Wijkgids
Stinskerkgemeente, Zwolle

oktober 2022

Voorwoord
Voor u ligt een nieuwe wijkgids van de Stinskerkgemeente. Al een aantal
jaren was er geen update gemaakt van eerdere uitgaven. Enige aarzeling
was er om een nieuwe te maken. Want is dit wel efficiënt in onze steeds
meer gedigitaliseerde wereld? En hoe zit het met de nieuwe privacyregels,
kunnen we nog wel contactgegevens opnemen? Bovendien: we werken
toch samen met de gemeente rond de Open Kring, is het dan nog wel
logisch een wijkgids te maken van één wijkgemeente?
De doorslaggevende aanleiding om een nieuwe wijkgids te vervaardigen is
dat er behoefte aan is. Zelfs wie al jaren verbonden is met de gemeente
heeft vaak geen weet van wat er allemaal georganiseerd wordt en wie
daar contactpersoon voor is. En wie nieuw in de gemeente komt zoekt
een overzicht van hoe de gemeente georganiseerd is en wat deze
gemeente te bieden heeft. Het blijft gewoon voor iedereen die verbonden
is erg handig: een compact en handzaam overzicht van het hoe en wat van
deze gemeente.
Een wijkgids is praktisch en straalt tegelijk ook iets uit. Hoe verschillend
we als mensen allemaal zijn, in de gemeente van onze Heer Jezus Christus
zijn we met elkaar verbonden. Het samen gemeente-zijn overstijgt onze
persoonlijke voorkeur en smaak. Die mag er zeker zijn, toch zijn we één in
Hem. Een wijkgids waarin een veelkleurigheid aan activiteiten is
samengebracht, maakt dit zichtbaar en tastbaar.
Behoefte is er tevens naar een overzicht van de adresgegevens van alle
leden van de gemeente. Je kunt elkaar dan gemakkelijk terugvinden en
het zou het meeleven met elkaar kunnen bevorderen. Privacyregels
maken dit niet onmogelijk maar wel behoorlijk complex. De samenstellers
van deze wijkgids hebben ervan afgezien om een dergelijke lijst op te
nemen.
Zoals hierboven genoemd is de Stinskerkgemeente in een proces van
opbouw van samenwerking met de gemeente rond de Open Kring. De
verschijning van deze wijkgids heeft zeker niet de bedoeling om dit te
| Pagina 2

doorkruisen. De opbouw van samenwerking is wel een zorgvuldig proces
van jaren, waarin ruimte is voor eigen identiteit. Deze wijkgids kan juist
van nut zijn in het elkaar als twee gemeenten beter leren kennen en het
wegwijs worden in elkaars organisatie en activiteiten.
Dat deze wijkgids en het gebruik ervan de samenhang en eenheid van de
Stinskerkgemeente ten goede mag komen. En dat we zo samen elkaar
zullen versterken in leven en geloof.
Ds. Gerlof van Rheenen
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1

De kerkenraad

1.1 De kerkenraad
De wijkkerkenraad van de Stinskerk bestaat uit ouderlingen, diakenen,
kerkrentmeesters en de predikant.
Ouderlingen doen voorafgaand aan de eredienst een gebed in de
consistoriekamer. Zij begeleiden de predikant naar de preekstoel en
geven de predikant door middel van een handdruk het vertrouwen om
het Woord uit te leggen en de boodschap te verkondigen. Zij
ondersteunen de predikant en de kerkelijk werker in het pastorale werk,
onder andere door huisbezoeken en het organiseren en leiden van
contactavonden. Zij hebben een coördinerende rol met betrekking tot
overige pastorale werkzaamheden, waaronder ook het Pastoraal Team,
het jeugdwerk (de jeugdouderlingen) en invulling van de eredienst.
Diakenen zijn tijdens de dienst vooral zichtbaar tijdens de collecte of bij de
bediening van het Heilig Avondmaal. De diaconie probeert signalen op te
vangen als er mensen in (financiële) nood verkeren en kan proberen de
helpende hand toe te steken. Daarnaast vallen ook diverse andere taken
onder de diaconie, zoals het regelen van het live meeluisteren met en
opnames van kerkdiensten. Maar bijvoorbeeld ook de autodienst, de
Paasmaaltijd, de koffieteams en Kerstpakkettenacties, zijn taken van de
diaconie.
In tegenstelling tot het pastoraat en diaconaat, waar het ‘werken in de
gemeente’ zichtbaar centraal staat, werken de kerkrentmeesters meer
achter de schermen. Zij houden zich onder andere bezig met: het beheren
van de wijk-kas, het zorg dragen voor het kerkgebouw (inclusief
voorzieningen zoals geluidsinstallatie etc.), ze zijn verantwoordelijk voor
muzikale invulling tijdens erediensten (orgel en organisten, piano en
pianisten) en voor de beamer en het beamteam. Indien noodzakelijk
organiseren ze geldwervingsacties.
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1.2 Kleine kerkenraad
Met ingang van 2014 bestaat er naast de Wijkkerkenraad ook de Kleine
Kerkenraad (voorheen was dit het Moderamen). De Wijkkerkenraad
bepaalt het beleid, de Kleine Kerkenraad voert dit uit en heeft tot op
zekere hoogte beslissingsbevoegdheden. De Kleine Kerkenraad regelt
daarmee de dagelijkse gang van zaken, zodat er tijdens
Wijkkerkenraadsvergaderingen effectiever over het beleid kan worden
nagedacht.
In de Kleine Kerkenraad zitten de volgende ambtsdragers: een
afgevaardigde van de ouderlingen, van de diakenen en van de
kerkrentmeesters. Daarnaast hebben ook de predikant, voorzitter en
scriba zitting in de Kleine Kerkenraad. De scriba is de secretaris van de
Wijkkerkenraad.
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2

Erediensten

2.1 Zondagse diensten
In de Stinskerk wordt elke zondag een ochtenddienst gehouden. Eens in
de maand is er een avondviering in woonzorgcentrum Westenhage. De
kerkdiensten beginnen om 9.30 uur. Van de eerste zondag in november
tot en met de laatste zondag in maart is dit 10.00 uur. De avondvieringen
beginnen om 19.00 uur en duren een half uur.
Iedere zondagochtend is er voor de allerkleinsten oppas (zie ook
hoofdstuk 2.5) en voor de kinderen in de basisschool-leeftijd is er
kindernevendienst, de Stinskids. Van tijd tot tijd is er voor de tieners
tienerdienst. Over de Stinskids en de tienerdiensten staat verderop in de
gids meer informatie.
2.2 Heilige doop en Heilig Avondmaal
Met enig regelmaat worden er kinderen gedoopt in de Stinskerk. Voor de
bediening van de Heilige Doop worden vier zondagen per jaar
vrijgehouden. Aanmelding voor een doopgesprek kan bij de predikant. Bij
het doopgesprek is ook een ouderling aanwezig.
Het Heilig Avondmaal wordt 4 maal per jaar op zondag gevierd. Dat
gebeurt afwisselend in de lopende of zittende variant. Daarnaast is er op
Goede Vrijdag ook altijd Heilig Avondmaal, dit gebeurt zittend.
2.3 Stinskerk Zing op Zondag - diensten
Het doel van de Stinskerk zingt op zondag - diensten is om iedereen te
bereiken en aan te spreken. Leeftijd, woonplaats, of je vaak in de kerk
komt of niet, het maakt allemaal niet uit. En of je nu wel of niet lid bent
van de Stinskerkgemeente. Dus iedereen is van harte welkom.
In deze diensten spelen samenzang en muziek een belangrijke rol. En er is
daarnaast ruimte voor gebed, meditatie en gedichten. We willen graag
door te zingen, te bidden en te luisteren samen bezig zijn met God en ons
geloof. Wij organiseren per jaar vier ochtenddiensten. En er wordt twee
keer per jaar (in het voor- en najaar) ’s avonds een Johannes de Heerzangdienst gehouden.
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De verkondiging, muziek en gekozen liederen worden zoveel mogelijk op
een gekozen thema afgestemd. Vaak wordt een lied als thema gekozen.
De diensten zijn laagdrempelig en afwisselend, wat bijvoorbeeld te
merken is aan: vlotte sprekers, begrijpelijk taalgebruik en pakkende
muziek.
De commissie bestaat uit Erwin Booij, Mariët Kroeze, Joke Heldoorn,
Henk Kamphof en Dany van Spijker.
Contactpersoon is Henk Kamphof, kampburger@hetnet.nl / 06-25128141
2.4 Zendingsdienst
De commissie Zending, Werelddiaconaat & Ontwikkelingssamenwerking
(ZWO) organiseert op de eerste zondag in november een dienst waarin
het zendingswerk bijzondere aandacht krijgt. Soms gaat in deze dienst een
zendingswerker voor.
Contactpersoon is Jenny Vrieswijk, 038-4225325
2.5 Kinderoppas
Voor de jongste groep kinderen (0 t/m 4 jaar) is er elke zondagmorgen
tijdens de ochtenddienst kinderoppas in één van de zalen van de kerk.
Enthousiaste vrijwilligers fungeren bij toerbeurt als oppas. De kinderen
kunnen vanaf een kwartier voor aanvang van de kerkdienst worden
gebracht. De kinderoppasdienst valt onder de verantwoordelijkheid van
de jeugdouderling.
Contactpersoon is Chaline Lubbers, 06-57147782.
2.6 Organisten
Onder verantwoordelijkheid van de wijkraad van kerkrentmeesters
verzorgt een team van organisten de muzikale invulling van de
erediensten.
Contactpersoon is Rypke Paulusma, rypmar@gmail.com of 038-4227903.
2.7 Beam- en videoteam
Ook onder verantwoordelijkheid van de wijkraad van kerkrentmeesters
zorgt het beamteam ervoor dat alle reguliere ochtenddiensten worden
geprojecteerd via de beamer op het scherm in de kerkzaal. Het videoteam
zorgt ervoor dat de dienst wordt opgenomen en wordt uitgezonden via
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https://kerkdienstgemist.nl/stations/279-Stinskerk-in-Zwolle Op deze
website kunt u de diensten ook terug bekijken.
Contactpersoon is Rypke Paulusma, rypmar@gmail.com of 038-4227903.
2.8 Preekvoorziening
Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, en in overleg met de
wijkpredikant, wordt een rooster van (gast)voorgangers voor de zondagse
diensten samengesteld.
Contactpersoon is Els van de Kamp, jekawee@gmail.com of 038-4217934.
2.9 Fotografenpool
In bijzondere diensten, met name de doopdiensten, is er een fotograaf
aanwezig om te zorgen voor een tastbare herinnering. Wilt u een
bijzonder moment graag vastgelegd hebben, of zou u zelf graag mee
willen werken als fotograaf, neem dan gerust contact op met
contactpersoon: Johnny van Leusen, 038-4230423.
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3

Pastoraat

3.1 Pastorale ouderlingen
De afgelopen jaren is de organisatie van het pastoraat gewijzigd van
doelgroepenpastoraat naar een meer geografische pastorale indeling van
de gemeente. De pastoraal ouderlingen worden daarmee in beginsel niet
langer gekoppeld aan een doelgroep, maar aan een groep gemeenteleden
die bij elkaar in de buurt wonen. Dit heeft als grote voordeel dat optimaal
duidelijk wordt bij wie men terecht kan voor pastoraal contact.
Secties
Op dit moment zijn er binnen de Stinskerk de volgende secties:
• ’s-Heerenbroek, Kampen, IJsselmuiden. Contactpersoon: Wilma
Schaapman, wschaapman@outlook.com.
• Oud-Westenholte. Contactpersoon Erna Wennemers,
erna.wennemers@gmail.com.
• Spoolde, Stadshagen, en de overige Zwolse wijken.
Contactpersoon: Gerrit Bargeman, gerrit.bargeman@home.nl.
• Westenholte Stins. Contactpersoon: Mirjam Kamphof,
mirjamkamphof@gmail.com.
• Deze secties overstijgend zijn er twee ouderlingen als
aanspreekpunt voor de jeugd; voor de kinderen is de
contactpersoon: Bianca Lubbers,
biancalubbers-vandenbelt@outlook.com, voor de tieners is de
contactpersoon: Gerrietta van Wijnen, gerrietta@hotmail.com.
3.2 Pastoraal Team Stinskerk
De kern van het Pastoraal Team Stinskerk (PTS) is dat gemeenteleden iets
van hun geloof willen delen, door pastoraal actief aan de slag te gaan met
de levensvragen van gemeenteleden en stadsgenoten. De kerkenraad
faciliteert deze kern waarbij steeds rekening gehouden wordt met de
mogelijkheden van de verschillende PTS leden. De basis wordt gevormd
door het eigen pastorale gesprek tijdens de bijeenkomsten van het PTS.
Het PTS komt ongeveer één keer per twee maanden bij elkaar voor
vorming, toerusting en reflectie. Vanuit het pastorale team zijn
verschillende gemeenteleden actief in het pastorale bezoekwerk.
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Contactpersoon van het PTS is Kees Lips, 038-4538561 of via mail naar
pts@stinskerk.nl.
3.3 Gebedskring
Het doel van de gebedskring is een moment in de week waarin we in de
kerk voor en met elkaar bidden, om de relatie met Christus, midden in de
gemeente, te onderhouden. Door met elkaar te bidden hopen we ook te
leren bidden. Hierin kunnen we elkaar ondersteunen. We willen een open
kring zijn, waarin ieder die daaraan behoefte heeft, welkom is. Een half
uur in contact zijn met onze Heer, die we mogen danken, prijzen en die
we mogen vragen om alledaagse dingen, maar aan wie we ook zorgen,
verdriet en pijn mogen toevertrouwen. We komen 1x in de veertien dagen
bij elkaar op vrijdagavond van 19.00 uur tot ca. 20.00 uur, in een bijzaal
van de Stinskerk. Voor de data van samenkomst verwijzen wij naar de
Zondagsbrief. Wij nodigen u van harte uit samen met ons in de kring te
bidden. Elke keer zal er iemand zijn die dit uur zal leiden en begeleiden.
Mocht u voor dit laatste iets voelen, dan bent u ook van harte welkom.
Contactpersoon is Els van de Kamp, 038-4217934.
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4

Diaconaat

4.1 Z.W.O. Commissie
Z.W.O. staat voor: Zending, Werelddiaconaat &
Ontwikkelingssamenwerking.
De doelstelling van de commissie is om gemeenteleden bewust te maken
van de getuigende en dienstverlenende taak van de kerk. Dit vanuit de
Bijbelse boodschap, in een wereld waarin welzijn en welvaart ongelijk
verdeeld zijn. Door middel van acties en projecten worden in de praktijk
de visie en de doelstelling uitgedragen. Voorbeelden van deze acties zijn
onder andere: de snuffelmarkt, de actie schoenendoos en het beheer van
de zendingsbussen. Elk jaar kiest de ZWO-commissie een speciaal project
wat zij ondersteunt. Dit kan voor een jaar zijn of voor een wat langere
periode.
Contactpersoon is Frouwien Rose, zwo@stinskerk.nl.
4.2 Autodienst
Gemeenteleden, die slecht ter been zijn en niet over eigen vervoer
beschikken, kunnen voor het bezoeken van de (morgen)diensten in de
Stinskerk gebruik maken van de autodienst. Een groepje chauffeurs
verzorgt bij toerbeurt deze dienst.
Contactpersoon is Henk Hendriks, 038-4212608,
hhendriks2012@gmail.com
4.3 CD-opnames
U kunt onze kerkdiensten live meekijken en meeluisteren. Dit kan via onze
eigen website: https://kerkdienstgemist.nl/stations/279-Stinskerk-inZwolle. Als een dienst voor u van persoonlijke betekenis is, kunt u deze
dienst ook op CD laten opnemen. Zo kunt u deze dienst op een later
moment via CD terugluisteren.
Voor vragen kunt u terecht bij de diaconie via diaconie@stinskerk.nl.
4.4 Samen eten tijdens de Stinsmaaltijden
Periodiek is er gelegenheid met elkaar te eten in de Stinskerk. De maaltijd
wordt wisselend verzorgd voor en door gemeenteleden. De aankondiging
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van de ‘Stinsmaaltijden’ vindt u in de Zondagsbrief. Het geheel wordt
gecoördineerd door stinsmaaltijd@stinskerk.nl.
4.5 Bloemendienst
Elke zondag ontvangen twee mensen een bloemengroet van de
gemeente. Dit kan iemand zijn die ziek is of bijvoorbeeld iemand die aan
huis gebonden is. Maar ook bij jubilea of speciale gebeurtenissen kan men
de bloemengroet ontvangen.
Contactpersonen zijn: Geertje de Graaf en Marieke Kwakkel, 0643751268.
4.6 Verjaardagsfonds
Gemeenteleden vanaf 21 jaar die jarig zijn, worden namens de kerk
gefeliciteerd. Zij kunnen hierop reageren door een gift te geven voor het
verjaardagsfonds. Dit geld wordt besteed aan onder andere activiteiten
voor ouderen en attenties bij geboorte van een kind. Voor suggesties voor
andere doelen staan we graag open.
Contactpersoon is Willy te Dorsthorst, willytedorsthorst@gmail.com.
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5

Missionair werk

5.1 Vakantie Bijbel Club
Iedere zomer organiseren we tijdens de schoolvakantie een Vakantie
Bijbel Club-week in de Stinskerk. Ook in de herfstvakantie en in de
voorjaarsvakantie wordt er een ochtend georganiseerd. Tijdens deze week
en ochtenden proberen wij aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar
op een voor hen begrijpelijke en ontspannen manier het evangelie door te
geven. Tijdens deze week en ochtenden zingen we met de kinderen, er is
een Bijbelverhaal, poppenkast, knutselwerk en nog veel meer. Alle
kinderen van 4 t/m 12 jaar uit Westenholte en omgeving zijn hier van
harte welkom! De tieners van groep 7 en 8 hebben een apart programma
dat meer aansluit bij hun leeftijd.
Contactpersoon is Lucie van ’t Slot, 038-2000143, lvtslotwier@gmail.com.
5.2 Alpha-cursus en Groeigroepen
De Alpha-cursus biedt iedereen de mogelijkheid om op een eigentijdse en
vrijblijvende wijze kennis te maken met het christelijk geloof. De Alphacursus bestaat uit 10 avonden en één weekend. De bijeenkomsten
beginnen om 19.00 uur met een gezamenlijke warme maaltijd. Daarna
volgt de inleiding over een onderwerp. Aansluitend is er gelegenheid om
in kleine groepen na te praten en vragen te stellen en om 22.00 uur
sluiten we de avond af.
De onderwerpen zijn o.a.
o Wat is bidden en hoe doe je dat?
o Bijbellezen: waarom en hoe?
o Waarom stierf Jezus aan het kruis?
o Wie is de Heilige Geest?
o Hoe leidt God ons?
De Alpha-cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het
christelijk geloof, voor iedereen die pas christen is geworden en voor
iedereen die de basis van het geloof nog eens wil doordenken. De Alphacursus is gratis, er kan een vergoeding gevraagd worden voor de warme
maaltijd en de koffie. Bij voldoende belangstelling start er een cursus,
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aankondigingen gaan o.a. via de zondagsbrief en via de huis aan huis
bladen.
Contactpersoon: Jasper Knol, 06-52124497, knoljasper@gmail.com.
Als vervolg op de Alpha-cursus zijn er Groeigroepen, deze komen elke drie
weken bij elkaar om door te praten over de liefde van God voor ons
mensen en hoe wij ons leven met God vorm kunnen geven. Alle vragen en
twijfels mogen uitgesproken worden.
Contactpersoon is Margje Kamerman, 038-4201582.
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6

Catechese, Vorming en Toerusting

6.1 Zondagsschool/Kindernevendienst - De Stinskids
Graag verwelkomen we uw kind bij de zondagsschool of
kindernevendienst, de Stinskids, van de Stinskerk. Elke zondag wordt er
door een team van ‘gewone’, enthousiaste gemeenteleden, aan kinderen
uit de grote rijkdom van Gods woord verteld. We lezen, vertellen, werken
en zingen van, over en uit de Bijbel, om kinderen zo van jongs af aan
vertrouwd te maken met de verhalen uit de Bijbel.
De kinderen gaan aan het begin van de dienst mee de kerk in en op
aangeven van de dominee verlaten zij, samen met de leiding, voor de
preek de kerk. Voor de zegen komen zij doorgaans weer terug.
Contactpersoon is Lucie van ’t Slot, 038-2000143, lvtslotwier@gmail.com.
6.2 Tienerdiensten
In de maanden september tot en met juni is er maandelijks naast de
normale kerkdienst een tienerdienst. De tienerdienst is voor tieners vanaf
12 jaar. De tienerdiensten vinden plaats in het Keldertje. Insteek is om in
een ongedwongen sfeer met leeftijdsgenoten uit de gemeente over
diverse onderwerpen te praten of op een andere manier bezig te zijn met
geloven. Je kunt hierbij denken aan relaties, muziek, school, sport,
internet, geluk, gebed, communicatie, noem maar op. Kortom alles wat
jou in deze maatschappij bezighoudt. We doen verschillende activiteiten
en voeren open gesprekken met elkaar. Altijd proberen we de link naar
het geloof en de plek van God in je leven te leggen. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugde, dus jij en jouw vrienden of vriendinnen zijn van harte
welkom - ook als je niet gewend bent regelmatig naar de kerk te gaan of
weinig over het geloof of de bijbel weet. Dat maakt voor jouw
aanwezigheid in de tienerdienst helemaal niets uit. Contactpersonen zijn
Petra Hoekman, 038-4528534 / peet_raym@xs4all.nl of Adriaan
Soetevent, 038-4229380 / soetevent@outlook.com.
6.3 Young & Holy
Je bent tussen de 12 en 15 jaar. Je bent geïnteresseerd in wat er om je
heen gebeurt. Je neemt niet zomaar over wat anderen zeggen en denken.
Je denkt wel eens na over God. Herkenbaar? Young & Holy is een nieuwe
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tienerkring waar alledaagse onderwerpen aan de orde komen. In een mix
van samen doen en praten ontdek jij de ins en outs om je eigen mening te
vormen. Doe mee!
De jongeren krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de eerste
bijeenkomst in het nieuwe seizoen.
Contactpersoon is Jeroen Knol, 06-26305286,
kerkelijkwerker@stinskerk.nl.
6.4 Op weg naar belijdenis
Toen je baby was ben je gedoopt. Nu wil je zelf ‘ja’ tegen God zeggen. Of
misschien ben je niet als baby gedoopt, maar heeft God gaandeweg een
steeds belangrijker plaats gekregen in je leven. Belijdenis doen is openlijk
bekendmaken dat je met God op pad wilt gaan. Met alle vragen en twijfels
die je hebt! Niet als eindpunt dus, maar als startlijn. In de
Stinskerkgemeente kun je belijdenis doen op Palmzondag. Laat het vóór 1
november weten als je overweegt belijdenis te doen.
Contactpersoon ds. Gerlof van Rheenen, predikant@stinskerk.nl.
6.5 Bijbelgesprekskringen
Eén keer per maand op dinsdagochtend door Gerrit Zwakenberg.
Daarnaast zijn er periodieke Bijbelgespreksgroepen bij iemand thuis. De
kringen worden geleid door onderstaande gemeenteleden, die u ook
kunnen informeren over datum, tijd en plaats.
Contactpersonen zijn Gerrit Zwakenberg, 038-4214895, Margje
Kamerman-Mijnheer, 038-4201582 en Jacco Dankers, 038-4215164.
6.6 Geloven.nu
Deze ontmoetingskring is bedoeld voor wie op zoek is naar manieren om
het geloof een plaats te geven in het drukke dagelijks leven. Leidraad bij
de ontmoetingen is het boekje ‘Struikelen over God’ (geschreven door ds.
H. Mijnders). We bespreken steeds een hoofdstuk uit het boekje en gaan
in gesprek over de betekenis voor de dag van vandaag en hoe je dat
concreet handen en voeten kunt geven. Van tevoren lezen van het
hoofdstuk is nuttig maar geen voorwaarde om mee te kunnen doen.
Naast verdiepend gesprek is gezelligheid en met elkaar meeleven
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minstens zo belangrijk. Deze bijeenkomsten vinden maandelijks in de kerk
plaats op donderdagavond van 20.00 – 21.30 uur.
Contactpersoon is ds. Gerlof van Rheenen, predikant@stinskerk.nl.
6.7 In liefde en trouw
Heb je met je vriend of vriendin plannen om te gaan trouwen? En zou je in
de kerk je huwelijk willen laten inzegenen? Meld je dan aan voor ‘In liefde
en trouw’. Tijdens 3 á 4 avonden leren we elkaar beter kennen, gaan we in
gesprek over de unieke dynamiek tussen jullie beide en bereiden we de
huwelijksdienst samen voor.
Contactpersoon is ds. Gerlof van Rheenen, predikant@stinskerk.nl.
6.8 “Passage” Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging
Passage is voor vrouwen met hart voor de samenleving, oog voor hun
naaste en gevoel voor cultuur. Passage wil vrouwen stimuleren tot actief
burgerschap, ontwikkeling, lezingen, studiedagen, cursussen, maar ook
gezellig samen creatief bezig zijn.
Ontmoeting: onze afdeling Westenholte-Spoolde houdt tijdens het
winterseizoen 1 x per maand op dinsdagavond haar leden vergadering in
één van de zalen van de Stinskerk. Meestal komt er een spreker(ster). We
hebben een lees en film groep. Af en toe wordt er een excursie
georganiseerd. En natuurlijk ons jaarlijkse reisje. Gasten en nieuwe leden
zijn hartelijk welkom.
Contactpersoon is Lieneke Zwakenberg, 038-4214895.
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7

Zanggroep

7.1 Gospelgroep “One Spirit”
Wij zijn Gospelkoor One Spirit en wij zijn een enthousiast interkerkelijk
koor dat elke woensdagavond repeteert in de Stinskerk van 20.00 uur tot
22.00 uur. Door middel van onze stem willen wij de mensen vertellen over
de grote liefde van God voor ons. Op dit moment telt de groep rond de 25
leden. Het repertoire is breed: van heerlijke Engelstalige worships tot
prachtige Nederlandstalige nummers, van ballads tot lekker swingende,
pittige songs! De minimum leeftijd is 15 jaar. Vind je zingen leuk? Kom
gerust eens langs op de woensdagavond, je bent van harte welkom! Wil je
meer weten? Bekijk onze website www.onespirit.nl eens.
Contactpersoon is Joke van Maastricht 06-20351720.
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8

Beheer

De wijkraad van kerkrentmeesters is belast met de “aangelegenheden van
materiële en financiële aard” betreffende de wijkgemeente. Hieronder
vallen zowel het beheer van de wijk-kas als ook de verantwoordelijkheid
voor bijvoorbeeld het onderhoud van het gebouw, het orgel, de beamer,
het geluid in de kerk, de website, etc. De kerkrentmeesters zijn ook
verantwoordelijk voor muzikale invulling tijdens erediensten (orgel en
organisten, piano en pianisten) en voor de beamer en het beamteam.
Tenslotte vallen de kosterzaken en de verhuur van zalen ook onder de
verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters.
Voor vragen over bovenstaande onderwerpen kunt u contact opnemen
met de voorzitter van de kerkrentmeesters van de Stinskerk, of mailen
naar krm@stinskerk.nl.
8.1 Verhuur zalen
Zowel de kerkzaal als de diverse bijzalen zijn beschikbaar voor verhuur.
Voor het huren van een zaal in de Stinskerk kunt u zich wenden tot de
koster. De Stinskerk heeft een groep van vrijwillige kosters. Contact via
verhuur@stinskerk.nl, telefoonnummer 038-4212614 of 06-45135706.
8.2 Kerkelijk bureau
Het Kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle is gevestigd
aan:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
 038-4217596
 administratie@pknzwolle.nl
Het bureau is geopend van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur 12.00 uur.
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9

Communicatie

9.1 Zondagsbrief
De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van onze wijkgemeente. Dat
betekent dat er alleen berichten worden geplaatst die betrekking hebben
op het wel en wee in onze gemeente of die gaan over activiteiten die in de
Stinskerk worden gehouden. Het doel van de zondagsbrief is dan ook de
betrokkenheid binnen de gemeente te vergroten door meer met elkaar te
communiceren. Het is belangrijk elkaar op de hoogte te houden van wat
er allemaal gebeurt binnen de gemeente!
Geertje de Graaf schrijft in de zondagsbrief wekelijks een stukje over lief
en leed in onze gemeente onder het kopje “meeleven”. Zij is
contactpersoon voor deze rubriek, kdegraaf@ziggo.nl / 038-4210188.
Met elkaar zijn wij de ogen en oren van onze wijk!
Kopij voor de zondagsbrief kunt u inleveren voor donderdag 17.00 uur in
ons postvak in de hal van de kerk of rechtstreeks via e-mail. De kopij dient
wel voorzien te zijn van een naam of contactpersoon zodat bij vragen over
het stukje altijd iemand benaderd kan worden.
Het rooster van de Zondagsbrief vindt u op www.stinskerk.nl, kopje
“Actueel – Rooster”.
De redactie van de Zondagsbrief is bereikbaar via
zondagsbrief@stinskerk.nl.
Contactpersoon is Ria Hollander, dick.ria@kpnmail.nl.
9.2 Kerkblad “Gaandeweg”
Het stedelijk kerkblad ‘Gaandeweg’, dat vijf keer per jaar verschijnt, geeft
informatie over beleid en werkwijze van de stedelijke organen en
commissies en over het werk in de verschillende wijkgemeenten van de
Protestantse Gemeente Zwolle en de Evangelisch Lutherse Gemeente.
Naast interessante artikelen geeft het blad informatie over activiteiten in
de wijkgemeentes, een overzicht van de kerkdiensten, collecten, bevat
het een overdenking en schrijven columnisten een beschouwing.
Proefnummers kunnen aangevraagd worden bij het kerkelijk bureau. Het
mailadres van de redactie is kerkbladgaandeweg@gmail.com.
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9.3 Website
Op www.stinskerk.nl is allerhande informatie over onze wijkgemeente te
vinden.
Voor vragen over of kopij voor de website kunt u terecht bij:
Hans Driezen, 06-44790950 / hdriezen@zonnet.nl of Rypke Paulusma,
038-422793 / rypmar@gmail.com.
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10 Visie en missie Stinskerk
“Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.”
(Lucas 17:19)
Visie
De Protestantse wijkgemeente rond de Stinskerk te Zwolle ziet het als
haar taak om God te dienen vanuit de genade en liefde die opklinkt uit het
Woord van God, de Bijbel. De gekruisigde én opgestane Heer heeft voor
iedere gelovige het leven mogelijk gemaakt in diepe verbondenheid met
God de Vader. Door de Heilige Geest ontvangen wij samen de kracht om
in navolging van de Here Jezus te leven. Door de Drie-eenheid van Vader,
Zoon en Geest te belijden kunnen wij als geloofsgemeenschap een
eenheid vormen.
Missie
Zo wil de Protestantse wijkgemeente rond de Stinskerk het kerkelijk leven
gestalte geven, door:
• zichtbaar en merkbaar aanwezig te zijn in de wijk, samenwerking te
zoeken met andere wijken of kerkgenootschappen in Zwolle West,
• de lamp Gods brandende te houden in wekelijkse erediensten,
• ook doordeweeks allerlei activiteiten te ontplooien,
• eigentijdse vormen te vinden waarin de inhoud van het evangelie
gedeeld kan worden,
• het groeien in geloof te bevorderen,
• om te zien naar elkaar en zo vreugden en zorgen te delen,
• te dienen daar waar geen helper is; in of buiten de kerk, dichtbij of
verder weg,
• open te staan voor een ieder die betrokken wil zijn, zonder
onderscheid naar afkomst of geaardheid,
• vanuit een eeuwenlange geloofstraditie hoop te putten voor de
toekomst.
De visie en missie van de Stinskerkgemeente zijn vastgesteld in de
vergadering van de kerkenraad van 3 juli 2017.
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11 Samenstelling Kerkenraad (september 2022)
Wijkpredikant:
Ds. G.C. van Rheenen
(Gerlof)

Bergen 9, Hattem
predikant@stinskerk.nl

038-3374368

Mackayware 90, Zwolle
kerkelijkwerker@stinskerk.nl

038-7851294

jcdankers@gmail.com

038-4215164 /
06-48857040

Scriba:
Dhr. J.W.A. Bosselaar
(Jan Willem)

scriba@stinskerk.nl

06 -10450516

Notulist:
Mevr. G. Groen-Buitenhuis
(Gerrie)

groenbuiten@gmail.com

Kerkelijk werker:
Dhr J. Knol (Jeroen)

Preses:
Dhr. J. Dankers (Jacco)

Kerkrentmeesters:
Dhr. W.J. Huls (Wilbert) –
voorzitter krm
Dhr. J. Kluinhaar (Jan)
penningmeester
Dhr. R. Paulusma (Rypke)
Dhr. G.J. Heldoorn
(Gerrit Jan)
Dhr. J. van de Kamp (Jaap)
Ouderlingen:
Dhr. G. Bargeman (Gerrit)
Mevr. M. Kamphof
(Mirjam)
Mevr. B. Lubbers- v.d. Belt
(Bianca) jeugdouderling

wilbert@huls.co

038-4233394

penningmeester@stinskerk.nl

038-4230423

rypmar@gmail.com
gjheldoorn@hotmail.com

06-24826647
06-36569013

Jaapvandekamp@gmail.com

038-4217934

gerrit.bargeman@home.nl
mirjamkamphof@gmail.com

038-4200 33
06-43701731

biancalubbers-

06 -57179983

vandenbelt@outlook.com
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Mevr. J.W. Schaapmanv.d. Vegte (Wilma)
Mevr. H. Wennemers- v.d.
Kolk (Erna)
Mevr. G. van Wijnen
(Gerrietta) jeugdouderling
Diakenen:
Dhr. G.J. Sollie (Gert-Jan)
Dhr. J.R. Bultman (Jan
Roelof)
Dhr. E. Koersen (Egbert)
Dhr. A.F. Mijnheer
(Freddy)
Dhr. G. Regtering (Gert)
Mevr. H. van Spijker-v.d.
Wetering (Henriet)

wschaapman@outlook.nl

06-45283862

erna.wennemers@gmail.com

06-40569901

gerrietta@hotmail.com

06-24500441

gertjansollie@hotmail.com

038-3557696
038-4235569

j.bultman4@kpnplanet.nl
info@koersen-export.nl
freddymijnheer@ziggo.nl
diaconie@stinskerk.nl
henrietvandewetering@
hotmail.com

038-3557607
06-21823649
038-8510459
06-28333602
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12 Contactgegevens Stinskerkgemeente Zwolle
Postadres:
Westenholterweg 19
8042 AE Zwolle
e-mail:
scriba@stinskerk.nl
website:
www.stinskerk.nl
Rekeningnummer van de wijkdiaconie:
IBAN: NL10 RBRB 0697 8780 90
Rekeningnummer van de wijkdiaconie:
IBAN: NL11 RBRB 0693 2974 41
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