
Zondagsbrief 

Adres kerk:  Westenholterweg 19, 8042AE,Zwolle  ( 0384212614                 
Predikant  :  ds.G.C.van Rheenen                           ( 0383374368 
Koster       :  wisselend van dienst        ( 0645135706  
Rekening   : Wijkkas    NL10 RBRB 0697 8780 90                                           
Rekening   : Diaconie: NL11 RBRB 0693 2974 41        Nr: 2309                 www.stinskerk.nl               

Zondag 26 februari 2023     10:00 uur                                   19.00 uur Westenhage geen dienst 
Voorganger:                          ds. G. de Goeijen, Den Ham 
Organist/pianist                    mw. D. v/d Kolk                                 
Inzameling van de gaven:    1e: Diaconie      2e: De  kerk          Bij de deur: Stille hulp 
Bl{emen  Gaan namens de gemeente naar: dhr. Piet Kikkert voor zijn 87e verjaardag en naar fam. 
Judith Bosscher momenteel onze stagiaire in de gemeente vanwege het overlijden van haar zus. 
Attenties zijn gebracht bij fam. v.d. Steege-de Groot en fam. Noordman-Horst allebei voor hun 40-jarig 
huwelijksfeest.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Voorjaarsvakantie  
Omdat ds. Gerlof van Rheenen deze week een paar dagen vrij is, schrijf ik deze week de bijdrage voor 
de zondagsbrief. Gerlof geniet van een paar dagen weg, wegens zijn 12,5-jarig huwelijksjubileum 
eerder deze week. We hopen dat hij, en zijn vrouw, een goede tijd hebben.  
Misschien begint voor u ook een week vakantie, of gaat uw dagelijkse gang van zaken gewoon door. Ik 
wens u hoe dan ook een goede week toe. 
  
Veertigdagentijd 
Afgelopen woensdag was het aswoensdag, de carnaval is voorbij, en nu breekt een tijd van bezinning 
aan, als voorbereidingop het feest van Pasen. Sommigen van ons vasten deze periode, anderen 
proberen extra te delen, maar hoe dan ook is het goed om stil te staan bij Jezus 'overvloedige liefde 
voor ons, en van daaruit anderen lief te hebben. Op de website www.stinskerk.nl vindt u een 
veertigdagentijdkalender, met elke dag een Bijbeltekst, overdenking en vraag, om zo zelf toe te leven 
naar Pasen. Een gezegende veertigdagentijd gewenst. 
  
Een jaar oorlog 
24 februari was het een jaar geleden dat Rusland het oosten van Oekraïne binnentrok en een oorlog 
begon. Nog dagelijks heeft dit grote impact. Allereerst op de mensen daar, maar ook wereldwijd is het 
effect te voelen. De Protestantse Kerk hield op 24 februari een nationaal gebed voor vrede in Oekraïne. 
En ik wil u ook vragen, vandaag, of deze week, te bidden voor vrede in Oekraïne. Zo ontsteken we licht 
in de duisternis en houden we hoop. 
  
Huiskamerontmoetingen 
De eerste huiskamerontmoetingen hebben inmiddels plaatsgevonden. Samen met leden van de Open 
Kring ontmoeten we elkaar en spreken we over het thema 'aan tafel'. De eerste ontmoeting waar ik zelf 
bij mocht zijn vond ik heel waardevol. Ik hoop dat u dat ook zo zult ervaren. De komende maand zullen 
er nog meer ontmoetingen zijn, waarbij er steeds nieuwe gesprekken mogen ontstaan. Hopelijk heeft u 
het goed aan tafel! 
  
Young & Holy 
In de voorjaarsvakantie is er wél Young & Holy! Je bent dus van harte welkom om 19.45u in het 
Keldertje. We gaan verder werken aan onze serie richting Pasen. Voor iedereen van 12 t/m 16 jaar. 
Jeroen Knol 
 
Meeleven 
We groeten iedereen hier in de kerk samen gekomen en ook de luisteraars thuis met ons verbonden en 
ook de lezers van de Zondagsbrief.  
Welkom aan onze voorganger Ds. Gert de Goeijen vanmorgen. Fijn om een bekend gezicht te zien. Bij 
velen bekend!  
We denken aan het wel en wee in de gemeente. Dhr. Albert Bakker in Het Hospice. Mevr. Jeannette 
Kap verblijvend nu in Het Zonnehuis.  
Afgelopen week is de zus van Judith Bosscher overleden. Vanuit De Stinskerkgemeente kracht en 

 



sterkte toegewenst in deze dagen  
van afscheid nemen. Voor Judith en haar man en verdere familie Gods nabijheid toegewenst.  
We danken voor verjaardagen en voor huwelijksjubilea en voor alles wat we ontvangen.  
Lichtpuntjes zijn er toch altijd wel te zien, soms uit onverwachte hoek.  
Komende week trekken veel mensen erop uit. Vele kilometers worden er afgelegd om te kunnen 
genieten van sneeuw en zon.  
Voor iedereen een goede reis en behouden thuiskomst.  
Ook in de Stinskerk is er weer de VBK. Veel luister en knutsel plezier gewenst voor alle kinderen.  
Heel fijn dat er vrijwilligers zijn die dit weer mogelijk maken.  
Alle lezers van deze Zondagsbrief een goede nieuwe week toegewenst.  
VOORJAAR.  
Dank U voor dit nieuwe seizoen wat komen gaat  
voor de sneeuwklokjes en narcissen en het jonge groen  
elk jaar verwondert het ons weer   
dat U deze gebroken aarde   
de moeite waard vindt  
om haar opnieuw te bekleden.  
Geertje de Graaf. tel: 038-4210188. e-mail: kdegraaf@ziggo.nl  
 
Zondag 26 februari 2023: Stille hulp 
Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, meestal zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, 
in grote financiële problemen zijn terechtgekomen. Eerder konden zij nog wel het hoofd boven water 
houden, al was het met pijn en moeite, maar door allerlei beleidswijzigingen van de overheid en in de 
hulpverlening lukt dat niet meer.  Daardoor kunnen veel mensen helaas niet langer zelf in hun 
basisbehoeften voorzien, zoals eten en drinken, kleding, of de huur van een woning. Met het oog op 
hen verleent de Diaconie stille hulp. Het is hulp die niet opvalt, die mensen geen etiket opplakt, maar 
wel één die ook in 2023 nodig blijft.  
 
Opbrengst diaconiecollecte zondag 19 februari 2023. 
De diaconiecollecte van vorige week zondag die bestemd was voor de hulp aan de slachtoffers van de 
aardbevingsramp in Syrië heeft opgebracht € 8.755,16. 
Alle gevers en geefsters hartelijk dank voor dit mooie resultaat. 
 
90 jaar Jeruzalemkerk. 
Zaterdag 4 maart a.s. is het 90 jaar geleden dat de Jeruzalemkerk in gebruik is genomen. Hier wordt 
niet onopgemerkt aan voorbij gegaan.  
Op zaterdag 4 maart zijn er vanaf 11.00 uur in de kerk en op het plein aan de Assendorperdijk diverse 
activiteiten zoals: 

o oud Hollandse spelen 
o rondleidingen 
o lunchconcert (13.00 uur) 
o fototentoonstelling 
o presentaties 
o 16.00 uur, afsluiting met een sing-in. 

De kerkdienst van zondag 5 maart zal in het teken staan van dit jubileum. 
 
Zending 
De zendingsbussen hebben de afgelopen periode 130,90 euro opgebracht. Allen die daar aan hebben 
bij gedragen: hartelijk bedankt. Namens de ZWO commissie Frouwien Rose 
 
Samen lekker eten 
U kunt zich opgeven voor de Stinsmaaltijd van woensdag15 maart 2023 
De Stinsmaaltijd is een gezellig moment om even samen aan tafel een lekkere maaltijd te nuttigen.  
Er wordt door verschillende mensen gekookt, wat de maaltijden altijd gevarieerd maakt. 
Het eten wordt in buffetvorm aangeboden. 
Iedereen, jong en oud, is welkom! 
Jeugd ouder dan 12 / Volwassenen: € 6,50 
Kinderen 8 t/m 12: € 3,- 
Kinderen onder de 8: Gratis 



Graag gepast betalen J 
De deuren gaan om 17:30 uur open. Eten tussen 18:00 en 19:30 uur.                                                    
U moet zelf voor vervoer zorgen. 
Opgeven voor het eten kan via de lijsten in de kerk tot zondagochtend 12 maart, via de commissie of 
per e-mail tot en met maandag 13 maart. 
We heten u graag welkom op woensdag 15 maart 2023 
Groeten, de stinsmaaltijdcommissie 
Sylvia Eikenaar (4203533), Tiny de Vries (4218743),Geertje de Graaf (4210188), Stijn van de Wetering 
(4220997) stinsmaaltijd@stinskerk.nl 
 
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.  
Organisten en Kerkrentmeesters Stinskerk 
 
Aankondiging inzamelen producten voor de voedselbank 
In de week van Biddag willen we weer een inzamelingsactie houden voor de voedselbank Zwolle.   
Er is behoefte aan de volgende producten: 

• Afwasmiddel 
• Senseo-pads 
• Gewone thee 
• Groente in blik of pot 
•  

Wanneer: zondag 5 maart-woensdag 8 maart-zondag 12 maart  
Waar: in de hal van de kerk zullen kratten staan waar u deze producten in kunt zetten.  
Namens de Diaconie alvast heel hartelijk dank. 
 
Voedselbank Zwolle.  “Oog voor voedsel, Hart voor mensen“ 
Boodschappen doen is voor bijna een miljoen mensen in Nederland lastig. Ze leven onder de 
armoedegrens en na de vaste lasten blijft er vrijwel geen geld over voor eten of drinken. Om deze 
mensen te helpen, is Voedselbanken Nederland opgezet.  
 
Voedselbank Zwolle helpt mensen uit Zwolle en omgeving met voedselpakketten die wekelijks worden 
uitgedeeld.  Voedselbank Zwolle staat voor de kernwaarden om de armsten in onze maatschappij te 
kunnen helpen: 
Ze werken alleen met vrijwilligers; 
Ze delen voedsel uit dat door anderen wordt gedoneerd; 
Ze delen vooral gezond voedsel uit; 
Ze delen alleen gratis voedsel uit; 
Ze verdelen het voedsel op een eerlijke manier; 
Ze zijn neutraal en onafhankelijk; 
Ze zijn transparant in onze verantwoording; 
Bij de Biddag voor gewas en Arbeid vragen wij uw aandacht en bijdrage voor dit diaconale doel. 
 
Terugblik gemeenteavond Protestantse Gemeente Zwolle 
Tijdens de gemeenteavond op woensdag 15 februari in de Jeruzalemkerk stond de financiële situatie 
van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) centraal. Een situatie die vraagt om er samen de 
schouders onder te zetten. Want hoe blijft de kerk voor jonge mensen een fijne plek? Hoe voorkomen 
we samen dat ledenaantallen dalen? Oftewel: hoe zijn we kerk in de toekomst? Lees het verslag. 



Eduard Metselaar, voorzitter Margreet de Roo, scriba 
Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Zwolle 
 
Zorg voor Afrika                                                                                                                              
Op zaterdag 11 maart organiseert de stichting Zorg voor Afrika een Johannes de Heer zangavond in 
de Hervormde kerk te Windesheim.De avond start om 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur. 
Medewerking wordt verleend door de Chr. Gem. Zangvereniging Excelsior uit Genemuiden. Dirigent/ 
organist is Wim Verweij. De toegang is gratis, wel is er een collecte voor de stichting.                                                               
Na afloop wordt u van harte uitgenodigd om gezellig na te praten in de bovenzaal van de kerk.         
Van harte welkom!  Namens het bestuur, Gert Jan en Marianne van den Bosch 
 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur 
Eerste zondag van de veertigdagentijd. 
Zondag 26 februari Michaëlsviering. Thema: Psalm 91:15, Bijbellezing Jesaja 51:1-8. Vg. ds. Margo 
Jonker, m.m.v. enkele leden van de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen. Zie www.michaelsvieringen.nl 
  
Bloemendienst: 
Zondag 26 februari : Mw. Hendriks  Zondag 5 maart: Mw. A. Koersen 
 
Oppasdienst:   
Zondag 26 februari: Jennie Ruitenberg en Bianca 
 
Stinskids: 
Zondag 26 februari: Onderbouw Henriet Midden/bovenbouw Klarina   
 
Agenda: Vrijdag 3 maart : Gebedskring  
 
De zondagsbrief van 5 maart 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.  

  

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)  
 
 


