
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:   2238               www.stinskerk.nl               

Zondag  18 september        09:30 uur                            19.00 uur Westenhage  
Voorganger:                         ds. N.Eygenraam                 Hervatting vanaf 2 oktober 
Organist/pianist                    mw.d.v.d.Kolk.                                    
Inzameling van de gaven:    1e: Diaconie      2e: De  kerk          Bij de deur: Exploitatie PGZ 

Blemen  Gaan namens de gemeente naar:  Henk en Leida van Spijker en naar Fam. van Vilsteren-
Schutte na  het overlijden van hun lieve moeder en oma Dicky Schutte-Nijmeier 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Welkom! 
Fijn dat u/jij deze zondagsbrief leest! Via deze zondagsbrief geven we berichten aan elkaar door en 
leven we met elkaar mee. Deze zondag gaat ds. Nelleke Eygenraam ons voor in de eredienst. 
Volgende week is dhr. Schutte onze voorganger. We wensen elkaar een gezegende dienst.  
 
Activiteiten 2022-2023 
Onder de titel ‘Bezinning en verdieping 2022-2023’ is sinds vorige week een overzicht beschikbaar van 
wat er naast de zondagse diensten aan aanbod is aan activiteiten in onze gemeente in samenwerking 
met de gemeente rond de Open Kring. In de kerk is het overzicht te vinden op het licht groene A4’tje en 
digitaal is het te vinden op de websites van beide gemeenten. Voor de jeugd beginnen vanaf deze 
zondag weer de tienerdiensten. Thema is: ’s Zondags naar de kerk?! Afgelopen donderdag is ook 
Young & Holy weer gestart. Voor de (iets) oudere jeugd is er een divers aanbod aan kringen en 
ontmoetingsmomenten. Verder start de Alpha cursus weer eind september, is er een maaltijd eind 
oktober in de Open Kring en worden er filmavonden georganiseerd die vanaf begin november gaan 
lopen. Een divers aanbod met hopelijk voor elk wat wils. Heb je interesse? Geef je op of neem voor 
meer info contact op met de persoon die op het overzicht staat vermeld.   
 
Stagiaire in de Stinskerk 
Vanaf deze maand is Judith Bosscher-Lammers in onze gemeente actief als stagiaire. Judith woont in 
Westenholte en heeft voor velen van ons misschien al wel een bekend gezicht. Binnenkort stelt zij zich 
voor in de Zondagsbrief. We wensen Judith een leerzame en inspirerende tijd toe bij ons. 
 
Adventskalender  
De nieuwe adventskalender is weer te bestellen. Het thema is ‘Aan tafel! Plek voor iedereen.’ De 
kalender bevat voor iedere dag van zondag 27 november (1e advent) tot Eerste Kerstdag een 
overdenking, aangevuld met liederen, gebeden en citaten. Zo kun je dagelijks toeleven naar de 
betekenis van het Kerstfeest. Eén exemplaar is kosteloos te bestellen op 
petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender .   
 
Een gezegende zondag en goede week gewenst. De Heer zij ons allen nabij.   
Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen 
 
MEELEVEN.  
We groeten de lezers van de zondagsbrief en welkom aan iedereen hier samengekomen in de kerk. 
Ook een groet aan de luisteraars die thuis met ons verbonden zijn.  
We mogen terugzien op een gezellige Barbecue die was georganiseerd voor vrijwilligers die hun 
inzetten voor allerhande hand- en spandiensten voor de Stinskerk. Het was gezellig en we hebben 
heerlijk kunnen genieten van alles wat werd opgediend door Jeroen uit Hattem. Geweldig en dank aan 
degene die dit weer mogelijk hebben gemaakt.  
En zondag de startdienst samen met De Open Kring. Een prachtige start van het nieuwe seizoen. 
Diverse activiteiten waren er na de dienst. Met als afsluiting een kopje soep en een broodje. Zo samen 
aan tafel was een fijne ontmoeting.   
De diverse soorten soep liet zich goed smaken. Nu laat ons God de Here dankzeggen en hem eren, 
want goed zijn alle dingen die wij van Hem ontvingen.  
We denken aan de zieken in de gemeente en aan hen die zorgen kennen. We noemen de namen van 

 



Henk van Spijker thuisgekomen uit Het Zonnehuis. Sterkte voor Henk en Leida in deze fase van het 
leven.  
En Regina Mijnheer opgenomen in De Isala met hartklachten. We wensen Regina en Freddy heel veel 
sterkte.  
Wanneer ik zoek naar woorden en niets dan stilte vind, dan weet ik Heer Gij hoorde één stem-uw eigen 
kind.  
 
ZONNEBLOEM.  
Ik ben een zonnebloem, ik moet steeds hoger groeien  
steeds hoger, hoger naar de grote zon.  
Mensenkind wil dit toch van mij leren  
Groei naar Hem die alles overwon  
Ik ben een zonnebloem heb vele diepe wortels  
die halen kracht en voedsel uit de grond  
ik ben een zonnebloem ik draag wel duizend zaden  
en bloemen zonder tal.  
Toe mensenkind, wil dit toch van mij leren  
strooi uit het zaad, Gods woord komt overal.  
Geertje de Graaf. tel. 038-4210188. e-mail: kdegraaf@ziggo.nl   
 
Zondag 18 september: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle 
Ook deze week wordt aan de kerkgangers in Zwolle gevraagd een (extra) financiële bijdrage te leveren 
aan de exploitatie van de Protestantse Gemeente Zwolle.  Aan onze kerk, die volgens ons een 
belangrijke en waardevolle boodschap heeft voor onszelf en voor de samenleving. Die plek, waar 
mensen elkaar en God kunnen ontmoeten, willen we in stand houden.  
Naast de Actie Kerkbalans zijn de collecten voor de exploitatie van de PGZ een belangrijke bron van 
inkomsten. Daarvan moeten predikanten, kerkelijk werkers en de gebouwen worden betaald.  
Namens de diaconie Freddy Mijnheer 
 
Stichting Present Zwolle 
De zomervakantie is langzamerhand voorbij en het nieuwe seizoen begint weer, misschien maak je 
plannen wat te doen in het nieuwe seizoen. We maken allemaal mee dat de prijzen stijgen en horen dat 
voor veel mensen de eindjes steeds slechter aan elkaar te knopen zijn, dat is in Zwolle niet anders. 
Denk eens aan van betekenis zijn via Present! We krijgen veel hulpvragen van mensen in schrijnende 
situaties, zoals een moeder met 3 kinderen in de schulden die na veel meegemaakt te hebben haar 
leven weer op de rit probeert te krijgen. Zij zou via een Buurten met Boodschappen erg geholpen zijn. 
Of een mevrouw die beginnend dementerend is, geen netwerk heeft, maar die gaat verhuizen naar een 
woning die uitgeleefd blijkt te zijn en die dringen moet worden opgeknapt. Of schuif aan bij 
www.kletsenkoekzwolle.nl waar je Nieuwe Zwollenaren ontmoet. Wij helpen jou Present te zijn, van 
harte welkom! www.presentzwolle.nl.  
Namens de diaconie Freddy Mijnheer 
 
Geacht gemeentelid, 
sinds 2004 kennen we de traditie van de appelactie in de Stinskerk. Tijdens deze actie worden altijd 
Elstar appels verkocht. De opbrengst is voor onze wijkkas. Hieruit worden onder andere het jeugdwerk, 
materialen voor de nevendiensten en diverse activiteiten betaald. De appels zijn € 3,50 per zak van 
2kg. 

Dit jaar hebben we géén appeltaarten, maar wel een beperkte hoeveelheid Gieser Wildeman 
stoofperen in de aanbieding, ook voor € 3,50 per zak van 2kg. Vergeet niet om snel te bestellen, want 
wie het eerst komt die het eerst maalt! 

Bestellen kan t/m 26 september o.a. via het digitale formulier op onze website: 
https://www.stinskerk.nl/nieuws/appelactie/ 

De uitgifte is zaterdag 1 oktober van 9:30u tot 10:30u. 
Mocht uw bestelling kruisen met dit bericht, dan kunt u dit bericht als niet verzonden beschouwen. 
Uw kerkrentmeesters 
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Startzondag 
Afgelopen zondag, 11 september  hadden we een heel goed bezochte  Startzondag in de Stinskerk, die 
door de Open Kring en de Stinskerk was georganiseerd. Thema: Aan een tafel van verbinding.  In deze  
dienst werkten  de beide predikanten en de kerkelijk werker mee en een zanggroep van de beide 
kerken. Aan alle bezoekers van de dienst was gevraagd om een bloem mee te nemen. Voor in de kerk 
was  het een prachtige  bloemenzee. Na de dienst was er gezamenlijk koffie of thee drinken met een 
koek of cake erbij en voor de kinderen ranja. Vervolgens waren er  activiteiten zoals het maken van 
boeketten, sjoelen, een blad met allerlei verborgen spreekwoorden. ( Het max. aantal gevonden 
spreekwoorden staat op 91).  Positieve reacties gehad op de activiteiten.   Verder had de Groene kerk 
een stand om meer informatie hierover te geven en de Alpha cursus had een stand. We sloten af met  
een  maaltijd.  Velen  hadden een pan soep gemaakt. We zijn alle medewerkers zeer erkentelijk voor 
hun bijdrage aan deze gezamenlijke bijeenkomst. De gemaakte boeketten waren voorzien van een 
kaartje en zijn naar Westenhage en Zonnehuis gebracht als groet van de beide kerken. 
Namens het voorbereidingsteam Gerrit Bargeman 
 
Weer elke week oppas! 
Vanaf september is er weer elke week oppas en Stinskids. Omdat we nog steeds vrij weinig oppassers 
en Stinskidsleiding hebben, gaan we met de kinderen van de onderbouw bij de oppas in de zaal. Rond 
de eerste lezing komen de kinderen van groep 1 t/m 4 met hun leiding naar de oppaszaal. De kinderen 
van de oppas kunnen meeluisteren of lekker doorspelen. Bij het ophalen rond de collecte gaat de 
Stinskidsleiding in principe weer naar de zaal met de kinderen. 
Voor drukkere diensten, zoals de startdienst met de Open Kring, worden meer oppassers ingepland. 
Als er tienerdienst is worden de tieners niet ingepland.  
Het is nog even zoeken hoe het allemaal het beste kan. Maar we zijn blij dat er voor alle kinderen nu 
elke zondag weer een eigen plekje is! 
We kunnen trouwens ook nog altijd extra leiding gebruiken en extra oppassers. Kom gerust een keer 
kijken. 
Groeten namens de oppas en de Stinskids van Lucie van 't Slot 
 
Vooraankondiging:  
Viering bij de Maria Kapel in s.Heerenbroek, op woensdagavond 5 oktober, om 19 uur. 
Voorgangers zijn Hans Schoorlemmer en Ale Pietersma. 
Leden van het Open Kring Koor ondersteunen de samenzang. 
Na afloop is er koffie en thee.  
Een dienst in de buitenlucht, heel mooi om mee te maken! 
Namens de Open Kring Geertje Wijnja 

 
Bloemendienst 
Zondag 18 september: mw.R.Kwakkel      
Zondag 25 september: mw.J.van Spijker 

 
Oppasdienst / Stinskids 
Zondag 18 september:  
Oppas: Chaline en Lusanne Onderbouw Maayke en Amber,Midden/Bovenbouw Jannie en Jenny 
Vrieswijk 
Zondag 25 september: 
Oppas: Greciella en Casper, Onderbouw Mirande, Midden/Bovenbouw Carlijn en Casper 
 
Agenda: 
Maandag 19 september                   20:00 uur Wijkkerkenraad 
 
De zondagsbrief van 25 september wordt gemaakt door: Ria Hollander  zondagsbrief@stinskerk.nl 
 4227251Kopij 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. 


