
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: 2243                 www.stinskerk.nl               

Zondag  23 oktober 2022      09:30 uur                                        19.00 uur Westenhage geen dienst 
Voorganger:                           ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen 
Organist/pianist                      mw. D. van der Kolk                                  
Inzameling van de gaven:      1e: Diaconie      2e: De  kerk          Bij de deur: Extra diaconie 

Blemen Gaan namens de gemeente naar: Gerrit en Sylvia Eikenaar en familie na het overlijden van 
hun lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder Johanna Eikenaar-Kamerman en naar het 
Smaragden huwelijkspaar (55 jaar getrouwd) Piet en Roelie ten Brinke, Stinsweg 16, 8042 AZ  Zwolle. 
Een attentie is gegaan naar Melle Lips. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Herfstvakantie 
Deze week was het herfstvakantie. De kinderen in Noord-Nederland waren een week vrij, en we 
hebben een paar prachtige dagen gehad. Hoe heerlijk is het dan om lekker naar het bos te gaan en de 
herfst te ervaren? Onze zoon is vorige week 5 jaar geworden en ook zijn kinderfeestje hielden we deze 
week in het bos. En terwijl ik in het bos was, dacht ik: Zo openbaart God zich. Natuurlijk kunnen we van 
alles over God leren door het lezen in de Bijbel. Maar we kunnen God ook leren kennen door de 
schepping te ontdekken. Dus ook deze zondag nodig ik iedereen van harte uit om na de dienst lekker 
naar buiten te gaan. Als het maar enigszins lukt, zoek de natuur op. Ervaar de herfst. Of dit nu een klein 
blokje om is achter de rollator, of met kinderen in het bos, de natuur is overal, en zo is God ook overal. 
De herfstvakantie betekent ook dat er deze week weer Vakantie Bijbel Klub was. Dit jaar met als thema 
'mosredna sellA' oftewel: Alles andersom. Wat fantastisch dat dit in de gemeente georganiseerd kon 
worden. Dat er een plek is waar kinderen in de vakantie samen kunnen komen en kunnen leren dat 
Jezus het niet goed vindt als er kinderen buiten gesloten worden. Dank aan een ieder die hieraan 
meegeholpen heeft. 
Deze week was ds. Gerlof van Rheenen ook een week met vakantie. Vanaf maandag 24 oktober zijn 
we allebei weer aan het werk. 
  
In Memoriam: Johanna Eikenaar-Kamerman 
De dood houdt geen rekening met vakanties. Afgelopen zondag konden we al melden dat op 13 
oktober 2022 Johanna Eikenaar-Kamerman overleden is. Mw. Eikenaar woonde de laatste jaren in het 
Zonnehuis en daarvoor aan de Mr. Koolenweg. Sinds 22 april 2004 was ze weduwe van Gerrit 
Eikenaar. De kinderen, klein- en achterkleinkinderen zijn verdrietig dat ze haar moeten missen, maar 
ook dankbaar voor de warmte en liefde die ze hen gegeven heeft. Hoewel ze al lang dementeerde 
bezocht ze nog trouw de kerkdiensten in het Zonnehuis. Deze gaven haar steun. Mw. Eikenaar stond 
bekend om haar liefde en zorgzaamheid. En om die reden hebben we op donderdag 20 oktober in de 
afscheidsdienst stilgestaan bij de tekst uit Romeinen 12:10: 'Heb elkaar lief met de innige liefde van 
broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.' Aansluitend aan de dienst heeft de begrafenis 
plaatsgevonden op begraafplaats 'Voorst'. We wensen de familie Gods nabijheid toe in deze verdrietige 
tijd. 
  
Young & Holy 
Tijdens de herfstvakantie was er ook geen Young & Holy. Nu de vakantie weer voorbij is gaan we weer 
beginnen. Tieners tussen de 12 en de 16 jaar zijn op donderdagavond 27 oktober van harte welkom in 
het Keldertje. Van 19.45 tot 20.45u doen we spelletjes, en ontdekken we wat het geloof in jouw leven 
kan betekenen. Als je nog nooit geweest bent, ben je ook van harte welkom. Meer info? Mail of 
app: kerkelijkwerker@stinskerk.nl / 06-26305286 
  
Youth for Christ 
Ook op donderdagavond is Youth for Christ in de wijk actief. Freek & Lydia v.d. Berg ontmoeten met 
hun team 14+ jongeren bij de pannakooi in het Stinspark om samen te voetballen, te hangen en te 
kletsen. Wat is het ontzettend waardevol dat zij week in, week uit zich inzetten voor de jongeren van 
Westenholte, en zo relaties met hen opbouwen. Wil je meer weten over hun werk, kijk dan eens 
op www.yfczwolle.nl/westenholte/ 

 

mailto:kerkelijkwerker@stinskerk.nl
http://www.yfczwolle.nl/westenholte


Zo gaan we met elkaar weer een nieuwe week in. Ik wens u, ook namens mijn vrouw een goede 
zondag, en Gods zegen. 
Jeroen Knol 
 
Meeleven 
We groeten de lezers van deze zondagsbrief. Ook allen hier in de kerk een goede dienst gewenst. Ook 
wanneer u thuis met ons verbonden bent. 
We denken aan de zieken en ook aan hen die zorgen kennen. We kennen allemaal wel iemand uit onze 
omgeving die hierdoor in onze gedachten zijn. In het gebed mogen we onze zorgen over hen delen. 
Leg maar gewoon je hand in die van Onze Heer. Dat dit een houvast mag zijn.  
We danken voor de thuiskomst van Regina Mijnheer vanuit De Isala naar een hartoperatie. 
We danken voor het 55 jarig huwelijk van Piet en Roelie ten Brinke-Langendijk. We wensen hen op 25 
oktober een fijne dag samen met jullie kinderen en kleinkinderen. 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. 
De herfstvakantie is weer voorbij. Dank voor het genieten van de prachtige herfstkleuren en van de vrije 
tijd zo even een weekje gegeven om weer wat nieuwe energie op te kunnen doen. 

 

God belooft geen leven zonder pijn  
nooit alleen maar zon of regen 
nooit alleen maar geluk zonder tegenslag 
Hij belooft kracht voor onderweg. 
    Geertje de Graaf  038-4210188  kdegraaf@ziggo.nl 
 
Corona - preventiemaatregelen 
De coronabesmettingen lopen op in Nederland. Ook voor de Stinskerk heeft dat gevolgen. De 
kerkenraad handelt hierbij volgens de adviezen van de PKN en de handreiking die is opgesteld door het 
CIO. Op onze website leest u daar meer over. Voor nu worden vooral preventiemaatregelen 
voorgeschreven. We blijven onze kerk voor en na de dienst goed ventileren. Verder treft u weer 
handpompjes met ontsmettingsmiddel in de hal aan. Houd (als u dat wenst) ook in de kerkzaal 
voldoende afstand van elkaar. Houd rekening met elkaar en met ieders wensen en geef elkaar de 
ruimte (ook na de dienst bij het koffiedrinken). Tot slot wijst de kerkenraad op het belang van de 
basisregels hygiëne: bij verkoudheid blijft u thuis en/of doet u een (zelf)test.  
    Namens de kerkenraad, Jan Willem Bosselaar (scriba)  
  
Zondag 23 oktober: Extra Diaconie  
Steeds vaker doen mensen een beroep op de diaconie. Veel zaken zijn niet te voorzien. Denk hierbij 
aan de gestegen prijzen voor energie. Niemand had dit aan het begin van het jaar kunnen bevroeden. 
De diaconie wil mensen die door deze onvoorziene omstandigheden in de problemen zijn gekomen, 
helpen met een bijdrage voor de dagelijkse levensbehoeften  
Dergelijke posten zijn aan het begin van het jaar niet te begroten. Vandaar deze collecte om bij 
onverwachte en onvoorziene omstandigheden een passende en juiste bijdrage te leveren.  
   Namens de diaconie, Gert Regtering 

 
Speculaas-actie Gospelkoor One Spirit 
 
Een aantal weken geleden zijn we begonnen met een najaarsactie 
voor ons koor!  
Dit jaar verkopen we kruidnoten (€2,00 per zakje van 300 gram) 
en speculaasbrokken (€3,50 voor 3 speculaasbrokken) en ook 
een bakje met chocoladefiguren (€4,50 voor een bakje met 170 
gram).  

Daarnaast verkopen we weer een speculaas-pakket, deze kost €11,- per stuk. Hierin zit: 300 gram 
kruidnoten, 200 gram chocolade-kruidnoten, 3 speculaasbrokken en 1 gevulde speculaas. 
Je hebt tot en met 5 november de tijd om te bestellen, dit kan je doen door een mail te sturen naar: 
ilseteisman@hotmail.com 
Halverwege november wordt de bestelling geleverd. We zullen tegen die tijd met je afspreken of je de 
bestelling wilt komen ophalen in de Stinskerk of thuis wilt laten bezorgen.  
                                   Namens One Spirit, Ilse Teisman 
Viering in de Grote of Sint Michaëlskerk, aanvang 17.00 uur 
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Zondag 23 oktober Michaelsviering m.m.v. de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen. Vg. ds. Nelleke 
Eygenraam. Het thema is Psalm 21: ‘God, o God.’ Zie www.michaelsvieringen.nl                       
  
Bloemendienst 
Zondag 23 oktober    mw. Heldoorn                       Zondag 30 oktober    mw. Janny van Gerner 

 
Oppasdienst 
Zondag 23 oktober   Harienke en Casper 
 
Stinskids 
Zondag 23 oktober   Onderbouw: Lucie     bovenbouw: Carlijn en Casper 
 
Agenda 
Maandag 24 oktober   Algemene kerkenraad 19.30 uur 
Vrijdag 28 oktober       Gebedskring  19.00 uur 
 
De zondagsbrief van 30 oktober 2022 is een gezamenlijke zondagsbrief met de Open Kring: 
zondagsbrief@openkring.nl. 
De zondagsbrief van 6 november wordt gemaakt door: Ineke v.d. Brink  zondagsbrief@stinskerk.nl 
 038-4222117. 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/

