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Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk,
datum/dag

voorganger

28 april
Quasi modo geniti

Prof. dr. L.J. van den
Brom

5 mei
Misericordias Domini

12 mei
Jubilate
19 mei
Cantate

26 mei
Rogate
Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag
2 juni
Exaudi

ouderling van
dienst/lector/
organist

Jan Nauta/
Henny Haverkamp/
Bart Lip
Ds. T.K. van Dam
Elly van der Spek/
Marga Konings/
Tia Deij
Ds. M.E. Jonker
Mirjam Heerema/
Marga Zwanenburg/
Toon Hagen
Truus Mulder/
Ds. M.B. Nieuwkoop
Johanna Wildeman/
Toon Hagen
Ds. H. Günther-van Dijk Jan Nauta/
Marjette Zomer/
Gea Hoven
Ds. M.E. Jonker
Elly van der Spek/
Marga Zwanenburg/
Gea Hoven
Drs. G. Schutte
Jan Grisnich/
Lolke Folkertsma/
Gea Hoven
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Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur
oppas
0-4 jaar

nevendienst andere informatie
zondag is er koffie/thee/limonade
4-12 jaar elke
na de dienst
j=jongste, o=oudste kinderen

Marga
Jip

Chris (j)
Bert (o)

1e collecte: UAF
2e collecte: Jaap Meijer Bloemenfonds

Jennifer
Priscilla

Ineke (j)

1e collecte: Hart van Zwolle
2e collecte: ELGZ

Wieteke
Anna-Lies

Esmeralda (j)
Micha (o)

Jaline
Jip

Christa (j)

1e collecte: Stichting Present
2e collecte: ELGZ
M.m.v. de cantorij
1e collecte: KIA
2e collecte: ELGZ

Lianne
Priscilla

Hanneke (j)
Sipco (o)

1e collecte: Versterk de kerk in het M-O
2e collecte: Onderhoudsfonds
Viering Heilig Avondmaal
Aanvang Metten om 09.30 uur

Ingrid (j)
Bert (o)

1e collecte: Stichting Geef een koe
2e collecte: ELGZ

Jennifer
Sophia
Wieteke
Anna-Lies

BIJ DE EREDIENSTEN
 Op 28 april, deze zondag na Pasen, gaat ds. Van den Brom voor. Hij is de
vader van ons gemeentelid Corrine Venhuis. Wat bijzonder dat hij voorgaat
in onze gemeente. Welkom!
 Op 5 mei, Bevrijdingsdag, gaat de ons bekende ds. Chica van Dam voor.
 Zondag Jubilate, 12 mei, is ds. Margo Jonker de voorganger. Het gaat over
de herder en zijn schapen. Daarom ook wel de zondag van de Goede
Herder genoemd.
 19 mei gaat ons gemeentelid ds. Ries Nieuwkoop voor. Dit het weekend dat
de kinderen van onze gemeente op jeugdkamp zijn – zij zijn op zaterdag
weggegaan en komen in de loop van zondagmiddag terug. Zij hebben in het
bos hun eigen viering.
 Zondag 26 mei gaat ds. H. Günther-van Dijk voor.
 Over Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, leest u elders in deze Flambouw.
Ds. Margo Jonker
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UIT DE GEMEENTE
Ingeschreven als lid
 Mevr. R.M. de Vries,
Zwolle
 Mevr. W.T. Emck, overgekomen uit ELG Amsterdam,
Zwartsluis
 Mevr. J. M. Brasser, overgekomen uit Rotterdam,
Stegeren
 Willemijn Post, vanuit Groningen,
Zwolle
Verhuisd
 Mark Kappel naar
Zwolle
Overgeschreven
 Naar de ELG Stadskanaal en verhuisd: Mevr. Z. van Breet-Haman,
Emmen

IN MEMORIAM: MEVROUW KLARISA SCHOLTEN
In de vroege morgen van dinsdag 19 maart 2019 is vredig en kalm ingeslapen
Klarisa Guusta Scholten-Gravendijk.
Zij is geboren op 11 juni 1937. Bijna 25 jaar woonde Klarisa hier in Zwolle – met
haar man Fred hier naartoe verhuisd vanuit Amsterdam om in de buurt te wonen
van haar dochter en haar opgroeiende kleindochter Yolin. Een echte
Amsterdamse was ze, net als haar man Fred. Al is Klarisa zelf in Edam geboren,
oudste kind in het gezin – na haar kwamen een broer en twee zussen. Haar
ouders Jan Gravendijk, timmerman, en Wilhelmina Tolk, coupeuse, verhuisden
wat heen en weer tussen die steden. Maar in Amsterdam heeft Klarisa lang
gewoond. Daar heeft ze haar Fred ontmoet en zijn hun twee kinderen Edwin en
Joyce geboren. En ook daar was ze betrokken op andere mensen – de Lutherse
Kerk van Amsterdam, en een speeltuin waar ze zich voor inzette.
Hier in Zwolle is Klarisa, samen met haar man Fred, deel geworden van de
Lutherse gemeente – samen met anderen iets doen, iets beleven, de kookploeg,
bezoekwerk, iets ondernemen was voor haar de kracht van de verzamelde groep
mensen, de gemeenschap. En als daarnaast het lied gezongen, of beluisterd kon
worden, was de vreugde compleet.
Nadat Fred in 2006 overleed werd het leven moeilijker voor Klarisa, door haar
steeds slechter wordende ogen en terugkerende depressies. Toch hield ze
dapper stand, zo lang ze kon. Maar op 19 maart heeft ze haar leven in vrede
terug kunnen geven aan haar Schepper.
Wij gedenken Klarisa Scholten. En wij wensen Edwin en Saja, Joyce en Roel, en
kleindochter Yolin en haar gezin goede moed en kracht toe om het gemis van hun
moeder en grootmoeder te kunnen dragen.
Ds. Margo Jonker
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DE ROOS EN DE HOVENIER

H

et is niet de eerste keer dat ik er over vertel. Maar de berk die over onze
tuin hing, maar in de tuin van de buren stond, is afgezaagd. De onderkant
van de boom staat er nog steeds, tien centimeter boven de grond. En veel
hars is eruit gelopen – levenssappen die bedoeld waren voor takken en bladeren
en vruchten verdwijnen nu. Gelukkig staat er in onze tuin nu een nieuwe boom.
Best al wel groot, zo’n vier meter. Maar hij is in vergelijking met de berk een
jonkie.
Omdat met de berk ook de schutting vernieuwd moest worden, en daarmee alle
planten die met de schutting verbonden waren, hebben we nu eigenlijk een
nieuwe tuin. Daar zou ik blij mee moeten zijn. Maar dat was ik niet. Al dat kleine
nieuwe, gesnoeide, omgewoelde – zou het wel weer wat worden?
De roos, die tegen de schutting aan stond, hadden de hoveniers er ook
uitgehaald. Bij mijn thuiskomst zag ik een stronk met een paar afgeknipte takken
van 20 centimeter er aan. Mijn roos die ieder jaar ruim roze bloeide en de halve
schutting besloeg. De schrik sloeg mij om het hart. Een week moest die roos
buiten de grond liggen. Ik hield de stronk nat. Maar ik vreesde het ergste. “Het
komt goed”, zeiden de hoveniers. Maar ik bleef vrezen.
Nu staat de rozenstronk alweer twee weken in de tuin. En eerlijk gezegd kan ik
mijn ogen niet geloven nu er langzaam maar zeker leven te zien is in de
rozenstronk. Eerst een roze plek, toen twee, en toen vijf. Allemaal plaatsen waar
takken aan het uitbotten zijn. Zoals het nu lijkt, zal er weer een roos gaan bloeien.
Het is in de Stille Week, dat ik deze gedachten schrijf. En ik denk aan die Ander,
die als Hovenier werd gezien door Maria. Maria liep rond in de graftuin en
vreesde. Maar daar waar niets te zien leek te zijn, alleen maar donkerte en dood
en de schrik van het lege graf, zag Maria de Hovenier. “Het komt goed”, zo leek
hij te zeggen toen hij daar haar naam riep. Maria, die hoorde en zag en herkende
– en mogelijkheden van nieuw leven toeliet in haar leven. Opstanding.
Het leven, dat krachtiger is, dan wij mensen kunnen vermoeden. Het leven dat, in
Gods naam, telkens weer kracht en opstanding ontvangt.
Ik kijk naar de roos. Ik luister naar de Hovenier. Waarom zou ik vrezen?
Ds. Margo Jonker
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NIEUWE OPPASSERS GEZOCHT

N

a een lange tijd van oppassen en het maken van het oppasrooster vond
Corrine Venhuis het fijn om het stokje door te geven. Ondanks het feit dat
organiseren en plannen niet mijn sterkste kanten zijn, leek het mij leuk om
deze uitdaging aan te gaan. Graag wil ik Corrine ook via deze weg hartelijk
danken voor haar trouw en enthousiasme waarmee zij zich ingezet heeft voor de
kinderen die bij de oppas te gast waren
Dit brengt mij ook bij het volgende punt; we zijn nog steeds hard op zoek naar
mensen die zich eens in de zoveel tijd over de kleinen onder ons willen
ontfermen. Op dit moment zijn we met te weinig volwassenen en jongeren, met
als gevolg dat we best vaak op het rooster staan. U kunt zich voorstellen dat dit
niet altijd als prettig ervaren wordt door de oppassers. Vandaar ook deze
dringende oproep: wie komt ons oppasteam versterken? Of misschien weet u
iemand anders? Meldt u zich dan bij ondergetekende. En hoe meer diversiteit hoe
leuker, dus ook mensen die geen kinderen in de oppas (meer) hebben: van harte
welkom!
Jaline Schaak
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AUTO-OPHAALDIENST: CHAUFFEURS GEZOCHT!

V

oor de auto-ophaaldienst rijden er op zondag regelmatig één of twee auto’s
om kerkgangers op te halen, die niet in staat zijn zelfstandig de kerkdienst te
bezoeken. De beschikbare chauffeurs rijden één keer in de 5 weken. Er is
een vacature ontstaan in het chauffeursbestand. Een dringend verzoek: wie meldt
zich bij mij aan!?
Wim Kliffen (tel. 038-4477413, e-mail: )

UPDATE OVER HET SCHOONMAKEN VAN DE KERK

W

e hebben een aantal mensen bereid gevonden die willen meedraaien in
het wekelijkse schoonmaakrooster. Hartelijk dank daarvoor.

De schoonmaak- en opruimochtend van 11 mei stellen we uit tot het najaar,
omdat het samenvalt met de Weemexcursie. We vragen mensen nu persoonlijk
om
een
klus(je)
voor
hun
rekening
te
willen
nemen.
Als u een klus(je) zou willen doen, meld u dan bij ons aan.
Cor Noorda en Janke Geertsma

OPROEP: WIE KENT DIT LIED?
‘Ik wou dat ik een vogel was
O, wat zou ik vliegen
Over bergen, duin en zee
Ga je met mij mee?’
ijn moeder zong dit altijd voor mij als kind. Weet iemand nog de rest van
het lied?

M

Bertie Pauw

HERINNERING: WEEMEXCURSIE OP 11 MEI

D

e Lutherse Kerk is verbonden geraakt met de schilder
Henk Helmantel. Deze realistische Groninger schilder,
met veel gevoel voor licht, heeft vaak religieuze
thema’s in zijn werk. Om nader met hem kennis te maken is
er de mogelijkheid om mee te reizen door het Groningerland
naar de Weem van Henk Helmantel in Westeremden. Op
zaterdag 11 mei 2019 gaan we met eigen auto’s op pad
onder leiding van Gert van Klinken, kenner van het Groningerland. We bezoeken
de Weem en daarnaast nog enige andere karakteristieke kerken, waaronder de
prachtige kerk van Loppersum. Iedereen neemt een eigen lunch mee en draagt
mee in de kosten van vervoer. Vertrek om 09.30 uur bij de Lutherse Kerk.
Opgave is noodzakelijk via margojonker kpnplanet.nl.
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Ds. Margo Jonker

15 MEI: BIJEENKOMST NIEUW INGEKOMEN LEDEN

M

et regelmaat zijn er nieuwe leden die zich inschrijven in
de kerk. Of zijn er mensen, die er over nadenken over
zich in te schrijven. Voor de nieuwe leden organiseren
we een kennismakingsbijeenkomst. Een bijeenkomst waar we
graag vragen en antwoorden willen verkennen met elkaar. En
ook een bijeenkomst om iets te vertellen over de Lutherse
traditie die de gemeente kenmerkt, over de muziek in de kerk,
over het reilen en zeilen, de activiteiten, de financiën. En ook
over de participatie in activiteiten, en hand- en spandiensten
waar gemeenteleden voor nodig zijn. Alle mensen die nieuw zijn
ingekomen, vanaf juli 2017, zullen we uitnodigen. En iedere
nieuwsgierige of betrokkene is welkom! De bijenkomst vindt
plaats op woensdag 15 mei om 20.00 uur in de kerk.
Ds. Margo Jonker

SCHRIJVEN IN DE ZWOLSE BIJBEL OP 17 MEI

S

tadspastor Mariska van Beusichem heeft een project gestart om een
nieuwe Zwolse Bijbel te schrijven, geïnspireerd door de 15e-eeuwse
handgeschreven Zwolse Bijbel van de Moderne Devoten. Er moet ruimte
komen voor gesprek en twijfel over tekst en inhoud, maar ook voor herstel. Want
het 15e-eeuwse exemplaar is beschadigd, er zijn zelfs delen uitgesneden!
Van harte nodig ik gemeenteleden uit om samen met mij een deel van de Bijbel te
schrijven. Ik heb ons ingeschreven voor het schrijven van de psalmen 40 tot en
met 50. Daarin staat ook de Psalm van Luther, namelijk psalm 46. Ik hoop dat er
een paar gemeenteleden zijn die willen meeschrijven. Het is zelfs mogelijk om
een kleine aantekening in de kantlijn te schrijven. Of een klein tekeningetje er bij
te maken.
Op vrijdag 17 mei vanaf 11.00 uur zijn we welkom in de Grote of St.
Michaelskerk om te schrijven. Opgave is heel fijn (margojonker
kpnplanet.nl),
zodat we kunnen aangeven met hoeveel mensen we komen.
Ds. Margo Jonker
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JEUGDWEEKEND 2019

V

an
zaterdagmiddag
18
mei
tot
zondagmiddag 19 mei vindt ons tweede
jeugdweekend plaats. We verblijven, net als
de vorige keer, in het Sparrenhuis in Oldebroek. 18
kinderen (tussen de 7 en 14 jaar) en 8 leiding gaan
mee. Het is een heerlijk gebouw met verschillende
ruimtes
en
een
groot
buitenterrein.
We maken er een gezellig weekend van, waarin we
gaan
samenwerken
en
de
onderlinge
verbondenheid versterken. Op zondagmorgen
maken en houden we onze eigen viering. Het
thema is: Vissen in het bos. Rondom dit thema
doen we een allerlei leuke activiteiten, waarvan
een aantal met een luthers karakter. We hebben er
zin in!
Namens de voorbereidingsgroep,
Chris en Petra

DAUWTRAPPEN OP HEMELVAARTSDAG

O

p Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, is er weer de gelegenheid om in
alle vroegte te Dauwtrappen. We verzamelen om 07.00 uur bij de
uitspanning op het Engelse Werk. Eddy Weeda, florakenner bij uitstek, zal
ons rondleiden, en ons wijzen op de open en verborgen
geheimen van de schepping. De Pinksterbloem zal
uitgebloeid zijn, die bloeide al met Pasen. Maar er zal
voldoende
zijn
te
ontwaren!
Vanaf 08.15 uur ongeveer is er gelegenheid om samen te
ontbijten in de kerk, klaar gemaakt door Angeniet en
Jonathan. Om 09.30 uur is er een Metten in de kerk, een
morgengebed.

Iedereen is welkom om mee te wandelen. Of om kwart over 8
aan te schuiven bij het ontbijt. Of om 09.30 uur samen de
Metten te vieren. Op ieder moment welkom! Voor de wandeling is het fijn om de
opgave te weten. Daarom graag opgave bij margojonker kpnplanet.nl.
Ds. Margo Jonker
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CONCERT JEUGDMUZIEKDAGEN OP 1 JUNI

T

ijdens het Hemelvaartsweekend zijn de Lutherse Jeugdmuziekdagen. Deze
dagen worden op zaterdag 1 juni afgesloten met een concert in onze kerk.
Om 15.00 uur vindt het concert plaats. Kinderen hebben liederen
ingestudeerd, en maken muziek. Iedereen is welkom om van dat concert te
genieten.
Ds. Margo Jonker

NOORDELIJKE BUITENDAG: MELD U NU AAN!

O

p zondag 16 juni is de jaarlijkse Noordelijke Buitendag – een dag voor alle
noordelijke Lutherse Gemeenten. Een dag van ontmoeting en contact en
betrokkenheid op elkaars gemeenten. Vorig jaar waren wij gastkerk in
Zwolle. Nu is Leeuwaren/Harlingen gastkerk. En zij hebben een aantrekkelijk
noordelijk programma bedacht: vanuit Harlingen gaat een boot het Wad op. En op
het Wad, midden op zee, in de boot, zal de zondagse viering plaatsvinden.
Daarna is er een bezoek aan Kornwederzand en vaart de boot weer terug.
Kortom: een zeer bijzondere tocht: het schip der kerk letterlijk op het water.
Opgave is noodzakelijk, want de plaatsen zijn beperkt (125). U kunt zich
aanmelden bij Elly van der Spek, de scriba van de kerk. Dat hebben al 20
gemeenteleden gedaan! De boot vertrekt om 10.00 uur vanuit Harlingen Haven.
Ds. Margo Jonker

VOORAANKONDIGING: JAARLIJKS SENIORENUITJE

O

p woensdag 3 juli is het jaarlijkse seniorenuitje voor de gemeente. Alle
senioren zijn welkom voor een mooi programma in de omgeving van
Zwolle. Deze keer gaan we naar de noordkant van de stad, met als thema
‘Tuin en dijk’. Uitnodigingen zullen binnenkort de deur uitgaan. Maar een ieder
kan het alvast in de agenda schrijven. Het belooft mooi en zomers te worden.
Ds. Margo Jonker

UIT DE KERKENRAAD
Op 3 april 2019 kwam de kerkenraad bij elkaar. Er werden mooie ervaringen
gedeeld van de Lutherreis van 18-22 maart waaraan het merendeel van de
kerkenraad heeft deelgenomen. Marga Zwanenburg en Jan Pijnaker hebben er
een prachtig reisverslag van gemaakt.
Geconstateerd is dat het niet eenvoudig is om voldoende vrijwilligers te krijgen
voor de verschillende taken die er zijn in onze gemeente. Zo is er behoefte aan
ondersteuning in de keuken voor en na de zondagse vieringen en ook is de
schoonmaakploeg dringend op zoek naar uitbreiding. Het is hier al vaker gezegd,
maar vele handen maken het werk lichter. Janke Geertsma ziet uit naar reacties.
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Met betrekking tot de zoektocht naar een jeugdouderling hebben we besloten
deze vacature voorlopig even te laten rusten. In het najaar zullen we hiervoor
weer actief gemeenteleden gaan benaderen, al houdt het intussen uiteraard wel
onze aandacht. Behalve de coördinerende taak zijn de deeltaken van de
jeugdouderling voorlopig ondergebracht bij de kindernevendienstgroep
(coördinator Petra Lip) en de oppasdienst (coördinator Jaline Schaak). Het
jeugdwerk is in handen van Margo Jonker. Met vragen hierover kunt u bij de
genoemde personen terecht.
Ten slotte werd de kerkrenraad door de kerkrentmeesters gebouwen weer
bijgepraat over de voortgang in de stuurgroep Renovatie Gemeentecentrum. Zij
zullen hiervan ook verslag doen op de gemeenteavond op 10 april. De kerkenraad
is erg blij met de enthousiaste respons op de acties die vanuit de stuurgroep
worden georganiseerd. Het laat een grote betrokkenheid zien in onze gemeente.
Vanaf deze plaats: Allen die daaraan een bijdrage hebben geleverd, op welke
wijze dan ook, hartelijk dank!
Namens de kerkenraad,
Elly van der Spek, secretaris

IMPRESSIE VAN DE GEMEENTEAVOND
Op de gemeenteavond van 10 april waren buiten de kerkenraad 21 personen
aanwezig. Van 15 gemeenteleden werd bericht van verhindering ontvangen.
Betrokken werd er geluisterd en gesproken over de onderwerpen die op de
agenda stonden: het jaarverslag, de jaarrekeningen, de nieuwe website (vanaf die
datum online), het gemeentecentrum en de omvang van het dienstverband van de
predikant.
Bart Lip, kerkrentmeester financiën, presenteerde een heldere en gedetailleerde
uitwerking van de financiën. Vanwege een blijvend tekort in de begroting (voor
2019 is dat tekort €25.000) heeft de kerkenraad een voorstel neergelegd om de
financiën ook in de toekomst gezond te houden en waarin de predikant gevraagd
wordt om in een kleiner dienstverband te gaan werken. Het voorstel riep – heel
begrijpelijk – veel vragen op, waarop door de kerkenraad uitvoerig is ingegaan.
Door verschillende gemeenteleden werd geopperd dat er misschien ook andere
oplossingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld door aan de gemeenteleden nadrukkelijk
om een grotere bijdrage voor de kerk te vragen, om zo het begrote tekort op te
vangen. De kerkenraad heeft deze optie en de andere tips die zijn genoemd,
meegenomen om in de kerkenraadsvergadering van mei te bespreken.
Het is de aanwezigen duidelijk geworden dat de financiën blijvend om aandacht
en reflectie vragen. Het volledige verslag van de vergadering zal in de Flambouw
van juni worden gepubliceerd.
Namens het dagelijks bestuur van de kerkenraad,
Truus Mulder
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AMNESTY INTERNATIONAL

Z

ondag 12 mei 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!
 Iran: natuurbeschermers gemarteld, mogelijk ter dood veroordeeld.
Een groep natuurbeschermers in Iran krijgt mogelijk de doodstraf. Ze zijn
eind januari 2018 opgepakt. Volgens de autoriteiten zouden ze
milieuprojecten gebruiken als dekmantel voor het verzamelen van geheime
militaire informatie. Vier van hen hangt de doodstraf boven het hoofd voor
‘het verspreiden van corruptie op aarde’. Een totaal onterechte
beschuldiging, volgens Amnesty. Vier anderen kunnen celstraffen van tien
of elf jaar krijgen. De rechter baseerde zich vooral op bekentenissen die
volgens Amnesty onder marteling zijn afgelegd en later weer werden
ingetrokken. Op het lichaam van enkele natuurbeschermers waren tekenen
van marteling te zien: ze hadden gebroken tanden en blauwe plekken op
hun lichaam. Niloufar Bayani vertelde de rechter dat de ondervragers
dreigden haar te slaan, hallucinerende drugs te geven, haar vingernagels uit
te trekken en haar ouders te arresteren. Om die reden bekende ze ‘schuld’.
Later trok ze haar bekentenis in. De rechter vroeg haar de rechtszaal te
verlaten omdat ze bezwaar bleef maken tegen het gebruik van haar
ingetrokken bekentenis als bewijsmateriaal.
 Equatoriaal-Guinea: jongerenactivist opgepakt.
De politie heeft in Equatoriaal-Guinea jongerenactivist Joaquín Elo Ayeto op
25 februari zonder duidelijke reden gearresteerd. Hij is lid van een
oppositiepartij en verbonden aan een platform dat opkomt voor de rechten
van jongeren. Hij werd al eerder opgepakt vanwege zijn werkzaamheden.
Hij wordt er nu van beschuldigd dat hij over informatie beschikt over een
samenzwering om de president te vermoorden. Het is onduidelijk waar de
beschuldiging precies vandaan komt. Op het politiebureau werd Ayeto in
elkaar geslagen en aan zijn handen opgehangen. Toen hij op 1 maart voor
de rechter verscheen, liet hij zijn verwondingen zien. De rechter weigerde te
luisteren naar zijn verklaring en besloot zijn voorarrest te verlengen. Zijn
advocaat en familie mogen hem niet bezoeken. Amnesty maakt zich
ernstige zorgen over zijn gezondheid en veiligheid in de gevangenis.
 Vietnam: zieke activist onder zware omstandigheden vast.
Huỳnh Truong Ca uit Vietnam werd op 4 september 2018 gearresteerd toen
hij onderweg was naar een vreedzame demonstratie. Daarin werd
opgeroepen tot meer democratie. Hij werd uiteindelijk na een oneerlijke
rechtszaak veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf omdat hij ‘propaganda
tegen de staat’ zou hebben verspreid. Hij lijdt aan een longziekte, heeft
maagproblemen, hoge bloeddruk en diabetes. In de gevangenis krijgt hij niet
de medische zorg die hij nodig heeft. Afgelopen maart werd hij bovendien
overgebracht naar een gevangenis 250 kilometer bij zijn familie vandaan.
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Het is voor zijn familie bijna onmogelijk hem te bezoeken en zijn medicijnen
te brengen. Huỳnh Truong Ca is aangesloten bij een groep die de
mensenrechtensituatie in Vietnam wil verbeteren. Voor zijn arrestatie werd
hij
al
regelmatig
lastiggevallen
en
geïntimideerd
door
veiligheidsambtenaren. Ze waarschuwden hem op Facebook geen kritiek
meer te uiten op de overheid. Truong Ca trok zich niets aan van de
dreigementen.
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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ACTIES TEN BATE VAN HET GEMEENTECENTRUM
We kijken terug op een geslaagde VrouwenVerwendag op zaterdag 30 maart. De
verschillende workshops – Lectio Divina, mindfulness, massage, Kleur-in-zicht en
knopenketting maken – werden goed bezocht. Tussendoor werden er bloemen
geschikt, gezichten opgemaakt, nagels gelakt en genoten van een heerlijke en
gezonde lunch in de zon op het plein met als afsluiting pianomuziek. De tafel met
zelfgemaakte ecologische producten vond ook gretig aftrek. Aan het eind van de
dag konden we een mooie opbrengst noteren van ruim € 600, die gelijkelijk is
gedeeld met het diaconaal project ‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten’. Het
was bijzonder om elkaar in deze setting te ontmoeten.
Ook de sponsorloop op zondag 14 april was een succes. De lopers hebben met
elkaar in een half uur tijd een bedrag van € 1.918,20 verdiend voor het
gemeentecentrum! De organisatie was bij Harry Konings en Robert Kanning,
allebei doorgewinterde hardlopers, in goede handen. De rondes van 300 en 500
meter waren door hen vakkundig uitgemeten en er was zelfs een terugtelklok
aanwezig. De prijsjes – een handgemaakte Luther-bandana – voor de meest
gelopen ronden gingen bij de 300 meter naar Dominique Visser en bij de 500
meter naar Harry Konings. Het hoogste bedrag werd bij elkaar gelopen door
Mirjam Lip op de 300 meter en door Ben Veldboom op de 500 meter. Alle lopers
en
sponsoren
bedankt!
De eerstvolgende actie staat op stapel in het weekend van de landelijke
Kerkennacht op zaterdag 22 juni a.s. ’s Middags organiseert Karin Vrieling in
onze kerk een bijzonder concert voor en door gemeenteleden. Gemeenteleden
(volwassenen en jongeren) kunnen meedoen aan een ‘vastenactie’ van zaterdag
12.00 uur tot zondag 12.00 uur met de mogelijkheid tot overnachten in het
gemeentecentrum. Bespeel je een instrument en wil je meedoen met het concert?
Neem dan snel contact op met Karin. Verdere details over de vastenactie volgen
binnenkort
via
de
kerkmail.
Namens de stuurgroep Renovatie Gemeentecentrum,
Petra Lip en Elly van der Spek
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ACTIEDAG DIACONAAL PROJECT: TAARTENBAKPRET!
Beste amateurbakkers en baksters van de
Lutherse Gemeente, hier is je kans! Op
zondag 26 mei, na de dienst, bewonderen,
jureren, verkopen en proeven we van
taarten die gebakken zijn door onze eigen
gemeenteleden! Heb jij een grootmoeders
recept, waar je op verjaardagen altijd
complimentjes voor krijgt, durf jij te
experimenteren met kleur, smaak en vorm
of ben
jij de beste gezonde taartenbakker, vertoon
je
kunsten en doe mee! Inschrijven kan op de
taartenflyer,
die
hangt
in
het
gemeentecentrum. De taarten worden door
gemeenteleden gejureerd en er is een prijs te winnen! De taarten worden na de
beoordeling in stukken gesneden en per taartpunt verkocht aan gemeenteleden,
die hier tijdens de koffie heerlijk van kunnen smullen. De opbrengst gaat naar
‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten’.
Naast de taartenwedstrijd is er een creamarkt. Heb je talent voor het maken van
mooie en goed verkoopbare creatieve creaties, geef je dan op en zet je talent in
voor het goede doel Geef je op en zegt het voort!
Vriendelijke groeten, namens de werkgroep,
Mirjam Heerema (06 1261 4307 /)

COLLECTE LIGHT FOR THE WORLD
Tijdens de viering van de kerstviering op 24 december jl. stond er een collecte op
het rooster die bestemd was voor Light for the world. Door onverklaarbare
redenen is deze collecte geheel over het hoofd gezien. Als diaconie vinden wij dat
spijtig. Om dit recht te zetten heeft de diaconie in haar vergadering van maart jl.
besloten de collecte van zondag 9 juni (1e Pinksterdag) te bestemmen voor Light
for the world. De oorspronkelijke collecte voor deze dag zou voor het Lilianefonds
zijn. Om dit fonds niet te vergeten zal een gift aan het Lilianefonds worden
overgemaakt.
Jan Pijnaker
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EVELIEN VROLIJK OVER DIACONAAL PROJECT
Tijdens de viering op 31 maart vertelde Evelien Vrolijk van Kerk in Actie over de
reis naar Libanon mede vanwege het project ‘Versterk de kerk in het MiddenOosten’, dat gesteund wordt door onze gemeente.
Van 21 maart tot en met 28 maart bezochten
15 jongeren uit Nederland samen met Kerk in
Actie een groot evenement dat door Taizé
samen met de Raad van Kerken van het
Midden-Oosten wordt georganiseerd in Beirut.
In totaal kwamen 1600 jongeren over de hele
wereld samen voor bezinning en ontmoeting.
Naast het evenement bezochten de jongeren
een aantal projecten van Kerk in Actie. KIA
heeft inmiddels besloten een aantal kerken te
helpen opbouwen, zodat er weer een
gemeenschap kan ontstaan en mensen bij
elkaar kunnen komen.
Evelien vertelde het volgende over Alex:
Alex, een van onze deelnemers, woont al wat jaren in Nederland maar is
afkomstig uit Syrië. Hij is met ons mee vanuit de Lutherse Kerk in Amsterdam,
net zoals André, een van de predikanten van deze kerk. Vandaag zal Alex na
meer dan 8 jaar zijn moeder weer in zijn armen kunnen sluiten. In de ochtend zijn
wij misschien nog wel zenuwachtiger en emotioneler dan Alex. Het idee dat wij
door een oorlog onze ouders voor zo’n lange tijd niet zouden kunnen zien, is niet
voor te stellen. Alex zal zijn moeder ontmoeten op de centrale plek van de taxi’s
uit Syrië. Zij mogen niet verder Beiroet in. Samen met zijn moeder sluit hij later
aan bij ons programma. En wanneer hij zijn entree maakt met zijn moeder slik ik
een brok in mijn keel weg, maar zie ook een andere Alex. De warmte en liefde die
zijn ogen uitstralen veranderen zijn hele blik. Moeder en zoon herenigd na zo
veel jaar!
Namens de projectgroep ‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten’,
Hanneke Buurman

DIACONALE COLLECTES
Stichting UAF
De diaconie collecteert op zondag 28 april voor de Stichting
UAF. Het UAF begeleidt vluchtelingen bij hun studie in het
hoger onderwijs en het vinden van een baan die aansluit bij
hun capaciteiten. Veel vluchtelingen studeerden of werkten al
in het land van herkomst. Hun diploma’s worden in Nederland
vaak niet erkend. Opnieuw studeren is hun enige kans om

17

zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Zo kunnen zij in Nederland
een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de
samenleving. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is de oudste
vluchtelingenorganisatie van Nederland, opgericht in 1948.
Jaap Meijer Bloemenfonds
De tweede collecte op zondag 28 april is bestemd voor het Jaap
Meijer Bloemenfonds.
Stichting Hart voor Zwolle
Op zondag 5 mei is de diaconale collecte bestemd voor de
stichting Hart voor Zwolle. De stichting is een aantal jaren
terug ontstaan vanuit een initiatief van twee jonge theologen
die een droom hadden voor hun stad: Jongeren inspireren om
zich in te zetten voor kwetsbare Zwollenaren. Men wil vanuit dit
platform jongeren inspireren om zich vrijwillig in te zetten voor
hun medebewoners en ze verbinden met mensen die zelf geen
netwerk hebben. Vele jongeren zetten zich inmiddels op allerlei plekken in voor
hun stadsgenoten: ze zien om naar eenzame ouderen, kijken voetbal met dakloze
herberggasten of ondernemen activiteiten met vluchtelingen. Zo bouwen we
samen aan een stad van de toekomst waarin mensen naar elkaar omzien!
Stichting Present Zwolle
De diaconale collecte op zondag 12 mei is bestemd voor de
Stichting Present Zwolle. Deze stichting werkt plaatselijk
samen met professionele hulpverleners, maatschappelijke
organisaties, bedrijven, kerken, gemeentelijke overheid,
politiek en woningcorporaties. Op deze wijze kan kennis en
kunde van vrijwilligers worden ingezet voor een doelgroep die, om wat voor reden
dan ook, hulp kan gebruiken.
KIA: Hulp voor slachtoffers in Papua
Op zondag 19 mei collecteert de diaconie voor het KIA doel
in Papua. Op dit Indonesische eiland heeft men door hevige
regenval te maken met plotselinge overstromingen. Het
dodental is inmiddels opgelopen tot 104. Er worden nog 260 mensen vermist.
Ruim 9.000 mensen zijn gevlucht voor het water op zoek naar een veilig
heenkomen. De nationale rampendienst waarschuwt dat het dodental nog kan
oplopen omdat wordt gevreesd dat er nog mensen onder het puin of restanten
van aardverschuivingen liggen. Ook hebben reddingswerkers nog niet alle
getroffen gebieden bereikt. Door het water en de modderstromen zijn veel huizen
en wegen beschadigd. Dit bemoeilijkt de hulpverlening.
Kerk in Actie biedt hulp aan de slachtoffers via de Evangelisch-Christelijke Kerk
van Papua. Met de steun van Kerk in Actie wordt een motorboot aangeschaft
zodat het medische team de mensen kan bereiken over het water (want de wegen
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zijn beschadigd) en een pomp om de kliniek watervrij te houden. Vanuit de
Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie is ook een brief gestuurd ter
bemoediging. Dominee Andy Mofu, voorzitter van de kerk op Papua, antwoordde
dat onze steun zeer gewaardeerd wordt.
Diaconaal project
Op zondag 26 mei collecteert de diaconie voor het diaconaal
project ‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten’. De kerk in
het Midden-Oosten houdt, ondanks de oorlogsellende, haar
deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten, onderdak en onderwijs.
In de afgelopen zeven jaren van oorlog voelen de Syrische kerken zich gesterkt
door de wetenschap dat kerken in Nederland voor hen in actie komen en voor hen
bidden. De plaatselijke kerken maken deel uit van de samenleving en weten waar
hulp nodig is. Ze delen wat ze hebben. Ons gebed en onze steun zijn hard nodig
zodat zij volhouden.
Onderhoudsfonds
De tweede collecte op zondag 26 mei is bestemd voor het Onderhoudsfonds van
onze kerk.
Stichting Geef een Koe
De diaconie collecteert op zondag 2 juni voor de stichting
Geef een Koe. Een aantal jaren terug was deze stichting
ons diaconale project. Met veel inzet en enthousiasme is
destijds geld gedoneerd door onze gemeente. In Kirgizië
lopen waarschijnlijk nog koeien rond met door onze
gemeente verzonnen namen.
Door middel van de gift van een koe ondersteunt Stichting Geef een Koe
gezinnen met een gehandicapt kind in Kirgizië. Gezinnen met een gehandicapt
kind hebben het daar extra zwaar. Niet alleen door de kosten voor medicatie,
maar ook doordat deze gezinnen door stigmatisering sociaal geïsoleerd zijn. De
vrouwen dragen binnen deze gezinnen vaak alleen de zorg. Vaders ontvluchten
deze gezinnen omdat ze niet de lasten willen dragen van het stigma van een
gehandicapt kind. Alcoholisme speelt in veel gevallen een rol. Vaak wordt de zorg
voor de kinderen aan opa en oma in het dorp overgelaten omdat de moeder uit
financiële nood in de stad of in het buitenland (Rusland of Turkije) moet gaan
werken.
Stichting Geef een Koe werkt al jaren nauw samen met de lokale stichting Nur
Bala in de stad Talas. De medewerkers van Nur Bala selecteren de gezinnen die
in aanmerking komen voor een koe. Dit doen ze op basis van informatie van het
Ministerie van Sociale Zaken en lokale zorginstellingen. Nur Bala zorgt voor de
koop van de koe, helpt de gezinnen op gang met het houden van een koe, het
maken van melkproducten en het voeren van een administratie. Ook zijn de
medewerkers van Nur Bala altijd bereikbaar voor het geven van hulp en (medisch)
advies.
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VERSLAG: UITJE KINDERNEVENDIENSTLEIDING

K

indernevendienstleiding

naar

de

Zingevingsboerderij,

De

Vrije

Verbinding

Op zaterdagmiddag 6 april zijn we met een groepje van
5 mensen naar Hattemerbroek geweest. We wilden elkaar
wat beter leren kennen en samen kijken hoe we in de
toekomst verder gaan met de kindernevendienst.
We hebben dit met verschillende werkvormen gedaan. Door
middel van een levensboom aan elkaar verteld wat je
wortels zijn. En wat verder in je leven inspiratiebronnen zijn
en waarden die belangrijk voor jou zijn. Daaruit kwamen
mooie gesprekken.
Aansluitend vertelde Carla, eigenaresse van de
Zingevingsboerderij, ons over het bestaan van de Levensparelsarmband. De
armband is bedacht door Martin Lönnebo, een Lutherse
bisschop uit Zweden. In de tuin lagen deze parels als stenen,
zoals de Godsparel, de ikparel en de doopparel. Dit allemaal
met een bijzondere betekenis. Het is de moeite waard de
betekenissen van deze armband eens op te zoeken! We zijn in
2 groepjes langs deze stenen/parels gelopen en vertelden aan
elkaar de persoonlijke betekenis bij meerdere stenen. Heel
bijzonder!
Het is een inspirerende middag geweest, waar zeker bij een volgende vergadering
een vervolg op zal komen!
Christa Nijland
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VERSLAG: VERBINDENDE EN VERRIJKENDE LUTHERREIS

D

e reis ging van start. Op een winterse dag reden we met de bus weg. 21
reisgenoten en een buschauffeur. Vijf dagen lang zijn we op pad geweest
en hebben een tour gemaakt van Zwolle naar Eisenach, Eisleben,
Wittenberg. Op de terugweg zijn we even gestopt in Magdeburg, om de Dom
aldaar te bekijken.
We hebben veel plekken bezocht die met Luther te maken hebben. De Wartburg
in Eisenach, zijn geboorte- en sterfhuis in Eisleben. De kerk waar Luther werd
gedoopt, en die prachtig is gerestaureerd met een indrukwekkend doopvont. We
zagen het doopvont waar Bach in is gedoopt en bezochten het Bachhuis in
Eisenach, met ook nog een concert op heel oude instrumenten. We hebben de
Slotkapel gezien met daar de deur waar de 95 stellingen nu te zien zijn. En waar
ze misschien ooit in Luthers tijd hebben gehangen. We bezochten kerken waar
Luther preekte. Ds. Hans Mudde heeft veel van zijn Lutherkennis met ons
gedeeld. Heel waardevol.
En we spraken met elkaar. Over Luther, wat we zagen, wat we beleefden, wat we
ervaren aan geloof en aan de groep. We zwierven door Eisleben om een
slaapplaats te vinden en vonden een kloosterterrein met een mooie tuin, en een
labyrint. We liepen naar de Wartburg door een winters zonnetje – een hele klim.
We aten eenvoudige maaltijden in jeugdherbergen, dronken ’s avonds iets lekkers
in een café ter ere van Jan Pijnakers verjaardag. En we hadden iedere avond een
tafelgesprek met een avondgebed.
We leerden elkaar beter kennen. We sliepen samen op slaapkamers in
jeugdherbergen. We hielden elkaar wakker met gesnurk. We zwierven door de
stadjes. En we waren allemaal steeds weer op tijd bij de bus als we weer verder
trokken. Kortom: het was een hele mooie gemeentereis. Verbindend en
verrijkend.
Ds. Margo Jonker
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De reisgenoten van de Lutherreis in Eisleben
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GELOVEN IN HET BELOOFDE LAND

D

oor herlezing van Het Oerboek van de mens van Carel van Schaik en Kai
Michel werd ik weer eens bepaald bij de harde kant van God, zoals de
Hebreeuwse Bijbel met name in de eerste vijf boeken over hem schrijft.
Verrassend is het om te lezen dat een bioloog en een historicus die zich niet tot
de christelijke geloofsgemeenschap rekenen, helemaal niet verbaasd zijn over
Gods hardheid. Ze zien er geen enkele reden in om hem af te schrijven.
Hard oordeel in de woestijn
Een bij uitstek hard verhaal staat in Numeri 13 en 14. Als de Israëlieten niet ver
meer van het beloofde land zijn, worden twaalf spionnen uitgezonden om dat land
te verkennen. Ze zien een land dat weliswaar alles biedt wat een mens nodig
heeft om er van te leven, maar dat “zijn inwoners verslindt”. Het hele volk raakt in
opstand, of in de Tale Kanaäns: het volk morde.
Twee verkenners brengen een minderheidsrapport uit: het land is een
godsgeschenk, vertrouw erop! Als die twee dreigen te worden gestenigd, grijpt
God in. Zijn oordeel is keihard: iedereen die op dat moment ouder is dan twintig
jaar, zal in de woestijn sterven, behalve de twee mannen van het
minderheidsrapport. De volgende kans om het land binnen te trekken komt over
veertig jaar, punt uit.
Onbevangen inzicht
Aan dit verhaal moet ik denken bij de klimaatdiscussie. Gelukkig dat
schoolkinderen in actie komen voor hun toekomst. En natuurlijk moeten de kosten
niet worden afgewenteld op mensen die toch al moeite hebben de eindjes aan
elkaar te knopen, of daar helemaal niet in slagen. Maar het gaat niet aan om met
je rug naar de toekomst te staan, domweg omdat je zo garen kunt spinnen bij het
gemor van het volk.
Aan verhalen in Numeri kun je ook denken als het gaat om mensen uit oorlogs- en
hongerlanden die kloppen aan de poort van welvarende Europese landen zoals
Nederland. Angst is een slechte raadgever, die helaas gemakkelijk te mobiliseren
is. Gelukkig zie je regelmatig schoolkinderen voor wie vriendschappelijk omgaan
met kinderen uit andere werelddelen vanzelf spreekt. En gelukkig gaan hun
ouders daar vaak in mee.
Twee moderne ‘gelovigen’
Toch bekruipt me vaak een spookachtig gevoel: moeten de generaties vanaf …tig jaar gestorven zijn voordat er ruimte komt voor een wereld zonder opwarming
en zonder vrees voor vreemdelingen? Gelukkig zijn er mensen die tot op hoge
leeftijd in een hoopvolle toekomst voor de wereld geloven, en de moed hebben
dat geloof met anderen te delen. Jan Terlouw, domineeszoon, inmiddels 87 jaar
oud, rekent zich allang niet meer tot de christelijke geloofsgemeenschap, maar
blijft pleitbezorger voor een wereld die ook voor komende generaties leefbaar is.
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Een andere domineeszoon die de christelijke geloofsgemeenschap verliet maar
bleef geloven in de toekomst, was de Amerikaanse schrijver James Baldwin
(1924-1987). Hij verklaarde dat hij het geen ogenblik betwijfelde en tot zijn graf
zou blijven geloven dat wij de Stad van Vrede kunnen bouwen als we dat willen.
Eddy Weeda

LENTEFIETSTOCHT

V

anuit Westenholte de dijk op richting Wilsum. Daar is de bruine kiekendief,
prachtig zeilend over het riet en even plotseling weer verdwenen. Statige
zwanen, meerkoeten, een ‘dakhaas’ op zoek naar muisjes.

Het geel citroenvlindertje en enkele vosjes fladderen om ons heen. Dan de weg
oversteken en de Mastenbroekerpolder is. Uitbundig bloeit het speenkruid en
enkele dotters langs de sloten. De eenden vechten om een vrouwtje, een
kwikstaart hipt voor onze fietsen uit. De kieviten buitelen in het weiland en twee
buizerds voeren hun paringsdans uit.
Tussen Mastenbroek en Hasselt, een natuur en broedgebied. Jammer dat je er
niet meer in mag, maar het is nu een mooi rustgebied voor vogels. We zien vanaf
de weg, en nog duidelijker door de kijker, veel smienten, grutto’s, kieviten,
scholeksters en ganzen.
De tractoren met mest rijden af en aan en een grote groep spreeuwen laat ons
genieten van hun spel. Het zwenken heen en weer, een spel van ‘licht en donker’.

Een mees maakt zijn nest onder een dakpan, twee kraaien nemen een bad in een
ondergelopen weiland. Wat zien we veel! De lente is begonnen!
Bertie Pauw
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HERINNERING: LUTHERSE WERKWEEK VOOR KERKMUZIEK

D

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
dubbelkorige muziek uitgevoerd door beide koren samen en apart
Muziek van onder anderen Heinrich Schütz, Henry Purcell, Dietrich
Georg Philipp Telemann, Siegfried Reda en Ernst Pepping zal op het
staan.

Wilp wordt
van elkaar.
Buxtehude,
programma

Deelnemersprijzen voor het grote koor (gehele week) zijn € 590,- voor een
eenpersoonskamer en € 525,- voor een tweepersoonskamer. 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
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DE TIJD
Zijn wij tijdig en op tijd
Om tijdelijk wat extra tijd te kopen
Zal de tijd het leren
Moet de rondetijd omlaag
Is ons nog wat tijd gegund
Hoe laat is het vijf voor twaalf vandaag
Hij glipt tussen vingers door
Staat zonder ramp nog geen seconde stil
Als wij hem niet doden,
doodt hij ons
De moordenaar, die tijdbom van een tijd
Die iedereen eronder krijgt
De hardloper, de doodloper
Verliest uiteindelijk van de tijd
Haast je, haast je
Maar neem, altijd, altijd
Neem altijd de tijd
Je hebt de tijd die je is gegeven
Je hebt de tijd van leven
Hij heeft jou niet
Jij hebt de tijd.
Ingezonden door Bertie Pauw

26

DIENSTEN GROTE KERK

T

ijdelijk krijgen de vieringen klank en kleur in de intieme
ruimte van het Hoogkoor, vanwege de verbouwing van de
kerk die nog even zal duren.
 5 mei: Bevrijdingsdag, Michaëlsviering, voorganger ds.
Mariska van Beusichem
 12 mei: Taizéviering
 19 mei: Michaëlsviering, Vesper, liturgen Robert Kanning en Els
Rademaker-Vos
 26 mei: Michaëlsviering, met medewerking van de cantorij, voorganger ds.
Marjanne Dijk
De aanvang is telkens om 16.30 uur. Let op: vanaf 26 mei is de aanvang om
19.00 uur! Meer informatie over de vieringen:
www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen.

FLAMBOUW JUNI 2019
Kopijdatum:

Dinsdag 21 mei 2019

Verschijning:

Zondag 2 juni 2019
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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
Maandag

Tijd
Activiteit
20.00 - Cantorij (niet tijdens schoolvakanties)
22.00
Eerste
Na
Inloopspreekuur kerkenraad
zondag van kerktijd
de maand
Zo 28 april
Zo 28 april
Zo 5 mei
Wo 8 mei
Za 11 mei
Zo 12 mei
Zo 12 mei
Di 14 mei
Di 14 mei
Wo 15 mei
Do 16 mei
Vr 17 mei
Za 18 t/m
Zo 19 mei
Zo 19 mei
Di 21 mei
Zo 26 mei
Zo 26 mei
Zo 26 mei
Di 28 mei
Za 1 juni
Di 4 juni
Zo 16 juni
Za 22 juni
Wo 3 juli
Zo 21 t/m
za 27 juli

11.00
16.30
16.30
19.30
09.30
11.00
16.30
13.30
20.00
20.00
18.00
11.00

Wereldwinkelverkoop
Michaëlsvesper, Grote Kerk
Michaëlsviering, Grote Kerk
Kerkenraadsvergadering
Weemexcursie
Ondertekenen brieven Amnesty International
Taizéviering, Grote Kerk
Oec. gespreksgroep ‘Het verhaal gaat’
Leerhuis
Bijeenkomst nieuw ingekomen gemeenteleden
Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan
Schrijven in de Zwolse Bijbel, Grote Kerk
Jeugdweekend, Oldebroek

16.30
20.00
11.00
11.00
19.00
20.00
15.00
20.00

Michaëlsviering, Grote Kerk
Leerhuis
Taartenbakwedstrijd
Wereldwinkelverkoop
Michaëlsviering, Grote Kerk
Leerhuis
Concert Jeugdmuziekdagen
Leerhuis
Noordelijke Buitendag, Harlingen
Landelijke Kerkennacht, concert en vastenactie
voor gemeentecentrum
Seniorenuitje
Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek,
Denekamp
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CONTACT
Kerk

Adres
E-mail
Website
Facebook
ING Bank
Triodos Bank
Predikant

: Koestraat 2-4, 8011 NK Zwolle, tel. (038) 4217237
: info@elkz.nl
: www.elkz.nl
: www.facebook.com/LutherseGemeenteZwolle
: NL81 INGB 0000850125 t.n.v. Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle
: NL13 TRIO 0198527764 t.n.v. Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle
: 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 .

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.

