
 

  
  
Verslag gemeente-avond op 7 juni 2022 in de Stinskerk. 
 
1. Welkom 
Gerrit Zwakenberg, voorzitter van de wijkkerkenraad, heet ons allen welkom. Hij heeft een klein 
belletje bij zich. Het klinkt als oproep om te komen luisteren net als de klokken op zondagmorgen. Na 
een lange tijd kunnen we weer een gemeente-avond te houden. Fijn om op deze manier weer bij te 
kunnen praten.  

2 .Opening 
Ds. Gerlof van Rheenen leest uit Efeze 2: 17-22. We mogen deze gemeenteavond vieren want samen 
gemeente zijn is om blij over te zijn en te vieren. Het is twee dagen na Pinksteren, het feest van de 
geboorte van de kerk. In dit Bijbelgedeelte wordt gesproken over de Heilig Geest. Wij kunnen door 
de Heilige Geest bij God , de Vader, komen. We worden huisgenoten genoemd, geen vreemden 
meer. De kerk, de gemeente, is een plaats waar God woont door zijn Geest. Dat we deze 
gemeenteavond zo zullen beleven. Dat we als huisgenoten in gesprek zijn over de plaats waar God 
Geest woont. Ds. Gerlof van Rheenen gaat ons voor in gebed. 

3. Zingen  
Gezang 477: Geest van hierboven. 

4. Inleiding door ds. Gerlof van Rheenen 
Het is lang geleden dat we op deze manier bij elkaar waren. In de tussentijd, tijdens de corona-
periode is er veel gebeurd. Voor de pauze is het informatieve gedeelte en na de pauze worden 
ideeën van de kerkenraad aangedragen. We willen graag de inzichten hierover van de gemeente 
peilen. 

5. Korte terugblik op Corona-periode 
Gerrit Zwakenberg geeft een kort overzicht van de afgelopen 2 jaar. Het heeft veel gevraagd van het 
aanpassingsvermogen en creativiteit van een ieder om toch samen gemeenschap te kunnen zijn. De 
diensten in Westenhage konden niet doorgaan en de diensten in de Stinskerk zijn of zonder 
gemeenteleden of met een beperkt aantal kerkgangers doorgegaan. De techniek was er om de 
diensten online uitgezonden konden worden, eerst zonder en later ook met beeld. Gemeentezang 
was lange tijd niet mogelijk maar de voorzangers uit onze eigen gemeente hebben een mooie 
bijdrage geleverd aan de diensten. Ook de andere kerkelijke activiteiten, o.a. de 
bijbelgesprekskringen, Stinskids en Stinsmaaltijd konden niet doorgaan. Vergaderen ging soms online 
of via de mail. Het pastoraat werkte ook op een andere manier. Veel contacten online of per 
telefoon. Zo is het bel-team opgezet. De diakenen konden niet meer op de gebruikelijke manier 
collecteren. Ook nu kan het via de App Appostel. Der kerkrentmeesters hadden de taak om de 
kerkdiensten met of zonder kerkgangers goed te laten verlopen. Er zijn protocollen opgesteld, 
looproutes aangegeven en er is een aanmeldsysteem opgezet. Er is veel gebeur in de afgelopen 2 
jaar. We hebben deze periode niet op eigen kracht overleefd. Het was alleen mogelijk omdat God, 
onze Hemelse Vader, boven ons was, de Here Jezus naast ons en de Heilige Geest in ons. 
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6. Stand van zaken samenwerking cluster Zwolle-West 
Ds. Gerlof van Rheenen geeft een kort overzicht van de stappen die gezet zijn na het besluit van de 
Algemene Kerkenraad voor het vormen van 3 clusters van 2 wijkgemeenten. Voor ons is dit het 
cluster Zwolle-West met de gemeente rond de Open Kring.  

We zijn bezig de structuur van samen overleggen en vergaderen te wijzigen. Er was een werkgroep 
OK-SK die alles wat met de samenwerking verband hield deed. Dit werkte niet goed. Dit had 
verschillende oorzaken. Er is daarom besloten dat de beleidsmatige zaken voortaan in een 
gezamenlijk moderamen-kleine kerkenraad worden besproken. Er wordt regelmatig samen 
vergaderd en de communicatie loopt beter. Voor de meer organisatorische zaken komt een nieuw te 
vormen Werkgroep. Hierin zullen kerkenraadsleden en niet-kerkenraadsleden plaats nemen. De 
samenstelling is nog niet helemaal rond. 

Vanuit de schuivende panelen hebben o.a. de diakenen, ouderlingen en predikanten een ritme 
gevonden van elkaar ontmoeten en bekijken of bepaalde dingen samen kunnen gebeuren. De 
bedoeling is op alle onderdelen van gemeente-zijn op die wijze steeds meer naar elkaar toe te 
groeien.  

Verder worden er meerdere gezamenlijke diensten gehouden. B.v. in de zomerperiode en ook de 
oudjaarsdienst. In september hebben we een gezamenlijke startzondag met beide predikanten en 
ook Jeroen Knol werkt hieraan mee. Ook is het plan de huiskamerontmoetingen samen te 
organiseren; in de zondagsbrief van beide gemeenten wordt hier aandacht aan gegeven.  

7. Stand van zaken financieel (wijkkas en kerkbalans) 
We worden bijgepraat over de financiën van onze gemeente. Hij begint met het Heilige Huisjes 
project, waarmee de protestantse gemeente Zwolle (PGZ) in 2019 de financiën toekomstbestendig 
heeft willen maken. Door corona is de financiële situatie van de Stinskerk en van de PGZ sterk 
veranderd. De trends die voor corona zichtbaar waren, zijn nu sterk veranderd. De criteria van Heilige 
Huisjes (50% van de inkomsten van een gemeente moeten worden besteed aan pastoraat) zijn wel 
blijven staan. Met de actie Heilige Huisjes zijn ook meer financiële verantwoordelijkheden bij de 
wijken komen te liggen. De Stinskerk zit op dit moment aan de goede kant van dat criteria. De 
resultaten van actie Kerkbalans 2022 zijn nog niet definitief, maar de voorlopige resultaten lijken een 
stijging van 4% van de inkomsten ten opzichte van 2021 te laten zien. Dat komt hoofdzakelijk 
doordat er per lid meer wordt gegeven. Hierdoor zit de Stinskerk qua inkomsten weer op het niveau 
van 2017/2018. 2019 was voor de Stinskerk een minder goed jaar. In 2020 was de actie gericht op 
het geven aan de eigen kerk. Die actie had een positief resultaat voor de Stinskerk tot gevolg. De 
trend voor corona was een steeds verder blijvende terugloop van de inkomsten. In de Stinskerk heeft 
die trend zich niet voortgezet. Dat is heel goed nieuws voor onze gemeente. 

De collecteopbrengsten zijn in de coronaperiode wel sterk gewijzigd. Als vergelijking worden er 
cijfers getoond (t/m mei 2019 waren de collecteopbrengsten € 3.100, t/m mei 2020 € 2.200, t/m mei 
2021 € 1.525 en t/m mei 2022 € 2.285). In coronatijd werden er wel meer giften gegeven aan de 
wijkkas. Nu er steeds meer mensen terug komen in de kerk neemt het aantal giften aan de wijkkas 
weer wat af. 

De Stinskerk heeft meer financiële verantwoordelijkheden gekregen. Er zijn meer zaken die we als 
wijkgemeente zelf moeten regelen. Dat is een uitdaging voor onze gemeente om kostenbewust te 
werk te gaan.  

Door Heilige Huisjes is er de verplichting om ieder jaar tenminste 50% van de inkomsten te besteden 
aan pastoraat.. Die verplichting geldt ook voor het cluster van de Stinskerk en de Open Kring. Dat 



maakt dat we heel bewust met onze financiën om moeten gaan. Steeds moeten we kijken naar wat 
we doen, wat we moeten doen en naar wat we willen doen. Maar het belangrijkste is dat we dit 
samen moeten doen. Samen zijn we immers verantwoordelijk dat de financiële doelstellingen ieder 
jaar worden gehaald. Met Heilige Huisjes hebben we noodzakelijke keuzes gemaakt, die ook in onze 
gemeente veel impact had, maar daardoor zijn de financiële vooruitzichten nu wel positief. Laten we 
met elkaar zorgen dat dit zo blijft!  

8. Pauze 
 

In de pauze zijn enkele vragen opgeschreven. Deze worden eerst beantwoordt voordat we met de 
rest van de agenda verder gaan. Er zijn een paar vragen n.a.v. het gedeelte voor de pauze. 

 Betreft overleg OK en SK. Kan de informatie hierover in de Zondagsbrief vermeld worden. 
Communicatie naar de gemeente is erg belangrijk. De Kleine Kerkenraad neemt dit mee. 

 De informatie inzake opbrengst Kerkbalans, is deze beschikbaar voor gemeenteleden? Er 
wordt geantwoord dat op de website van de Stinskerk de laatste stand te vinden is. De 
begroting en het jaaroverzicht van de wijkkas als ook de jaarcijfers PGZ zijn opvraagbaar. 

 Er wordt gevraagd of het klopt dat er in 7 jaar tijd bij de Stinskerk 300 leden minder zijn. Dit 
klopt niet. Er zijn wel minder betalende leden. Vorig jaar hadden we 12 leden minder dan het 
jaar ervoor.  

 Ds. Gerlof van Rheenen heeft nog 2 algemene vragen, deze worden bij de rondvraag 
beantwoord.  

 

9. Gebruik van het Liedboek 2013 ”Zingen en bidden in huis en kerk”  
Ds. Gerlof van Rheenen begint met te zeggen dat er geen plannen zijn om het oude of rode liedboek 
(uit 1973) af te schaffen. Er is niets mis met dit Liedboek. Hij geeft uitleg over het ontstaan van het 
nieuwe liedboek en ook over de inhoud. Het is niet alleen een liedboek aar een boek om uit te 
zingen, mee te bidden en bij te mediteren 

Alle 150 psalmen zijn opgenomen en meer dan de helft van de gezangen . Daarnaast staan er nieuwe 
Nederlandse liederen is, o.a. liederen uit Tussentijds en Evangelische Liedbundel. Ook nieuwe 
buitenlandse liederen zijn toegevoegd, o.a. liederen uit Taizé. In het vorige liedboek stonden geen 
speciale kinder-, jeugd- en tienerliederen. Deze zijn nu wel tussen de andere liederen ingevoegd. Het 
nieuwe liedboek is ook bedoeld als persoonlijk meditatieboek voor gebruik thuis. Er staan 
meditatieve teksten en gebedsteksten in. De overweging is dus om het Nieuwe Liedboek een meer 
volwaardige plaats te geven in onze eredienst. Aan gastpredikanten zou dan doorgegeven kunnen 
worden dat we zowel uit het oude als het nieuwe liedboek zingen 

Enkele opmerkingen uit de zaal:  

 Er wordt gevraagd of dit is ingegeven doordat het nieuwe liedboek al in de OK gebruikt 
wordt. Reactie van Ds. Gerlof van Rheenen: We gaan met de tijd mee; het is nu al bijna 10 
jaar oud. 

 Een andere opmerking is dat we het nieuwe liedboek al gebruiken. Reactie: Er is geen 
officieel moment geweest om hiermee in te stemmen maar incidenteel werd er al wel uit 
gezongen. 



 Een andere vraag is of we het nieuwe liedboek moeten aanschaffen. Reactie: De liederen 
worden via de beamer getoond; langzamerhand gaan we misschien meer zingen uit deze 
bundel. 

 Ds. Gerlof van Rheenen doet nog een voorstel om iemand uit te nodigen om te spreken over 
het nieuwe Liedboek 

De wijkkerkenraad neemt alle opmerkingen van vanavond mee in de besluitvorming.  

10. Gebruik Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 
Ds. Gerlof van Rheenen begint door aan te geven dat er in coronatijd een nieuwe Bijbelvertaling is 
verschenen, de NBV21. Hij geeft aan dat het niet de bedoeling is om een bepaalde Bijbelvertaling af 
te schaffen, maar dat het de vraag is of we in onze gemeente de nieuwe vertaling een volwaardige 
plaats willen gaan geven. 

Ds. Gerlof van Rheenen vertelt dat de NBV21 maar op weinig punten afwijkt van de NBV2004 zoals 
we die kennen en gebruiken. De NBV21 is een verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 
uit 2004. Reacties van duizenden lezers zijn daarin verwerkt, de nauwkeurigheid van de vertaling is 
verbeterd en recente wetenschappelijke inzichten zijn toegepast.  

In de jaren 90 van de vorige eeuw begon het project NBV: een groot project om een nieuwe 
standaardvertaling van de Bijbel te maken. Bijzonder was de breedte van kerken en stromingen die 
zich hieraan verbonden: Rooms-katholiek, protestants en joods. Nieuw was ook dat naast kenners 
van de Bijbelse talen ook neerlandici en literatoren een grote rol speelden. Het resultaat was een 
sprekende tekst in eigentijds Nederlands. Het Bijbelgenootschap kondigde in 2004 al aan om na 
verloop van tijd een verbeterde versie te zullen maken waarin alle suggesties en reacties zouden 
worden meegenomen.  

Dit gebeurde vanaf 2017. Een speciaal aangesteld vertaalteam toetste de complete Bijbel nogmaals 
aan de brontekst. De tekst werd bekeken vanuit het geheel en alle lezersopmerkingen werden 
meegenomen. Het leverde veel op en over de hele linie won de vertaling aan consistentie, een 
betere zichtbaarheid van motiefwoorden en inhoudelijke verbanden, bijvoorbeeld de hoofdletters in 
verwijswoorden naar God. Met 12.000 wijzingen ten opzichte van de NBV biedt de NBV21 een 
verbetering op juist deze aspecten. De kwaliteit van de vertaling komt daarmee in de NBV21 nog 
beter tot haar recht. Zo vormt de NBV21 de afsluiting van een lang en intensief proces.  

Momenteel is er wat verwarring richting gastpredikanten welke vertaling we gebruiken. De 
overweging is om de NBV21 te gaan gebruiken in onze erediensten. Dit wordt dan ook aan de 
gastpredikanten zo gecommuniceerd. De gastpredikanten houden de vrijheid om een andere 
vertaling te gebruiken, maar als deze niets aangeven willen we de NBV21 gaan gebruiken.  

Vanuit de gemeente wordt opgemerkt dat de beameraars nog niet beschikken over de digitale versie 
van de NBV21. De beameraars moeten wel toegang krijgen tot de digitale versie van de NBV21. 

De wijkkerkenraad neemt alle opmerkingen van vanavond mee in de besluitvorming.  

11. Viering van het Heilig Avondmaal tijdens en na corona 
Ds. Gerlof van Rheenen wil graag reacties van de aanwezigen horen hoe het vieren van het 
Avondmaal in de corona-periode is beleefd en in welke vorm we de komende tijd het Avondmaal 
kunnen vieren. We waren voor corona gewend aan de afwisseling van 2 vormen, het zittend 
Avondmaal en het lopend Avondmaal. Tijdens de corona-periode is gezocht naar een vorm die nog 
wel kon met de geldende maatregelen. De laatste keer op Goede Vrijdag konden we weer met een 
klein aantal aan tafel het Avondmaal vieren. Hiervoor werden brood en wijn door de diakenen 



aangeboden terwijl ze tussen de rijen door liepen. Tijdens alle vieringen werd wijn in kleine plastic 
bekertjes aangeboden. Hoe nu verder. Misschien is het goed om de komende vieringen te houden in 
de vorm die we tijdens corona hadden: de diakenen lopend tussen de rijen en op Goede Vrijdag het 
zittend Avondmaal. Graag horen we de reacties hierop.  

Enkele reacties zijn:  

 Tijdens het zittend Avondmaal was er extra ruimte tussen de stoelen; er konden 20 personen 
aan tafel. Er is meer beleving door aan tafel te zitten. 

 Als er 20 personen kunnen zitten wordt het een lange dienst; voorkeur voor de andere vorm. 
 Er wordt gevraagd of de plastic bekertjes worden hergebruikt. Dit is niet het geval. Misschien 

is er een alternatief voor de plastic bekertjes. 
 Er wordt door meerdere mensen gezegd dat de kleine bekertjes voor de wijn moeten blijven; 

niet meer terug naar het samen drinken uit één beker. 
 Sommige mensen geven de voorkeur aan het zittend Avondmaal, anderen vinden het wel 

belangrijk om op Goede Vrijdag het Avondmaal zittend te vieren. 
 Er wordt nog opgemerkt dat er wel voldoende ruimte moet zijn tussen het aanbieden van 

het brood en het aanbieden van de wijn. Is het een idee om pas het brood te eten als 
iedereen een stukje heeft ontvangen.  

 We kunnen de vorm van Avondmaal vieren met diakenen die het brood en de wijn 
aanbieden eerst aanhouden en het aanpassen als er in de toekomst weer meer mogelijk is.  

12. Mededelingen.  
 Ds. Gerlof van Rheenen heeft 3 weken studieverlof vanaf 13 juni. Daarna vakantie tot 1 

augustus. Onze kerkelijk werker is waarnemer tijdens deze afwezigheid. Ook de ouderlingen 
zijn beschikbaar. 

 Nieuwe ambtsdragers. De kerkenraad is blij dat er kandidaten gevonden zijn voor de 
vacatures van ouderling-voorzitter, diaken en scriba. Begin september is de (her)bevestiging. 

 Diensten in Westenhage. Jan Willem Bosselaar vertelt dat de diensten na corona nog niet zijn 
hervat. Met de commissie is overleg geweest en vanaf september wordt er 1 x per maand 
weer een bijeenkomst georganiseerd. Er is een onkostenvergoeding beschikbaar voor de 
gastvoorganger en pianist. Na ongeveer 1 jaar vindt er een evaluatie plaats. Het is lastig om 
voorgangers en pianisten te vinden.  

 Er wordt op 6 september een boottocht georganiseerd voor de oudere gemeenteleden. Er 
komt meer informatie in de Zondagsbrief. 

 Ds. Gerlof van Rheenen gaat samen met ds. Baljeu activiteiten opstarten voor het nieuwe 
seizoen.  

13. Rondvraag. 
 De enige vertegenwoordiger vanuit de Stinskerk in de werkgroep Groene Kerk (een 

gezamenlijke werkgroep met de Open Kring) doet een oproep aan gemeenteleden van de 
Stinskerk om ook in deze werkgroep zitting te nemen. 

 Er wordt een vraag gesteld over een bericht dat 2 jaar geleden het nieuws gehaald heeft. Het 
betreft het in kas hebben van 1 miljard euro bij PKN landelijk. De vraagsteller zou hier graag 
meer inzage in hebben. Ds. Gerlof van Rheenen weet van het bericht en wil hier verder naar 
kijken. 

 Er wordt een opmerking gemaakt over de prediking in de Stinskerk. De vraagsteller mist de 
link van de Schrift met het hedendaagse leven. Ook om jongeren in de kerk te 
houden/krijgen is dit van groot belang.  



14. Sluiting.  
Ds. Gerlof van Rheenen sluit af met gebed en het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”. Daarna 
zingen we uit het nieuwe liedboek 657: 1,2 en 4.  

Ds. Gerlof van Rheenen bedankt de organist voor de begeleiding en ook iedereen die deze avond 
heeft mogelijk gemaakt. Hij wenst ons wel thuis.  

 


