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Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, 

datum/dag 
 

voorganger ouderling van 

dienst/lector/ 

organist 
3 februari 
4e zondag na Epifaniën 
 

Ds. M.E. Jonker Jan Grisnich/ 
Henny Haverkamp/ 
Toon Hagen 

10 februari 
Laatste zondag na Epifaniën 

Ds. N. Eygenraam Elly van der Spek/ 
Lolke Folkertsma/ 
Toon Hagen 

17 februari 
Septuagesima 
 

Ds. W. Tinga Mirjam Heerema/ 
Marga Konings/ 
Toon Hagen 

24 februari 
Sexagesima 
 

Ds. T.K. van Dam Truus Mulder/ 
Marjette Zomer/ 
Tia Deij 

3 maart 
Quinquagesima 
 

Ds. M.E. Jonker Jan Nauta/ 
Johanna Wildeman/ 
Toon Hagen/Bart Lip 
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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 
Gabrielle 

Ineke (j) 
Sipco (o) 

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

Jennifer 
Anna-Lies 
 

Christa (j) 
Bert (o) 

1e collecte: Zonnesteen 
2e collecte: ELGZ 
 

Jaline 
Priscilla 
 

Hanneke (j) 
Micha (o) 

1e collecte: Kledingbank 
2e collecte: ELGZ 
 

Marga 
Jip 
 

Petra (j) 
Chris (o) 

1e collecte: Amnesty International 
2e collecte: Jeugdwerk 
Viering Heilig Avondmaal 

Corrine 
Gabrielle 
 

Ingrid (j) 
 

1e collecte: Stichting Voor Elkaar  
2e collecte: ELGZ 
M.m.v. de cantorij 

 
 

BIJ DE EREDIENSTEN   
 Op zondag 3 februari, zondag van het Werelddiaconaat, is een viering met 

Margo Jonker. Na de viering gaan Saskia en Margo met kinderen en tieners 
naar de Synagoge: kennismaken met de gemeenschap die daar bijeenkomt, 
een traditie waar we zo mee verbonden zijn – onze wortels liggen in de 
Joodse traditie.  

 Op zondag 10 februari gaat ds. Nelleke Eygenraam voor, predikant in de 
Adventskerk te Zwolle, en ook bekend met de gemeente. In dat weekend is 
een groep gemeenteleden van de Lutherse Kerk en van andere gemeenten 
hier in de stad naar  het St. Liobaklooster in Egmond, onder leiding van 
Christa van Stappen en Margo Jonker.  

 Op zondag 17 februari gaat ds. W. Tinga voor.  

 Op zondag 24 februari gaat de ons zeer vertrouwde ds. Chica van Dam 
voor. We vieren dan samen het Heilig Avondmaal.  

 Op zondag 3 maart gaat ds. Margo Jonker voor. In een feestelijke viering, 
waarin de cantorij meezingt en vele anderen, ronden we het  (ver)tellen af.  

Ds. Margo Jonker 
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UIT DE GEMEENTE 

 
Overleden 

 Op 5 december 2018: mevrouw Hendrika Knol, op 88-jarige leeftijd 

 Op 4 januari 2019: de heer Albert Reurekas; ook hij was 88 jaar 
We geloven dat ze in Gods vrede zijn opgenomen. 
 
Ingeschreven 

 Mevr. A. Koetsier met Merle en Tije,               Zwolle 
 
Verhuisd 

 Dhr. N. de Jong van Zuidwolde naar                          Hoogeveen 

 Dhr. R. van de Werf van Ommen naar                 Zwolle 

 Mark Kappel naar               Zwolle 
 
 

SNEEUWWIT (II) 
n weer is de wereld wit. Op een gewone dinsdag in januari is de wereld in de 
loop van de dag wit geworden. De vlokken zijn niet heel dik, maar het 
sneeuwt lang genoeg om een dik 

pak neer te leggen over de stad. Mooi is 
dat. Het licht is anders. Het geluid is 
anders. En er lijkt een ander ritme over 
de stad te vallen. Rond het avondeten 
hoor ik kinderstemmen die in het donker 
in de sneeuw aan het spelen zijn. 
Sneeuwpoppen en 
sneeuwballengevecht.  
 
Ikzelf moet in de avond op pad. Met de 
fiets. Mijn banden maken diepe sporen door de sneeuw. De straat is nog wit van 
platgereden sneeuw, al zijn de strooiauto’s al wel langs geweest. Ik denk aan mijn 
tante, die geen stap buiten de deur zal zetten, gelukkig – bang om te vallen met 
deze gladheid: “Heeft ze brood genoeg in huis?” 
 
Op het fietspad is de sneeuw vers wit, en laat ik een duidelijk spoor na. De fietser 
voor mij heeft dat ook gedaan. Verder is de sneeuw vers. Nieuw. Onbetreden. Tot 
verder op iemand een hond uitlaat en sporen achterlaat. Weer verderop lopen 
verschillende mensen door de sneeuw. Een avondommetje Agnietenberg, 
uitgedaagd door die mooie witte laag en het heerlijke koude weer. Allemaal 
voetstappen in de sneeuw. 
 
Als ik later op de avond terugfiets is van mijn eigen spoor niets meer te zien. Ook 
niet van die voetstappen in de sneeuw. Een nieuwe laag heeft zich eroverheen 
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gelegd en mijn fiets maakt een nog dieper spoor in sneeuw.  
 
Zo bijzonder dat de wereld nieuw kan zijn. Een witte laag, van onbetreden sneeuw 
ligt er als een deken over heen. Het lijkt te vertellen, dat dat kan, dat er een 
mogelijkheid in het leven is gelegd om onbetreden grond te betreden. En zelfs, 
dat als grond betreden was, soms modderig, vies, onoverzichtelijk, hard – dat er 
een zachte laag op gelegd kan worden. Dat er nu dan even een ander geluid, en 
ander licht en een nieuw levensritme over mijn leven heen gelegd wordt. Wit en 
fris en zacht. En zo anders dan ik mij in de alledaagsheid voor kan stellen. Zo’n 
sneeuwwitte avond – voor mij even van God gegeven.  
Ds. Margo Jonker 
 
 

KERKBALANS 
alverwege de maand januari ontving u de brief van 
Kerkbalans. Het is de actie ten behoeve van het geld 
dat nodig is voor al ons gemeentewerk, voor een 

levende en levendige Lutherse gemeente. De kerkenraad 
hoopt van harte dat u de brief met aandacht leest en een bij 
u passend antwoord geeft. Hoe dan ook bedankt voor de 
bereidheid om te geven voor het werk in uw kerk!  
Ds. Margo Jonker 
 
 

VERSPREIDING VAN DE FLAMBOUW 

ele jaren heeft Coen Michel het verspreiden van de Flambouw verzorgd. 
Zeer secuur hield hij de actualiteit van de adressen in de gaten en hij kent 
de gemeenteleden als geen ander. Samen met Eef brachten ze trouw 

iedere maand de Flambouw bij de bezorgers. Zo vormden ze een team. Helaas 
moet Coen er nu door ernstige gezondheidsproblemen mee stoppen. Voorlopig 
zullen wij de distributie verzorgen en we gaan op zoek naar iemand die deze taak 
kan overnemen.  
 
Veel gemeenteleden die buiten Zwolle wonen krijgen de Flambouw toegestuurd. 
Maar ook zijn er adressen in Zwolle die de Flambouw per post ontvangen omdat 
er in die wijk geen bezorger is. We hebben besloten om de eerste zondag na 
verschijning de Flambouw met postadressen in het gemeentecentrum te leggen. 
Eenieder die in de dienst is kan dan de eigen Flambouw meenemen en misschien 
dat u ook kunt kijken of er nog adressen bij u in de buurt zijn die u zou willen 
bezorgen. Dat scheelt de nodige portokosten. Wordt de Flambouw niet vanuit de 
kerk meegenomen, dan wordt deze alsnog via de post verstuurd. De bezorging 
aan huis zoals die nu is verandert niet. 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
Cor Noorda en Janke Geertsma 
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SCHOONMAKERS GEVRAAGD 
edere week is er een schoonmaakploeg actief in het kerkgebouw. Deze kan 
dringend hulp gebruiken om de taken goed te kunnen blijven verdelen. Er is 
een rooster van om de 5/6 weken; hoe meer mensen meehelpen, hoe 

minder vaak je wordt ingedeeld en hoe lichter het werk is. Je kunt in de week dat 
je op het rooster staat zelf bepalen wanneer je wilt gaan schoonmaken. Ruilen 
kan altijd als het je even niet goed uitkomt. De taken nemen zo’n 1,5 uur in beslag 
als je met 2 of meer mensen in het gebouw bent. Je kunt ook zelf  een maatje 
zoeken waarmee je deze taak zou kunnen doen. Help mee om het gebouw 
schoon te houden. Ook hier geldt: “Vele handen maken licht werk.” Voor meer 
informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met ondergetekende. 
Namens de schoonmaakploeg, 
Janke Geertsma 
 
 

OPROEP VAN DE ARCHIVARIS 
e komende maanden ga ik aan de slag met het bewerken en inventariseren 
van archief van onze gemeente. Bij het Historisch Centrum Overijssel ligt 
ons oud archief, vanaf bijna het begin van onze gemeente tot ongeveer 

1970. In 1978 is de ‘inventaris van de archieven van de (Hersteld) Evangelisch 
Lutherse Gemeente te Zwolle, 1676-1955’ gemaakt. Auteur was de heer C.J. de 
Kruijter. Het is meer dan zeven strekkende meter archief; en er liggen bij het HCO 
ook nog niet-geïnventariseerde stukken van na 1955. Bijvoorbeeld over 
restauratie van de kerk 1954-1967, en de restauratie/bouw van de pastorie en van 
het gemeentecentrum in 1967. Met de bewerking van dat archiefdeel gaat mijn 
klus beginnen.  
 
Intussen heb ik een redelijk beeld van het archiefmateriaal van de laatste 40, 50 
jaar: dat staat nu voor een groot deel in de kerk. Na een eerste schifting, want niet 
alles hoeft te worden bewaard, gaat ook dat materiaal naar het HCO ter 
bewerking.   
 
Ik doe bij dezen een eerste, algemene oproep aan de gemeente: als u stukken 
hebt, die mogelijk voor het archief van de ELG Zwolle van belang kunnen zijn, 
neem dan contact met mij op. Officiële stukken van de kerkenraad, diaconie of 
kerkrentmeesters; publicaties, stukken van werkgroepen: in principe zijn dat de 
stukken die in het archief horen. Mocht u audiovisueel materiaal hebben, 
bijvoorbeeld films, videobanden, fotoalbums of diaseries dan hoor ik dat graag. 
Geen losse foto’s of dia’s, want die missen samenhang.  
 
Ook als u twijfelt of iets van waarde is: leg in elk geval even contact. U kunt mij 
bereiken per mail,  
 
Op voorhand bedankt, mede namens plv. archivaris Gerrit Bril,  
Lolke Folkertsma, archivaris ELG Zwolle 
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GEA’S BEEN IN HET GIPS 
nze organist en cantrix, Gea Hoven, heeft haar enkel/voet gebroken en is 
aan huis gebonden. Een operatie heeft plaatsgevonden en nu moet haar 
been, met ruim gips eromheen, genezen door rust. Als half maart 

ongeveer het gips er af zou mogen, is een tijd van revalidatie noodzakelijk. Wat 
een tegenvaller voor Gea. Veel sterkte en goede moed toegewenst.  
 
Tot en met Pasen (ongeveer) zullen er gastorganisten spelen tijdens de vieringen. 
Dat zijn Bart Lip, Gerrit Bril, Tia Deij en Toon Hagen. Toon Hagen zal ook de 
cantorij leiden. De kerkenraad en de cantorij zijn blij dat er goede vervanging voor 
Gea gevonden is. En we zien allemaal uit naar het moment dat Gea weer op de 
been is.  
Ds. Margo Jonker 
 
 

(VER)TELLEN 
n de maand februari valt er het een en ander te tellen en te vertellen.  

 De kinderen gaan tijdens de kindernevendienst bezig met allerlei ‘tel’-
verhalen uit de Bijbel: 6+1, 2 aan 2, 12, en ontelbaar. Welke verhalen horen 
bij deze getallen?  

 Er zijn vier lezingen over (Ver)tellen. U kon hierover al lezen in de vorige 
Flambouw. Elders in deze editie vindt u een poster met de lezingen op een 
rijtje. 

 Voor de tieners wordt er ook geteld – zij gaan aan de slag met 
Levensparels, een verzameling van kralen met allen hun eigen betekenis 
voor het geloof, ontwikkeld door de Zweedse lutheraan Lönnebo, op zondag 
24 februari na de dienst. 

 En iedereen kan stappen tellen op het Zwanenpad: wandelen met 
gedachten en gedichten onder leiding van ds. Margo Jonker op 27 februari, 
start om 09.30 uur bij Parkeerplaats Westerveldse Berg, aan de achterkant 
bij de botenhaven.  

 Een feestelijk afsluiting is op 3 maart. De cantorij zingt dan – want bij hen is 
het tellen begonnen: 40 jaar zingen! En zingen zullen we bij die viering.  

Ds. Margo Jonker 
 
 

LUTHERREIS 
an 18 tot en met 22 maart gaat een groep van 20 mensen op Lutherreis. 
We reizen met een bus, slapen in jeugdherbergen, en bezoeken Eisenach, 
Eisleben, Wittenberg en Magdeburg. Een reis met informatie, samen 

optrekken, delen van de dagelijkse dingen en ook delen van wat je inspireert in de 
Lutherse traditie en je kerkzijn van vandaag de dag. Ds. Hans Mudde is mee als 
reisgids. Lolke Folkertsma, Gilbert den Hertog en Margo Jonker organiseren de 
reis.  
Ds. Margo Jonker 
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TELLEN & 

VERTELLEN 
 
Van 30 januari t/m 3 maart 2019 organiseert 
de Evangelisch- Lutherse Gemeente in Zwolle een 
themamaand rondom getallen, het tellen en vooral 
het vertellen. Op vier avonden zijn er lezingen die 
worden verzorgd door inspirerende sprekers, die 
ons vanuit verschillende (Lutherse) invalshoeken 
meenemen in hun verhaal. 
 
Ook in de vieringen in deze periode zullen jong en 
oud zich richten op het tellen. De kinder-
nevendienst heeft een eigen programma voor de 
kinderen en de tieners gaan aan de slag met 
Levensparels, een verzameling van kralen met 
allen hun eigen betekenis voor het geloof, 
ontwikkeld door de Zweedse lutheraan Lönnebo.  
 
Laat u verrassen en inspireren door wat er te 
weten en te leren valt over getallen en bezoek één 
of meerdere activiteiten. U bent van harte welkom! 

 

 

30 januari 

Tellen in de Bijbel 

ds. Jaap Jonkmans 

 

7 februari 

Verder (ver)tellen in 

de kerk 

ds. Andreas Wöhle 

 

13 februari 

Bach en het getal 

Kees van Houten 

 

27 februari 

Beelden van Christus in 

de Reformatie 

 prof. dr. Hans M. Kirn 

. 

 

LOCATIE 

LUTHERSE KERK 

Koestraat 2 
8011 NK Zwolle 

www.elkz.nl 

Inloop vanaf 19.30 u 

Aanvang 20.00 u 

Info: ds. Margo Jonker 

margojonker@kpnplanet.nl 

038 4525408 

 

mailto:margojonker@kpnplanet.nl
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VESPERS IN DE STILLE WEEK 
p maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april vinden er in de kerk 
vespers plaats. De Stille Week is zo ingericht om bewust en intens naar 
Pasen toe te leven. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag 

zijn er ook vieringen in de kerk. En zo is er als het ware een gang van 
Palmzondag naar Paaszondag. Voor de vespers zoek ik naar twee mensen om 
deze in te vullen en te verzorgen. Wie geïnteresseerd is om mee te helpen bij 
deze vespers kan contact opnemen.  
Ds. Margo Jonker 
 

VAN DE KINDERNEVENDIENST 
Ver-tellen 

anaf eind januari staat het getal in de aandacht. U heeft hier al over kunnen 
lezen in de (vorige) Flambouw. Ook met de kinderen zijn we vanaf 27 
januari 6 zondagen lang bezig met een Bijbelverhaal met 1 of meerdere 

getallen. Zo komt het scheppingsverhaal voorbij (6+1), de Ark van Noach (2+2), 
een X-aantal geboden en nog meer… Op zondag 3 maart (Carnaval: vlak voor de 
40-dagentijd) sluiten we het project af met het thema: ‘Mee-tellen’. 
 
Nieuwe leiding 
Sinds afgelopen maand hebben wij ons team kunnen uitbreiden: Micha Potjes 
komt ons versterken. Daarmee komt het aantal begeleiders op 10: (Hanneke, 
Petra, Ineke, Esmeralda, Christa, Ingrid, Sipco, Micha, Bert en Chris). We zijn hier 
erg blij mee en kunnen zo de continuïteit van 2 kindernevendienstgroepen blijven 
garanderen!  
 
Lantaarn 
U heeft ‘m vast al wel gezien. Vanaf Kerstavond lopen de kinderen voortaan elke 
zondag met een lantaarn (met daarin een paaskaarsje) naar de 
kindernevendienstruimte. Dit was voor velen een langgekoesterde wens. Als 
kerkganger ziet u alleen de kinderen de kerk uitlopen, maar daarna moeten de 
kinderen samen een trap op… Met een brandende kaars in de ene hand en de 
andere hand aan de trapleuning mogen we van geluk spreken, dat er in het 
verleden geen ernstige ongelukken gebeurd zijn. Een lantaarn is voor kinderen 
een stuk makkelijker en veiliger meenemen de trap op. 
 
Jeugdweekend 2019 
Het tweede Jeugdweekend komt eraan! Na het succes van het eerste weekend 
(najaar 2017) werd er al snel gesproken over een vervolg en dat gaat dus nu 
gebeuren! Van zaterdag 18 mei op zondag 19 mei aanstaande verblijven wij net 
als de vorige keer in het Sparrenhuis in Oldebroek. Alle 
kindernevendienstkinderen die hiervoor in aanmerking komen krijgen binnenkort 
een uitnodiging. 
Namens de kndrnvndnst, 
Chris Eekel 
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VAN DE STUURGROEP RENOVATIE GEMEENTECENTRUM 

 
Actiedag 1 december  
We kijken terug op een geslaagde creatieve dag op 1 december 2018 in het 
gemeentecentrum. Nadat in de ochtend ten bate van het diaconaal project 
prachtige adventskransen waren gemaakt voor eigen gebruik of voor de verkoop, 
vulde het gemeentecentrum zich ’s middags met de geuren van zelfgebakken 
kruidnoten en koekjes. Groot en klein was er met de handen bezig. Zo werden op 
vakkundige wijze liedboeken gerepareerd of verstevigd en werd er gebreid en 
gehaakt. Ook het repaircafé deed goede zaken. Onderwijl werden de koekjes en 
kruidnoten gekocht en geproefd. Met de activiteiten die we sinds juni 2018 
hebben georganiseerd is tot nu toe een bedrag van € 1500,- bijeengebracht. Een 
mooi resultaat waar velen van u aan hebben bijgedragen. Hartelijk dank daarvoor! 
 
Repaircafe 
Het repaircafé loopt met name voor de naaisters erg goed, ze hebben het druk! 
Het duurt nog even voor er in 2019 weer een repaircafé is, maar niet getreurd: Er 
staat een repairbox met inleverbriefjes in het gemeentecentrum, waarop u kunt 
aangeven wat u wilt laten repareren. Vervolgens wordt dit via Petra en Elly door 
de handige harry’s en creabea’s opgepakt. Dus heeft u iets wat versteld, 
gerepareerd, geplakt of gemaakt moet worden, dan zien we uw aanmelding graag 
in deze repairbox! 
 
14 februari: Zwaan-schuif-aan met muziek  
In 2019 gaan we door met het organiseren van activiteiten. We stemmen de 
plannen goed af met de activiteiten van de diaconie en trekken hierin afwisselend 
samen op. Op 14 februari zal het Zwaan-schuif-aan-diner worden opgeluisterd 
met muzikale bijdragen van Marjan Reus, Jaline Schaak en Bart Lip. Er zal van de 
gasten aan het diner een vrijwillige bijdrage gevraagd ten bate van het 
gemeentecentrum. Het wordt een liefdevol diner op deze Valentijnsdag!  
 
30 maart: VrouwenVerwendag en MannenAvond  
Op zaterdag 30 maart organiseren we samen met de diaconie een Vrouwen-
Verwendag in het gemeentecentrum van 10.00 tot 14.30 uur. Een dag om op 
adem te komen, aandacht en ruimte te geven aan je eigen interesses, activiteiten 
om van te genieten en jezelf op te laden. Tegen een geringe bijdrage worden er 
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diverse workshops en activiteiten aangeboden, speciaal voor vrouwen van 18 jaar 
en ouder in onze gemeente. Ook zal er een gezonde lunch worden klaargemaakt. 
De opbrengst van deze dag zal gelijkelijk worden verdeeld over het project voor 
het gemeentecentrum en de diaconie. ’s Avonds is er een MannenAvond, 
georganiseerd voor en door mannen. Hierover hoort u later meer.  
 
Oproep 

 De organisatie van de VrouwenVerwendag kan voor één van de workshops 
lege plastic potjes met een schroefdeksel (bijvoorbeeld van handcrème) en lege 
plastic flessen (bijvoorbeeld van doucheschuim, handzeep of (af)wasmiddel) 
gebruiken. Heeft u lege plastic potjes of flessen, lever deze dan in bij Petra of 
Elly, of deponeer deze rechtstreeks in de doos die in het gemeentecentrum 
staat. 

 Bij de koffie serveren we graag wat lekkers. Wie wil hieraan bijdragen? 

 Ook zoeken we nog mensen die een beautyworkshop kunnen geven, 
bijvoorbeeld met nagellak of make-up. Bent of kent u iemand die dit zou willen 
doen, neem dan ook contact op met de organisatie van deze dag. Heeft u nog 
een idee wat ook goed zou passen op de VrouwenVerwendag, dan horen we 
dat graag. 

14 april: Sponsorloop  
In april organiseren we voor de renovatie van het gemeentecentrum een 
sponsorloop vanuit en bij de kerk. Op zondag 14 april, na de dienst op 
Palmpasen, kunnen kinderen en volwassenen rondjes lopen bij de kerk: een 
kleine of een grote ronde. Wie enthousiast is om hierin mee te denken en te 
helpen met voorbereiden mag zich melden bij Petra of Elly. Tijdens de 
sponsorloop is er in het gemeentecentrum ook ruimte voor het repaircafé. 
 
Computertalent gezocht!  
Mirjam vraagt hulp bij het opschonen/archiveren van haar mailbox en het 
aansluiten van een printer via wifi. Wie kan haar helpen? Laat het weten aan 
Petra of Elly! 
Namens de stuurgroep Renovatie Gemeentecentrum,  
Petra Lip en Elly van der Spek 
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AMNESTY INTERNATIONAL 
ondag 10 februari liggen er op iedere 
tafel in het gemeentecentrum twee (dus 
ditmaal geen drie) dezelfde brieven om te 

ondertekenen. Schrijven helpt. Eén op de drie 
gevangenen voor wie geschreven is, krijgt een betere behandeling of wordt 
vrijgelaten! 

 Vietnam: activist niet veilig in gevangenis.   
De Vietnamese Trần Thi Nga is arbeids- en landrechtenactivste. Ze ging in 
2017 de straat op om de overheid op te roepen maatregelen te nemen na 
een grote milieuramp in 2016 waarbij een staalfabriek gif dumpte in de zee. 
Ze werd opgepakt voor haar deelname aan het protest. Ze kreeg negen jaar 
cel en vijf jaar huisarrest omdat ze propaganda tegen de staat zou 
verspreiden. Trần Thi Nga is in de gevangenis meermaals in elkaar 
geslagen door medegevangenen. Ze dreigden haar zelfs te vermoorden. De 
aanvallen waren zeer waarschijnlijk in opdracht van de gevangenisdirecteur: 
de gevangenisautoriteiten willen haar hiermee vermoedelijk straffen. Ook 
mag ze geen bezoek ontvangen omdat ze geen bekentenis wil afleggen.  

 Burundi: absurd lange straf voor activist.  Mensenrechtenverdediger 
Germain Rukuki werd in april vorig jaar veroordeeld tot 32 jaar celstraf 
omdat hij streed tegen marteling in Burundi. Rukuki zou in 2016 onder meer 
‘de staatsveiligheid hebben bedreigd’, omdat hij als werknemer van de 
inmiddels verboden organisatie ACAT-Burundi zich inzette tegen marteling. 
De rechter veroordeelde hem ook voor ‘deelname aan een rebellerende 
beweging’. Maatschappelijke organisaties worden in Burundi steeds meer 
onderdrukt, nadat in april 2015 een politieke crisis uitbrak. President 
Nkurunziza besloot toen zich voor een derde termijn herkiesbaar te stellen. 
Daarop braken massale protesten uit. Veel mensenrechtenverdedigers zijn 
het land ontvlucht. Degenen die nog in Burundi zijn, worden geregeld 
bedreigd, gearresteerd en vervolgd na valse aanklachten. 

Het schrijven van brieven en het zetten van een handtekening helpt om de 
mensenrechten te verbeteren. Graag uw medewerking!   
Everdien Sanderman  
 
 

  

Z 
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UIT DE KERKENRAAD 
Op woensdag 16 januari 2019 kwamen wij voor het eerst bij elkaar onder 
voorzitterschap van Truus Mulder. Ook Jan Nauta maakte vanuit de diaconie zijn 
entree in de kerkenraad. Ter inleiding op de vergadering wisselden we met elkaar 
van gedachten bij de tekst van lied 522 van Maarten Luther ‘Christ unser Herr 
zum Jordan kam’, vertaald door J.W. Schulte Nordholt, dat we zongen in de 
viering op zondag 13 januari. Het was goed om in een open sfeer in deze 
vernieuwde samenstelling aan dit nieuwe jaar te beginnen.   
 
Hierna passeerden enkele actuele zaken de revue, zoals de komende activiteiten 
ten bate van het gemeentecentrum en het diaconaal project en de themamaand 
‘Tellen en vertellen’ in februari.   
 
Na de plotselinge uitval van Gea Hoven is voor zover mogelijk professionele 
vervanging geregeld voor de vieringen tot aan Pasen: Toon Hagen, Tia Deij, Bart 
Lip en Gerrit Bril zullen afwisselend het orgel bespelen. Toon zal tevens als cantor 
waarnemen in de cantorijrepetities op de maandagavond.  Gea zal in deze 
periode steeds nauw betrokken blijven bij de voorbereidingen van de vieringen. Er 
wordt ook gewerkt aan een inhoudelijke langetermijnplanning voor de vieringen.  
 
In de kerkenraad zijn zorgen uitgesproken over het nog niet ingevuld zijn van de 
vacature van jeugdouderling. In een kerkenraad van een gemeente die in het 
bijzonder aandacht heeft voor kinderen en jongeren, mag een jeugdouderling niet 
ontbreken. Elders in deze Flambouw leest u dan ook een dringende oproep.  
 
Naar aanleiding van een vraag binnen de kerkenraad hoe de brandveiligheid in 
onze kerk gewaarborgd is, zal er een plan worden gemaakt, waarin dit conform de 
wet- en regelgeving wordt beschreven en uitgewerkt. Een periodieke 
ontruimingsoefening met de gemeente zal onderdeel uitmaken van dit plan.  
 
In de komende periode zullen meerdere gemeenteleden deelnemen aan het 
Kloosterweekend in Egmond aan Zee en de Lutherreis naar Duitsland en gaat 
een groepje jongeren op bezoek in de synagoge. Verheugend om te zien hoeveel 
enthousiasme er is voor de georganiseerde activiteiten. 
 
Heeft u vragen of wilt u iets delen, neem dan gerust contact op met één van de 
kerkenraadsleden, of maak gebruik van het ‘spreekuur’ na de viering op de eerste 
zondag van de maand.  
Namens de kerkenraad,  

Elly van der Spek, secretaris 
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VACATURE JEUGDOUDERLING 
In januari heeft Saskia Post haar taak als jeugdouderling neergelegd. De 
kerkenraad is al geruime tijd op zoek naar een opvolger, maar dit blijkt helaas 
lastiger te zijn dan we hadden gehoopt. Als kerkenraad hebben we nog eens 
gekeken naar de wijze waarop de functie door Saskia werd ingevuld. Wanneer we 
alle activiteiten die Saskia heeft gedaan op een rijtje zetten, zien we dat ze in de 
afgelopen jaren enorm veel werk heeft verzet. Deze activiteiten zijn grofweg in te 
delen in drie categorieën: 

1. Catechese geven (Kerkwijzer); 
2. Coördineren van activiteiten voor de kindernevendienst, de oppasdienst en 

de ‘kind-op-schoot-vieringen’;  
3. Bijwonen van kerkenraadsvergaderingen. 

 
Wij kunnen ons voorstellen dat dit omvangrijke pakket een drempel kan zijn om 
deze functie van Saskia over te nemen. Wij verwachten van een nieuwe 
jeugdouderling echter niet dat hij/zij dit alles over zal nemen en op precies 
dezelfde wijze zal voortzetten. Wat we vooral nodig hebben is een contactpersoon 
voor de kindernevendienst, oppasdienst en ‘kind-op-schoot’ die van daaruit zaken 
die er spelen inbrengt in de kerkenraad (en vice versa).  Voor de invulling van 
Kerkwijzer wordt op dit moment naar een alternatieve oplossing gezocht. 
Uiteraard is affiniteit met de jeugd een vereiste.  
 
Wij verwachten dat er in een gemeente waar zoveel kinderen en jongeren 
aanwezig zijn gemeenteleden bereid zijn om een deel van deze taak in de 
geloofsopvoeding op zich te nemen. Daarom doen wij een dringend beroep op 
uw/jouw verantwoordelijkheid en vragen u/je je bij de kerkenraad aan te melden. 
Graag gaan wij met u/jou in gesprek om uw/je wensen en mogelijkheden te 
verkennen. Het gaat ons allen aan dat de continuïteit van het jeugdwerk in onze 
gemeente gewaarborgd blijft.  
Namens de kerkenraad,  
Elly van der Spek, secretaris / info@elkz.nl ) 
 
 

Kerkbalans 2019 
 
In januari is de kerkbalansbrief vanuit het Landelijk Bureau 
van de PKN verzonden, als deze onverhoopt niet bij u 
bezorgd is wilt u dat dan doorgeven aan één van de 
kerkrentmeesters. 
 
Bart Lip kerkrentmeester@elkz.nl 
Cor Noorda of Janke Geertsma  beheer@elkz.nl 
 
De kerkrentmeesters 
  

mailto:info@elkz.nl
mailto:kerkrentmeester@elkz.nl
mailto:beheer@elkz.nl
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PROJECT ‘VERSTERK DE KERK IN HET MIDDEN-OOSTEN’ 
Al een aantal maanden spant de diaconie zich in om voor genoemd project gelden 
binnen te halen. Wij Nederlanders hebben het immers zo goed. Onze broeders en 
zusters in het Midden-Oosten hebben het vele malen minder vergeleken bij ons. 
Vandaar dat de diaconie haar schouders onder dit project heeft gezet. En tot nu 
toe naar volle tevredenheid. Naast de reguliere collecten zijn er giften 
binnengekomen. Maar ook vele acties hebben bijgedragen het project een warm 
hart toe te kennen. Enkele voorbeelden: tuinonderhoud bij anderen, koken tegen 
betaling, lekkernijen maken, kaarsen, schilderen, en nog vele andere spontane 
acties. Ook voor 2019 zult u weer verschillende geattendeerd worden op acties. 
En ook dan hopen we op uw medewerking. En misschien heeft u wel een talent 
dat heel goed ingezet kan worden.  
 
Eind 2018 hebben we een tussenbalans opgemaakt, en die willen we u niet 
onthouden.  

 Ontvangen aan collecten: € 622,- 

 Ontvangen aan giften en acties € 2405,- 

 Totaal: € 3027,- 

 Hier moeten de kosten van af, € 75,-, zodat er een netto bedrag overblijft 
van € 2952,-  

Een geweldig resultaat, waarvoor de diaconie u allen wil bedanken.   
Jan Pijnaker 
 
 

DIACONALE COLLECTES   

 
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 
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per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die 
goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na 
overstromingen. 
 
De Zonnesteen  
De diaconie collecteert op zondag 10 februari 
voor De Zonnesteen, het bekende inloophuis 
voor kankerpatiënten.  De Zonnesteen bevindt 
zich in het pand van De Marke in Hattem en is 
daarmee niet alleen goed bereikbaar vanuit 
Zwolle, maar ook vanuit de noordelijke 
Veluwe. De Zonnesteen blijft een belangrijk lotgenotencontact. Het geeft 
informatie en biedt activiteiten aan mensen in een moeilijke levensfase. Bij gebrek 
aan subsidies blijft dit zeer gewaardeerde werk volledig afhankelijk van giften en 
sponsoring.   
 
Kledingbank Zwolle  
De diaconale collecte op zondag 17 
februari is bestemd voor de 
Kledingbank in Zwolle. Helaas zijn er 
veel mensen die in de financiële 
problemen zijn gekomen. Zelfs het 
tijdig kopen van kleding en schoeisel 
is dan niet meer vanzelfsprekend. Dit 
is een van de hoofdredenen waarom de Kledingbank in Zwolle er is. Op deze 
manier wil deze organisatie een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in 
Zwolle.  
 
Doel van de Kledingbank is de doelgroep voorzien van bruikbare baby-, kleuter- 
en volwassenenkleding die men gratis eenmaal per maand uitdeelt. De 
Kledingbank maakt gebruik van een aantal ruimten in het pand Ruusbroecstraat 
205. Men is overigens nog steeds op zoek naar goede (schone) kleding voor 
volwassenen. Vóór het pand staat een kleding container (aan de voorzijde van de 
weg aan de linkerkant naast het kleine gebouwtje). Hier kunt u de kleding 
deponeren.  
 
Amnesty International  
De diaconie collecteert op zondag 24 februari 
voor Amnesty International.  Deze organisatie 
trekt zich het lot aan van politieke gevangenen 
en mensen die vastzitten of worden gemarteld 
vanwege hun opvattingen, geloof of overtuiging. 
Amnesty is niet gebonden aan enige regering, politieke ideologie, religie of 
economisch belang. Amnesty neemt voor onderzoek, lobby en actie geen geld 
aan van overheden. Ze wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en 
donateurs, en door inkomsten van sympathisanten.    
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Jeugdwerk 
De tweede collecte op zondag 24 februari is bestemd voor het Jeugdwerk binnen 
onze eigen gemeente.  
 
Stichting voor Elkaar  
De diaconie collecteert zondag 3 maart 
voor de Stichting voor Elkaar. Deze stichting 
biedt hulp vanuit de verbondenheid tussen 
de inwoners van Zwolle. De stichting zorgt 
voor afstemming met sociale partners in Zwolle, zodat vraag en aanbod zo goed 
mogelijk op elkaar afgestemd worden en kwaliteit gewaarborgd wordt. Met diverse 
projecten werkt men aan het voorkomen en oplossen van schuldproblematiek. 
Ook wil de stichting bijdragen aan een betere aansluiting tussen werkzoekenden 
en de arbeidsmarkt. Het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid staat 
hierbij voorop. Zwollenaren die om hulp vragen, worden bijgestaan met raad en 
daad. De vrijwilligers zijn als een (schuldhulp) ‘maatje’ (SHM) voor hen. Het werk 
van de vrijwilligers is aanvullend aan dat van professionals. 
 
De vrijwilligers van de stichting worden goed opgeleid en NEN-gecertificeerd. 
Daarnaast nemen ze deel aan intervisies en worden ze begeleid door een 
betaalde coördinator. Er wordt onder meer om een beschikbaarheidsgarantie 
gevraagd, zodat men weet dat er samen wordt gewerkt. Daarnaast beschikt elk 
maatje over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).  
 
 

 
 

 

DE ICOON: EEN VENSTER OP DE EEUWIGHEID 
ot en met half januari kon u in het gemeentecentrum iconen bekijken die 
door Joke Landman zijn gemaakt. In onderstaande bijdrage leest u meer 
over iconen en hoe deze worden vervaardigd.   

 
Graag wil ik u iets vertellen over het schilderen (schrijven) van iconen. Het 
schrijven van iconen is al ontstaan in de vroeg-christelijke kerk. Voor gelovigen die 
niet konden lezen of schrijven, bood dit een mogelijkheid om dichter bij het  
geloofsmysterie te komen. De icoon werd en wordt niet aanbeden, maar biedt een 
blik op het hemelse. De oudste bewaard gebleven iconen dateren uit de 5e eeuw. 
Ik mocht er enkele zien in het 
Heilige Katharinaklooster in de Sinaïwoestijn, tijdens een vakantiereis. 

T 
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Ik ben in aanraking gekomen met iconen door een vriend van mijn zoon en 
schoondochter. Hij bracht mij in contact met mevrouw Elisabeth Tangel uit Tijnje, 
meesteres iconen schilderen, volgens de oud-russische traditie. Op uitnodiging 
van haar ben ik iconen gaan schrijven. Ik volgde enkele jaren bij haar cursussen. 
 
Een icoon wordt geschreven volgens een vaste, eeuwenoude traditie. Bij elke 
aanvang van het werken aan de icoon wordt, in een gebed, hierover om Gods 
zegen gevraagd. Voor de plank wordt een geschikt stuk harsvrij hout gekozen. De 
plank wordt bij voorkeur gezaagd uit het hart van 
de boomstam, dit om kromtrekken van de plank 
te voorkomen. De plank wordt meestal 2 
millimeter uitgediept, met rondom een rand van 2 
centimeter (het venster). De plank wordt hierna 
ingesmeerd met zogenaamd konijnenlijm, 
waarna een linnen- of kaasdoek in deze eerste, 
nog natte lijmlaag wordt aangebracht. Na droging 
brengen we hierover nog twee lijmlagen aan  (de 
drie lijmlagen verbeelden: de Drie-eenheid, het 
doek op de plank verbeeldt het kleed van 
Christus). Vervolgens worden hierop 12 lagen 
aangebracht, van een mengsel van konijnenlijm 
en kalk (deze verbeelden de 12 apostelen of 
discipelen).  Als de lijmlagen droog zijn, wordt de 
plank spiegelglad geschuurd.   
 
Nu wordt de uitgezochte afbeelding op de plank 
overgebracht. Voordat  het schilderen begint, kan bladgoud worden aangebracht 
voor de aureolen. Als ondergrond wordt hiervoor een mengsel van rode aarde en 
konijnenlijm gebruikt. Hierna kan worden begonnen met het aanbrengen van de 
kleuren. Alle verfkleuren die worden gebruikt, zijn gemaakt met natuurlijke 
pigmenten, die  worden aangemaakt  met een tempera (eigeel met zure wijn en 
weiwater). De icoon wordt van donkere kleuren naar lichte kleuren gebracht. Dit in 
tegenstelling tot andere schildertechnieken, die van licht naar donker gaan. Tot 
slot komt het wit in de ogen, zodat de icoon kan zien. Als alles goed droog is, 
wordt het goud met een agaatsteen gepolijst. Zo ontstaan de stralen op het 
aureool. Wanneer de icoon na een paar dagen goed droog is, worden er 
meerdere lagen olifa aangebracht (een mengsel van lijnolie en hars).  
 
In de traditie van de oosterse kerken wordt een nieuwe icoon in de kerk tijdens 
een wijdingsceremonie gezegend. Hierna krijgt de icoon een ereplaats in het huis 
van de eigenaar. 
Joke Landman   
 
 

Icoon van de aartsengel Michaël 
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VLEESWORDING 
iet minder dan 17 maal heeft Mozart de tekst van de mis op muziek gezet, 
maar uitgerekend zijn laatste, grootste en meest intense miscompositie is 
onvoltooid gebleven: de Grote Mis in c klein. Van het Credo heeft hij maar 

twee onderdelen gecomponeerd: Credo in unum Deum en Et incarnatus est. “Ik 
geloof in één God, en hij is vlees geworden.” Blijkbaar had hij geen inspiratie om 
daar nog iets van gelijk muzikaal gehalte aan toe te voegen. 
 

Zo vreemd is dat niet: de vleeswording van God is het hart van het christelijk 
geloof. De ene God neemt woning in een menselijk lichaam. Jezus Christus heeft 
eens en voorgoed duidelijk heeft gemaakt hoe God in een mensenlichaam wil 
wonen, en blijft navolgers zoeken. Zoals de 19e -eeuwse dichter en jezuïet Gerard 
Manley Hopkins zegt: Christus speelt op tienduizend plaatsen de Vader tegemoet 
door de gelaatstrekken van mensen. 
 

Natuurlijk of tegennatuurlijk? 
Het verhaal van Jezus Christus bracht een beweging op gang die uitliep op een 
wereldgodsdienst. Het is een bitter raadsel dat daarbij zoveel misverstanden (om 
het vriendelijk te zeggen) zijn binnengeslopen. De liefde van Jezus die grenzen 
overwint – ook bij hemzelf, in zijn omgang met niet-joden – werd ingeperkt door 
ideeën over wat ‘natuurlijk’ en ‘tegennatuurlijk’ is. Zo zou lichamelijke liefde alleen 
in haar heteroseksuele vorm beantwoorden aan de wetten van de natuur, die 
gelijkgesteld werden met Gods wet. 
 

Het heeft eeuwen geduurd voordat onderzoekers van de natuur dit idee openlijk 
konden bestrijden, maar inmiddels is het afdoend weerlegd. De natuur kent een 
eindeloze verscheidenheid, ook op seksueel gebied. Ik verwijs nog maar een keer 
naar wat Frans de Waal schrijft over bonobo’s, die tot de naaste verwanten van 
de mens behoren. In deze mensapen, die veel op ons lijken en toch ook behoorlijk 
van ons verschillen, kunnen we ons spiegelen. Dan zien we onder meer dat het 
onderscheiden van homo’s en hetero’s helemaal niet vanzelfsprekend is. 
 

Zowel riskant als hoopvol 
Gods wens om in de lichamen van mensen te wonen betekent het meest 
hoopvolle maar ook meest riskante project dat we ons kunnen voorstellen. Het 
risico dat mensen zich een godsvoorstelling maken die met eigen ideeën en 
idealen wordt gevuld, is levensgroot. Dan wordt zo’n god door de mens bewoond, 
in plaats van omgekeerd. 
 

Zonder voortschrijdend inzicht kan de menselijke soort niet overleven. Het 
hanteren van Bijbelteksten als wapen past daar niet bij. Ester Naomi Perquin, tot 
half januari Dichter des Vaderlands, heeft dat onder woorden gebracht in een 
gedicht met de titel ‘Leefwijze’. Het verscheen in NRC Handelsblad van 8 januari, 
vlak na de publicatie van de Nederlandse versie van de Nashville-verklaring, en is 
ook in deze Flambouw afgedrukt. 
Eddy Weeda 

N 
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LUTHERSE SCHAAKDAG 2019 OP HOEKELUM 
oor de 15e keer zal de Lutherse Schaakdag worden gehouden en wel op 
zaterdag 2 maart a.s. in het Koetshuis van Kasteel Hoekelum, Edeseweg 
124, 6721 KE Bennekom. Ontvangst vanaf 10.00 uur, begin om 10.30 uur, 

einde rond 16.00 uur. De dag staat onder auspiciën van de Stichting ‘Vrienden 
van Hoekelum’. De deelnemersprijs (inclusief lunch, koffie, thee) bedraagt 
onveranderd  € 25,-, te voldoen bij aankomst.  
 
Hoofdschotel is als altijd een schaaktoernooi met korte partijen (geen snelschaak) 
waaraan zowel ervaren als minder ervaren schakers en schaaksters met plezier 
kunnen deelnemen. Aan het begin vertelt Joop de Feijter over zijn ervaringen met 
schaakcomputers en als een van de zeer weinige bezitters ter wereld laat hij ons 
zijn heuse schaakrobot aan het werk zien.   
 
Opgave liefst zo snel mogelijk, doch uiterlijk 18 februari en het liefst per e-mail  
 
Ds. Hans Mudde  
 
 

VOORSTELLING KEES VAN DER ZWAARD 
heoloog en theatermaker Kees van der Zwaard speelt zijn solovoorstelling 
‘De dag dat God 10 jaar werd’ op dinsdag 26 februari in de Oosterkerk. 
De aanvang is 20.00 uur en de voorstelling duurt een uur, zonder pauze. 

De toegang is gratis, met een collecte voor een goed doel. 
 
Wat doe je met de verhalen van je jeugd? En 
wat doen die verhalen nu nog met jou? In zijn 
nieuwe voorstelling duikt Kees van der Zwaard 
in zijn protestantse wereld van vroeger. Toen 
hij tien jaar was zat hij op de School met den 
Bijbel. Zijn hoofd zit vol verhalen. En met 
bezorgdheid over de wereld. De wereld, die hij 
natuurlijk wil redden. Kees droomt van een 
wereld die klopt. Hoe overleeft het kind tussen 
droom en realiteit? Hoe vind je als volwassene je droom terug? In zijn voorstelling 
is veel ruimte voor de muziek van Hans Hasebos. Van der Zwaard vertelt over de 
Kees van tien en creëert een verhalenlandschap in woord en geluid, geregisseerd 
door Cilia Hogerzeil. Droom en werkelijkheid lopen door elkaar heen.  
 
Kees van der Zwaard (1962) is theoloog en werkt sinds 1998 freelance als 
schrijver en theatermaker. Zijn laatste solovoorstellingen zijn Alzh…enzo… en 
Hier sta ik – dansen en vechten met Maarten Luther. Met laatstgenoemde 
voorstelling was Van der Zwaard in Zwolle in het kader van het Lutherjaar in 2017 
te zien. 

 

V 

T 
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DIENSTEN GROTE KERK 
ijdelijk krijgen de vieringen klank en kleur in de intieme 
ruimte van het Hoogkoor, vanwege de verbouwing van de 
kerk die enige maanden zal duren. Tot en met Pasen lezen 

we in elke viering uit het Johannesevangelie. 

 3 februari: Michaëlsviering, voorganger ds. Margo Jonker   

 10 februari:  Michaëlsviering Vesper, liturgen Els Rademaker-Vos en Harry 
Steenbergen 

 17 februari:   Michaëlsviering, voorganger ds. Mariska van Beusichem 

 24 februari: Michaëlsviering, met medewerking van de cantorij en het 
cantatekoor, voorganger ds. Nelleke Eygenraam 

De aanvang is telkens om 16.30 uur. Meer informatie over de vieringen: 
www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen.  

 
 

LEEFWIJZE 

Ooit was Zijn naam misschien een vredig gefluister aan de rand van je bed, aan 
de rand van de nacht, een warm besef dat in het straffeloze slapen achterbleef. 

Wie lispelde je toe dat Hij vervangen moest? Wie leerde jou Hem gaandeweg te 
willen zijn? Hij groeide groter in je borst. Langzaam. Steeds breder, verder 
opgezwollen. 

Hij kreeg je overtuigde blik, je kamervullende gelijk. Je gaf Hem afkeer waar de 
liefde zat, verving Zijn humor door chagrijn. Vormde kruisbeeld om tot zwaard van 
God. 

Maar Hij laat zijn woord niet vangen in jouw omgekeerd gebed. Hij kruipt niet in je 
harde hand, niet in je brood, je wijn. Jouw schrift is losgezongen van Zijn wet. 

Schrijf Zijn naam en zie de jouwe staan. Je eigen vrije wil. Je uitverkoren staat. 
Wie god tot wapen maakt verliest zijn schild. 

 
Ester Naomi Perquin, Dichter des Vaderlands 2017-2019 
Bron: NRC Handelsblad, 8 januari 2019 

 
 

FLAMBOUW MAART 2019 
Kopijdatum: Dinsdag 19 februari 2019  

Verschijning: Zondag 3 maart 2019  

 

  

T 

http://www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen
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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 3 feb. 11.00 Kinderen en tieners naar de synagoge  

Zo 3 feb. 16.30 Michaëlsviering, Grote Kerk 

Di 5 feb. 19.30 Leren van Luther 

Do 7 feb. 20.00 Bijeenkomst over getallen in de Bijbel: Verder 
(ver)tellen in de kerk 

Zo 10 feb. 11.00 Brieven ondertekenen Amnesty International 

Zo 10 feb. 16.30 Michaëlsviering, Grote Kerk 

Di 12 feb. 13.30 Oec. gespreksgroep ‘Het verhaal gaat’ 

Di 12 feb. 20.00 Leerhuis 

Wo 13 feb. 09.45 Oec. gespreksgroep ‘Als vrouwen aan het 
woord komen’ 

Wo 13 feb. 20.00 Bijeenkomst over getallen in de Bijbel: Bach 
en het getal 

Do 14 feb. 18.00 Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan, thema: 
Valentijn (let op: week eerder dan normaal!) 

Zo 17 feb. 16.30 Michaëlsviering, Grote Kerk 

Zo 24 feb. 11.00 Wereldwinkelverkoop 

Zo 24 feb. 16.30 Michaëlsviering, Grote Kerk 

Di 26 feb. 19.30 Informatiebijeenkomst Lutherreis 

Di 26 feb. 20.00 Voorstelling Kees van der Zwaard, 
Oosterkerk 

Wo 27 feb. 09.30 Zwanenpad, parkeerplek Westerveldse Berg 

Wo 27 feb. 20.00 Bijeenkomst over getallen in de Bijbel: 
Beelden van Christus in de Reformatie 

Do 28 feb. 19.30 Thema-avond ‘Vragen aan het einde van het 
leven’, De Overkant, Dalfsen 

Za 2 mrt. 10.30 Lutherse Schaakdag, Kasteel Hoekelum, 
Bennekom 

Za 30 mrt.  VrouwenVerwendag en MannenAvond 

Zo 14 april  Sponsorloop 
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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, Reggelaan 68, 8033 AW 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. 

        Redactie : Mw. J.G. Nijeboer,  
 

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/

