
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: 2304                 www.stinskerk.nl               

Zondag 22 januari 2023     10:00 uur                                     19.00 uur Westenhage 
                                                                                                        Geen dienst 
Voorganger:                          ds G.C. van Rheenen 
Organist/pianist                     dhr. H. Bouwhuis                                    
Inzameling van de gaven:   1e: Diaconie;        2e: De  kerk;        Bij de deur: Pastoraat / Catechese 

Blemen gaan namens de gemeente naar: mevrouw Kap in Het Zonnehuis en naar de heer Ben 
Fidder voor zijn 85e verjaardag. Een attentie is gebracht bij familie Brummel 

.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Welkom! 
Fijn dat u/jij deze zondagsbrief leest! Via de zondagsbrief geven we berichten aan elkaar door en 
leven we met elkaar mee. Zowel vanmorgen als volgende week hoop ik de eredienst te leiden. 
Volgende week vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. We wensen elkaar in de kerkzaal en thuis 
bemoediging en zegen toe.   
 
Liturgie vanmorgen 
Zingen vóór de dienst: keuze organist; Ps. 92: 1 en 2; Gez. 169: 1, 5 en 6 ‘Zingt nu de Heer, stemt 
allen in’; Ps. 139: 1 en 2; Gez. 426: 1 en 5 ‘Zou ik niet van harte zingen’; ELB 213 alle 5 ‘Ik wil jou van 
harte dienen’; Gez. 314: 1 en 3 ‘Gij die gelooft, verheug u samen’. Bijbellezingen: Matteus 4: 18-22 en 
1 Korintiërs 1: 1-17 (NBV21).  
 
Bij de tijd: Bijbelzondag 22 januari 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) organiseert ieder jaar Bijbelzondag, een zondag in het jaar 
met speciale aandacht voor de Bijbel. Een zondag die je inspireert de Bijbel (weer) te lezen en de 
verhalen met je leven te verbinden. Het thema van deze Bijbelzondag is ‘Over jou staat geschreven’. 
Dit sluit aan bij Psalm 139 die bij deze zondag staat vermeld in het oecumenisch leesrooster. In de 
Stinskerk volgen we vanmorgen niet de Bijbellezingen van deze Bijbelzondag. Het leesrooster start 
deze zondag met een alternatief spoor van lezingen uit de brief 1 Korintiërs. Deze brief heeft veel te 
bieden voor de actualiteit van ons samen gemeente-zijn en hier kies ik dan ook voor. Wel zingen we in 
de dienst van vanmorgen Psalm 139 en dragen we in onze voorbeden het belangrijke werk van de 
NBG op aan God de Heer.   
 
Ontmoetingskring Geloven.nu 
Donderdag 26 januari a.s. komt ontmoetingskring Geloven.nu weer bijeen, de gezamenlijke 
gesprekskring van de Open Kring en de Stinskerk. We ontmoeten elkaar rond de Bijbelse brief van 
Jakobus. We lezen Jakobus 1: 19-27 en praten daar over door. Achtergrondinformatie halen we uit 
het boekje ‘Leef je geloof’ (programma 5). Wil je meedoen? Welkom! Ook voor gewoon één keertje. 
Voorbereiding is niet noodzakelijk. Donderdag 20.00u in de Stinskerk.  
 
Uitnodigingen Huiskamerontmoetingen 
Op meerdere momenten is er al iets gezegd of geschreven over de aankomende 
Huiskamerontmoetingen die we organiseren samen met de gemeente rond de Open Kring. Deze 
Huiskamerontmoetingen zijn huiselijke bijeenkomsten in de middag of avond in de maanden februari-
maart. De bedoeling is groepjes te vormen van 6-8 personen van zowel de Open Kring als de 
Stinskerk. Zo leren we elkaar beter kennen! Het gespreksonderwerp sluit aan op het jaarthema ‘Aan 
tafel!’ Volgende week ontvangen we allemaal een uitnodiging per brief of als we van u/jou een 
emailadres hebben dan per email. Heel mooi als je meedoet en je huiskamer ter beschikking zou 
willen stellen. We zien uit naar inspirerende ontmoetingen.  
 
 
 
 
 

 



Noodoproep woonruimte gezocht 
Ik kreeg een bericht onder ogen over een gevluchte Oekraïense moeder met twee kinderen die bij een 
gastgezin verbleef en per dit weekend een ander onderkomen zoeken. De nood is hoog. Dochter van 
7 gaat in Zwolle naar school en zoon van 2 naar de kinderopvang. Belangrijk voor de stabiliteit als het 
gezin voorlopig in Zwolle kan blijven wonen. Weet u/jij iets hoe we dit gezin kunnen helpen? Laat het 
weten aan Jasper Knol (06-52124497) of stuur mij een mailtje.  
 
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 
 
Meeleven 
We groeten de lezers van deze Zondagsbrief. Welkom aan iedereen vanmorgen hier in de kerk 
samengekomen en ook de luisteraars thuis met ons verbonden. 
We groeten elkaar en wensen ons zo samen een goede dienst. Misschien nog even napraten bij de 
koffie in de hal of in de bedstee. Het is toch altijd weer even een fijn moment op de zondagmorgen na 
de dienst. 
We denken aan de zieken. Aan hen die afgelopen week en operatie moesten ondergaan of op een 
andere manier ergens zorgen over hebben. 
Ook denken we aan gemeenteleden die wonen in verzorgingshuizen of verpleeghuizen. Afgelopen 
week is er naar deze mensen een kaart gestuurd met een hartelijke groet vanuit De 
Stinskerkgemeente. 
Ook danken we voor verjaardagen die gevierd mogen worden. 
De dagen lengen al weer en de eerste sneeuwklokjes zag ik al bloeien. Het water in De IJssel staat 
hoog en stroomt in de uiterwaarden. En al fietsend langs de dijk is dit een mooi gezicht. 
Ook deze week aandacht voor aktie Kerkbalans. Kerken daar staan jullie, met je deuren open, voor 
wie trouwen, dopen, vieren en rouwen. Voor wie wil luisteren naar Het woord, een verhaal, je naaste 
te ontmoeten. Kerk blijf daar staan. Ik geef om de plek die je biedt. 

 

Geloof 
Geloof is er niet om de wereld te verklaren, 
maar om het erin te houden. 
Door het geloof spreekt God 
door de hoop helpt God, 
door de liefde geeft God. 
   
Geertje de Graaf. tel.:038-4210188. e-mail: kdegraaf@ziggo.nl 
 
Young & Holy 
Het nieuwe jaar is ook bij Young & Holy weer begonnen! Op 12 januari zijn we gestart met een 
spelletjesavond. Van kaartspellen tot 'Kolonisten van Catan', iedereen ging vol voor de overwinning. 
Het was een heel gezellige avond. 
Op 26 januari zijn we er weer. Omdat het deze week (22 januari) Bijbelzondag is, is het thema dit 
keer: 'Bijbel.' Hoe zit die ook alweer in elkaar? En wat is het 'grote verhaal' van de Bijbel? We gaan op 
verschillende manieren aan de slag met de Bijbel. 
Ben jij nieuwsgierig geworden? Zorg dan dat je om 19.45u in het Keldertje bent. 
Meer info: 06-26305286 / kerkelijkwerker@stinskerk.nl 
Jeroen Knol 
 
Zondag 22 januari 2023: Pastoraat en Catechese 
Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in Jezus’ naam is sprake van pastoraat. Bij het licht 
van het evangelie zoeken zij samen een weg in geloofs- en levensvragen. Dat gebeurt ook in de 
catechese: vorming van kinderen en jongeren tot zelfstandig denkende en gelovende mensen én 
toerusting van volwassenen die willen blijven leren en lezen om zelf heel bewust in kerk en 
samenleving te staan en bovendien onze kinderen en jongeren willen begeleiden op hun weg. Helpt u 
mee dit  ‘grondwerk’  van de kerk te ondersteunen? 
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Heeft u uw toezegging al gedaan? 
Actie Kerkbalans 2023 is vorig week begonnen. Als het goed is, heeft u inmiddels een email gekregen 
of een envelop in de brievenbus gehad. Denkt u eraan om uiterlijk deze week uw toezegging in te 
vullen en deze weer (digitaal) af te leveren? De papieren toezegging mag in de bijgesloten envelop 
weer bij uw bezorger of de kerk in de brievenbus. Geef vandaag voor de (Stins)kerk van morgen! 
Heeft u dit jaar nog geen email of brief ontvangen (terwijl u geen doorlopende 
schenkingsovereenkomst heeft), wilt u dit dan aan de kerkrentmeesters laten weten? Dat kan via 06 – 
27 544 603 (bij voorkeur na 17.00 uur) of krm@stinskerk.nl. 

Wintermarkt in het Zonnehuis 
A.s. woensdag 25 januari is er van 10.00 tot 16.00 uur een wintermarkt met diverse kraampjes.                                         
Er is o.a. een kraampje van Zorg voor Afrika en er zijn kaarten te koop voor het project van de Z.W.O.: 
de Voedselbank Zwolle.  Ook zijn er glas in lood-produkten te koop voor het goede doel. Kom gerust 
even rondsnuffelen en/of koffie drinken.                                                                                                                                            
 
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. 
 
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 22 januari Michaëlsviering. Vg. ds. Jan Doelman. Vandaag lied 518: ‘Hoe helder straalt de 
morgenster’ m.m.v. leden van de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen.     
 
Christelijke tussenjaarbeurs  
Denk jij erover na om een tussenjaar te doen? Dan is de christelijke tussenjaarbeurs de plek waar je 
moet zijn! Op woensdagavond 8 februari 2023 wordt vanuit het UIT Vormingsjaar (onderdeel van 
Youth for Christ Zwolle) de eerste christelijke tussenjaarbeurs in Nederland georganiseerd op 
Hogeschool Viaa in Zwolle.  
Je maakt op deze avond kennis met verschillende tussenjaren en spreekt studenten die zelf een 
tussenjaar hebben gedaan. Ook verzorgt Els van Dijk op deze avond meerdere keren een seminar 
met het thema De winst van een tussenjaar. Hier vertelt ze jou (en je ouders) meer over waarom je 
zou kiezen voor een tussenjaar en wat dit je kan brengen. 
Voor meer informatie & aanmelden ga je naar: https://ikzoekeentussenjaar.nl/christelijke-
tussenjaarbeurs-8-februari-2023/  of check ons instagramaccount @christelijketussenjaarbeurs  
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Bloemendienst: 
Zondag 22 januari: mw. W. van de Vegt. 
Zondag 29 januari: Mw. Heldoorn. 

 
Oppasdienst:  
Zondag 22 januari: Lusanne en Henriet. 
Zondag 29 januari: Margriet en Mirande. 
 
Stinskids:  
Zondag 22 januari: Onderbouw: Bianca; Middenbouw icm Bovenbouw: Klarina. 
Zondag 29 januari: Onderbouw: Didi en Mirande; Middenbouw icm Bovenbouw: Elke. 
 
Agenda: 
Maandag 23 januari 20.00 uur: Algemene Kerkenraad 
Donderdag 26 januari 20.00 uur: Ontmoetingskring Geloven.nu 
 
De zondagsbrief van 29 januari 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.  


