
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: 2305               www.stinskerk.nl               

Zondag 29 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: Aangepaste vakantieweken 

Blemen  Gaan namens de gemeente naar: Fam. Dekker als bemoediging vanuit De 
Stinskerkgemeente en naar mevr. Alie Zondervan voor haar 87e verjaardag. Een attentie is gebracht bij 
de kinderen van Marten Drost na aanleiding van zijn overlijden, bij Hans en Desiree Littel na een 
operatie en bij Mart en Lucie Flierjans. Lucie is opgenomen in Myosotis, Engelenbergplantsoen 3, 8266 
AB  Kampen. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Welkom! 
Fijn dat u/jij deze zondagsbrief leest! Via de zondagsbrief geven we berichten aan elkaar door en leven 
we met elkaar mee. Vanmorgen ga ik voor in de erediensten vieren we samen het Heilig Avondmaal. 
We vieren in de rijen waarbij de diakenen ons brood en wijn aanreiken. Volgende week is dhr. Lok onze 
voorganger. In de avond is er dan weer een samenkomst in Westenhage met collega Jeroen Knol als 
voorganger. We wensen elkaar toe gevoed te worden met bemoediging en blijdschap.    
 
Liturgie vanmorgen 
Zingen vóór de dienst: keuze organist; Ps. 90: 1 en 6; ELB 463 ‘Met vreugde zal ik tot u zingen, Heer’; 
ELB 209 alle 3 ‘Kom in mijn hart’; Geloofsbelijdenis ELB 289 alle 3 ‘Ik geloof in God de Vader’; Gez. 
258: 1 en 2 ‘Halleluja, lof zij de Heer’; Gez. 476: 1 en 4 ‘Eeuwig Woord, U willen wij bezingen’. 
Bijbellezing: 1 Korintiërs 1: 18-31 (NBV21).  
 
Pastorale brief en uitnodiging Huiskamerontmoetingen 
Deze dagen ontvangen we tegelijkertijd de Pastorale brief 2023 en de uitnodiging voor de 
Huiskamerontmoetingen. De Pastorale brief praat ons bij over onze pastorale organisatie en biedt de 
gelegenheid om aan te geven of je bezoek vanuit de kerk op prijs stelt. Velen herinneren zich nog wel 
de tijd dat je jaarlijks kon rekenen op een bezoek van ouderling en/of predikant. In deze tijd hebben 
velen daar geen behoefte aan. Door de grootte van de gemeente en de beperkte beschikbaarheid van 
ambtsdragers en predikanten/kerkelijk werkers is dit gewoonweg ook niet meer uitvoerbaar. Toch willen 
u en jou dus wel de kans geven om het aan te geven als je contact zou willen.  
De Huiskamerontmoetingen bieden gelegenheid om in huiselijke sfeer andere gemeenteleden te 
ontmoeten en over het jaarthema ‘Aan tafel!’ door te praten. Er zijn 7 avonden/middagen ingepland 
waaruit een keuze gemaakt kan worden. De groepen worden samengesteld met leden van zowel de 
Stinskerk als de Open Kring. De leiding van de ontmoetingen ligt in handen van koppels ook uit beide 
gemeenten.  
 
40-dagentijdkalender 2023 
Vanaf woensdag 22 februari begint de 40-dagentijd voor Pasen. Een periode om 
de weg van lijden en sterven van Jezus te volgen, een periode van bezinning en 
inkeer. Hierin ligt veel zuiverende kracht. De 40-dagentijdkalender die is 
uitgegeven door de Protestantse Kerk helpt om dagelijks inhoud te geven aan 
deze bijzondere periode Thema dit jaar is: ‘Uit liefde voor jou’. Een exemplaar 
van de kalender is gratis te bestellen via petrus.protestantsekerk.nl. 
 
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 

 

mailto:predikant@stinskerk.nl


Meeleven 
We groeten vanmorgen zoals elke zondag de mensen hier in de kerk, de luisteraars of kijkers thuis met 
ons op deze manier verbonden. Dat het voor iedereen een gezegende dienst mag worden. Al klinkt 
Goddank de preek nog via internet, op een andere manier woord en gebed, toch mis ik mijn plaats 
onder jouw dak enorm en ook de mensen, waarmee ik een gemeente vorm. 
Vanmorgen vieren we samen Het Heilig Avondmaal. Kom zoals je bent omdat de Vader je kent, al je 
zonden, al je pijn leg ze neer aan de voeten van de Heer. Hij wil je vader zijn. 
We denken aan de zieken in de gemeente en hen die zorgen kennen en die afgelopen week afscheid 
moesten nemen  van een schoonzus of zwager. Sterkte gewenst vanuit de gemeente. 
Mevr. Lucie Flierjans is gevallen en is opgenomen in Myosotis in Kampen. Sterkte voor haar en ook 
voor haar man Mart. 
We danken voor verjaardagen die gevierd konden worden. 
Zondagavond is dhr. Jan Zondervan opgenomen in het ziekenhuis in Meppel. Hopelijk mocht hij 
afgelopen week weer naar huis. Veel sterkte toegewenst bij herstel. 
Afgelopen woensdag was er een geslaagde wintermarkt in Het Zonnehuis. Erg gezellig en voor de 
bewoners ook even wat anders. Er waren diverse kraampjes voor goede doelen, o.a. voor de ZWO en 
voor Roemenië en Zorg voor Afrika. En er waren door de bewoners met hulp hele mooie dingen 
gemaakt, bv. kransen voor buiten voor de vogels met vetbollen en gedroogd fruit. En...de vogels komen 
weer voor de dag. De koolmeesjes kun je alweer horen. 
 
Handdruk 
Een handdruk die gaat 
van hand tot hand 
van mens tot mens. 
Een handdruk hoe goed die te voelen 
een handdruk die helpt 
die je niet laat struikelen. 
Een hand die wonderen doet! 
    Geertje de Graaf  038-4210188  kdegraaf@ziggo.nl  
 
Zondag 29 januari 2023: Aangepaste vakantieweken  
Sommigen hebben al voor de Kerst hun zomervakantie geboekt. Anderen wachten op aantrekkelijke 
last minute aanbiedingen of hebben besloten dit jaar niet op vakantie te gaan. Er zijn ook mensen die 
wel graag op vakantie willen, maar het niet zomaar kunnen omdat ze niet weten wie hen dan kan 
helpen en of er de nodige aanpassingen aanwezig zijn. Daarom worden er voor hen vakantieweken 
georganiseerd  waarin alle benodigde voorzieningen, zorg en begeleiding aanwezig zijn. Jaarlijks zetten 
vele vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Samen kunnen we dit mogelijk blijven maken. 

 

Avondmaalcollecte 29 januari: Zwolle deelt warmte 

Met 'Zwolle deelt warmte' vragen we uw/jouw aandacht voor mensen die door de stijgende 
energiekosten niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. Het is een initiatief van de 
Commissie Gezamenlijke Kerken.  

We zorgen voor financiële ondersteuning voor de mensen die dit het meeste nodig hebben. Denk 
bijvoorbeeld aan leefgeld voor een aantal dagen, zodat mensen boodschappen kunnen doen. Deze 
ondersteuning door de Commissie Gezamenlijke Kerken is voor de korte termijn, totdat er langdurige 
ondersteuning door een andere organisatie of de gemeente Zwolle geboden kan worden.  

Noodfonds 

De Commissie Gezamenlijke Kerken is een kerkelijk noodfonds van meerdere diaconieën van Zwolse 
kerken dat al sinds 1988 bijdragen verleent aan inwoners van Zwolle die niet meer in hun dagelijkse 
levensbehoeften kunnen voorzien. De Diaconie van de Protestantse Gemeente is de penvoerder.   

Help ook mee! 

We vragen u/jou om een financiële bijdrage te leveren en zo deze hulpactie mogelijk te maken. 
    Namens de diaconie, Gert Regtering 
 
 
 
 



Dagboekjes 
We hebben als diaconie kerkelijke dagboekjes besteld: “Dag in dag uit”. 
Samengesteld door verschillende predikanten. Deze liggen in de hal en kunt u meenemen. 
Kosten zijn € 5,-  (gaarne afrekenen bij diakenen). 
    Namens de diaconie, Egbert Koersen 
 

Actiekerkbalans: Heeft u uw toezegging al gedaan? 

Dit weekend is de afsluiting van de actieperiode van Kerkbalans 2023. Als u er nog niet aan toe bent 
gekomen om uw toezegging in te vullen of op te sturen, dan willen we u vragen dit zo snel mogelijk te 
doen. Als u de envelop direct bij de Stinskerk in de bus doet, komt uw toezegging op de snelste manier 
op de plek van bestemming. 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 - 27544603 (bij voorkeur na 
17.00 uur) of krm@stinskerk.nl. 
   Namens de kerkrentmeesters, Wilbert Huls 

Informatieavond jongerenwerk Westenholte (YFC) 
Vrijdag 10 februari vindt in de Stinskerk een informatieavond over het jongerenwerk in Westenholte 
plaats. Freek en Lydia van den Berg zullen hier vertellen hoe de afgelopen drie jaren zijn verlopen, de 
financiële balans zal opgemaakt worden en we zullen (met elkaar) een blik werpen op de toekomst. 
Deze avond is bedoeld voor alle betrokkenen en ook zeer geschikt voor Stinskerkgemeenteleden die 
benieuwd zijn wat het jongerenwerk in Westenholte precies inhoudt. U bent van harte uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn. Vanaf 19:30 uur staat koffie en fris klaar en om 20:00 uur starten we met de alle 
aanwezigen. 
    Lydia van den Berg 
 
The boy who harnassed the wind 
Op de komende filmavond, donderdag 2 februari, draaien we een film uit 2019: the boy who harnassed 
the wind. 
 
Het verhaal is gebaseerd op de gelijknamige, autobiografische roman van William Kamkwamba. De 
dertienjarige William uit Malawi wordt van school gestuurd wanneer duidelijk wordt dat zijn ouders zijn 
studie niet meer kunnen betalen. Hij zit echter niet bij de pakken neer maar droomt ervan om zijn dorp 
te behoeden voor een hongersnood. Hiertoe maakt hij een plan om met behulp van de fiets van zijn 
vader een windmolen te bouwen. 
 
Wij hebben de film met veel plezier gekeken en bevelen hem van harte aan! Een mooie kans ook om 
eens een film uit Afrika te bekijken. Een kopje koffie/thee staat vanaf 19:15 uur klaar, de film start om 
19:30 uur. Na afloop drinken we een glaasje wijn/fris/bier en kunnen we onze ervaringen met deze 
hartverwarmende film samen delen. 
 
    Werkgroep Bezinning & Verdieping, 
    Cor Baljeu, Marjan van der Vegte, Riet van der Wenden 
 
Symposium 'Diaconie, hart van kerk en stad' op 3 februari  
Wim van Ree 40 jaar diaconaal consulent Zwolle 
 
Diaconaal consulent Wim van Ree is veertig jaar werkzaam bij de kerk van Zwolle. Ter 
gelegenheid daarvan is op vrijdagmiddag 3 februari het jubileumsymposium 'Diaconie, hart van kerk en 
stad' in de Jeruzalemkerk in Zwolle. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. 
 
Wim van Ree is in dienst van de Protestantse Gemeente Zwolle en is van daaruit ook secretaris van het 
Diaconaal Platform Zwolle, een samenwerkingsverband van diaconieën van maar liefst 27 Zwolse 
kerken. Van Ree is als sleutelfiguur betrokken bij tal van initiatieven in de stad om mensen te 
ondersteunen die in de knel zitten en hij is aanspreekpunt voor veel maatschappelijke organisaties en 
de gemeente. 
Sprekers tijdens het symposium zijn Peter van de Kamp (emeritus docent praktische theologie TU 
Kampen/Utrecht) over Bijbelse noties bij armoede, Michiel van Willigen (wethouder armoede en 
schulden gemeente Zwolle) over nieuwe armoede, en Gerard den Hertog (emeritus hoogleraar 
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systematische theologie TU Apeldoorn) over Dietrich Bonhoeffer ‘Bidden en het goede doen onder de 
mensen’.    
Het symposium is van 14.00 tot 16.30 uur. Inloop vanaf 13.30 uur. Om 16.00 uur is er een receptie met 
gelegenheid om Wim van Ree te feliciteren. Locatie: Assendorperdijk 134 te Zwolle.  
 
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 29 januari Michaëlsviering Vesper. Vg. ds. Harm Bousema en Harry Steenbergen. Thema lied 
532,  m.m.v. enkele leden van de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen.           
  
Bloemendienst 
Zondag 29 januari    Mw. Heldoorn 
Zondag 5 februari     Mw. Janny van Gerner 

 
Oppasdienst 
Zondag 29 januari    Margriet en Mirande 
Zondag 5 februari     Alissa en Dennis 
 
Stinskids 
Zondag 29 januari    Onderbouw: Didi en Mirande       Midden-bovenbouw: Elke 
Zondag 5 februari     Onderbouw: Maayke en Amber   Midden-bovenbouw: Jannie en Dennis 
 
Agenda 
Vrijdag 3 februari        Gebedskring  19.00 uur 
 
De zondagsbrief van 5 februari 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.  

   

 


