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Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, 

datum/dag 
 

voorganger ouderling van 

dienst/lector/ 

organist 
3 maart 
Quinquagesima 
 

Ds. M.E. Jonker Jan Grisnich/ 
Lolke Folkertsma/ 
Toon Hagen/Bart Lip 

10 maart 
Invocavit 

Ds. M.E. Jonker Elly van der Spek/ 
Marjette Zomer/ 
Toon Hagen 

17 maart 
Reminiscere 

Ds. M.E. Jonker Jan Nauta/ 
Marga Zwanenburg/ 
Bart Lip 

24 maart 
Oculi 
 

 Mirjam Heerema/ 
Henny Haverkamp/ 
Bart Lip 

31 maart 
Laetare 
Let op: ingang zomertijd! 

Ds. M.E. Jonker Truus Mulder/ 
Lolke Folkertsma/ 
Toon Hagen 
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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 
 

Corrine 
Gabrielle 
 

Ingrid (j) 
 

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

Jennifer 
Anna-Lies 

Hanneke (j) 
Esmeralda (o) 

1e collecte: Luther Stichting  
2e collecte: ELGZ 
 

Corrine 
Priscilla 

Christa (j) 
Sipco (o) 

1e collecte: SJOK  
2e collecte: ELGZ 
 

Jaline 
Jip 

Ineke (j) 
Bert (o) 

1e collecte: KIA  
2e collecte: ELGZ 
 

Marga 
Anna-Lies 

Ingrid (j) 
Chris (o) 

1e collecte: Diaconaal project  
2e collecte: Orgelfonds 
Viering Heilig Avondmaal 

 
 

BIJ DE EREDIENSTEN   
 Zondag 3 maart is er een feestelijke kerkdienst. Muziek en zang vanwege 

het 40-jarig jubileum van de cantorij. Dat het zingen ook die zondag weer 
een vreugde zal zijn. We sluiten op die zondag het project tellen af. En 
kijken met Abraham naar de ontelbare sterren. Na de kerkdienst is er een 
kerk-op-schootviering.  

 Zondag 10 maart, Invocabit, de eerste zondag van de veertigdagentijd – 
thema ‘Een nieuw begin’. We lezen uit het evangelie van Lucas in de 
komende tijd. Vandaag Lucas 4:1-13. 

 Zondag 17 maart, Reminiscere, lezen we Lucas 9:28-36.  

 Zondag 24 maart gaat prof. dr. Sabine Hiebsch voor.  Zij heeft het boek 
geschreven ‘Luther voor leken’.  

 Zondag 31 maart is een viering die is voorbereid met de diaconie. Er zal 
gecollecteerd worden voor het diaconale project ‘Versterk de kerk in het 
Midden-Oosten’. En de coördinator van het project, Eveline Vrolijk, is 
aanwezig en zal iets vertellen. We vieren samen het Heilig Avondmaal.  

Ds. Margo Jonker 
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UIT DE GEMEENTE 

 
Getrouwd 

 Op 21 januari zijn Elisabeth Nuboer en Michel Venema getrouwd. 
Alle goeds gewenst voor jullie toekomst, samen met Bram. 
 

Verhuisd 

 Mevr. G. Vermeulen-van Rijswijk                                    Zwolle 

 Fam. Klooster-Singer naar                                              Zwolle 
 

Overgeschreven 

 Naar de PG Hardenberg-Heemse: Dhr. G. Brandorff en mevr. H.G. 
Brandorff-Hospers uit Hardenberg 

 
 

AANKONDIGING JAARLIJKSE GEMEENTEVERGADERING 
p woensdag 10 april a.s. vindt van 19.30 tot 22.00 uur de jaarlijkse 
gemeentevergadering plaats in het gemeentecentrum. Zoals gebruikelijk 
zullen de financiële jaarstukken 2018 en het jaarverslag 2018 op de 

agenda staan. Daarnaast zal er een update worden gegeven over de plannen 
voor de renovatie van het gemeentecentrum. In de komende 
kerkenraadsvergadering op 6 maart wordt besproken welke zaken er verder nog 
aan de orde kunnen komen. Heeft u zelf een onderwerp dat u graag besproken 
zou hebben, dan horen we dat graag. Een uitnodiging met agenda en stukken 
ontvangt u samen met de Flambouw van april. We vragen u de datum alvast te 
noteren. 
Namens de kerkenraad, 
Elly van der Spek, secretaris 
 

 

DANKBETUIGING (1) 
ij werden blij verrast door jullie hartelijke groeten vanuit de kerk. Henk is 
inmiddels aan zijn heup geopereerd. Hij heeft een lange revalidatie 
periode voor de boeg die wij gelukkig thuis kunnen mogelijk maken. 

Heel veel dank met een eveneens hartelijke groet,  
Hella en Henk Spoon  
 
 

DANKBETUIGING (2) 
raag wilde ik u allen van harte bedanken voor de prachtige bos met gele 
tulpen die ik op zondag 2 februari mocht ontvangen via de familie De Jager. 
De tulpen staan er nog heel fris bij, zelfs nog na 10 dagen. 

Een mooier boeket in de beginnende lentetijd had ik me niet kunnen voorstellen. 
 

O 

W 

G 
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Dit jaar is mijn achtste kroonjaar, ja wat moet je met deze tijd van leven. 
Ik hoop het nuttig te kunnen besteden, zolang mijn gezondheid dat toelaat. Het ga 
u allen goed en Gods zegen bij alles wat u onderneemt en doet. 
Met een hartelijke groet,   
Karel Harmsen 
 
 

BESTELLING HUISPAASKAARSEN 
e diaconie heeft dit jaar gekozen voor een Paaskaars met een 
kleurrijk logo: de Duif met regenboog, het teken van hoop. Het 
Chi-Rho-kruis is uitgevoerd in zilver. Het logo wijkt overigens af 

van wat er is afgebeeld op de reguliere bestellijst 2019.  
 
Gemeenteleden die een Huispaaskaars willen bestellen met 
hetzelfde logo, kunnen dat aangeven op de aparte bestellijst. Deze 
kaars is verkrijgbaar in dezelfde formaten als zijn aangegeven op de 
reguliere bestellijst 2019 van de kaarsenfabriek.  
 
Uiteraard kunt u ook een Huispaaskaars bestellen die qua thematiek 
afwijkt van het door ons gekozen thema. Die vindt u dan vermeld op 
reguliere bestellijst van dit jaar. Voor beide modellen zal een 
bestellijst worden opgehangen in het gemeentecentrum. Verdere 
details over formaten en prijzen vindt u op de bestellijst. De uiterste 
datum tot wanneer er kan worden besteld is zondag 17 maart. 
Jan Grisnich  
 
 

OPROEP VOOR MUZIKALE LUTHERANEN 
it is een bericht voor alle gemeenteleden (jong en oud) die een instrument 
spelen. U/jij bent welkom om mee te doen in het ‘Luthers Ad Hoc Orkest’! 
Deze groep zal op zaterdagmiddag 22 juni een eenmalig benefietconcert 

geven in onze eigen kerk. De opbrengst van het concert wordt verdeeld over de 
projecten ‘Renovatie Gemeentecentrum’ en ‘Versterk de kerk in het Midden-
Oosten’. 
 
Iedereen die een instrument speelt, ongeacht leeftijd of niveau, kan zich 
aanmelden bij Karin Vrieling. De muziek zal heel gevarieerd zijn en de partijen 
zullen op maat gemaakt worden en niet al te moeilijk zijn. Dus als je nog maar kort 
speelt ben je van harte welkom en ook als je al verder gevorderd bent. Een 
belangrijke voorwaarde is dat je (een beetje) noten kunt lezen. Een andere 
voorwaarde is dat je op beide repetities aanwezig kunt zijn: een doorspeelrepetitie 
op zondag 26 mei na de dienst (ca. 11.30-12.30 uur) en een langere repetitie op 
zondag 16 juni na de dienst. Als je zelf solo zou willen spelen of met een eigen 
groep(je) tijdens het concert, dan kun je je ook opgeven.   

D 

D 
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Het concert op zaterdag 22 juni begint om 16.00 uur en zal ongeveer een uur 
duren. Voorafgaand aan het concert is er een generale repetitie om ca. 14.00 uur. 
Doet u/doe jij mee? Geef je uiterlijk 1 mei  a.s. op via karin                           . 
 

BIJEENKOMSTEN IN MAART EN APRIL 
e komende periode staan er weer veel interessante bijeenkomsten op het 
programma. Onderstaand vindt u een overzicht, en ook in de voorgaande 
Flambouw en in de agenda achterin kunt u nog andere bijeenkomsten 

vinden. Van harte welkom!  
 
Een nieuw begin: de veertigdagentijd  
Op 6 maart begint de veertigdagentijd. Zondag 10 maart is de eerste zondag van 
de veertigdagentijd. De kindernevendienst – iedere zondag twee groepen voor de 
kinderen van 4 tot en met 12 jaar – volgt het thema ‘Een nieuw begin’ van Kind op 
Zondag. En in de kerk volgen we hetzelfde oecumenische leesrooster, en lezen 
uit het evangelie van Lucas. Het nieuwe begin wordt vormgegeven door een tuin  
– en de gedachten die daaruit voortkomen. Er komt dus een ‘tuin in de kerk’. Wie 
nog aardige attributen, potten, bakken, planten, of tuingerei  heeft voor de kerktuin 
is welkom om contact op te nemen met Hanneke van Kooten, 
                                       .  
 
Catechese onder de Zwaan: Tieners in gesprek over geloof en leven 
Voor tieners – jongeren van 12-16 jaar – is er op een aantal zondagen weer een 
catechese: zondag 10 maart en zondag 31 maart. Tieners welkom. De 
bijeenkomsten duren 45 minuten en beginnen om 11.30 uur.  
 

Lectio Divina  
In de veertigdagentijd is de mogelijkheid om bijeen te zijn om de Bijbellezing van 
de zondag te lezen volgens de methode van Lectio Divina – lezen, stilte, denken, 
delen en gebed. Iedereen is welkom om aan te schuiven. We starten om 20.00 
uur met thee/koffie. De avond duurt tot 21.15 uur. De Lectio Divina vindt plaats op 
12 en 26 maart,  2 en 9 april (de bijeenkomst van 19 maart komt te vervallen).   
 
Lutherreis 
Met een groep van 20 mensen gaan we op reis naar de streken waar Luther 
leefde. We bezoeken plekken waar Luther leefde en werkte. En we denken na 
over de betekenis van wat we meemaken ten behoeve van geloof en leven 
vandaag de dag. Het vertrek is op maandag 18 maart om 08.00 uur bij de 
Lutherse Kerk. En daar komen we op vrijdag 22 maart om ongeveer 17.00 uur 
weer terug. We zullen Eisenach, Eisleben en Wittenberg bezoeken. En op de 
terugweg hopen de kathedraal van Magdeburg aan te doen.   
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Inleiding Oerboek van de mens  
De inleiding op Het Oerboek van de mens die eind vorig jaar door griep niet kon 
doorgaan, wordt nu gehouden op woensdag 20 maart. Het boek is geschreven 
door de bioloog Carel van Schaik en de historicus Kai Michel, telt 448 bladzijden 
en verscheen in 2016 bij uitgeverij Balans te Amsterdam.  
 
Als protestantse bioloog houd ik me al zo’n halve eeuw intensief bezig zowel met 
Bijbel en geloof als met de levende natuur. Onder biologen vind je niet zoveel 
gelovigen, en nieuwe ontwikkelingen in de biologie krijgen in de kerk niet de 
aandacht die ze verdienen. In de vorige afleveringen van de Flambouw heb ik het 
onderzoek van De Waal aangestipt, die de menselijke ethiek 
benadert vanuit onderzoek aan grote zoogdieren. Zijn 
collega Van Schaik onderzoekt de evolutie van de 
menselijke cultuur met de Bijbel als document. Centraal 
staat daarbij de vraag welke rol mensen God toedenken in 
de problemen waarvoor ze zich gesteld zien.  
Wie zich vooraf wil oriënteren op het Oerboek, kan van mij 
per mail een overzicht van de inhoud krijgen (e-mailadres:                                            
). Het boek was een van de laatste die door Wim Brands 
werd besproken in zijn boekenrubriek op de VPRO, op 20 
maart a.s. precies drie jaar geleden. Deze uitzending is nog 
steeds te beluisteren 
(https://www.vpro.nl/boeken/programmas/boeken/2016/20-

maart.html). 
Plaats en tijd: Lutherse kerk, Koestraat 2-4, Zwolle, woensdagavond 20 maart om 
19.30 uur. Er wordt een vrije bijdrage gevraagd, die is bestemd voor ‘Versterk de 
kerk in het Midden-Oosten’, het diaconale project van onze gemeente. 
Eddy Weeda 
 
Seniorenmiddag 
Op woensdag 3 april is er vanaf 14.00 uur een seniorenmiddag. Tijdens die 
middag is er een viering van Heilig Avondmaal. En er zal een goed gesprek 
worden vormgegeven. Natuurlijk zijn er heerlijkheden bij koffie en thee. Het 
geheel wordt afgesloten met een creatieve maaltijd. Uitnodigingen worden 
verstuurd. Maar wie graag wil komen, kan al contact opnemen met Alice Huisman, 
06 4033 7631.  
De seniorenmiddag wordt georganiseerd door de seniorenbezoekgroep. Deze 
groep bestaat uit een aantal bezoekers. Zij bezoeken met regelmaat mensen van 
75+ in de gemeente. Daarnaast organiseren zij twee maal per jaar een 
seniorenmiddag en eenmaal, meestal in het voorjaar, een seniorenuitje. In de 
bezoekgroep zitten Marga Konings, Myrna Bokelman, Wilma Schoemaker, Alice 
Huisman, Bertie Pauw en Margo Jonker. En recentelijk is de bezoekgroep 
aangevuld met een coördinator: Marga Zwanenburg. Als u graag bezoek wenst te 
ontvangen, van de bezoekgroep of van de predikant, kunt u altijd contact 
opnemen met Marga Konings.  
 

https://www.vpro.nl/boeken/programmas/boeken/2016/20-maart.html
https://www.vpro.nl/boeken/programmas/boeken/2016/20-maart.html
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Palmpasentakken maken 
Op zaterdag 13 april is er weer een middag voor kinderen en hun (groot)ouders 
om Palmpasen takken te maken. We maken takken, versieren ze met symbolen, 
en we oefenen het Palmpasen lied al lopende. Het is een hele klus, altijd. Maar 
we kunnen ons verheugen op een feestelijke tocht. Je kunt eigen takken 
meenemen – die binden we aan elkaar tot kruisvorm. Er zullen ook een paar 
takken liggen voor wie zelf  niets mee heeft. De middag begint vindt plaats in het 
gemeentecentrum van 15.30 uur tot 17.00 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REISLIED 

 
Ontsla nu het hart, geef het vrij voor de reis. 
Wacht op het woord, zoek de nieuwe wegen. 
Ga weer onderweg, ja, de nieuwe weg 
geeft in ’t end ook de nieuwe zegen. 
Maak het hart nu vrij. Zoekt elkander op de weg. 
En gedenk het woord dat ons is gezegd. 
‘Wie zaaien met leed in het holst van de tijd, 
die maaien met vreugd voor de eeuwigheid.’ 
 
Zing stilaan je lied. Zie, daar hoog in de wind 
over de grens al de vogels drijven. 
Zing stilaan je lied; aan de grens voorbij 
zullen wij eens in Zijn tent verblijven. 
Ga de vrede na. Deel in stilte van je leed. 
Niet één die de weg naar het wonder weet. 
Maar de zon en de wind en Zijn licht in de nacht 
verhalen Zijn glans aan wie het verwacht. 
 
 
Bron: Aline Barnhoorn, Zing stilaan je lied (strofe 1+2) 
Ingezonden door Bertie Pauw 
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WAT VERTELLEN GETALLEN?  
Verslag van de bijeenkomst met Jaap Jonkmans op 30 januari 
 

wee maal drie is vier, wiedewiedewie en twee is negen.” Van Pippi 
Langkous kun je het tellen niet leren. Het heeft er ook waarschijnlijk alles 
mee te maken dat het lieve kind nooit naar school ging. Nee, dan de 

joodse kinderen. Zij worden heel hun leven bestookt met getallen en 
rekensommen in de sjoel. En dit doen ze al sinds mensenheugenis, zo werd ons 
duidelijk tijdens de lezing van ds. Jaap Jonkman op 30 januari. 
 
In het kader van het thema ‘Tellen en Vertellen’ nam hij ons mee door (met name) 
het Oude Testament. Het laatstgenoemde boek is pas zo’n 200 jaar voor Christus 
op schrift gezet. In de eeuwen daarvoor vertelde (!) men de verhalen van 
generatie op generatie. Maar om de verhalen intact te houden gebruikte men 
ezelsbruggetjes. Letters kregen getallen en zo gingen de getallen vertellen. 
JAHWEH (Hij is die Hij is) heeft een getalswaarde van 17, vervolgens zie je in 
allerlei verhalen met getallen weer 17 terugkomen, met andere woorden: God was 
erbij. Zo zijn er veel voorbeeldem: 40 is het getal van leertijd en voorbereiding, 3 
is het overgangsgetal, 7 staat voor volheid, 6 voor tekortkomen, enzovoorts. Op 
deze wijze krijgen cijfers een verhaal, boodschap, meer dan rekenkundige 
waarde. Het getal verteld.   
 
De lezing vormde een amuse op een veel groter verhaal. Namen en hun 
betekenis, plaatsaanduidingen (links en rechts)… de joodse verteltraditie zit vol 
met symbolen, verwijzingen en boodschappen. Enkele aanwezigen gaven aan 
teksten nu anders te lezen. Boeiende materie die in anderhalf uur over ons werd 
uitgestort. Anderhalf uur is 90 minuten. Het getal 90 staat voor overgaan naar een 
nieuwe fase. Het woord ‘Tzaddeej’ heeft de getalswaarde 90 en betekent 
vishaakje. Zo heeft ds. Jonkman ons uit de diepte van onze onwetendheid 
opgetild en er ging een wereld voor ons open. 
 
En Pippi? Ach, Pipi geeft al een verklaring voor haar gebruik van getallen in de 
tweede regel van haar lied: “Richt de wereld in, wiedewiede naar mijn eigen zin.” 
Bert Schaak 

“T 
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MEER DAN EEN GETAL ALLEEN  
Zondagse impressie van Jan Nauta  
 

n deze weken gaat het over (ver)tellen in de kerk. Op 3 maart sluiten we dat 
project feestelijk af. Jan Nauta, geïnteresseerd in getallen, was onder de 
indruk van de getallen op een gewone zondag, zondag 10 februari. Op die 

zondagmorgen nam hij de bijgaande foto. Het getal 9 neemt een wel heel 
prominente plaats in. Het getal staat er direct, of kan met een simpele optelling of 
vermenigvuldiging worden gevonden.  

 
Bij de 
dobbel
stenen 
moet je 
natuurli
jk 
vermen
igvuldig
en, bij 
Ps. 145 
moet je 

even 4 en 5 optellen en hetzelfde geldt voor de liederen 945 en 514. Opmerkelijk 
is bovendien dat je elke keer alleen 4 en 5 bij elkaar moet optellen om 9 te krijgen, 
bij beide borden. Lied 941 heeft al een 9 van zichzelf. In lied 945 hadden we ook 
al een 9 van zichzelf. We hebben daar dus meteen twee negens en hetzelfde 
geldt voor lied 990 waar we – o luxe – niet eens hoeven te rekenen. Dit kan geen 
toeval zijn. Twijfelachtige lezers kunnen nu aarzelen bij lied 1001, maar in het 
binaire talstelsel (waar computers zo dol op zijn) is 1001 dezelfde waarde als 
decimaal 9, wat eenvoudig is na te gaan.  
 
Wat betekent dit alles nu? Niets natuurlijk. Zo gaat dat in de wiskunde: er worden 
waarheden blootgelegd zonder dat de praktische relevantie van die waarheden er 
toe doet. Spel om het spel, wat wil je nog meer? 
 
Wie toch een Lutherse zin in deze vrolijkheid wil zien denkt natuurlijk bij de 
dobbelstenen meteen aan het boekje van Joop Boendermaker, Drie maal drie is 
negen, een boekje voor gemeenteleden die zich de liturgie eigen willen maken. 
Drie maal drie is negen, ieder zingt z’n eigen lied, en zo zijn we weer bij dat waar 
de nummers op de borden naar verwijzen.   
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BACH EN HET GETAL  

Verslag van de bijeenkomst met Kees van Houten op 13 februari 
 

n een kerk zit een jongetje van 9 op een te grote orgelbank rijkend naar het 
klavier. Hij worstelt zich door zijn maten. Naast hem zit een orgellerares (die 
het later zou schoppen tot organist en cantrix van de Lutherse kerk Zwolle). 

Tijdens het spelen tikt haar vinger (soms met één van de vele potloden) beheerst 
op het bakstuk naast het klavier. Tempi en maat worden zo voorgedaan en 
vormen de basis voor maatgevoel die later van pas zal komen bij het zingen in 
een cantorij. Als een a-rekenkundig jongetje was het soms een hele klus om orgel 
te spelen. Ik probeerde op gevoel en met goed luisteren te compenseren (en te 
verbloemen) dat breuken voor mij geheimtaal waren.   
 

Kees van Houten neemt ons op 13 februari mee in de wereld van getallen in 
relatie tot Bach. En dan hebben we het niet over ‘Wat is een hemiool?’ In eerste 
instantie wandelen we door een wonderrijk van kosmos, Getal1, tonen, trillingen, 
schone kunsten, 500 jaar voor en na Christus, sferen met harmonie, Kabbala, 
kwalitatieve duiding, Ars Musica, enzovoorts.  
 

Door een duizelingwekkende sprong belanden we in Thüringen. Bach goochelde 
met cijfers: verwijzingen, boodschappen, grappen en exegese. Alleen de 
Mattheus Passion al staat bol van de ezelsbruggen en wenken. Het evangelie van 
deze passie is in 27 blokken opgedeeld, de uitkomst van de heilige som 3x3x3. 
“Eén zal Mij verraden”, spreekt Jezus. De stemmen buitelen over elkaar heen: 
“Niet ik.” Maar als we gaan kijken naar de hoeveelheid van intervallen: 3x zingen 
de sopranen dit, 3x de alten en tenoren maar slechts twee keer de bassen. Dit 
maakt dat de inzet van “Niet ik” 11 keer plaatsvindt… 11=12-1… Judas krijgt de 
woorden niet over zijn lippen.   
 

En zo struinen we door meters werk. Orgelwerken, Credo, Weihnachtsoratorium, 
koralen… Verwijzingen naar God, Drie-eenheid, Bach zijn eigen naam. De 
Inventionen staan ook bol van cijfercodes die verwijzen naar zijn naam. En zo 
raken we steeds verder onder de indruk van het genie. De inventiviteit om zulke 
mooie muziek uit de veer te laten klinken, maar daarnaast je ertoe dwingen ook 
het getal een plek te geven zonder dat de muziek uit balans raakt. Wederom 
hebben we slechts een amuse genoten. We aten slechts de buitenkant. We 
werden door de spreker gewaarschuwd dat er nog veel meer is. Bach deelde zijn 
uitzonderlijke talent en daarlangs deelde hij ons van alles mee. Geef Bach vijf 
maten en twee instrumenten en hij deelt tot een ieder verzadigd is.  
 

En mijn rekenvaardigheid? Ach, ik luister nog steeds goed. Bij een meer 
ingewikkeld cantorijstuk leun ik in eerste instantie wat op de omgeving. En op den 
duur merk je weer dat muziek een schone kunst is die jou voor zich wint op het 
moment dat je je erin verdiept, ervoor openstelt, liefde kan opbrengen en vooral 
hem deelt. Mijn dochter zei toen ze 5 was en er een koek verdeeld moest worden: 
“Als je deelt heb je meer.” En zo is het. Of het nu om Bach, muziek, of het 
Goddelijke (getal) gaat: het gaat om deelvaardigheid.    
Bert Schaak  

I 
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OVERZICHT VAN DE VOORTGANG 
Regelmatig komt er een vraag: hoever het is het met (de voorbereidingen van) de 
renovatie? Het is voor u niet zo zichtbaar, maar achter de schermen is er hard 
gewerkt door de stuurgroep en het wordt tijd om u daar weer van op de hoogte te 
stellen. 

 Zoals u weet wordt er volop actie gevoerd om de bijdrage bij elkaar te 
krijgen die nodig is uit eigen gemeente. Er staan weer leuke acties op de 
agenda. 

 De groep financiën is bezig om de nodige subsidie te werven op grond van 
een reële begroting. Zij hebben een positieve verwachting dat het begrote 
bedrag gehaald gaat worden. 

 De licht- en geluidgroep heeft gekeken naar wensen op gebied van de 
apparatuur en heeft binnenkort een afspraak om deze mogelijkheden te 
bespreken en zicht te krijgen op de kosten daarvan. 

 In de interieurgroep heeft een wisseling plaatsgevonden. Truus Mulder heeft 
in verband met haar voorzitterschap van de kerkenraad afscheid genomen 
van de stuurgroep en Ada Meurs heeft haar plaats ingenomen. De 
interieurgroep is bezig te kijken naar de voorgestelde kleuren, meubilair en 
de keuzes daarin. 

 De bouwgroep heeft zich beziggehouden met de voorbereidingen van het 
bouwkundig gedeelte, ontwerp en de aanpassingen. Dat heeft de nodige tijd 
gekost. De wijzigingen in het masterplan zijn besproken met ontwerper Pim 
van Dijk en aangepast in de bouwplannen. Er is een bouwkundige raming 
uitgewerkt door een bouwbedrijf uit de buurt. Op 6 maart zal het plan aan de 
kerkenraad worden voorgelegd en zal er een besluit worden genomen. 
Daarna kijken we hoe verder gaan. Hopelijk wordt binnen afzienbare tijd 
duidelijk op welk termijn de verbouwing kan plaatsvinden.  

 Op de gemeenteavond van 10 april staat de renovatie op de agenda en zal 
er een inhoudelijke toelichting worden gegeven. 

Hopelijk bent u zo weer op de hoogte van de voortgang. Mocht u vragen hebben, 
stel deze gerust aan de leden van de stuurgroep en/of kerkenraad (Elly en Petra 
acties, Robert en Robin financiën, Ada en Janke interieur, Chris en Cor licht en 
geluid en Rob en Cor bouw). 
Namens de stuurgroep, 
Janke Geertsma en Cor Noorda 
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UPDATE ACTIES GEMEENTECENTRUM 
 
Terugblik 
Op donderdag 14 februari stond de maaltijd van Zwaan-schuif-aan in het teken 
van Valentijnsdag. Dit thema was doorgevoerd in het menu met een amuse in de 
vorm van een hart, rode blokjes kaas, rode pastasaus en een roze, hartvormig 
dessert, maar ook in de aankleding van het gemeentecentrum. Zelfs de gasten 
droegen kleding met een rood accent. De maaltijd werd op initiatief van de 
stuurgroep Renovatie Gemeentecentrum omlijst met live muziek. Marjan Reus, 
Jaline Schaak, Bart en Mirjam Lip lieten vrolijke, liefdevolle muziek horen voor 
piano en viool. Iedereen zong enthousiast mee met ‘Ai, ai, Olga’ en ‘Edelweiss’ 
klonk twee keer, waarbij zelfs nog werd gedanst. Na afloop van het diner werd als 
dank voor de muziek een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de renovatie van het 
gemeentecentrum, wat een mooie opbrengst van € 176,- heeft opgeleverd!  
 
Vooruitblik 
Op zaterdag 30 maart a.s. organiseren we van 10.00 tot 15.00 uur in het 
gemeentecentrum een gezellige VrouwenVerwendag met diverse workshops en 
activiteiten. Alle vrouwelijke gemeenteleden van 18 jaar en ouder hebben 
inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor deze dag. Op het 
programma staan workshops Lectio Divina door Margo Jonker, mindfulness door 
Corinne van den Brom, kleuradvies door Ada Meurs en het maken van een 
knopenketting door Janke Geertsma, bijvoorbeeld van knopen uit oma’s naaidoos. 
Ook wordt er rug-/nekmassage gegeven door Mirjam Heerema. In het 
gemeentecentrum is onder andere  een tafel met zelfgemaakte ecologische 
reinigingsmiddelen en een bloemenbar ingericht. Verder wordt er gezorgd voor 
lekkere koffie, thee en een gezonde lunch.  
 
De kosten van de workshops en activiteiten variëren van € 3,50 tot € 5,-, zodat het 
voor iedereen mogelijk is om deel te nemen. De opbrengst wordt verdeeld over de 
projecten ‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten’ en ‘Renovatie 
Gemeentecentrum’.   
 
Voor enkele activiteiten kunnen we nog kleine glazen flesjes of 
bloemenvaasjes en lege plastic wasmiddelflessen of potjes met deksel 
gebruiken. U kunt deze achterlaten in de zwarte mand bij de ingang van het 
gemeentecentrum. 
 
In de Flambouw van februari kon u lezen over een MannenAvond, die ook op 30 
maart zou plaatsvinden. Deze wordt uitgesteld tot een nog nader te bepalen 
datum.  
 
Op zondag 14 april, Palmpasen, organiseren we na de viering een sponsorloop 
voor de renovatie van het gemeentecentrum. Gedurende een half uur wordt er 
gelopen. Je kunt kiezen uit twee routes: een korte (rondje Potgieterssingel) en 
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een lange (via de overkant van de gracht). 
Wil je meelopen, geef je dan op bij Petra Lip of Elly van der Spek. Je ontvangt een 
sponsorformulier, waarmee je buren, familie en vrienden kunt benaderen om je 
per rondje te laten sponsoren. Voor degene met de hoogste opbrengst en degene 
met de meest gelopen rondjes hebben we een verrassing!  
 
Op zaterdag 22 en zondag 23 juni organiseren we tijdens de landelijke 
Kerkennacht een 24-uursactie voor jongeren. Het is de bedoeling dat er van 12.00 
tot 12.00 uur wordt gevast (niet eten, wel drinken) en dat je je hiervoor laat 
sponsoren. De opbrengst wordt gedeeld over de projecten ‘Versterk de kerk in het 
Midden Oosten’ en ‘Renovatie van het gemeentecentrum’. Ter ondersteuning van 
deze actie wordt op zaterdag 22 juni een benefietconcert gegeven door een 
Luthers Ad Hoc Orkest onder leiding Karin Vrieling. Hierover kunt u elders in deze 
Flambouw lezen. 
 
Repaircafé 
Heeft u een kledingstuk of apparaat te repareren of herstellen? In het 
gemeentecentrum vindt u een aanmeldbox en inschrijfformulieren. U kunt 
uiteraard ook telefonisch of per mail contact opnemen met Petra Lip (     ) of Elly 
van der Spek (        ). 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 

ondag 10 maart liggen er op iedere tafel in het 
gemeentecentrum drie dezelfde brieven om te 
ondertekenen. Schrijven helpt. Eén op de drie 

gevangenen voor wie geschreven is, krijgt een betere 
behandeling of wordt vrijgelaten!  

 Nederland: laat Guantánamo Bay-gevangene niet aan lot over.   
Toffiq al-Bihani uit Jemen werd in 2003 door de CIA naar de Amerikaanse 
militaire gevangenis Guantánamo Bay op Cuba gebracht. Hij is na al die 
jaren nooit ergens van beschuldigd. In 2010 kreeg hij toestemming de 
gevangenis te verlaten mits een ander land hem zou opnemen. Dat is tot op 
heden nooit gebeurd. Al-Bihani moet onmiddellijk worden vrijgelaten omdat 
er geen bewijs is dat hij terreurdaden heeft gepleegd. Omdat hij niet welkom 
is in de VS, wacht hij al ruim acht jaar om overgedragen te worden aan een 
ander land.   
President Trump maakte een einde aan het streven van zijn voorganger 
Obama om de gevangenis Guantánamo Bay te sluiten. Vanaf begin 2002 
werden vermeende terroristen die de Amerikanen oppakten tijdens de 
oorlog in Afghanistan hier opgesloten. De regering-Trump lijkt zich niet in te 
spannen om landen bereid te vinden om mensen zoals al-Bihani op te 
nemen. Vaak kunnen ze niet terug naar hun eigen land, omdat ze daar 
moeten vrezen voor hun leven. Veel landen binnen de EU, zoals Duitsland, 
Frankrijk en Italië, namen eerder al gevangenen uit Guantánamo Bay op. 
Nederland tot op heden nog niet.  

Z 
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 India: Journalist vast voor kritische Facebookberichten.   
Vorig jaar werd journalist Kishorchandra Wangkhem twee keer gearresteerd 
voor Facebookberichten waarin hij kritiek uitte op de regering. Hoewel hij 
beide keren op borgtocht vrijkwam, pakten de autoriteiten hem weer op. 
Volgens hen is hij een gevaar voor de nationale veiligheid. Ditmaal onder de 
nationale veiligheidswet. Dit betekent dat hij tot 12 maanden kan worden 
vastgehouden zonder aanklacht of proces. Deze wet wordt vaak gebruikt 
om critici de mond te snoeren.  

 China: Activist en advocaat nog steeds vermist.    
De Chinese autoriteiten pakten de prominente activist en advocaat Gao 
Zhisheng in augustus 2017 op. Hij werkte als advocaat aan zaken van Falun 
Gong-beoefenaars. Ook verdedigde hij mensen die ter dood waren 
veroordeeld. Waar en waarom Zhisheng wordt vastgehouden is nog altijd 
niet bekend. Mogelijk pakten de autoriteiten hem op vanwege een interview 
dat hij gaf waarin hij kritiek uitte op de communistische partij en president Xi 
Jinping. Een maand later bevestigde een overheidsambtenaar dat Zhisheng 
in Beijing werd vastgehouden. Daarna heeft zijn familie geen nieuwe 
informatie meer gekregen. Zhisheng werd vanwege zijn werk eerder onder 
huisarrest geplaatst en vastgezet in geheime detentie. Hier werd hij 
gemarteld. 

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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UPDATE ‘VERSTERK DE KERK IN HET MIDDEN-OOSTEN’ 
De voorbereidingen voor de acties die we ook dit jaar willen houden voor de 
kerken in het Midden-Oosten zijn alweer in volle gang. Fijn om te merken dat er 
van alle kanten ideeën en praktische hulp wordt gegeven om de acties van de 
grond te krijgen!   
 
De dames uit de gemeente hebben een uitnodiging ontvangen voor de 
VrouwenVerwendag op zaterdag 30 maart. We hopen op een ontspannen en 
inspirerende dag waarop lichaam, ziel en geest een boost zullen krijgen. De dag 
erna, zondag 31 maart, zal de kerkdienst een Oosterse tint krijgen. Ds. Margo 
Jonker zal voorgaan en aandacht hebben voor het diaconale project. Ook zal mw. 
Evelien Vrolijk, consulente van Kerk in Actie, een bijdrage leveren in de dienst en 
na de dienst tijdens de koffie. We hopen zo het project, de mensen waarvoor de 
acties bedoeld zijn en hun omstandigheden beter in beeld te brengen. Er kunnen 
vragen gesteld worden en Evelien zal uitleggen waar de opgehaalde giften aan 
besteed zijn.    
 
Los van de actiedagen die gepland staan, zien we dat de individuele inzet door 
middel van eigen talenten en hulpvragen vorm blijft krijgen. Dank voor uw en jouw 
inzet, giften en inspiratie! 
Namens de werkgroep van het diaconale project,   
Mirjam Heerema 
 
 

DIACONALE COLLECTES   

 
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 
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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).  
 
Luther Stichting   
Op zondag 10 maart wordt er gecollecteerd 
voor de Luther Stichting.  Deze stichting 
geeft met name ondersteuning aan 
gemeenteopbouw in de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Europese deel van 
Rusland. Er is geld nodig voor gebouwen, voor kinder-, jeugd- en jongerenwerk 
en voor bijscholing. De Lutherse Kerk in Europees Rusland bestaat uit elf regio’s 
met daarin 170 gemeentes en huisgemeentes. Er zijn bijna 50 predikanten en 
even zoveel predikers in deze regio. Ook al is er in Nederland weinig over van de 
Lutherse Kerk, wereldwijd zijn we nog springlevend!  
 
Stichting Jongeren Op Kamp (SJOK)  
De collecte op 17 maart staat in het teken van 
jongeren. De opbrengst van de collecte is 
bestemd voor de Stichting Jongeren op Kamp 
(SJOK).  Het doel van deze stichting is om betaalbare vakantieweken te 
organiseren voor lichamelijk gehandicapte jongeren. Om dit te bewerkstelligen 
werkt SJOK uitsluitend met vrijwilligers die deze jongeren begeleiden. SJOK 
maakt geen onderscheid wat betreft aard van de handicap. Ook het begrip 
jongeren heeft een ruime interpretatie. 
 
Kerk in Actie: Kinderen in de knel  
De diaconale collecte op zondag 24 maart staat in het 
teken van Kerk in Actie. Het thema is Kinderen in de 
Knel. Aandacht voor Kinderarbeid in India. In de 
Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming 
business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het 
overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon 
zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook 
kinderen mee.   
 
Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken men samen met 
partnerorganisaties aan beter onderwijs.  Jaarlijks worden 5.000 ouders en 
kinderen voorgelicht over het belang van onderwijs. Men  bezoekt scholen om 
onderwijsadvies te geven en er is begeleiding voor meer dan 700 werkende 
kinderen (terug) naar school. Geef, zodat ook in 2019 honderden werkende 
kinderen een nieuw begin kunnen maken op school! 
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Diaconaal project  
Op zondag 31 maart collecteert de diaconie voor het diaconaal project ‘Versterk 
de kerk 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. Via de Flambouw wordt u regelmatig op de hoogte 
gehouden van dit project.  
 
Orgelfonds  
De tweede collecte op zondag 31 maart is bestemd voor ons 
Orgelfonds, ten behoeve van het regulier onderhoud aan het 
orgel. 
 
 

OPBRENGSTEN COLLECTES 2018 VANAF 29 APRIL 
ieronder ziet u een overzicht van de diaconale collectes van het jaar 2018 
vanaf 29 april. De collectes voor het diaconaal project zijn met turquoise 
gemarkeerd, de collectes voor Kerk in Actie met geel. 

 

 Opbrengsten diaconale collectes 2018 vanaf 29-4  

   

Datum Doel van de collecte 
Bedrag in 
€ 

   

29-4-18 BEZWA Foundation 128,50 

   

6-5-18 Project Versterk de Kerk in het Midden-Oosten 172,90 

13-5-18 Hart voor Zwolle 138,00 

20-5-18 Augusta Victoria Hospitaal 159,25 

27-5-18 Stichting Voorkom 186,80 

   

3-6-18 Rudolph Stichting 157,17 

10-6-18 KIA Wereld project W  019271 Guatemala 167,25 

17-6-18 SJOK 105,35 

24-6-18 St. Inlia 100,95 

   

1-7-18 Project Versterk de Kerk in het Midden-Oosten 139,55 

8-7-18 Inloophuis de Bres 107,92 

H 



 

 
19 

15-7-18 Augusta Victoria Hospitaal 145,05 

22-7-18 Stichting Ora 133,77 

29-7-18 Bartimeüs Sonneheerdt 156,55 

   

5-8-18 Lutherse Zending Nias 111,00 

12-8-18 Vierde Wereld Recreatieboerderij ’t Zwervel Wijhe 113,57 

19-8-18 Stichting ZOA 80,75 

26-8-18 Leprazending 140,85 

   

2-9-18 St. UAF Vluchtelingen Studenten 134,15 

9-9-18 Project Versterk de Kerk in het Midden-Oosten 145,85 

23-9-18 St.Epafras 124,47 

30-9-18 Stichting Voor Elkaar 136,45 

   

14-10-18 KIA Project W 002158 Visserijproject Nepal 151,95 

21-10-18 Lilianefonds 74,70 

28-10-18 Luther Stichting Europees Rusland 154,70 

   

4-11-18 Project Versterk de Kerk in het Midden-Oosten 163,76 

11-11-18 Voedselbank Zwolle 187,10 

18-11-18 KIA Exodus 115,27 

25-11-18 KIA Noodhulp Sulawesi 221,55 

   

2-12-18 Amnesty International 155,95 

9-12-18 St. O Lume Mai Buna Romania 178,74 

16-12-18 Inloophuis de Bres 137,00 

23-12-18 Christ’s Hope 174,91 

25-12-18 KIA Kinderen in de Knel 198,55 

 
 

De bedragen wijken helaas regelmatig af van de vermelding in het collecteboek. 
Dit is het gevolg van telfouten bij het tellen van de collecte. Iedereen maakt 
natuurlijk fouten. Daarom is ingesteld dat er altijd twee tellers zijn. Wilt u elkaar 
dus serieus controleren bij het tellen, zodat telfouten zoveel mogelijk worden 
vermeden. Alle tellers, gulle gevers en geefsters hartelijk dank. 
Namens de diaconie, 
Berend Tiesinga, administrateur 
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TWEE DAGEN LOPEN 
aar aanleiding van de georganiseerde 
Zwanenpad-wandelingen staat mij een 
andere wandeling in gedachten. Twee 

dagen lopen. Een onvergetelijke ervaring. Vaak 
ik bekijk ik het plakboek met de vele foto’s. 
Bijgevoegd ziet u een standbeeld met twee 
nonnen. Deze staat bij het kerkje in Diepenveen. 
De rechter non staat de linker non bij in haar 
moeilijke beslissing. Welke, dat blijft voor altijd 
geheim. Hieronder leest u het verslag van de 
wandeling.  
Bertie Pauw 
 
Pelgrimage (14 en 15 mei 1999)  
Met een twintigtal mensen, waaronder drie leden van onze gemeente (Corrie en 
Jan Bloemert en ikzelf), wandelden wij van Deventer naar Zwolle. “In de 
voetsporen van de Moderne Devotie”, een spirituele vernieuwingsbeweging uit de 
14e eeuw die in Deventer en Salland 
is begonnen.  
 
Een mooi stuk Nederland! Het 
bosgebied tussen Diepenveen en 
Olst. In het mooie kerktje te 
Diepenveen kregen we uitleg over 
het voormalig Vrouwenklooster. 
Picknick bij Natuurcentrum “de 
Zoogenbrink”. Slapen en eten in 
Wijhe. Het was een mooie tocht over 
de dijk langs de IJssel. De 
boterbloemen en het fluitenkruid 
bloeiden welig en onderweg was er tijd voor gespreksstof van allerlei aard. 
‘Moderne Devotie’?  
 
Bij Windesheim werden we ontvangen met koffie boven op de zolder van de 
voormalige bierbrouwerij van het klooster Windesheim, en kregen een 
interessante uitleg over het leven en werk van Thomas à Kempis. Om 17.00 uur 
kwamen we aan in het Refter waar de afsluiting plaatsvond en ieder een oorkonde 
ontving… na 50 kilometer en 68.511 stappen! Een belevenis om twee dagen op 

N 



 

 
21 

stap te gaan met volstrekte “vreemdelingen” met één doel, samen op weg. En zijn 
wij dat niet allemaal?  
 

 
Ik ga gewoon op weg vandaag 
als alle and’re dagen 
Waarheen die weg zal gaan, vandaag 
dat moet je maar niet vragen. 
Alleen, ik ga op weg vandaag, 
als alle andere dagen. 
 
Niet dat ik wil,  
er valt niet veel te willen. 
De dag gaat open 
en ik moet, opnieuw. 
En dat is goed. 
 
De dag gaat open,  
en opnieuw mag ik op weg, vandaag 
als alle and’re dagen. 
En hoe die weg dan lopen zal, 
hoef je me niet te vragen 
Alleen slechts:  
of ik hopen zal. 

 
 
 

DE DOMINEE, DE VLEESHAL EN DE KORENSCHUUR 
ie onderzoek doet naar het laatste oerwoud van Nederland (of wat 
daarvoor doorgaat), komt niet om een dominee heen. Van de zeven 
vogelsoorten die uit dat Beekbergerwoud bekend zijn, worden er vijf 

alleen door hem genoemd. Van een pas gekapt stuk moerasbos – want gekapt 
werd er, in dat oerwoud – geeft hij zo’n levendige schildering dat je het direct voor 
je ziet. Zijn naam: ds. Ottho Gerhard Heldring. Jawel, die van de tehuizen voor 
verwaarloosde kinderen in Zetten en Hoenderloo. 
 
De Veluwe, een wandeling  
In 1839 maakt Heldring met een vriend een wandeling over de Veluwe. 
Wandelen, dat konden die 19de-eeuwers: van Wageningen over Barneveld naar 
Garderen en dan via Apeldoorn en Beekbergen terug. Onderweg ‘ontdekten’ ze 
het dorpje Hoenderloo, voor Heldring een braakliggend terrein om zijn idealen te 
verwezenlijken. De wederwaardigheden van de tocht tekende hij op in een 
wandelboek, dat in 1841 verscheen, vermoedelijk om aandacht en geldmiddelen 
bijeen te krijgen voor de ontwikkeling van Hoenderloo.  
 

W 
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Heldring heeft een springerige, om niet te zeggen chaotische schrijfstijl. Je denkt 
een tocht door een oerwoud te maken en dan word je getrakteerd op een 
preekschets van twee en een halve bladzijde. Daarin tracht hij de Nederlandse 
taal te verrijken met de woorden ‘vleeschhalachtig’ en ‘koornschuurmatig’, maar 
met zijn taalscheppend vermogen heeft hij minder succes gehad dan Marten 
Toonder en Van Kooten & De Bie. Jammer, maar ik moet de tweede Nederlandse 
tekst met deze woorden nog tegenkomen.  
 
De waarde van vernielende dieren 

Toch is de passage van Heldring waarop ik doel, nog steeds actueel. Daarom 
geef ik haar in bekorte vorm en gemoderniseerde spelling weer:  
 

‘dat eeuwig vermoeiende zaaien om slechts te oogsten, dat arbeiden om te 
winnen, dat beschouwen van de natuur omwille van het voordeel, dat 
standpunt der nuttigheid, dat beschouwen der aarde alsof zij slechts het 
doel heeft eetkamer van de mens en zijn huisdieren te zijn, is zo eenzijdig. 
Daarbij wordt alles zo vleeshalachtig, zo korenschuurmatig, en de 
duizenden bloemplanten, de duizenden vogels, de duizenden vissen en 
insecten, en al de vernielende dieren van de mol tot de leeuw – zij verliezen 
hun rang, verliezen het recht van hun plaats.’ 

 
Kort samengevat: planten en dieren zijn hard aan een rustdag toe. Ook de aarde 
heeft recht op een sabbat. 
Eddy Weeda 
 
 

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 maart: Taizéviering  

 10 maart: Michaëlsviering, voorganger ds. Martin Jans (studentenpastor) 

 17 maart: Michaëlsviering vesper, liturgen Els Rademaker-Vos en Christa 
van Stappen 

 24 maart: Michaëlsviering, met medewerking van de cantorij, voorganger 
ds. Jan Doelman 

 31 maart: Taizéviering 

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

  

T 

http://www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen
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FLAMBOUW APRIL 2019 
Kopijdatum: Dinsdag 19 maart 2019  

Verschijning: Zondag 31 maart 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. 

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

Zo 3 mrt. 16.30 Taizéviering, Grote Kerk 

Wo 6 mrt. 19.30 Kerkenraadsvergadering 

Zo 10 mrt. 11.00 Brieven ondertekenen Amnesty International 

Zo 10 mrt. 11.30 Catechese voor tieners 

Zo 10 mrt. 16.30 Michaëlsviering, Grote Kerk 

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

Di 12 mrt. 20.00 Lectio Divina 

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

Zo 17 mrt.  Uiterste besteldatum Huispaaskaarsen 

Zo 16 mrt. 16.30 Michaëlsviering, Grote Kerk 

Ma 18 t/m vr 
22 mrt. 

 Lutherreis, Duitsland 

Wo 20 mrt. 19.30 Inleiding op Het Oerboek van de mens 

Do 21 mrt. 18.00 Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan 

Zo 24 mrt. 16.30 Michaëlsviering, Grote Kerk 

Di 26 mrt. 20.00 Lectio Divina 

Za 30 mrt. 10.00 VrouwenVerwendag  

Zo 31 mrt. 11.00 Wereldwinkelverkoop 

Zo 31 mrt. 11.30 Catechese voor tieners 

Zo 31 mrt. 16.30 Taizéviering, Grote Kerk 

Di 2 april 20.00 Lectio Divina 

Wo 3 april 14.00 Seniorenmiddag 

Di 9 april 20.00 Lectio Divina 

Wo 10 april 19.30 Gemeenteavond 

Za 13 april 15.30 Palmpasentakken maken 

Zo 14 april 11.00 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,  
 
 
 
Collectebonnen  : Collectebonnen kunt u na de dienst kopen bij   
   Mw. J. Wildeman - Dekker, R. Kanning en J.M. Nauta 

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/

