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Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, 

datum/dag 
 

voorganger ouderling van 

dienst/lector/ 

organist 
6 januari 
Epifaniën  
 

Ds. M.E. Jonker Mirjam Heerema/ 
Johanna Wildeman/ 
Gea Hoven 

13 januari 
1e zondag na Epifaniën 
 

Ds. M.E. Jonker Elly van der Spek/ 
Marjette Zomer/ 
Gea Hoven  
 

20 januari 
2e zondag na Epifaniën 
Géén dienst in ELKZ! 

Pastor M.J. 
Dusseldorp/ 
Ds. I. Epema/ 
Ds. M.E. Jonker 

Jan Grisnich 
 

27 januari 
3e zondag na Epifaniën 
 

Ds. J. Woltinge Mirjam Heerema/ 
Marga Zwanenburg/ 
Gea Hoven 

3 februari 
4e zondag na Epifaniën 
 

Ds. M.E. Jonker Elly van der Spek/ 
Lolke Folkertsma/ 
Gea Hoven 
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Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur 

oppas 

0-4 jaar 

 

nevendienst 

4-12 jaar 
j=jongste, o=oudste kinderen 

andere informatie 
elke zondag is er koffie/thee/limonade  
na de dienst 
 

Marga 
Priscilla 

Hanneke (j) 
Christa (o) 

1e collecte: New born life 
2e collecte: ELGZ 
Nieuwjaarsconcert na kerktijd 

Jennifer 
Jip 

Petra (j) 
Bert (o) 
Micha (o) 

1e collecte: Inlia 
2e collecte: ELGZ 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers, 
m.m.v. de cantorij o.l.v. Gea Hoven 

Jaline 
Anna-Lies 

Esmeralda Oecumenische dienst in de 
Oosterkerk, aanvang 10.00 uur, viering 
Heilig Avondmaal 
 

Corrine 
Priscilla 

Ingrid (j) 
Chris (o) 
Jan (o) 

1e collecte: Versterk de kerk in het M-O 
2e collecte: Onderhoudsfonds 
 

Marga 
Gabrielle 

Ineke (j) 
Sipco (o) 

1e collecte: KIA (Bangladesh) 
2e collecte: ELGZ 
 

 
 

BIJ DE EREDIENSTEN   
 Op zondag 6 januari vieren we Driekoningen. De klassieke lezing die hoort 

bij deze zondag is Mattheus 2:1-12. Een feestelijke viering. En nadien een 
concert van cantorij die al 40 jaar zingend onderweg is, en de musici Karin 
Vrieling en Mariska van der Vaart. Iedereen hartelijk welkom.  

 Op zondag 13 januari is er afscheid en bevestiging van ambtsdragers. 
Gerrit Bril, Marga Konings en Saskia Post nemen afscheid. Truus Mulder en 
Jan Nauta worden bevestigd. Bijzonder om te zien dat mensen jarenlang 
zich in hebben gezet voor kerk en gemeente. En ook dat er nieuwe mensen 
zijn die de taak over willen nemen.  

 Zondag 20 januari is de oecumenische viering. Deze keer vieren we in de 
Oosterkerk, om 10.00 uur. De cantorij van de Oosterkerk verleent 
medewerking aan de dienst. Voorgangers zijn Marie-José Dusseldorp, 
Iemke Epema en Margo Jonker. Esmeralda Rietberg is betrokken bij de 
kindernevendienst van die zondag. Verderop in deze Flambouw leest u 
meer over het thema van deze dienst.  

 Zondag 27 januari gaat de ons bekende ds. Jan Woltinge voor. Elders in 
deze Flambouw vindt u een artikel van hem over deze dienst. 

Ds. Margo Jonker 
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UIT DE GEMEENTE 

 
Ingeschreven als lid  

 Dhr. B. Veldboom en mevr. H.E.J. Veldboom-van Hoving,  
Zwolle 

 
Verhuisd 

 Boaz Smits naar Eekwal 30B, 8011 LD Zwolle 

 Sterre ter Braak van Obrechtstraat 15B naar Obrechtstraat 5A,  8031 AG 
Zwolle 

 
 

‘Door goede machten  
trouw en stil omgeven,  

behoed, getroost,  
zo wonderlijk en klaar.’  

 
Dietrich Bonhoeffer, Liedboek 511 

 

SNEEUW 
et was zo’n mooie zondagmorgen. Misschien is het wel de enige in dit jaar. 
Maar die zondagmorgen was alles wit. Ik had het niet verwacht. Maar toen 
ik opstond zag ik het meteen, al was het nog aardedonker. In de nacht was 

de wereld anders geworden. Alles wit. Sneeuwwit. 
 
De wereld wit. Bomen waren ’s nachts bekleed met een wit laagje, gras bedekt 
door zachte sneeuw. De straten wit, de wereld stil. Er was iets gebeurd. Er was 
iets veranderd. Er was iets zichtbaar geworden, door de koude nacht. In de nacht 
was er geen regen gevallen, maar was de neerslag bevroren. In de morgen zie ik 
de betoverende wereld, waarin het licht anders binnenvalt – wit en glanzend, en 
koud en zacht. Het roept verwondering op. In het gewone van de winter, is 
opeens iets anders zichtbaar geworden.  
 
In de kerk waren bijzondere vieringen. Advent, met zijn verwachtende intensiteit 
en prachtige liederen. De tweede advent met de verbintenisviering van Maren 
Overbosch aan de gemeente – mooi om zo de gemeente in een breder verband 
te plaatsen. De Adventskransen van de diaconie die gemaakt werden, met als 
doel hulp voor de kerk en de mensen in Syrië. De koekjes en heerlijkheden die 
gebakken werden door kinderen voor het gemeentecentrum. De Adventsviering in 
de middag met de senioren. En dan uiteindelijk: kerstavond met krant en kribbe, 
en kerstmorgen met licht en nabijheid.  
 
Daarnaast tekende december zich door bijzondere bijeenkomsten in familiekring, 
of op het werk, met school, of gewoon in de stad of in het dorp. Misschien zocht je 
iemand op tijdens deze feestdagen. Of maakte je ze alleen door. Feestdagen, niet 
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altijd gemakkelijk, zeker niet als je alleen bent, of grote veranderingen door maakt 
in je leven vanwege ziekte, of scheiding, of wat je leven wel niet anders kan 
maken.  
 
Soms konden de dagen van december misschien ook een plotselinge glans 
kunnen krijgen. Doordat je trots bent op jezelf, dat je goed door de feestdagen 
heen bent gekomen, dat een bepaalde eenvoud je goed deed. Of dat je toch dat 
bezoek aflegde waar je tegenop zag.  
 
Januari. Dat wordt een andere, vaak stillere tijd. Geen feesten, geen extra’s, maar 
de gewone dag in het nieuwe jaar. Dat kan een opluchting zijn, geen opsmuk 
meer, overzichtelijkheid in huis, overzichtelijkheid in tijdsbesteding en geen grote 
verwachtingen meer. Wat blijft er dan van die gedachte van kerst over? Is het dan 
allemaal weer voorbij? Ook dat nabije van het kind, ook dat innige vertrouwde van 
nabijheid van God in goede en in kwade dagen? Is dan het goede wat in de 
decembertijd gevierd is achtergebleven, en moeten we zonder verder het nieuwe 
jaar in?  
 
Ik denk dat er wel iets blijft. Maar het is op een andere manier aanwezig. De 
geboorte van Jezus is een feest, dat gevierd wordt. Jaarlijks. Eenmalig. Maar de 
nabijheid is voor de gewone dag, als in januari. Soms wordt dat even zichtbaar. 
Als op een gewone dag een verlate nieuwjaarsgroet op de mat valt en je blij bent 
die te ontvangen. Of dat je een ander met een glimlach herkent in het vormgeven 
van de alledaagsheid in januari, of juist in het moeite hebben afscheid te nemen 
van de intensieve decembertijd.  
 
Dan is het of de wereld even wit is. En wordt duidelijk dat er meer aanwezig is dan 
wij kunnen zien. Ook in een stille, donkere tijd. De wereld bekleed met sneeuw in 
de morgen. Er is iets of iemand om ons heen, er is nabijheid en levenskracht, er is 
moed en trouw. Zowel van God als van anderen. En soms wordt dat zichtbaar. In 
de vroege morgen, als het gras bedekt is, witte sneeuw neergelegd in de donkere 
nacht. Om later weg te smelten.  
 
Dan ervaar je: Er is meer dan wij zien. Het leven is niet alleen. Het leven is door 
goede machten trouw en stil omgeven. Een gezegend Nieuwjaar toegewenst. 
Ds. Margo Jonker  
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IN MEMORIAM: OUD-ORGANIST HANS VAN DER BOOM 

Op 18 november 2018  is Hans Pieter van der Boom overleden. 
 
Toen onze jarenlange organist Marten Singer in de jaren tachtig ten gevolgd van 
een ongeval uitgeschakeld was, sprong Hans spontaan in. 
Opgegroeid in een meelevend Luthers gezin in Rotterdam was hij na zijn 
opleiding aan het Conservatorium aldaar en diverse functies elders directeur van 
de Stedelijke Muziekschool in Zwolle geworden. 
 
Marten Singer kon helaas niet meer terugkomen. Hans bood aan om hem op te 
volgen met afzien van de honorering volgens de gebruikelijke regelingen, op 
voorwaarde dat het ‘bespaarde’ besteed zou worden als begin van een fonds voor 
de totstandkoming van een toen dringend nodig nieuw orgel. De toenmalige 
kerkenraad en de gemeente als geheel namen de uitdaging uiterst actief aan: in 
drie (!) in plaats van de ingeschatte tien jaar kwam dankzij veler inzet en 
succesvolle acties het huidige Leeflangorgel tot stand, een onvergetelijk verhaal 
voor wie het beleefd hebben.   
 
Hans maakte de feestelijke ingebruikneming nog helemaal mee, maar vertrok al 
gauw naar Zeist om daar zijn laatste actieve jaren als directeur van de 
Streekmuziekschool te beleven. Jaap Dragt zou zijn opvolger worden als onze 
organist.  
 
Na mooie pensioenjaren in de Franse Provence keerden Hans en zijn vrouw 
(zangdocente) Inge Keemink een paar jaar geleden terug naar Nederland en 
vestigden zich in het Limburgse Gulpen. Na een ernstige ziekte van enkele 
maanden overleed Hans van der Boom op 78-jarige leeftijd. Wij gedenken hem en 
zijn enthousiaste inzet van destijds in diepe dankbaarheid. 
Ds. Hans Mudde 
 
 

KLOOSTERREIS 
anuit de kerk wordt een kloosterreis georganiseerd naar Egmond, het St. 
Liobaklooster. Het weekend vindt plaats van 8 tot en met 10 februari. De 
reis is zo goed als volgetekend. Dat is mooi.   

 
Op woensdagavond 9 januari is er een voorbereidende bijeenkomst, om 20.00 
uur in het gemeentecentrum. We hopen daar iedereen te ontmoeten.  
Ds. Margo Jonker 
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BLOK 3 LEERHUIS VAN START 
ent u op zoek naar theologische verdieping bij de zondagse 
lezingen?  In januari 2019 start het derde blok van het 
Leerhuis voor dit seizoen. Tijdens het Leerhuis wordt een 

lezing behandeld van de komende zondag. Iedere avond wordt 
ingeleid door een predikant.  Iedere keer staat op zichzelf. U 
kunt dus een keer komen, of vaker. 
 
Data blok 3: 15, 22, 29 januari en 12 februari 2019 
 
Aanvang: Vanaf 19.45 uur staat koffie en thee klaar. We starten om 20.00 uur in 
de Lutherse kerk (ingang Potgietersingel). Het Leerhuis duurt  tot 21.30 uur.  
Aanmelden en vragen: leerhuis@elkz.nl 
Kosten: Vrijwillige bijdrage voor de onkosten. 
 
Wij hopen u en jou bij één of meer bijeenkomsten van het leerhuis te mogen 
begroeten! 
 
 

WEEK VAN GEBED EN OECUMENISCHE VIERING 
echt voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid 
van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 
tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te 

zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in 
Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te 
houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt 
voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist 
gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit.   
 
In die Week van het Gebed, georganiseerd door de Raad van Kerken Nederland, 
vindt een oecumenische viering plaats. Op 20 januari is iedereen welkom om 
10.00 uur in de Oosterkerk aan de Bagijnesingel voor de oecumenische viering. 
  
 
De viering is voorbereid door voorgangers uit de Thomas a Kempisparochie, de 
Oosterkerk en de Lutherse Kerk. De cantorij uit de Oosterkerk onder leiding van 
Geeske Koopman-Ridderbos werkt mee aan de viering.   
Ds. Margo Jonker  
 
 

  

B 
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27 JANUARI: DE DERDE ZONDAG NA EPIFANIE 
it het Evangelie Lukas 4:14-21. 
De alternatieve lezing van De Eerste Dag is bijzonder: het boekje Ester. Dit 
boek wordt in Israël gelezen met Poerim; dat feest valt dit jaar op 21 maart. 

Het boek legt de razende waanzin bloot tegen alles wat Joods is. Dat ‘Joodse’ wil 
ik voor onze context verstaan als alles dat de weg van de HEER respecteert. 
 
Die waanzin is actueel, misschien wel meer dan vroeger. Het boek Ester 
mobiliseert alle krachten om staande te blijven. Vandaag, zondag 27 januari, 
lezen we Ester 3. Daar komt Haman ten tonele, nakomeling van Agag. Zo’n 
mededeling vraagt erom zorgvuldig en nauwkeurig te lezen en te onderzoeken – 
de plaats daarvoor is het Leerhuis. Op dinsdag 22 januari gaat het in dat 
Leerhuis dus over Ester 3. We hopen dat u daar ook een keer komt kijken. Het 
Leerhuis begint om 19.45 uur met koffie/thee en om 20.00 uur met Ester 3. En het 
duurt tot 21.30 uur. Alles in de Lutherse Kerk. Graag ook tot dan. 
Ds. Jan Woltinge 
 
 

ZWANENPAD 
andelen helpt, als je graag wilt denken, spreken, wilt 
overdenken of mediteren. We wandelen in stevig tempo 
ongeveer 6 kilometer, strak anderhalf uur, weer of geen 

weer. Er is ontmoeting, gesprek, stilte en er is altijd een 
gedachten om over na te denken tijdens het wandelen. Iedereen 
is welkom. Start is om 09.30 uur. Opgave moet niet, maar is wel 
fijn: margojonker@kpnplanet.nl. 

 Woensdag 30 januari, start bij Uitspanning Het Engelse Werk 
 Woensdag 27 februari, start bij parkeerplaats Westerveldse Berg, aan de 

achterkant bij de botenhaven.  
Ds. Margo Jonker 
 
 

VER-TELLEN 
anaf eind januari staat het getal in de aandacht: 1 kind geboren in een stal, 
3 wijzen uit het Oosten gearriveerd, Jezus 12 jaar geworden en in de 
tempel, en de 40-dagentijd in aantocht. En de cantorij die al 40 jaar de 

zingende gemeente ondersteunt. Zowel in de vieringen als daarbuiten om is er 
aandacht voor het getal en wat het getal vertelt. En misschien hebt u zelf ook wel 
een ‘lievelingsgetal’ en kunt u daarover vertellen. Op vier avonden is er in ieder 
geval een bijzondere bijeenkomst. U bent hartelijk welkom!  
 
Tellen en vertellen – over getallen in de Bijbel en stappen tellen in de kerk.  
Wat vertellen de getallen? Verschillende invalshoeken om te vertellen naar 
aanleiding van tellen en getallen. Alle bijeenkomsten vinden plaats in de Lutherse 
kerk en beginnen om 20.00 uur. 

U 

W 

V 
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Ds. Jaap Jonkmans, kenner van symbolen, begrippen, taal en 
theologie, neemt ons op woensdag 30 januari mee om 
getallen in de Bijbel te verkennen. En vooral: wat vertellen de 

getallen.   
 

Ds. Andreas Wöhle, predikant van de Lutherse Kerk in 
Amsterdam en voorzitter van de Lutherse Synode, spreekt op 
donderdag 7 februari over hoe verder te (ver)tellen in de 

kerk. Hoe kijken we terug op gezette stappen in de kerk, en vooral: 
hoe gaan we verder met kerk en geloof?  
 

Kees van Houten, docent muziektheorie aan het Brabants conservatorium te 
Tilburg, houdt op woensdag 13 februari een lezing ‘Bach en het getal’. 
Over de relatie van eeuwenoude muziek – kosmos – getal, zoals die zich 

sinds Pythagoras (‘Harmonie der Sferen’) tot in de Barok heeft ontwikkeld en 
uiteindelijk bij Johann Sebastian Bach zijn absolute hoogtepunt vindt. Met 
klinkende muziekvoorbeelden.  
 

Prof. dr. Hans Martin Kirn, hoogleraar aan de Protestantse Theologische 
Universiteit, waar de predikanten van de PKN worden opgeleid, neemt ons 
op woensdag 27 februari mee in Luthers theologie in beelden: ‘Beelden van 

Christus in de Reformatie’. 
Ds. Margo Jonker 
 
 

LUTHERREIS 
an 18 tot en met 22 maart gaat een grote groep van 20 mensen op reis naar 
Eisenach, Eisleben en Wittenberg. Een reis in de voetsporen van Luther, en 
nadenkend over de betekenis van zijn uitspraken over geloof en theologie 

voor ons eigen leven. Mocht u toch nog graag meegaan, neemt u dan contact op 
met Gilbert den Hertog of Margo Jonker. We gaan dan kijken of er mogelijkheden 
zijn.   
 
Op 28 februari is er om 19.30 uur een informatiebijeenkomst voor de Lutherreis, 
in het gemeentecentrum. Ds. Hans Mudde zal daar ook bij zijn en het 
reisprogramma zal uitgebreider aan de orde komen.   
 
De reis wordt georganiseerd door Gilbert den Hertog, Lolke Folkertsma 
(penningmeester) en Margo Jonker. We reizen zo goedkoop mogelijk en 
overnachten in eenvoudige gelegenheden. Maar de verhalen en gedachten zullen 
rijk zijn.   
Ds. Margo Jonker 
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AMNESTY INTERNATIONAL 
ondag 13 januari liggen er op iedere tafel in het 
gemeentecentrum weer drie dezelfde brieven 
om te ondertekenen. Schrijven helpt. Eén op de drie gevangenen voor wie 

geschreven is, krijgt een betere behandeling of wordt vrijgelaten! 

 Kirgizië: Gehandicapte vrouw strijdt voor gelijkwaardigheid.   
Gulzar Duishenova uit Kirgizië zet zich ervoor in dat vrouwen met een 
handicap gelijkwaardige toegang krijgen tot gezondheidszorg, werk en 
voorzieningen.  In 2002 werd Gulzar aangereden door een dronken 
automobilist. Sindsdien kan ze niet meer lopen. Al snel merkte ze dat je op 
ernstige problemen stuit als je in Kirgizië vrouw bent én gehandicapt. Het 
leidt tot discriminatie en praktische hindernissen. Dus besloot Gulzar tegen 
de ongelijke behandeling van mensen, en in het bijzonder vrouwen, met een 
handicap, te strijden. Gulzar komt sinds haar ongeluk de deur amper uit. 
Kirgizië is namelijk niet rolstoelvriendelijk. Ze voert vooral actie vanuit huis, 
via sociale media.  

 El Salvador: Opgepakt na ‘verdachte’ bevalling.    
De 20-jarige Imelda Cortez, die een lichte verstandelijke handicap heeft, 
werd vanaf haar twaalfde regelmatig verkracht door haar stiefvader. Ze werd 
zwanger van hem en beviel in 2017 onverwachts op een openbaar toilet. 
Tijdens haar bevalling begon ze hevig te bloeden en viel flauw. In het 
ziekenhuis werd ze opgepakt door de politie. Haar dochtertje werd levend 
gevonden. Ze wordt nu beschuldigd van poging tot moord omdat ze niet in 
het ziekenhuis beviel. Imelda kan nu 20 jaar gevangenisstraf krijgen voor 
poging tot moord.  In El Salvador worden vrouwen regelmatig vervolgd 
onder een strenge abortuswet voor moord met voorbedachten rade. 
Sommigen hadden complicaties tijdens de zwangerschap of kregen een 
miskraam of doodgeboren kindje.                                    

 Brazilie: Populaire politica vermoord.   
De 38-jarige politica Marielle Franco uit Brazilië zette zich onvermoeibaar in 
vóór mensenrechten en tégen politiegeweld. In maart 2018 werden zij en 
haar chauffeur vermoord terwijl ze na een debat met jonge, zwarte vrouwen 
op weg naar huis waren. Haar moord leek goed voorbereid: vijf 
bewakingscamera’s op de plaats waar ze met kogels werd doorzeefd, waren 
een dag eerder uitgeschakeld. Tienduizenden Brazilianen gingen de straat 
op na haar dood. Vooral arme zwarte Brazilianen rouwden. Als zwarte 
biseksuele vrouw uit een favela streed Marielle in het witte mannenbolwerk 
van de Braziliaanse politiek onvermoeibaar voor de rechten van armen, de 
Afro-Braziliaanse jeugd, vrouwen en LHBTI’s. Brazilië is een van de 
gevaarlijkste landen voor mensenrechtenactivisten. In 2017 werden er ten 
minste 58 activisten vermoord.  

Het schrijven van brieven en het zetten van een handtekening helpt om de 
mensenrechten te verbeteren. Graag uw medewerking!   
Everdien Sanderman  
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
Binnenkort ontvangt u van ons een vernieuwde brief waarbij 
wij u oproepen om ook dit jaar weer mee te doen met de 
Actie Kerkbalans. Samen met experts van het Landelijk 
Dienstencentrum hebben we gewerkt aan een vernieuwde 
aanpak. In het kort vertellen wij u wat er is veranderd: 

 U ontvangt, verspreid over het jaar, brieven waarin we 
parels benoemen. Een parel is iets wat we koesteren en waar we trots op zijn 
in onze gemeente. In januari vragen wij uw bijdrage voor Kerkbalans, in mei 
voor de diaconie en in het najaar voor een nader te bepalen doel.  

 De jeugd is onlosmakelijk met onze gemeente verbonden. Daarom vragen wij 
geen aparte bijdrage meer voor de jeugd. Uiteraard zorgen we dat er 
voldoende geld beschikbaar is voor jeugdactiviteiten. 

 Gespreid betalen blijft mogelijk, daarnaast kunt u vanaf 2019 de kerk een 
(doorlopende) machtiging geven om via automatische incasso uw bijdrage te 
laten incasseren. 

 Periodiek schenken bevelen wij, ook in 2019, van harte aan. 
Wij hopen op een succesvolle actie die een impuls zal geven aan onze inkomsten: 
geld dat nodig is om voor onze parels te zorgen! 
Uw kerkrentmeesters, Janke Geertsma, Cor Noorda en Bart Lip 
 
 

BEGROTING 2019 
In de kerkenraad van 4 december 2018 is de begroting voor 2019 van de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle besproken en vastgesteld. Wij geven u 
graag inzicht en publiceren daarom een samenvatting in deze Flambouw. Het 
wordt een spannend jaar: iedere bijdrage aan Kerkbalans en uw hulp bij het 
aandragen van huurders van het gemeentecentrum en de kerk is welkom en hard 
nodig! 
De kerkrentmeesters 
 
Begroting 2019 
2019 wordt een bijzonder uitdagend jaar in financieel opzicht. Twee belangrijke 
feiten maken dat er een negatief resultaat is begroot van  
€ 25.220, hetgeen fors lager is dan begroot voor 2018. Het eerste zijn lagere 
inkomsten uit Kerkbalans en de verhuur en het tweede zijn hogere kosten voor 
pastoraat. De kosten vanuit de PKN stijgen met verwachte CAO-verhogingen en 
de overgangsregeling voor kleine gemeenten is helaas sinds 2017 afgelopen. 
 
De kerkrentmeesters zullen 2019 gebruiken om te onderzoeken of de inkomsten 
geoptimaliseerd kunnen worden (onder andere de nieuwe Actie Kerkbalans en 
promoten van verhuur). Als dit niet of beperkt mogelijk blijkt te zijn zullen wij 
daarna goed naar het huidige uitgavepatroon moeten kijken. Verwacht wordt dat 
er € 130.370 nodig is aan uitgaven en dat er € 106.250 aan inkomsten zullen zijn. 
Dit is best ambitieus, omdat een groot deel van deze inkomsten bestaat uit 
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Kerkbalans (€ 65.000). Deze inkomsten hebben we voor 2019 naar beneden bij 
moeten stellen; voor 2018 was € 73.000 begroot. 
 
In deze begroting wordt uit voorzichtigheid alleen rekening gehouden met 
dividenden en niet met het koersresultaat uit beleggingen en obligaties, terwijl er 
per 30 september € 158.000 van het vermogen is ondergebracht in beleggingen 
en obligaties.  
 
De vermogenspositie per 30 september 2018 bedraagt € 410.000. Een deel 
hiervan is bestemd voor aanpassingen aan het gebouw (€ 138.000), een deel is 
bestemd voor algemene doeleinden (€ 263.000) en niet gerealiseerde 
koersresultaten. De gemeente is met deze reserve voldoende in staat om 
(beperkte) begrotingstekorten op te vangen. Tevens zijn de 
onderhoudsvoorzieningen voldoende van omvang. 
 

 
Baten 
Deze post bevat onder andere baten uit verhuuractiviteiten en inkomsten uit 
‘levend geld’. ´Levend geld´ is de samenvoeging van opbrengsten uit Kerkbalans, 
collecten en giften. Kerkbalans is de grootste uitdaging om te behalen en te 
verhogen; in 2019 starten wij met een vernieuwde aanpak van Kerkbalans, zoals 
u elders in deze Flambouw leest, wat hopelijk tot een stijging leidt.   
 

Realisatie Begroting Begroting

2017 2018 2019

baten

baten onroerende zaken 30.116          32.220               29.000            

rentebaten en dividenden 2.688            3.000                 2.250               

opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 654                -                      -                   

bijdragen levend geld 68.408          84.000               75.000            

subsidies en bijdragen 2.452            -                      -                   

totaal baten 104.318        119.220             106.250          

lasten
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 11.635          15.500               13.400            

lasten overige eigendommen en inventarissen -                 200                     200                  

afschrijvingen -                 -                      -                   

pastoraat 31.073          82.000               90.700            

lasten kerkdiensten, catechese, etc. 7.071            5.000                 4.750               

verplichtingen/bijdragen andere organen 6.232            6.300                 6.300               

salarissen 10.587          10.750               10.750            

kosten beheer en administratie 3.291            3.420                 3.420               

rentelasten/bankkosten 948                850                     850                  

totaal lasten 70.837          124.020             130.370          

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen 3.312-            1.100-                 1.100-               

onttrekkingen  aan fondsen en voorzieningen 851                1.000                 1.000               

streekgemeenten -                 -                      -                   

aandeel in lasten federatie -                 -                      -                   

overige lasten en baten 1.638-            1.500-                 1.000-               

totaal overig 4.099-            1.600-                 1.100-               

29.382          6.400-                 25.220-            
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Lasten 
De lasten kerkelijke gebouwen dalen iets in 2019. Voor pastoraat is 1 fulltime 
predikantsplaats begroot. De overgangsregeling voor kleine gemeenten in de 
PKN is per 31 december 2017 beëindigd, waardoor de ELG de volledige kosten 
van de predikantsplaats moet voldoen. Er is een forse stijging ten opzichte van 
2018, deels omdat in 2018 de lasten te laag zijn ingeschat en deels vanwege de 
verwachte CAO-stijgingen. De overige kostenposten zijn stabiel en vertonen geen 
specifieke ontwikkelingen.  
 
 

UIT DE KERKENRAAD 
De kerkenraad wenst u allen een gezond en gezegend 2019! 
Hieronder volgt een kort verslag van de laatste kerkenraadsvergadering in 2018, 
op 4 december. Het was tevens de laatste vergadering voor Gerrit Bril, Marga 
Konings en Saskia Post. Vanaf januari 2019 zullen Gerrit en Marga worden 
opgevolgd door Truus Mulder respectievelijk Jan Nauta. De vacature van 
jeugdouderling is helaas nog niet ingevuld. 
In deze vergadering kwamen onder meer de volgende zaken aan bod: 

 Als Lutherse gemeente hebben we ons aangemeld op de website Wijdekerk 
(www.wijdekerk.nl): een platform waar mensen uit de LHBT-gemeenschap 
terechtkunnen wanneer zij een gemeente zoeken waar zij zich thuis kunnen 
voelen. De kerkenraad ziet onze gemeente als een plek waar LHBT’ers als 
volwaardig gemeentelid kunnen meedoen.  Als zodanig is onze gemeente 
nu vindbaar op deze website. 

 Eind november hebben Gerrit Bril, Bart Lip en Elly van der Spek een 
evaluatiegesprek gevoerd met ds. Margo Jonker. Hierin is teruggekeken op 
haar eerste jaar als predikant in onze gemeente, maar ook is er 
vooruitgekeken naar het komende jaar en de zaken die Margo graag wil 
oppakken. Het was een positief gesprek, waarin van beide kanten is 
uitgesproken dat we blij zijn met de onderlinge samenwerking.  

 De begroting 2019 van de ELGZ is besproken en vastgesteld. De in 2018 
ingezette trend van teruglopende inkomsten zal zich in 2019 naar 
verwachting doorzetten. Elders in deze Flambouw leest u in een bericht van 
de kerkrentmeesters meer over de financiële situatie. De begroting 2019 
van de Diaconie is eveneens besproken en vastgesteld. 

 Het beleidsplan 2019-2023 is in deze vergadering goedgekeurd en zal op 
zondagmorgen 27 januari 2019 na de dienst in een korte 
gemeentevergadering aan de gemeente worden voorgelegd.  

Ook in 2019 is op de eerste zondag van de maand na de dienst een 
kerkenraadslid aanspreekbaar voor uw vragen, reacties of opmerkingen. 
Vanwege het nieuwjaarsconcert op 6 januari komt het ‘spreekuur’ in januari te 
vervallen. Maar laat u dat niet ervan weerhouden om kerkenraadsleden aan te 
spreken als u ergens mee zit, want dat kan natuurlijk altijd. 
Namens de kerkenraad,  

Elly van der Spek, secretaris 
  

http://www.wijdekerk.nl/
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PROJECT ‘VERSTERK DE KERK IN HET MIDDEN-OOSTEN’ 
Het nieuwe jaar is van start gegaan. Misschien gepaard met goede voornemens, 
hoopvol en gedreven om nu toch echt eens wat rustiger aan te doen, geduldiger 
te zijn, groener te leven, enzovoorts. Misschien met hoop en vrees; wat gaat het 
jaar brengen en hoe daar mee om te gaan? Als ik het moeilijk heb, ben ik geneigd 
te denken aan mensen die het zoveel moeilijker hebben. Niet dat wat ik ervaar er 
niet mag zijn of niets voorstelt, maar het biedt me een breder perspectief en het 
geeft mij de mogelijkheid om over de dingen heen te kijken. Soms is het fijn dat 
het even niet over mij gaat. Daarom graag uw en jouw aandacht voor de mensen 
die wij steunen via het Diaconale Project!  
 
Hieronder leest u een tekst van de website van Kerk in actie, die de actie 
‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten’ draagt. Het is de moeite waard de 
videoverslagen te bekijken waar mensen zelf aan het woord komen. We hopen 
ook komend jaar door middel van acties, voor en door de gemeente, een 
financiële bijdrage te kunnen leveren en zo anderen niet te vergeten in hun 
persoonlijke nood. Wat fijn om nog een tweede €1000,- over te kunnen 
overmaken! Hartelijk dank daarvoor! 
 
Meeleven, gebed en betrokkenheid   
Uw inzet en financiële steun is van groot belang voor de kerken in Syrië. Zij 
kunnen daarmee honderden gezinnen in nood ondersteunen. Maar minstens zo 
waardevol is uw medeleven en gebed. De kerk in Syrië lijdt. Christenen in het 
Midden-Oosten, ook in Syrië, voelen zich geroepen om getuigend en diaconaal 
aanwezig te zijn in de regio waar de kerk 2000 jaar geleden ontstond. Maar nu zij 
dagelijks leven onder een onderdrukkend regime, moeten vrezen voor 
extremistische groeperingen en hun kinderen niet kunnen voeden of zelfs zien 
sterven, vragen zij zich vertwijfeld af of ook zij niet moeten vluchten. Kerk in Actie 
onderhoudt direct contact met Syrische kerken en laat voortdurend weten dat 
kerken en christenen in Nederland meeleven en meebidden. Meer dan ooit 
hebben christenen in Syrië ons gebed, onze bemoediging en onze steun nodig. 
 
Kerk is één na grootste noodhulpverlener   
Kerken zijn na het Rode Kruis de grootste hulpverlener in Syrië. Syrië is voor 
hulporganisaties moeilijk toegankelijk: zij moeten van de overheid toegang krijgen 
tot de getroffen regio’s. Kerken hebben die barrière niet: zij zijn van oudsher 
aanwezig in gebieden die voor andere hulporganisaties niet altijd bereikbaar zijn. 
Ook zitten ze tot in de haarvaten van de samenleving. Kerken delen tot in de 
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verste uithoeken van het land voedselpakketten uit, helpen ontheemden bij het 
zoeken naar onderdak of werk en bieden vluchtelingkinderen onderwijs of 
psychologische hulp. 
 
Wat kunnen Syrische kerken met uw bijdrage doen? 
De Syrische Orthodoxe Kerk helpt: 

 600 gezinnen met (tijdelijk) onderdak 

 500 gezinnen met babyvoeding 

 2000 gezinnen met voedselpakketten 

 110 mensen met medicijnen of een operatie 
Het Grieks Orthodox Patriarchaat van Antiochië helpt: 

 300 gezinnen met een financiële bijdrage, zodat zij zelf voedsel of 
medicijnen, kunnen kopen 

Mogen we ook dit jaar op jouw en uw inzet rekenen? Schrijf je in voor een 
activiteit of zet door middel van je eigen talenten een actie in gang! Zie ook de 
nieuwsbrieven en de activiteitenagenda. 
Vriendelijke groet, namens de werkgroep van het diaconale project ‘Versterk de 
Kerk in het Midden-Oosten’,   
Mirjam Heerema  
 
 

DIACONALE COLLECTES   

 
New born Life 
Op zondag 6  januari wordt er gecollecteerd 
voor de Stichting New born Life. Deze stichting 
wil pas bevallen Afrikaanse vrouwen, die lijden 
aan specifieke aandoeningen na de bevalling, een nieuwe kans bieden.  In de 
meeste gevallen wordt een vrouw met zulke aandoeningen verstoten. Zelfdoding 
komt veel voor onder deze vrouwen, omdat ze het “er niet meer bij horen” niet 
langer kunnen verdragen. De organisatie Mercy Ships verleent hulp aan 
bovengenoemde vrouwen door middel van een hersteloperatie en biedt 
begeleiding op sociaal en maatschappelijk terrein, zodat een nieuwe start kan 
worden gemaakt.  
 
Stichting INLIA 
De diaconie collecteert op zondag 13 januari voor de 
Stichting INLIA. Het Internationaal Netwerk van Lokale 
Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers is een organisatie die zich inzet voor 
het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. INLIA is voortgekomen uit de 
betrokkenheid van lokale geloofsgemeenschappen bij het lot van asielzoekers in 
nood. Aan met uitzetting naar hun land van herkomst bedreigde asielzoekers 
verleenden zij  diverse vormen van ondersteuning, variërend van hulp bij 
terugkeer tot en met een dialoog met de verantwoordelijke autoriteiten, om tot een 
voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. 
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Oecumenische viering 
Op zondag 20 januari is er een oecumenische viering in de Oosterkerk. Het 
collectedoel aldaar zal worden gevolgd. 
 
Diaconaal project 
Op zondag 27 januari collecteert de diaconie voor het diaconaal project ‘Versterk 
de kerk in het Midden-Oosten’. De kerken in het Midden-Oosten hebben het 
moeilijk: Aanslagen, burgeroorlog, vluchtelingen, armoede. We worden er via de 
media wekelijks mee geconfronteerd. Daarom vraagt Kerk in Actie aandacht voor 
kerken in nood in het Midden-Oosten. De kerk in het Midden-Oosten houdt haar 
deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten, onderdak en onderwijs. 
Het voordeel van plaatselijke kerken is dat ze deel uitmaken van de samenleving 
waar hulp nodig is.  Ze delen wat ze hebben. Ons gebed en onze steun zijn hard 
nodig, zodat zij volhouden.   
 
De opbrengst voor het project loopt momenteel richting de € 3.000,-. We hebben 
onlangs een tweede afdracht gedaan richting de organisatie. 
 
Onderhoudsfonds 
De tweede collecte op zondag 27 januari is bestemd voor het Onderhoudsfonds. 
 
KIA (Bangladesh) 
Op zondag 3 februari is de diaconale collecte bestemd 
voor diverse water projecten in Bangladesh. In 
Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta 
gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven 
miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen 
vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en 
wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Kerk in Actie 
vraagt uw steun om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken 
kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen 
per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die 
goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na 
overstromingen. 
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WAT DE GODS KISTE ZOU KUNNEN VERTELLEN 
n Flambouw 10/2018 heeft u kunnen lezen over de kennismaking van Lucie 
Engberts met de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle. Dit verhaal is een 
vervolg daarop.  

 
Ik bleef komen. Na een tijdje viel mij de houten kist in de hal op. 
Ik bekeek haar goed en zag dat het jaartal 1647 erop stond. En ‘Gods Kiste der 
Lutterschen gemeenten tot Swolle’. Ineens dacht ik: "Wat zou deze kist 
allemaal niet kunnen vertellen, wanneer hij zou kunnen spreken?" Iedere zondag 
stond er een tuiltje bloemen op de oude kist, dat met liefde en aandacht was 
neergezet. Het schilderij erboven hing er nog niet. 
 
Ik betrad de kerkruimte en mij viel het met zorg gerangschikte boeket bloemen op 
dat op de witte altaartafel stond. (Later vernam ik dat Jaap Meijer vanaf 1967 
wekelijks voor de bloemen zorgde. Hij zou het tot zijn dood blijven doen.) Links 
van de altaartafel stond het glazen doopvont met gietijzeren onderstel. Het licht 
van de ramen van de Koestraat straalde door het doopvont heen. Ds.Evelein 
vertelde mij eens dat een enkele keer bij de doop, wanneer de zonnestralen 
krachtig genoeg waren, hij de regenboog had gezien in het water.  
 
Mijn ogen gingen terug naar de altaartafel waar in het midden het donkerhouten 
kruis met zilveren beslag stond (gemaakt door de kunstenaar Han Prins). Links en 
rechts ervan de zilveren kandelaren. Het licht van de kaarsen viel op het zilver. 
Het straalde... 
Dit hele liturgisch centrum dat in 1967 tot stand was gekomen, symboliseerde 
voor mij het Paasevangelie. Het leven was sterker dan de dood. Het licht had de 
duisternis overwonnen. Het raakte mij diep, zonder dat er een woord gezegd was.
  
Lucie Engberts 
 
 

 

  

I 
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GODSKENNIS, ZELFKENNIS EN EVENWICHT 
oe komen mensen aan kennis van God? In de christelijke traditie geldt de 
Bijbel als de bron van godskennis, zo niet de enige dan toch de 
voornaamste. Daarnaast wordt vooral in de katholieke en de calvinistische 

traditie het ‘boek der natuur’ als een getuigenis van Gods werk genoemd. 
 
Bijbel en natuur 
Al vijf eeuwen lang dringt de wetenschap steeds verder in de natuur door. 
Intussen sleept zich een vruchteloos debat voort over de vraag of geloof in God 
zich verdraagt met natuurwetten. De afgelopen jaar gestorven Stephen Hawking 
betoogt in zijn laatste boek nog met een zekere hartstocht dat natuurwetten ook 
zonder God functioneren en dat daarom God niet bestaat. Alsof de Bijbelse God 
een hoeder van natuurwetten zou zijn! 
 
Als protestantse bioloog houd ik me intensief bezig met zowel de Bijbel als met de 
levende natuur. Van beide valt veel te leren, maar daarvoor moet je zorgvuldig 
waarnemen (lezen) en je geest blijven openstellen voor nieuw inzicht. Van 
Martinus Nijhoff is de regel ‘Lees maar, er staat niet wat er staat’. Zodra je denkt 
het wel te weten, moet er een belletje gaan rinkelen. Dat geldt zowel in het geloof 
als in de wetenschap. 
 
Zelfkennis 
Voor mij is de natuur een bron van zelfkennis. Vooral bestudering van het gedrag 
van warmbloedige dieren zoals zoogdieren en vogels is van cruciaal belang voor 
de kijk van mensen op zichzelf. Heel speciaal geldt dat voor de primatologie, de 
tak van wetenschap die mensen vergelijkt met hun naaste verwanten, de 
mensapen. Hun gedrag maakt duidelijk dat mensen minder uniek zijn dan ze 
geneigd zijn te denken.   
 
Een primatoloog met wereldfaam is de Nederlands-Amerikaanse onderzoeker 
Frans de Waal. Ieder die meer wil weten over de wortels van onze eigen soort, 
kan ik zijn boeken aanraden. Zijn favoriete mensaap is de bonobo, een slanke 
verwant van de chimpansee waarvan er nog maar zo’n 20.000 leven in dichte 
wouden aan de zuidkant van de Congo-rivier. 
Ondanks hun nauwe verwantschap tonen bonobo’s en chimpansees in veel 
opzichten contrasterend gedrag. Bij chimpansees zijn de mannen de baas, bij 
bonobo’s de vrouwen. Chimpansees vechten, moordlust is hun niet vreemd, maar 
ze kunnen ook conflicten oplossen. Bonobo’s zijn de hippies onder de mensapen, 
om de haverklap aan het knuffelen, en het zijn typische conflictmijders. Mensen 
verenigen al die goede en slechte impulsen in zich. Hun opdracht is ze met elkaar 
in evenwicht te brengen, voordat de aarde onder het gewicht van mensen bezwijkt 
– met onze naaste verwanten de mensapen als eerstvolgende slachtoffers.  
 
  

H 
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Evenwicht 
Niet alleen in de biologie, ook in andere natuurwetenschappen is evenwicht een 
kernbegrip. Zonder evenwicht zijn zonnestelsels, planeten en het leven 
ondenkbaar. Opmerkelijk genoeg kom je dit woord in de Bijbel en in kerkliederen 
zelden of niet tegen. Het enige voorbeeld dat me te binnen schiet, staat in Willem 
Barnards gezang ‘Met de boom des levens’: 
 

‘Laten wij God loven, leven in het licht, 
onze val te boven in een evenwicht.’ 

 
Groeiend evenwicht is wat ik ons voor 2019 wil toewensen. 
Eddy Weeda 
 
 

LUTHERSE WERKWEEK VOOR KERKMUZIEK: JULI 2019 
e Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek organiseert van 
zondagmiddag 21 juli tot en met zaterdag 27 juli 2019 haar 
jaarlijkse Werkweek voor Kerkmuziek in Huize Elisabeth van de 

zusters Franciscanessen in Denekamp. Dit jaar is het de 69e editie. 
 
Ook dit jaar is het mogelijk om, naast deelname aan de volledige week, 
halverwege de week (op woensdag 24 juli) in te stromen om deel te nemen aan 
de repetities van een Kleinkoor. Dit koor zal bestaan uit mensen die een zeer 
ruime ervaring hebben in het zingen in een kamerkoor en die vooraf de 
bladmuziek ingestudeerd moeten hebben, zodat op de repetities direct aandacht 
kan worden besteed aan de muzikale afwerking. Voor dit Kleinkoor zullen vooraf 
op twee zaterdagen in mei (4 of 11 mei in de Lutherse Kerk in Utrecht) stemtesten 
afgenomen worden door de dirigenten Hans Jansen en Els Hermanides (indien bij 
de dirigenten de stem niet bekend is). Tijdens de week zullen zowel aparte als 
gemeenschappelijke repetities zijn.  
 
Op zondagavond 21 juli zal het grote Weekkoor medewerking verlenen aan de 
dienst in de kapel in Denekamp.  
 
Tijdens het slotconcert op zaterdag 27 juli in de Dorpskerk in Wilp wordt 
dubbelkorige muziek uitgevoerd door beide koren samen en apart van elkaar. 
Muziek van onder anderen Heinrich Schütz,  Henry Purcell, Dietrich Buxtehude, 
Georg Philipp Telemann, Siegfried Reda en Ernst Pepping zal op het programma 
staan.  
 
Deelnemersprijzen voor het grote koor (gehele week) zijn € 590,- voor een 
eenpersoonskamer en € 525,- voor een tweepersoonskamer.  
 

D 
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Voor de zangers die vanaf woensdag meezingen in  het Kleinkoor € 295,- 
(eenpersoonskamer) en € 265,- (tweepersoonskamer).Voor jongeren zonder 
regulier inkomen € 265,- (hele week) en € 135,- (vanaf woensdag).  
 
Meer informatie en aanmelden: www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl of via 
ineke3110@gmail.com. Aanmelden is mogelijk tot 30 juni 2019. 
 
Namens de Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek, 
Hans Jansen 
 
 

KERSTPREEK VAN LUTHER 
nderstaande preek van Luther over Kerst is overgenomen uit 
Nieuwsbrief 3 (december 2018)  van de Kooiman-Boendermaker-
Luther Stichting.  Kerstfeest is weliswaar voorbij, maar we zitten nog 

volop in de Epifanie.  
Jan Grisnich  
 
Joop Boendermaker stuurde met kerst altijd een ‘kerstgroet’ rond aan zijn 
theologenvrienden. Hieronder de kerstgroet van 2016. Een stuk uit een preek van 
Luther. Best pittig misschien voor niet-theologen, maar deze zin is niet moeilijk te 
begrijpen: ‘Je moet Christus vinden in de doeken. Had Hij geweten dat het beter 
was hem onder de engelen te zoeken, dan had Hij ons dat wel gezegd. Voor de 
ware vreugde moet je naar beneden’ (…). 
 

Kerstmorgen 1527, Stadtkirche, Wittenberg 

Lucas 2,10: En de engel zei tot hen --- 
Het Evangelie wordt de herders verkondigd door het woord. Daar moet je goed 
aan vasthouden tegen de geestdrijvers die de Heilige Geest willen hebben 
(fressen…!) zonder het woord. Die herders, hoewel ze eerlijk en goed zijn, zo 
horen ze het toch niet rechtstreeks van de Heilige Geest zoals die ‘geesten’ bij 
ons die het uiterlijke woord verwerpen.  
 
Kijk naar die herders! Goede mensen als ze zijn, ervaren ze het toch door het 
uiterlijke woord zoals ook Cornelius (Hand. 10). Daar gaat het immers zo: 
Cornelius had de Heilige Geest, maar hij kende Christus nog niet als zijn Heiland, 
Petrus moest erbij gehaald worden en het hem zeggen door het uiterlijke woord. 
 
En toch verheffen die ‘geesten’ zich en zeggen, dat je eerst de Heilige Geest moet 
hebben, maar wie in het Evangelie verder wil komen, die moet niet meegaan met 
die geestmensen die het uiterlijke woord verwerpen. Die hebben niet ervaren wat 
het evangelie is en kan, ik heb daarvan meer ervaren dan zij. 
 
Blijf erbij hoe Hij zichzelf aan ons bekend heeft gemaakt. Want de duivel is er 
altijd mee bezig ons Christus af te beelden zoals Hij zichzelf niet bekend heeft 
gemaakt, en zoals de leugengeesten Hem maar proberen te vinden boven de 

O 

http://www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/
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wolken. Ik heb dat ook geprobeerd, maar dat is beenbrekerij (ich bin auch auf 
dieser Treppe gewest, ich hab aber ein Bein dabei gebrochen). 
 
Je moet Christus vinden in de doeken. Had Hij geweten dat het beter was hem 
onder de engelen te zoeken, dan had Hij ons dat wel gezegd. Voor de ware 
vreugde moet je naar beneden, daar vind je dat kind dat je Schepper is en daar 
voor jou in de kribbe ligt. En dan zegt je hart: ik wil bij dat kind blijven, zoals het 
drinkt, gebaad wordt en sterft. Want als die man weg is die nu vandaag 
verkondigd wordt, dan ben je verloren, hoe je ook zoekt. Zoek bij de engelen, 
zoek bij Rome, je vindt er niets. En dus belijdt ieder die in deze ‘school’ is 
geweest: 
 

‘Er is geen vreugde dan in dit kind. Is dat kind weg, dan is er alleen de hoge 
Majesteit en die is een schrik voor je, maar geloof de engelen en je bent 
zalig.’ 

 
Zo groot is dit licht, mijn Heiland, dat ik kan zeggen: Maria, dit is jouw kind niet, jij 
hebt het niet gebaard voor jezelf, maar voor mij. Je bent wel zijn moeder, draagt 
het in je armen, wikkelt het in doeken, je hebt het in je moederschoot gedragen, 
maar voor mij is er nog een grotere eer dan die van het moederschap: Jij hebt een 
schat die ook mij toebehoort, dat mag mijn eer zijn en ik ken niemand die mij zo 
kan helpen als degene die jij op schoot hebt. 
 
Alles kan donker worden, behalve dit kind en dan verstaan wij alleen nog maar 
deze engelenpreek: 
‘Ik verkondig u grote vreugde.’ 
M. Luther 
 
 

DIENSTEN GROTE KERK 
anaf 6 januari, Driekoningen, krijgen de vieringen klank en 
kleur in de intieme ruimte van het Hoogkoor, vanwege de 
verbouw van de kerk die enige maanden zal duren.                                                                           

Van Driekoningen tot Pasen toe lezen we in elke viering uit het 
Johannesevangelie. 

 6 januari: Michaelsviering, vesper, liturgen Els Rademaker-Vos en Robert 
Kanning 

 13 januari: Taizéviering  

 20 januari: Michaelsviering, vesper, liturg ds. Nelleke Eijgenraam 

 27 januari: Michaelsviering met medewerking van de Michaelscantorij, 
liturgen ds. Harm Bousema en Margrieta de Boer   

Meer informatie over de vieringen:  
www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen.  
 
 

V 

http://www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen
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6 JANUARI 2019, 19.00 u. 

INTERRELIGIEUZE 

VIERING VOOR VREDE 

Pelgrimage 
Op weg gaan, op weg geroepen worden – in de interreligieuze 

vredesviering van 2019 komt dat aan de orde.  

De drie Abrahamitische godsdiensten, Islam, Jodendom en 

Christendom zoeken elkaar op in hun verlangen naar vrede. Het 

thema is dit jaar Pelgrimage. Alle drie de godsdiensten kennen de 

pelgrimage, het gaan van een weg waarop bezinning op geloof en 

leven aan de orde is: ‘Waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe, en 

op welke wijze verbind ik mij met mensen om mij heen en met 

God?’ 

Vanwege uitzien naar vrede zijn we bij elkaar. Vrede voor de weg 

die mensen door het leven hebben te gaan. En dat er een samen 

optrekken is – in vrede. Wereldwijd. 

 

 

Pelgrimage 

Jodendom  

Verbinding  

en ontmoeting 

 

Jodendom, Islam  

en Christendom 

sa  

Met elkaar 

optrekken in  

leven en werk  

voor de wereld 

340 

6 januari 2019 

19.00 uur 

Ulu Moskee 

Gombertstraat 

340 

 
 

EEN JAARLIJKSE 

ACTIVITEIT VAN 

SLAG 
Samen Leven  

Anders Geloven 
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FLAMBOUW FEBRUARI 2019 
Kopijdatum: Dinsdag 22 januari 2019  

Verschijning: Zondag 3 februari 2019  

 

 

AGENDA 
Alle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld. Over bijna 
alle activiteiten vindt u elders in deze (of de vorige) Flambouw meer informatie. 
 

Datum Tijd Activiteit 

Maandag 20.00 -
22.00 

Cantorij (niet tijdens schoolvakanties) 

Eerste 
zondag van 
de maand 

Na 
kerktijd 

Inloopspreekuur kerkenraad 

Huis van gebed bij Zitha van Breet, Lassuslaan 68, welkom na 
afspraak. 

Zo 6 jan. 16.30 Michaelsviering, Grote Kerk 

Zo 6 jan. 19.00 Interreligieuze vredesviering, Ulu Moskee 

Di 8 jan. 13.30 Oec. gespreksgroep ‘Het verhaal gaat’ 

Di 8 jan. 19.30 Leren van Luther 

Wo 9 jan. 09.45 Oec. gespreksgroep ‘Als vrouwen aan het 
woord komen’ 

Wo 9 jan. 20.00 Voorbereiding kloosterweekend 

Zo 13 jan.  11.00 Brieven ondertekenen Amnesty International 

Zo 13 jan. 16.30 Taizéviering, Grote Kerk 

Di 15 jan. 20.00 Leerhuis 

Wo 16 jan. 19.30 Kerkenraadsvergadering 

Do 17 jan. 18.00 Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan 

Zo 20 jan. 16.30 Michaelsviering, Grote Kerk 

Di 22 jan. 20.00 Leerhuis 

Zo 27 jan. 11.00 Korte gemeentevergadering over beleidsplan 

Zo 27 jan. 11.00 Wereldwinkelverkoop 

Zo 27 jan. 16.30 Michaelsviering, Grote Kerk 

Di 29 jan. 20.00 Leerhuis 

Wo 30 jan. 09.30 Zwanenpad, Uitspanning Het Engelse Werk 

Wo 30 jan. 20.00 Bijeenkomst over getallen in de Bijbel 

Do 7 feb. 20.00 Bijeenkomst over getallen in de Bijbel 

Di 12 feb. 20.00 Leerhuis 

Wo 13 feb. 20.00 Bijeenkomst over getallen in de Bijbel 

Wo 27 feb. 09.30 Zwanenpad, parkeerplek Westerveldse Berg 

Wo 27 feb. 20.00 Bijeenkomst over getallen in de Bijbel 

Do 28 feb. 19.30 Informatiebijeenkomst Lutherreis 
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CONTACT 
Kerk Adres : Koestraat 2-4, 8011 NK Zwolle, tel. (038) 4217237 
 E-mail : info@elkz.nl  
 Website : www.elkz.nl   
 Facebook : www.facebook.com/LutherseGemeenteZwolle  
 ING Bank : NL81 INGB 0000850125 t.n.v. Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle 
 Triodos Bank : NL13 TRIO 0198527764 t.n.v. Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle 

Predikant  : ds. M.E. Jonker, Zwolle, 
   

De Flambouw verschijnt 11x per jaar en kost € 15,00 per jaar, maar is gratis 
voor leden die aan Kerkbalans bijdragen. De Flambouw is ook online te lezen 
via onze site: www.elkz.nl . Hier vindt u tevens ons privacyreglement. 

  
 

De Flambouw biedt ruimte aan inhoudelijke discussie van gemeenteleden. Bijdragen, mits niet 
anoniem, worden na beoordeling door de redactie geplaatst. Deze bijdragen verwoorden niet de 
mening van de kerkenraad of Lutherse kerk. 

http://www.elkz.nl/
http://www.facebook.com/LutherseGemeenteZwolle
http://www.elkz.nl/

