
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: 2312                 www.stinskerk.nl               

Zondag 19 maart 2023       10:00 uur                                     19.00 uur Westenhage 
Tienerdienst                                                                                       Geen dienst 
Voorganger:                          ds G.C. van Rhenen 
Organist/pianist                     dhr. H. Bouwhuis                                    
Inzameling van de gaven:   1e: Diaconie;        2e: De  kerk;        Bij de deur: Onderhoud kerkgebouwen 

Blemen gaan namens de gemeente naar: mevrouw Kikkert-Rotmensen voor haar 89e verjaardag en naar de heer 
P.P. van Leur. Er zijn attenties gebracht bij het 12,5-jarig bruidspaar Veldkamp-Troost, naar het 25-jarig bruidspaar 

Enting-van Ittersum en naar de heer en mevrouw Van Heerde-Boeve voor hun 90e en 92e 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 leid ik de dienst op deze vierde zondag van de 40-dagentijd. We bevinden ons op de helft van de 
voorbereidingstijd op Pasen. Deze zondag wordt ook wel Klein Pasen genoemd. Dat zullen we merken aan de 
Bijbellezing uit het evangelie. Hier kiert het licht van Pasen al in door! Volgende week gaat ds. Nelleke Eijgenraam 
van de Advenstkerk/Oosterkerk voor en is er in de avond een zangdienst met Lida Brugmans.  
 
Liturgie zondag 19 maart 
Lied vóór de dienst: keuze organist; Psalm 27: 1 en 2; Gez. 462: 1, 2 en 4 ‘Ontwaak, gij die slaapt’; Zangvideo met 
Stinskids ‘Is je deur nog op slot?’; ELB 167: 1, 2 en 3 ‘Wees mijn vooruitzicht’; ELB 242 ‘Zo vriendelijk en veilig als het 
licht’; video ‘Vernieuw ons’; Gez. 432 ‘Wat God doet dat is welgedaan’. Bijbellezingen: 1 Samuël 16: 1-13 en 
Johannes 9: 1-7. Thema: ‘Opdat Gods werk zichtbaar wordt…’ 
 
Bij de tijd: Samen tegen armoede 
Het laatste rapport van het Centraal Plan Bureau (CPB) laat een duidelijk beeld zien: de armoede in ons land neemt 
toe. We leven in één van de rijkste landen ter wereld, tegelijk delen velen niet of onvoldoende in de welvaart om 
redelijkerwijs rond te kunnen komen. Het aantal mensen dat afhankelijk is van de Voedselbank omdat er te weinig 
geld is om boodschappen te kunnen doen is de laatste periode gestegen naar 120.000 personen. Een enorm aantal. 
De Protestantse Kerk is de actie ‘Samen tegen armoede’ gestart en werkt nauw samen met de Voedselbanken en 
SchuldHulpMaatje. Ook onze gemeente doet via de Diaconie mee met deze actie. Zo hebben wij de afgelopen 
periode boodschappen ingezameld voor de Voedselbank. Verder wordt de mogelijkheid onderzocht om meer 
permanent voor wie dat nodig heeft basisartikelen beschikbaar te stellen. Goed om zo samen oog te hebben voor de 
omstandigheden van onze naasten.    
 
Ontmoetingskring Geloven.nu over ‘Leef je geloof!’ 
Donderdag 23 maart a.s. komt de gezamenlijke ontmoetingskring Geloven.nu weer bijeen. We ontmoeten elkaar dit 
seizoen rond de brief van Jakobus. Een brief waarin heel praktisch wordt geschreven over het leiden van een 
christelijk leven. Deze keer lezen we Jakobus 2: 1-13 en 5: 1-7 en halen we achtergrondinformatie uit het boekje ‘Leef 
je geloof’ (programma 7). Wil je meedoen? Welkom! Ook voor gewoon één keertje ben je van harte welkom. 
Voorbereiding is niet noodzakelijk. Donderdag 23 maart om 20.00u in de Stinskerk.  
 
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 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: Albert Bakker 
Op 8 maart 2023 is dhr. Albert Bakker overleden in de leeftijd van 85 jaar. Albert werd geboren op 2 april 1937 in 
Genemuiden en was sinds 5 augustus 2017 weduwnaar van Hendrikje Bakker-Jager. Samen kregen zij vijf kinderen. 
Dhr. Bakker woonde aan de Oreganoweg 25. De afgelopen was hij ziek en de laatste weken van zijn leven verbleef hij 
in het Hospice. Tijdens de uitvaartdienst in de Stinskerk op dinsdag 14 maart lazen we Psalm 139: 'U bent bij mij, 
naast mij, Uw hand rust op mij.' Aansluitend aan de dienst hebben we zijn lichaam begraven op begraafplaats Voorst. 
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We wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe, en voor een ieder die hem mist een hand 
op de schouder. 

  

 
Meeleven 
We groeten iedereen hier in de kerk samen gekomen ook degene die thuis met ons verbonden zijn en ook iedereen 
die de Zondagsbrief leest en op die manier betrokken is bij de Stinskerkgemeente. 
We denken aan de zieken in de gemeente  en ook wanneer er andere zorgen zijn. 
We denken in het bijzonder aan Bea Henniphof die afgelopen week een zware operatie moest ondergaan. Zo het nu 
lijkt is de operatie die 7 uren duurde goed gegaan.  We wensen Bea en Wilfried en hun kinderen en familie Gods 
nabijheid in deze tijd.  
We danken met de bruidsparen die een huwelijksjubilea mogen vieren. Waar geloof is is Liefde, waar Liefde is is 
Zegen. Dat deze bijzondere dag een moment mag zijn om bij stil te staan en te vieren.  
Danken ook voor verjaardagen die gevierd mogen worden. 
Afgelopen woensdag was er weer De Stinsmaaltijd. Maar liefst 48 gasten aan tafel. Was heel gezellig en dank aan 
alle kooksters die weer hun steentje hebben bij gedragen om dit te doen slagen. En dank aan aan Zara en Loes die er 
waren voor maatschappelijke stage vanuit school. Dat was fijn dat ze ons konden helpen met van alles en nog wat. 
Dank jullie wel. 
 
Dankbaar 
Dank U voor deze nieuwe morgen, 
ondanks al mijn zorgen 
Dank U voor deze nieuwe dag 
dat ik tot eer van U leven mag. 
Dank U voor alles wat U geeft 
aan ieder die op aarde leeft. 
Dank U Heer voor Uw Zoon 
eenmaal staan wij voor Uw troon. 
   
   Geertje de Graaf  038-4210188  kdegraaf@ziggo.nl 
 
Zondag 19 maart 2023: Onderhoud kerkgebouwen 
“Zomaar een dak boven wat hoofden…” Af en toe zingen we het in de kerk en dan zijn er vast gemeenteleden die 
omhoog kijken en denken: hoe lang zitten we nog onder dit dak? De toekomst mag op dit moment nog onzeker zijn, 
vast staat wel dat het onderhoud aan de kerkgebouwen niet mag worden verwaarloosd. Ook in letterlijke zin mag het 
dak boven onze hoofden niet gaan lekken. Onderhoud kost energie en geld en daarvoor vraagt de Protestantse 
Gemeente Zwolle vandaag een bijdrage.  

Tienerdienst – Van je familie moet je het hebben?! 
Er is weer Tienerdienst in het Keldertje. 
We maken allemaal deel uit van familie. Dit kan fijn zijn en je kunt trots zijn dat je er deel van uitmaakt. Maar het kan 
ook minder fijn zijn en je kunt je voor familieleden schamen. Hoe dan ook: via je DNA ben je altijd met elkaar 
verbonden. 
We gaan met elkaar aan de slag over dit onderwerp tijdens deze Tienerdienst. 
   Groeten, Adriaan Soetevent en Petra Hoekman 

Vanuit de kerkenraad  
Afgelopen maandag kwamen we als wijkkerkenraad weer bij elkaar. Daarbij spraken we over de opdracht vanuit de 
Algemene Kerkenraad, waarover jullie in de vorige Zondagsbrief konden lezen. De financiële vooruitzichten voor onze 
gemeente zijn zorgelijk. Dit jaar moeten wij daarom een plan opstellen rond de vraag “Hoe wil jullie gemeente en jullie 
cluster kerk zijn in de toekomst?”. Dit als volgende stap in het proces dat startte met ‘Heilige Huisjes’. Wij willen dit 
plan opstellen in samenwerking met de Open Kring en daarbij de beide gemeentes zoveel mogelijk betrekken. 
Daarom willen wij op de gemeente-avond van 30 maart de genoemde vraag over onze toekomst met jullie bespreken. 
Ook willen we die avond in het kader van het jaarthema ‘Aan tafel’ stilstaan bij onze beleving van het Heilig 
Avondmaal. Zie ook de uitnodiging voor de gemeente-avond verderop in deze Zondagsbrief.  
Daarnaast hebben we een aantal praktische zaken besproken, waaronder het terugdraaien van een paar 
veranderingen die we vanwege covid-19 namen. Zo gaan we vanaf zondag 2 april weer met collectezakken 
collecteren tijdens de dienst, zoals in het verleden gebruikelijk was. Ook gaan we het Heilig Avondmaal weer 
afwisselend lopend en zittend aan de avondmaalstafel vieren. Op Goede Vrijdag vieren we het Heilig Avondmaal 
zittend rondom de avondmaalstafel, net als vorig jaar.  
Het is ook goed om te noemen dat wij bezig zijn om een preekconsent voor Jeroen Knol aan te vragen. Als kerkelijk 
werker heeft hij niet automatisch de bevoegdheid om voor te gaan in al onze diensten. In bijzondere diensten mag hij 
wel voorgaan en ook in diensten samen met een andere voorganger. Gezien zijn pastorale rol in onze gemeente 
willen we dat hij ook in gewone diensten bij ons voor kan gaan. Daar zetten wij ons in ieder geval voor in. Wanneer 
hierover nieuws te melden is, horen jullie dat van ons. 
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Als laatste is de jaarrekening van de wijkkas besproken en goedgekeurd. Eventuele belangstellenden kunnen inzage 
krijgen in deze jaarrekening. Neem daarvoor contact op met de scriba of via penningmeester@stinskerk.nl.  
 
Jan Willem Bosselaar, scriba  
Jacco Dankers, voorzitter  
 
Inzameling Voedselbank 
Met biddag is er gevraagd naar goederen voor de voedselbank. Gelukkig is hier goed gehoor aan gegeven en 
afgelopen week zijn er 5 (!!) kratten met goederen afgegeven bij de voedselbank. Namens de voedselbank en de 
diaconie bedankt aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat. 
    Gert Regtering, Diaconie Stinskerk Zwolle 
 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur 
Vierde zondag in de veertigdagentijd. 
Zondag 19 maart Michaëlsviering, Vesper. Thema: Psalm 122, lezing: Jesaja 52:1-7. Vg. ds. Harm Bousema en 
Christa van Stappen m.m.v. enkele leden van de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen. Zie www.michaelsvieringen.nl      
  
NB. Gewijzigde aanvangstijd Palmzondag 2 april. I.v.m. de uitvoering van de Mattheus Passion begint de 
Michaelsviering om 19.00 uur 
 
Passage 
Wij willen u graag uitnodigen voor de ledenvergadering van Passage op 21 maart a.s. Er is dan een brood en 
Paasliturgie. Aanvang om 18.00 uur in de Goosen ten Kloosterzaal van de Sinskerk. Gasten zijn ook van harte 
welkom.  
    Groetjes Sophie Hoekman. 
 
Johannes de Heer Zangdienst (SZOZ)  - Zondag 26 maart  "Zie het lam!" 
Op zondagavond 26 maart a.s. is er in de Stinskerk een “Stinskerk zingt op Zondag”-dienst (SZOZ). Wij gaan veel 
liederen zingen uit de Johannes de Heer bundel en ook luisteren naar muziek. Het thema is: "Zie het Lam”. Deze 
dienst wordt geleid door Lida Brugmans. Zij neemt ons mee in het verhaal van Simon van Cirene. Daarom heen 
zingen wij bekende liederen, die passen bij de 40-dagen tijd en de via Dolorosa. 
Het orgel en de piano worden bespeeld door Henk Kamphof, Willian Kroeze speelt Saxofoon en Janine Nauw zingt 
enkele liederen mee. Er zijn in deze dienst twee collectes: de 1e inzameling is voor Youth for Christ, Zwolle en de 2e 
collecte is bestemd voor de onkosten van de zangdiensten.  
Deze dienst is ook online live te volgen of terug te zien via de site van de Stinskerk, maar meezingen in de kerk is 
natuurlijk veel leuker. Vertel, sms of whatsapp het ook verder aan familie, vrienden en bekenden. 
Wij kijken uit naar een mooie dienst. De dienst begint om 19.00 uur en voor de dienst is er vanaf kwart voor zeven 
muziek en samenzang. 
    Welkom en tot ziens!! De SZOZ commissie 

Young & Holy 
Met Young & Holy werken we nu aan een serie op weg naar Pasen. Op 9 maart hielden we een Pesach Maaltijd. We 
maakten samen de verschillende onderdelen klaar, en probeerden het ritueel zo goed mogelijk uit te voeren. Wat leert 
deze maaltijd ons over het avondmaal? 
Op 16 maart ging de avond over barmhartigheid. Wat is dit, en wat heeft Pasen hiermee te maken? 
De volgende avond is op 30 maart.. Dan zullen we het hebben over vasten. Iedereen van 12 t/m 16 jaar is dan weer 
om 19.45u welkom in het Keldertje. Ben je nog nooit geweest? Kom vooral eens langs! Eerst meer info? Neem dan 
even contact op met Jeroen Knol: 06-26305286. 
 
Uitnodiging gemeente-avond  
Donderdag 30 maart  
Inloop vanaf 19.30u  
Start van de avond, in de kerkzaal, om 20.00u  
Afsluiting om 22.00u  
 
Op 30 maart willen we een gemeente-avond houden waarvoor iedereen in onze gemeente van harte uitgenodigd is.  
Voor de pauze zal een korte toelichting gegeven worden op de huidige stand van zaken in het traject van ‘Heilige 
Huisjes’. Hierin was afgesproken dat ieder cluster een sluitende begroting moet hebben en tenminste 50% van de 
uitgaven moet besteden aan pastoraat. Mede door een aantal – soms pijnlijke – maatregelen die de afgelopen jaren 
genomen zijn, voldoet op dit moment ieder cluster in Zwolle aan die eisen. Maar de prognose voor de toekomst is 
zorgelijk. Voor de komende twee jaar heeft de Algemene Kerkenraad besloten dat de sluiting van wijkkerken niet aan 
de orde is. Eventuele tekorten kunnen worden aangevuld uit de algemene reserve. Maar voor de jaren daarna zijn er 
geen garanties. Wij hebben daarom de opdracht gekregen om als wijk of als cluster een plan op te stellen rondom de 
vraag: “Hoe wil jullie kerk, jullie cluster, kerk zijn in de toekomst?”. En vervolgens ook: “Wat is daarvoor nodig? Hoe 
kunnen we dat vormgeven?”. Dit willen we graag met de hele gemeente bespreken.  
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Na de pauze zal ds. Van Rheenen ons meenemen in een aantal vragen rondom het Heilig Avondmaal. Het jaarthema 
van de PKN is dit jaar “Aan tafel”. Zoals bij de aankondiging van dit thema werd gezegd: “De belangrijkste maaltijd in 
de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. 
Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te 
ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens.” Hoe beleven wij zelf die maaltijd? Maakt het 
ons inderdaad tot een ander mens? Doet het er voor ons toe in welke vorm we de maaltijd vieren? Wat is hierin voor 
ons van wezenlijk belang? Het is de bedoeling dat we niet enkel luisteren, maar dat wij ook in kleinere groepen 
hierover met elkaar in gesprek gaan.  
Komt allen, we hopen op een volle kerk!  
 
Filmavond 30 maart a.s. 
Maria Magdalena, wie kent haar niet? In de loop van de eeuwen heeft iedereen zo’n zijn eigen gedachten en beelden 
bij Maria Magdalena, van prostitué tot meest geliefde leerling van Jezus. Er gaan zelfs theorieën de ronde dat Maria 
Magdalena de vrouw van Jezus zou zijn geweest. Zelden zo veel mysterie rond een vrouw… In de film Mary 
Magdalene (2018, geregisseerd door Garth Davis) volgen we de laatste maanden van het leven van Jezus door de 
ogen van Maria Magdalena. Wat ze precies dacht of zei zullen we nooit weten, maar het had zó kunnen zijn. Laat je 
meevoeren en verrassen door deze bijzondere film! 
Vanaf 19.15 uur zijn jullie welkom voor een kopje koffie/thee, de film begint om 19.30 uur en na afloop drinken we 
samen een glaasje wijn/bier/fris en delen we onze ervaringen met deze film. 
   Werkgroep Bezinning & Verdieping, 
   Cor Baljeu, Marjan van der Vegte, Riet van der Wenden 
 
 
Gebruikt gereedschap inleveren voor Afrikaanse vakscholen 
Gered Gereedschap is een landelijke stichting die oud gebruikt gereedschap inzamelt, in 14 werkplaatsen verspreid 
over het land opknapt en verscheept naar vakscholen in ontwikkelingslanden. De werkplaatsen worden bemenst door 
vrijwilligers.  
De Evangelische-Luthers Gemeente Zwolle heeft zich voor de komende twee jaar verbonden aan dit initiatief en 
organiseert tal van activiteiten om met name de werkplaats Deventer te ondersteunen. Naast het inzamelen van 
financiën worden er door de timmergroep transportkisten in elkaar gezet en zijn de gemeenteleden actief in het 
inzamelen van gebruikt gereedschap.  
Op de Groene Paasmarkt op zaterdag 1 april komen deze werkzaamheden allemaal bij elkaar. Daarbij staat 
duurzaamheid centraal: in de producten die te verkrijgen zijn, de aangeboden hapjes, in workshops en een 
inspiratiehoek. Verder laat de timmerploeg haar werkzaamheden zien én is er gelegenheid om overbodig oud 
gereedschap in te leveren.  
Nu kent Zwolle geen werkplaats van de Gered Gereedschap stichting. Vandaar dat we leden van de PGZ-kerken in 
de gelegenheid willen stellen om hun oude gereedschap in te leveren. Dan zorgen wij dat het bij de 
werkplaats Deventer komt.   
U bent van harte uitgenodigd om uw gereedschap af te geven bij de Lutherse kerk en een kijkje te nemen op de 
Groene Paasmarkt. 
Zaterdag 1 april van 10 – 15 uur op het plein aan de achterkant van de kerk: Potgieterssingel. (naast de Fundatie)  
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=gered+gereedschap+deventer&ie=UTF-8&oe=UTF-8 
 
Bloemendienst: 
Zondag 19 maart: Mw. R. Kwakkel. 
Zondag 26 maart: Mw. Hollander. 

 
Oppasdienst:  
Zondag 19 januari: Greciella en Margriet. 
Zondag 26 maart: Chaline en Casper. 
 
Stinskids:  
Zondag 19 maart: Onderbouw: Amber en Maayke; Middenbouw icm Bovenbouw: Klarina. 
Zondag 26 maart: Onderbouw: Bianca en Henriet; Middenbouw icm Bovenbouw: Carlijn en Casper. 
 
Agenda: 
Donderdag 23 maart 20.00 uur: Ontmoetingskring Geloven.nu  
 
De zondagsbrief van 26 maart 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.  
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