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Predikant  :  ds.G.C. van Rheenen                           0383374368 
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Zondag  19 februari             10:00 uur en Tienerdienst          19.00 uur Westenhage geen dienst 
Voorganger:                         ds. G.C..van Rheenen 
Organist/pianist                    mw.D.v.d.Kolk                                    
Inzameling van de gaven:    1e: Diaconie      2e: De  kerk          Bij de deur: Studentenpastoraat 

Blemen  Gaan namens de gemeente naar: Dhr. Harm Fix voor zijn 87e verjaardag en Dhr. Joop de 
Vries voor zijn 85e verjaardag en er is een attentie gegaan naar het 12,5-jarig huwelijksfeest (Koperen 
huwelijksfeest) van Ds. Gerlof en Gyopàr van Rheenen.  
Ook is er een attentie gegaan naar Dhr. Faber voor zijn 88e verjaardag. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Welkom! 
Fijn dat u/jij deze zondagsbrief leest! Via de zondagsbrief geven we berichten aan elkaar door en leven 
we met elkaar mee. Vanmorgen mag ik weer de eredienst leiden. We lezen opnieuw uit de brief van 
Paulus aan de gemeente van Korinte en laten ons inspireren voor ons eigen geloofsleven en samen 
gemeente zijn. Volgende week gaat ds. G. de Goeijen voor. We wensen elkaar vanmorgen een 
opbouwende dienst toe. 
 
Liturgie zondag 19 februari 
Lied vóór de dienst: keuze organist; Psalm 107: 1 en 4; ELB 308: 1, 2 en 3 ‘Doorgrond mijn hart’; 
zangvideo met de Stinskids ‘U bent die U bent; ELB 144: 1 en 2 ‘De Geest des Heren die het leven’; 
ELB 186a ‘Leid mij, Heer’; Gez. 465: 1, 4 en 5 ‘Van U zijn alle dingen’. Bijbellezing: 1 Korintërs 2: 9-16. 
Thema: ‘Opdat wij zouden weten…’ 
 
Woensdag 22 februari begin 40-dagentijd 
Dit weekend is het carnavalsweekend, aankomende woensdag is het as-woensdag en dat betekent dat 
de voorbereidingstijd voor Pasen van start gaat. Een periode van bezinning, van inkeer, van schoon-
schip-maken, van onder de indruk komen van het grote offer dat Jezus bracht voor ons mensen zodat 
wij vrij zouden zijn. Vrij van wat ons uit het verleden belast. Vrij van angst voor de toekomst. Vrij om 
contact te hebben met de God van hemel en aarde, onze hemelse Vader. De Protestantse Kerk heeft 
een 40-dagentijdkalender uitgebracht met voor iedere dag een tekst of lied of gebed om bij stil te staan. 
Zo kun je dagelijks toeleven naar Pasen. De kalender is te bestellen via petrus.protestantsekerk.nl. Bij 
een aantal van ons die geen internet hebben heb ik een kalender bezorgd. Ik heb nog een paar 
exemplaren over die deze zondag in de kerk beschikbaar zijn. 
 
Huiskamerontmoetingen 
Deze week vinden de eerste huiskamerontmoetingen plaats. Er zijn voldoende opgaven voor alle 
ingeplande data zodat alle bijeenkomsten door kunnen gaan. Heel mooi! Sommige bijeenkomsten zijn 
ingepland voor eind februari of in maart. Mocht je je nog willen aansluiten bij één van de bijeenkomsten 
laat het dan even weten, dan kijken we of er nog een extra stoel bij gezet kan worden. Voor wie deze 
week deelnemen: goede en gezegende ontmoeting toegewenst. 
Verschillende bewoners in Westenhage hebben aangegeven graag deel te willen nemen aan een 
ontmoeting zo dichtbij mogelijk, liefst in Westenhage zelf. Een eerste groepje is gevormd die volgende 
week maandagmiddag bijeen zal komen. Doordat we niet allemaal in één huiskamer passen komt er 
nog een tweede bijeenkomst. Deze zal nog ingepland worden.   
 
Bij de tijd: Gebed voor Turkije en Syrië 
Een verwoestende aardbeving trof Syrië en Turkije. Talloze gebouwen stortten in, er zijn tienduizenden 
doden en nog veel meer gewonden. De ramp gebeurde terwijl de weersomstandigheden belabberd 
waren. Enkele uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie in Libanon, voelden zelf ook de trillingen 
van de beving in Beiroet. Ze leven intens mee met alle getroffenen in de regio en schreven het 
volgende gebed:  
 
 

 



 
 
Schepper en Onderhouder van ons leven, 
 
Als de aarde schudt op haar grondvesten, 
bent U onze toevlucht en kracht. 
Wij bidden voor allen die getroffen zijn 
door de aardbevingen in Turkije en Syrië. 
 
Geef hen moed om deze tijd te doorstaan, 
troost als zij treuren om het verlies van geliefden, 
en vertrouwen dat er leven mogelijk is na deze ramp. 
 
Zegen alle reddingswerk, praktische steun, 
medische, psychische en geestelijke zorg. 
Mogen haat en verdeeldheid in de regio 
plaatsmaken voor solidariteit, gastvrijheid en vrede, 
zodat de samenleving opnieuw kan bloeien. 
 
In de naam van onze Redder, Jezus Christus, 
Amen 

Beschikbaarheid en contact 
Deze week ben ik alleen op maandag en dinsdagochtend in Westenholte. Dinsdagmiddag ben ik voor 
een cursus naar Amersfoort. De verdere week maak ik met Gyopár een korte buitenlandse trip. Voor 
acute zaken neemt Jeroen Knol deze dagen waar.   
Een gezegende zondag en goede week gewenst. De Heer zij ons allen nabij.   
Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen 
 
MEELEVEN. 
We groeten iedereen hier in de kerk samen gekomen en de luisteraars thuis met ons verbonden. 
We denken aan de zieken die er zijn in de gemeente of mensen om ons heen waar we een goede band 
mee hebben. 
We denken aan Dhr. Albert Bakker in het Hospice en aan Mevr. Jeannette Kap in Het Zonnehuis. 
Vorige week zondag was het een mooie dienst met veel kinderen van de Prinses Julianaschool met hun 
ouders, opa's en oma's en meesters en juffen en gemeenteleden. Mooie liederen gezongen het was 
een warme dienst. 
Nog een week en dan is het voorjaarsvakantie. Succes met de voorbereidingen voor een 
wintersportvakantie of gewoon lekker thuis genieten. Dat kan natuurlijk ook.  
We feliciteren Ds. Gerlof en Gyopàr van Rheenen met hun 12,5-jarig huwelijk. Omdat ze een korte 
vakantie hebben gepland is  het een bloemenbon geworden. Dankbaar om dit te mogen vieren wensen 
we hen Gods Zegen op hun verdere huwelijksweg. 
God bracht jullie samen, Hij wandelt mee en kijkt naar jullie levenswandel.  
Hij is trots op zoveel geloof, trouw en dankbaarheid. Jullie huwelijk is gezegend. 
Voor iedereen een goede week toegewenst. 
HET GEBED. 
Het gebed heeft een enorme kracht 
omdat God Zelf zich eraan verbonden heeft. 
Het Onze Vader heb je zo uit je hoofd geleerd. 
Maar voordat het in je hart zit duurt het wel wat langer. 
Geertje de Graaf. tel. 038-4210188. e-mail: kdegraaf@ziggo.nl  
 
Beste gemeenteleden,  
Vanuit de kerkenraad willen we jullie wat beter op de hoogte gaan houden van de zaken waar wij mee 
bezig zijn. Daarom hebben we het plan om na iedere wijkkerkenraad een bericht in de Zondagsbrief te 
plaatsen met daarin de laatste ontwikkelingen.  
Zo stond afgelopen maandag de wijkkerkenraad in het teken van de voortgang rondom ‘Heilige 
Huisjes’. De cijfers die woensdag ook bij de gemeente-avond van de PGZ gepresenteerd en toegelicht 
werden, kwamen in onze vergadering uitgebreid aan de orde. Wij kijken kritisch naar de 
gepresenteerde prognoses, maar het is wel duidelijk dat er een opdracht voor ons ligt om de komende 
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tijd een helder plan te formuleren rondom de vraag: Hoe zien wij de kerk in onze wijk, ons cluster en 
Zwolle-breed in de nabije toekomst voor ons? Wat is voor ons de kern van gemeente zijn? En wat is 
daarvoor nodig?  
Deze cijfers en vragen zullen ook op onze eigen gemeente-avond van donderdag 30 maart besproken 
worden, want wij willen jullie graag hierin meenemen en jullie kijk hierop horen. Het tweede 
hoofdonderwerp op die avond zal onze beleving van het Heilig Avondmaal zijn. Gezien het jaarthema 
‘Aan tafel’ is het goed om dit als gemeente te bespreken.  
We zijn verheugd dat komende week de eerste huiskamerontmoetingen plaats hebben. De 
samenwerking met de Open Kring is de laatste jaren met kleine stapjes vooruit gegaan, wat vooral te 
merken is aan meer gezamenlijke diensten. Dit jaar zijn daar de gezamenlijke startzondag en de dienst 
op Oudjaarsavond bijgekomen, waar wij met een goed gevoel op terugkijken. Maar we vinden het 
belangrijk dat er juist ook in de kleinere activiteiten meer contact kan zijn tussen gemeenteleden 
onderling. We hopen dat jullie de huiskamerontmoetingen als waardevol ervaren.  
De laatste weken hebben jullie vast ook de oproepen gezien voor nieuwe organisten. Vanuit de 
kerkenraad onderschrijven we deze oproep van harte. De organisatie rondom de ‘gewone’ kerkdiensten 
rondkrijgen is soms een hele klus. Zo wordt er achter de schermen ook al druk gewerkt aan het 
dienstenrooster van 2024.  
Natuurlijk lopen er nog meer kleine en grote zaken. Heb je vragen of wil je weten waar wij mee bezig 
zijn? Wil je graag iets met ons bespreken? Schiet dan vooral iemand van de kerkenraad aan!  
Jan Willem Bosselaar, scriba , Jacco Dankers, voorzitter  
 
Diaconiecollecte 19 februari 2023. 
Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende 
aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. Deze week werd dit toch al zo kwetsbare land getroffen 
door een zware aardbeving, daarna volgde er een tweede. Er zijn inmiddels meer dan 25 naschokken 
geteld. Honderden hebben deze ramp niet overleefd, en dit aantal zal verder snel oplopen. Er zijn 
duizenden gewonden. Veel gebouwen zijn ingestort, onder andere in de stad Aleppo. 
De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. 
Dit maakt de situatie nóg urgenter. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen 
van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde 
huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou.  
Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale 
kerken maximaal. Onze noodkreet aan u is: doe mee! Namens Haroutune Selimian, predikant van een 
van onze partnerkerken in Aleppo zeggen we: “Dank voor uw bezorgdheid en hulp”, en we bidden met 
hem mee: “Moge God ons beschermen!” 
De Diaconiecollecte, dit is de eerste collecte, van deze zondag 19 februari wordt bestemd voor de hulp 
aan de slachtoffers van deze aardbevingsramp. 
U kunt uw gift ook overmaken op ibannnummer NL12 RABO 0373 7399 66  t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Zwolle, o.v.v. Hulp aardbevingsramp Syrië.   
 
Zondag 19 februari 2023: Studentenpastoraat 
Ds. Martin Jans is studentenpastor voor de Christelijke Hogeschool Windesheim, ArtEZ hogeschool 
voor de kunsten en Katholieke Pabo Zwolle. De financiering van deze vorm van kerkelijk presentie aan 
genoemde hogescholen wordt gedragen door de landelijke kerk én door de PGZ samen met de 
Doopsgezinde Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle en de Remonstrantse 
Gemeente Zwolle.  
Temidden van alles wat studenten moeten doen voor studie en daarbuiten is er bij het 
studentenpastoraat tijd voor grote en kleine levensvragen. Men kan daar terecht voor individuele 
gesprekken: om te sparren, om op gedachten gebracht te worden, om je verhaal kwijt te kunnen. Voor 
meer informatie: www.relink-zwolle.nl. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit belangrijke stuk kerkenwerk  
Namens de Diaconie Gert Regtering  
 
Young & Holy - op weg naar Pasen 
Afgelopen donderdag zijn we met Young & Holy begonnen met een reeks avonden op weg naar Pasen. 
Het thema deze donderdag was 'uit liefde voor jou.' 
Elke avond willen we een stukje ontdekken van wat Pasen voor ons betekent. 
Was je er niet, maar ben je wel nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust de volgende keer! 
Op donderdagavond 2 maart, om 19.45u zijn we weer in het Keldertje. Dan gaan we samen een 
Pesachmaaltijd bereiden en eten. Om 20.45u ronden we weer af. Van harte welkom! Jeroen Knol 



Vandaag is er weer… Tienerdienst, met als thema: Sprokkelmaand 
Het is februari, dus vandaag is het thema van de tienerdienst ‘Sprokkelmaand’!  Wat is sprokkelen? We 
slaan zelf aan het sprokkelen, in de Bijbel, met spreuken en houtjes tijdens deze Tienerdienst. Je bent 
van harte welkom in ’t Keldertje! Groetjes van Petra en Adriaan 
 
Op zoek naar een organist / pianist!! 
 In de Stinskerk zijn wij op zoek naar muzikale versterking. Voor het begeleiden van de diensten op 
zondagmorgen zijn wij op zoek naar een organist en/of pianist. 
Ons vaste organisten team is de laatste tijd door verschillende omstandigheden kleiner geworden. 
Daardoor krijgen wij in de loop van dit jaar de planning niet meer 
rond en bij verhindering van organisten zijn er geen reserves meer. Wij zijn dan ook dringend  op zoek 
naar een nieuwe collega organist en/of pianist. In de diensten 
wordt gezongen uit de volgende bundels: het liedboek van kerken (1973), de evangelische liedbundel, 
het nieuwe liedboek en ook regelmatig een lied uit opwekking. 
Voorafgaand aan de dienst wordt er een lied gezongen, die is gekozen door de organist/pianist. Er is 
ruimte voor eigen muzikale inbreng en initiatieven in overleg 
met de predikant. Heb je belangstelling of ken je iemand, die hiervoor belangstelling zou kunnen 
hebben, neem dan contact op met Henk Kamphof, tel 06 25128141        
(bij voorkeur na 18.00 uur) of email: kampburger@hetnet.nl. Alvast bedankt voor je reactie. 
Namens Organisten en Kerkrentmeesters Stinskerk Henk Kamphof 
 
Paasgroetenactie 
Bij de uitgang van de kerk liggen paaskaarten om te verzenden naar gedetineerden. De kaarten worden 
vanuit een centraal punt uitgedeeld. U kunt uw  gefrankeerde kaart met paasgroet in de brievenbus van 
de kerk doen of in de hal van de kerk neerleggen. Dit kan tot en met 27 februari 12.00 uur. De ZWO-
commissie zorgt dan voor het vervolg. 
Meer informatie en inspiratie om op de kaart te zetten: protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. Doet u 
ook mee. Er wordt naar uit gekeken! 
Project voedselbank 
We vragen ook uw aandacht voor ons lopende project. Wilt u meehelpen, stort dan uw bijdrage op 
bankrekeningnummer NL76 RBRB 0929 154681 t.n.v. Stinskerk ZWOcommissie, ‘s-Heerenbroek onder 
vermelding Voedselbank. 
Snuffelmarkt 
Alvast voor de agenda: de snuffelmarkt wordt gehouden op zaterdagochtend 22 april, in en rond de 
Stinskerk. Heeft u nog kleine spullen die voor verkoop in aanmerking komen, neem dan contact met 
ons op via zwo@stinskerk.nl. 
Met de snuffelmarkt sluiten we het lopende project af, vanaf 1 mei gaan we sparen voor ons nieuwe 
project: Stichting Het vergeten kind.  Namens de ZWO-commissie  Frouwien Rose 
 
Alles andersom! bij de Vakantie Bijbel Club in de voorjaarsvakantie 

In de voorjaarsvakantie hebben we weer VBK! Op woensdag 1 maart zijn alle 
kinderen uit groep 1 t/m 8 weer welkom in de Stinskerk. Rond het thema Alles 
andersom horen we dat Jezus sterft, maar ook weer leeft! 
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)  
 
Passage 
Wij willen u uitnodigen voor de leden  vergadering van Passage op dinsdag 21 februari in de Gosen ten 
Kloosterzaal van de Stinskerk. Deze avond houden we onze jaar vergadering, u bent van harte welkom. 
Aanvang om 20.00 uur, ook gasten zijn welkom   Sophie Hoekman. 
 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur 
In de reeks zondagen die tot de Epifanie worden gerekend staat telkens één lied centraal. 
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Zondag 19 februari Michaëlsviering, Vesper. Thema: ‘Hij is het!’  Vg. Robert Kanning en Harry 
Steenbergen m.m.v. enkele leden van de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen. 
Zie www.michaelsvieringen.nl Christa van Stappen 

 
Bloemendienst 
Zondag 19 februari mw.J.van Spijker      Zondag 26 februari mw.Hendriks 
 
Oppasdienst 
Zondag 19 februari Harienke en Casper  
Zondag 26 februari Jenny Ruitenberg en Bianca 
 
Stinskids 
Zondag 19 februari Onderbouw: Lucie, Midden/bovenbouw Carlijn en Casper 
Zondag 26 februari Onderbouw: Henriet, Midden/bovenbouw Klarina 
 
Agenda    Wo 22 febr. Start van de 40-dagentijd 
De zondagsbrief van 26 februari wordt gemaakt door: Pop van Gelder   zondagsbrief@stinskerk.nl  
 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.  

   

 

http://www.michaelsvieringen.nl/

