Knol.  
 
Als ZWO-commissie willen we u en jullie attenderen op de actie 'Vul een schoenendoos en maak een 
kind blij'. Hoe het werkt, is te lezen op schoenendoosactie.nl en in de folders die zondag 17 oktober 
worden uitgereikt bij de uitgang van de kerk. 
 
Gevulde schoenendozen kunnen worden ingeleverd in de Stinskerk op zondag 6 november of vrijdag 
11 november tussen 15.00-16:30 uur. De gevulde schoenendozen gaan dit jaar naar Togo, Sierra 
Leone, Roemenië, Moldavië, Bulgarije, Bosnië-Herzegovina en naar de vluchtelingenkampen op de 
Griekse eilanden. Het verzenden van de schoenendozen kost veel geld. Wilt u daar aan meehelpen, 
stort dan uw bijdrage op bankrekeningnummer NL76 RBRB 0929 154681 t.n.v. Stinskerk ZWO-
commissie, 's-Heerenbroek  
 
Heeft u/hebben jullie een vraag over de schoenendoosactie, stuur dan een mail naar zwo@stinskerk.nl. 
In de zendingsdienst zal ook aandacht worden gegeven aan ons lopende project Voedselbank Zwolle. 
    Namens de ZWO-commissie, Frouwien Rose 
 
Stinskerk Zingt op Zondag dienst  -  Zondag 16 oktober 9.30 uur,  Bij God onder de pannen 
Op 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 in de 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. 
 
  

mailto:zwo@stinskerk.nl


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.  
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)  
 
Viering in de Grote of Sint Michaëlskerk, aanvang 17.00 uur 
Zondag 16 oktober Michaelsviering, vesper. Voorganger is Ds. Jan Doelman, m.m.v. enkele zangers 
van de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen. Zie ook www.michaelsvieringen.nl        
 
Bloemendienst 
Zondag 16 oktober   mw. W. van de Vegt 
Zondag 23 oktober   mw. Heldoorn 
 
Oppasdienst 
Zondag 16 oktober: Isa en Sam 
Zondag 23 oktober: Harienke en Casper 
 
Stinskids 
Zondag 16 oktober: Onderbouw: Amber en Maayke   Bovenbouw:  Jannie 
Zondag 23 oktober: Onderbouw: Lucie   Bovenbouw: Carlijn en Casper  
 
De zondagsbrief van wordt gemaakt door: Marijke Paulusma  zondagsbrief@stinskerk.nl  
 038-4227903. 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. 

mailto:vbkwestenholte@gmail.com
http://www.michaelsvieringen.nl/

