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Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, 

datum/dag 
 

voorganger ouderling van 

dienst/lector/ 

organist 
2 juni 
Exaudi 
 

Drs. G. Schutte Truus Mulder/ 
Lolke Folkertsma/ 
Gea Hoven 

9 juni 
Pinksteren 
 

Ds. M.E. Jonker Mirjam Heerema/ 
Henny Haverkamp/ 
Gea Hoven 

16 juni 
Trinitatis 
 

Ds. H. Günther Jan Nauta/ 
Marga Konings/ 
Gea Hoven 

23 juni 
1e zondag na Trinitatis 
 

Ds. M.B. Nieuwkoop Truus Mulder/ 
Henny Haverkamp/ 
Tia Dey 

30 juni 
2e zondag na Trinitatis 
 

Ds. M. Diepenbroek Elly van der Spek/ 
Johanna Wildeman/ 
Gea Hoven 
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Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur 

oppas 

0-4 jaar 

 

nevendienst 

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

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

Wieteke 
Anna-Lies 
 

Ingrid (j) 
Bert (o) 

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

Jaline/ 
Everdien 
Sophia 

Petra (j) 1e collecte: Light for the world 
2e collecte: ELGZ 
Viering Heilig Avondmaal 

Lianne 
Dian 

Ineke (j) 
Esmeralda (o) 

1e collecte: Jeugdwerk Zambia 
2e collecte: ELGZ 
Noordelijke Buitendag  

Jennifer 
Gabrielle 

Ingrid (j) 
Chris (o) 

1e collecte: Leprastichting 
2e collecte: ELGZ 
 

Wieteke 
Anna-Lies 

Christa (j) 
Micha (o) 

1e collecte: Rudolphstichting 
2e collecte: Jeugdwerk 
 

 

BIJ DE EREDIENSTEN   
 Op zondag 2 juni gaat Gerald Schutte voor. Hij gaat met regelmaat voor in 

de kerk. Hij woont in Zwolle en is werkzaam in het onderwijs.  

 Op zondag 9 juni vieren we samen Pinksteren – en ook het Heilig 
Avondmaal.  

 Zondag 16 juni gaat de oud-predikant ds. Hans Günther voor. Diezelfde dag 
is ook de Noordelijke Buitendag. Deze keer georganiseerd door 
Leeuwarden en Harlingen. Het is de bedoeling om een boottocht over het 
wad te maken en op de boot een viering te houden. Vanuit Zwolle zullen we 
goed vertegenwoordigd zijn.  

 Zondag 23 juni gaat ons gemeentelid ds. Ries Nieuwkoop voor. Het is een 
dienst die omringd wordt door allerlei activiteiten voor het gemeentecentrum 
en de diaconie. Er is van alles te doen! Welkom. In de Grote Kerk gaat om 
19.00 uur ons oud-gemeentelid Jan Jaap Stegeman voor. Daarover leest u 
meer verderop in deze Flambouw. 

 Op zondag 30 juni gaat Ds. Maarten Diepenbroek voor. Hij is predikant in 
Woerden. 

Ds. Margo Jonker 
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UIT DE GEMEENTE 

 
Ingeschreven als lid 

 Dhr. R. Timmermans en  mevr. F.J. Timmermans-Otten met Iza en June, 
Zwolle  

Ingekomen  

 Vanuit Kalenberg (ELG Kampen): Mevr. F. Hafkamp en dhr. D. Oosting,                
Nieuwleusen 

Vertrokken  

 En overgeschreven naar de ELG Groningen: Dhr. N. de Jong uit Hoogeveen 
Verhuisd 

 Ds. Erwin de Fouw en dhr. Ton Valk naar:     Den Haag (tel.       ) 
 
 

BLIJVENDE BLOEI 
en van de grote vreugden van fietsen in de zomer zijn de mooie bermen in 
Zwolle. Wat een 
bloemenpracht is 

daar te vinden. De bermen 
worden over het algemeen 
goed en groen beheerd en 
kunnen vol bloemen zijn. 
Van de prachtige 
krokussen in het voorjaar 
tot de stralende gele 
morgenster in de vroege 
zomer en de 
hemelsblauwe cichorei.   

Foto: herfstbloei van wildmengsel. Nu bloeien op die plek de 
tweejarige wilde margrieten. 

 
Het doet bijna persoonlijk pijn als de tijd dan komt dat er gemaaid moet worden. 
De bermen worden kortgeschoren en bloemen worden gemaaid. Natuurlijk weet ik 
dat dat noodzakelijk is. Bij goede groei hoort een overdachte snoei. Maar toch.  
 
Vorig jaar zijn er in Zwolle vele essen gekapt, vanwege ziekte. Een ware kaalslag 
op sommige plaatsen. Zo ook langs de weg waar ik dagelijks langskom. 
Uiteindelijk bleven grote zandplaten over. En ik kon het niet laten ze in te zaaien 
met wildmengsel. En in de loop van de weken groeide het zaad en kwam tot bloei. 
Maar de eerste maaisessie kwam en alles was plat. Tot mijn verrassing bleef het 
daar niet bij. De bloemen hadden zo krachtig wortel gezet dat ze weer gingen 
bloeien, de zomer door.   
 
In het begin van de herfst zag ik dat er grote maaiwagens stonden. En ik wist: dit 
is het einde van de bloei. Op de terugweg keek ik naar het gemaaide land. En tot 

E 
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mijn verrassing zag ik dat twee van de drie plekken niet gemaaid waren. De 
maaier is om deze bloemen heen gegaan. Hij liet ze bloeien. Iemand, op een 
grote maaier, die de hele dag bermen moet maaien, heeft die groep bloemen 
gezien en is daaromheen gegaan. Heeft hij ook genoten van de bloei? Heeft hij 
geweten van fietsers die genieten van die bloemen? Heeft hij als methode, dat hij 
elke maaidag ook iets niet maait? In ieder geval heeft hij oog gehad voor de 
schoonheid van het kleine. Hij had dat niet hoeven doen. Maar hij heeft iets 
gegeven aan de wereld door dat kleine wel te doen.  
 
Het ontroert mij dat te zien. Want ik zie ook zoveel andere dingen. Vooral in de 
krant en op tv. De verharding in de politiek. De blijvende zorg voor vluchtelingen 
op Lesbos en overal op de wereld. De verkiezingen die ook dit keer weer een 
uitkomst van onrust zullen laten zien. En zie de onrust die ontstaat, ook bij mijzelf: 
in wat voor wereld leven wij en hoe blijven wij mensen kalm te midden van het 
wereldgeweld? Word ik bang? Laat ik me leiden door angst? Ga ik me pantseren, 
beschermen tegen geweld? Ga ik anderen, vreemden, andersdenkenden van me 
weghouden om zo ook het gevaar denken te ontkomen? Al die dingen staan op 
mijn netvlies. Dat zie ik: zwart, grenzen, argwaan, gevaar.  
 
Maar als ik nu fiets, dan zie ik nog steeds bloemen. Want de tweejarigen zijn nu 
tot bloei gekomen: de wilde margrieten. En met die bloemen ontmoet ik 
schoonheid. En ik ben niet de enige. Want iemand anders heeft dat ook gezien. 
En heeft die schoonheid gezien. En heeft de goedheid gehad om die schoonheid 
te laten staan. Daaromheen staat zwart asfalt en daarom ook de harde wereld van 
voortrazende haast van auto’s en fietsen. En ook ik ga snel weer verder. Maar die 
bloemen staan daar te bloeien als een teken dat een onbekend mens de 
kwetsbaarheid een kans wil geven. En dat dat het begin is van een weg van 
ontroering en betrokkenheid, van doorgaande bloei en hoop.  
 
In een lied (liedboek 978) staat dat als volgt geschreven: “’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis.” Dat die kleine tekenen van waarde zijn. Van 
grote waarde om op aarde te kunnen blijven leven. Met anderen, met God, en met 
alles wat er gebeurt. En vooral met ontroering. Te beginnen bij de bloei van wilde 
bloemen.  
Ds. Margo Jonker 
 
 

KERKBALANS: UW FINANCIËLE HULP IS NODIG! 
e start van de kerkbalansactie ziet er iets beter uit dan in 2018. Het totaal 
aan toezeggingen is € 42.501 (2018: € 35.906) en daadwerkelijk is € 33.308 
ontvangen tot en met 30 april (tot en met 30 april 2018 € 29.010). Dat is 

goed nieuws, echter: de ELG Zwolle heeft een structureel begrotingstekort. Voor 
2019 bedraagt het begrote tekort € 25.220. Voor een sluitende begroting met 
behoud van een fulltime predikant zijn daarom meer inkomsten nodig. Elders in de 
Flambouw leest u ook over dit begrotingstekort. 

D 
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De thermometer geeft aan hoeveel geld is ontvangen 
(blauw), hoeveel geld er nog ontvangen moet worden om 
de opbrengsten van 2018 te halen (oranje) en hoeveel geld 
nodig is om het begrotingstekort weg te werken (wit). De 
komende tijd houden we u op de hoogte over de 
ontwikkelingen van kerkbalans: structureel hogere 
inkomsten kunnen voorkomen dat bezuinigingen op de 
predikantsplaats nodig zijn.  
Heeft u nog niet gegeven? Op de achterzijde vindt u de 
vertrouwde banknummers waarop uw gift welkom is! Bij het 
verschijnen van deze Flambouw heeft u als het goed is een 
brief ontvangen waarin wij specifiek een bijdrage vragen 
voor de voor de diaconie. We hopen op een mooie 
opbrengst! 
Namens de kerkrentmeesters,  
Bart Lip 
 
 

BEDANKT! 
n de Flambouw van april deed ik een oproep over een liedje dat mijn moeder 
altijd voor mij zong. Agnes Fossen en dominee Jonker hebben hierop 
gereageerd. Hartelijk dank! 

Bertie Pauw 

 

DE WAND 
anaf 23 mei hangen er schilderijen van Marjan Reus en Chica van Dam aan 
de wand. In de hal zijn er een paar dromerige landschappen te zien, die 
Marjan Reus schilderde. Abstracte werken van Chica van Dam hangen in 

het gemeentecentrum. 
 
Naar aanleiding van mijn oproep in de Flambouw van april hebben 2 mensen 
gereageerd. Dat was fijn. Ik heb besloten om het aankleden van de wand te 
blijven verzorgen. Ik doe het namelijk nog altijd met plezier. Wel vind ik het nog 
steeds jammer dat er weinig respons komt over de wand. Dus in die zin blijft mijn 
oproep van april staan: ik hoor graag wat u van de wand vindt! 
Met groeten, 
Bertie Pauw 
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CONCERT JEUGDMUZIEKDAGEN OP 1 JUNI 
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 
 
 

LECTIO DIVINA 
n de zomertijd zullen er weer een aantal bijeenkomsten van Lectio Divina 
plaatsvinden: bijeenkomsten met meditatief Bijbellezen volgens de methode 
‘Lectio Divina’. Op de dinsdagen 11, 18, 25 juni en op 2 juli. Van 20.00 uur 

tot 21.15 uur. Een Bijbeltekst wordt meerdere keren gelezen, en de stilte wordt 
ingeleid met vragen. Een uur bezinning, denken, delen van gedachten en het 
opnemen van woorden uit de Bijbel ten behoeve van je eigen leven. Opgave is 
niet noodzakelijk. Leiding ligt bij ondergetekende. 
Ds. Margo Jonker 
 
 

BENEFIETCONCERT LUTHERS AD HOC ORKEST 
p zaterdag 22 juni om 16.00 uur is er een concert van het Luthers Ad Hoc 
Orkest. Iedereen die wil meespelen, op welk niveau ook, kan meedoen. De 
eerste repetitie heeft op zondag 26 mei plaatsgevonden, en op zondag 16 

juni na de dienst is er nog een repetitie, net als op 22 juni om 14.00 uur. 
  
Iedereen die wil genieten van die gezamenlijk muziek is welkom om te komen 
luisteren. De opbrengst voor het concert is voor de renovatie van het 
gemeentecentrum en ‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten’.  
Voor meer informatie kunt u terecht bij organisator Karin Vrieling (tel. 06 4769 
9840, karinvrieling@ziggo.nl).  
Ds. Margo Jonker 
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KERKENNACHT 2019 
an zaterdag 22 juni tot zondag 23 juni wordt de jaarlijkse Kerkennacht 
georganiseerd, landelijk en ook in Zwolle. Kerken in het hele land stellen 
tijdens dit weekend hun deuren open. Ook in onze kerk organiseren  we een 

aantal activiteiten, waarmee we geld bijeen willen brengen voor het project van de 
diaconie ‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten’ en de renovatie van het 
gemeentecentrum.  
 
De activiteiten starten  op zaterdag om 12.00 uur. Gemeenteleden (volwassenen 
en jongeren) kunnen meedoen aan een vastenactie. Hierbij gaan we niet eten, 
drinken mag wel. Als je mee doet kun je je laten sponsoren, waarmee je geld 
ophaalt voor de bovengenoemde doelen. Als je wilt kun je in het 
gemeentecentrum blijven overnachten. Zaterdagmiddag is er om 16.00 uur  een 
bijzonder concert voor en door gemeenteleden. Zie ook het voorgaande bericht in 
deze Flambouw. Karin Vrieling maakt een arrangement op maat voor dit concert. 
Als je zelf iets wilt laten horen, of met een klein groepje, dan is daar ruimte voor. 
Laat dit weten aan Karin. Aan het publiek wordt na afloop van het concert een 
vrijwillige gift gevraagd. Op zondag is er zoals gebruikelijk een viering om 10.00 
uur. Om 12.00 uur is de vastenactie afgelopen en zullen we deze actie feestelijk 
afsluiten met een lunch. 
 
Wil je meedoen met vasten, overnachten, of helpen met de organisatie van de 
lunch? Meld je dan snel aan! 
Namens Diaconie en Renovatie gemeentecentrum, 
Petra Lip (lippetra@gmail.com) 
 
 

ZOMERUITJE SENIOREN NAAR DE ANNINGAHOF 
oor wie het fijn vindt om met ons mee te gaan: Op woensdag 3 juli 
genieten we samen van een heerlijke lunch bij Het Dijkmoment in Zwolle, 
waarna we de beeldentuin van de Anningahof bezoeken. Opgeven voor 24 

juni bij Alice Huisman (e-mail: : alicehuisman6@gmail.com en telefoon: 06 4033 
763). 
Met vriendelijke groet, 
Marga Zwanenburg, coördinator bezoekgroep ELKZ  
 

V 

V 
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UIT DE KERKENRAAD  

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 8 mei. 

 In deze vergadering heeft Bart Lip te kennen gegeven dat hij na afloop van 
zijn tweede termijn in december 2019 zal aftreden als kerkrentmeester. 

 Ds. Margo Jonker zal in oktober 2019 namens de Lutherse Synode 
deelnemen aan een vrouwenconferentie in Warschau, georganiseerd door 
de Lutherse Wereldfederatie. Verder zal Margo in het kader van verplichte 
nascholing in september 2019 starten met een tweejarige opleiding 
Contextueel Pastoraat.  

 Van Stichting Studentenpastoraat Zwolle ontvingen we een sponsorverzoek 
voor een te ontwikkelen eenmalig magazine over levensvragen en 
spiritualiteit, gemaakt voor en door jongeren. Aangezien we als Lutherse 
gemeente participeren in het studentenpastoraat in Zwolle en daarin 
bestuurlijk worden vertegenwoordigd door Esther Veneberg, geven we 
graag gehoor aan deze oproep. De diaconie maakt het gevraagde bedrag 
van €250,- over naar de stichting. Het magazine zal in juni 2019 verschijnen 
en dan op de leesplank in de kerk te vinden zijn. 

 Geconstateerd is dat in het eerste kwartaal van 2019 al veel van de 
activiteiten die beschreven zijn in het jaarplan 2019 lopen of zijn opgepakt. 
In de juli-vergadering zullen we het jaarplan 2020 in de kerkenraad 
voorbereiden. De kerkenraad staat open voor suggesties van activiteiten, 
die we als gemeente in 2020 zouden kunnen ontwikkelen. 

 Er is uitgebreid stil gestaan bij het begrotingstekort en hoe hiermee om te 
gaan na de gemeenteavond op 10 april. Gezien het grote belang van dit 
onderwerp leest u hier meer over in een apart bericht in deze Flambouw. 

 Achter de schermen is door de stuurgroep Renovatie Gemeentecentrum 
onder andere verder gewerkt aan het offertetraject met de aannemer en 
enkele andere bedrijven. Zodra alle offertes zijn ontvangen volgt een 
presentatie door de stuurgroep in de kerkenraad.  

 De kerkenraad is verheugd, dat er voor versterking van de 
schoonmaakploeg enkele gemeenteleden bereid zijn gevonden. Ook is het 
fijn dat de verspreiding van de ‘papieren’ Flambouw – dat na het overlijden 
van Coen Michel door Janke Geertsma en Cor Noorda is verzorgd – vanaf 
juli 2019 in handen komt van Jan Pijnaker en Marga Zwanenburg. 

 We ontvingen van mevrouw N.C. Korbee een fotoboek met foto’s van de 
vorige verbouwing van het gemeentecentrum en van een dienst die jaren 
geleden is opgenomen door de IKON.  
Het boek is ter inzage beschikbaar via onze archivaris, Lolke Folkertsma. 
Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor melden bij de secretaris. 

Namens de kerkenraad,  
Elly van der Spek, secretaris 
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STRUCTUREEL BEGROTINGSTEKORT 
In de kerkenraadsvergadering van 8 mei jl. bespraken we wederom het structurele 
begrotingstekort. Gezien de discussie op de gemeenteavond op 10 april stelden 
we vast dat het nog te vroeg is om een besluit te nemen over de aanpak van het 
tekort. Echter, de tijd dringt.  
 
We zullen de komende maanden benutten om nog meer inzicht te krijgen in ons 
ledenbestand en de geefbereidheid. Ook zullen we u als gemeente meer inzicht 
geven in de financiële situatie. De kerkenraad streeft ernaar eind dit jaar een 
begroting voor 2020 goed te keuren zonder tekort. Inmiddels hebben we advies 
gevraagd aan het Landelijk Diensten Centrum voor een gerichte aanpak waarmee 
we dit doel kunnen behalen. We hebben er vertrouwen in dat dit met steun vanuit 
de gemeente zal lukken.  
 
Wanneer u naar aanleiding van dit onderwerp vragen of opmerkingen heeft, kunt 
u zich wenden tot één van de kerkenraadsleden.  
Truus Mulder, voorzitter 
 
 

VERSLAG VERGADERING GEMEENTEAVOND OP 10 APRIL 

Aanwezig: 21 gemeenteleden, daarnaast 8 kerkenraadsleden  
Met kennisgeving afwezig: 15 gemeenteleden  
 
1. Opening  
Margo opent met de lezing uit Markus: 1: 16-20 en een fragment uit het dagboek 
van D. Hammarkskjöld.    
 
2. Mededelingen  
De secretaris noemt de namen van de 15 gemeenteleden die zich voor deze 
bijeenkomst hebben afgemeld. Er zijn geen verdere mededelingen. 
 
3. Verslagen gemeentevergaderingen 11 april 2018 & 26 januari 2019 
Er zijn tekstueel en inhoudelijk geen opmerkingen over deze verslagen, waarna 
ze onder dankzegging worden goedgekeurd.  
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4. Jaarverslag 2018  
Behalve dat de balans 2018 van de diaconie per abuis niet is opgenomen in het 
jaarverslag, zijn er geen inhoudelijke of tekstuele opmerkingen over het 
jaarverslag. Het verslag is goed leesbaar. De namen van de diverse schrijvers zijn 
omwille van de leesbaarheid en lengte van het verslag niet vermeld. In het 
overzicht achterin het verslag is te vinden wie voor welk onderdeel 
contactpersoon is. De schrijvers en de eindredacteur worden bedankt voor hun 
werk.  
 
5. Jaarrekeningen kerk en diaconie 2018  
Bart Lip geeft een mondelinge toelichting op de financiële stukken van de kerk 
aan de hand van een diapresentatie en uit zijn zorgen over het negatieve resultaat 
van € 16.000 in 2018. De kerkrenmeester heeft in het afgelopen jaar met 12 
gemeenteleden een overeenkomst voor een periodieke gift kunnen afsluiten. Dit is 
een mooi aantal, maar het is minder dan het beoogde doel van 20 
overeenkomsten in 2018.  De gemiddelde bijdrage per gemeentelid is in 2018 licht 
gestegen ten opzichte van 2017; sommige gemeenteleden betalen echter uit 
fiscale overwegingen de gift voor 2 jaar tegelijk.  
 
Het aantal adressen dat bijdraagt aan Kerkbalans schommelt de laatste 2 jaar 
rond de 51%. Dit is de actieve kern van gemeenteleden. De ‘schil’ daaromheen 
van gemeenteleden die niet actief betrokken zijn, blijkt lastig te bereiken. Wat is 
de reden dat we deze groep niet zien? Wat verwachten gemeenteleden van de 
kerk en wat mag de kerk van hen verwachten? Zijn er verschillen tussen bijdragen 
van Zwolse adressen en adressen in de regio? Het antwoord op deze vragen 
vergt nader onderzoek. De suggestie wordt gedaan te beginnen bij de pastorale 
kant, bijvoorbeeld met het organiseren van activiteiten voor kinderen, waarbij 
ouders meekomen. Dit zal de betrokkenheid vergroten en daarmee naar 
verwachting de bereidheid tot het geven van een financiële bijdrage.   
 
Hierna volgt toelichting door Berend Tiesinga op de jaarrekening van de diaconie. 
De afdracht aan geselecteerde doelen is in 2018 lager dan in 2017. In 2019 zal 
goed in de gaten gehouden worden dat het begrote bedrag voor geselecteerde 
doelen daadwerkelijk wordt uitgegeven. De diaconie kiest bewust voor een 
reserve, zodat onverwachte individuele hulpvragen kunnen worden gehonoreerd. 
Hoewel de groep senioren groter wordt, daalt het aantal ouderen dat meedoet aan 
de activiteiten en uitstapjes. De verwachting dat de kosten hiervoor zullen stijgen 
is daarom ongegrond. Om deze reden wordt de eerste zin uit de toelichting 
verwijderd. 
 
De leden van de kascontrolecommissie, Henk Lollinga en Robin Wildeman, 
hebben in de administratie van de kerkrentmeesters en de diaconie geen 
bijzonderheden gevonden. Alles is prima op orde en er zijn reeds voorbereidingen 
getroffen voor de nieuwe richtlijnen voor financiële verslaglegging richting de PKN 
in 2019.   
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Onder dankzegging voor het vele werk wordt hierna décharge verleend aan Bart 
Lip, Jan Pijnaker en Berend Tiesinga. Henk Lollinga blijft nog een jaar lid van de 
kascontrolecommissie. Voor Robin Wildeman, die het nu twee jaar heeft gedaan, 
wordt gezocht naar een opvolger. 
 
6. Omvang dienstverband predikant  
Truus Mulder geeft een korte inleiding op het onderwerp en de notitie over de 
omvang van het dienstverband van de predikant. Zij benadrukt dat het voorstel 
niet van de predikant zelf is uitgegaan, maar dat de predikant het − evenals de 
voltallige kerkenraad − volledig ondersteunt. De procedure is dat het voorliggende 
voorstel wordt voorgelegd aan de gemeente, waarna de kerkenraad gehoord 
hebbende de gemeente een besluit zal nemen. Het zou uiteraard niet verstandig 
zijn als de kerkenraad een besluit neemt dat niet door de gemeente wordt 
gedragen.  
 
De kerkenraad, die al langer met dit onderwerp bezig is, begrijpt dat de notitie 
veel vragen en emoties oproept. Deze worden geïnventariseerd en later 
(geclusterd) beantwoord.  

1. In de beroepingsprocedure is als grootste lutherse gemeente in Nederland 
ingezet op 1.0 fte, mede vanwege de werkzaamheden van de predikant in 
het landelijke lutherse netwerk. Hiervoor is akkoord gegeven door de PKN. 
Hoe worden deze werkzaamheden vormgegeven wanneer de omvang van 
de functie wordt verkleind? 

2. Blijft er bij vermindering van fte voldoende tijd beschikbaar voor catechese 
en vorming en toerusting?   

3. Graag meer duidelijkheid of in het sollicitatiegesprek al gesproken is over 
de mogelijkheid dat het dienstverband binnen afzienbare tijd aangepast zou 
kunnen worden. 

4. Het was wellicht goed geweest de zorgen over het financiële tekort eerder 
met de gemeente te delen en deze te koppelen aan de vraag naar de 
bereidheid van gemeenteleden om een fulltime predikant te behouden en 
daarvoor de vrijwillige bijdrage te verhogen en zo het tekort te dekken. 

5. Over de formatiewijziging kan niet worden beslist zonder dat de rest van de 
gemeente is gehoord. Hoe gaat de kerkenraad zeker stellen dat de hele 
gemeente bij dit besluit wordt betrokken? 

6. Waarom wordt er 0.7 fte voorgesteld en niet 0.8 of 0.9? 
7. In het nieuwe beleidsplan wordt niet gesproken over bezuinigingsplannen. 

De ELG Zwolle is de enige gemeente die een fulltime predikant uit ‘levend 
geld’ kan betalen. In de brief bij de actie Kerkbalans zal de noodzaak van 
deze inkomsten minder vrijblijvend gesteld moeten worden. Kunnen we de 
gemeente vragen de bijdrage te verhogen? En worden gemeenteleden die 
verder weg staan nog op een andere manier benaderd? 

8. Kunnen we de formatie nog een jaar zo houden en ondertussen ons best 
doen om de inkomsten te verhogen? Hoe erg is het om een jaar in te teren? 

9. Wat is de motivatie geweest om direct met een voorstel voor vermindering 
van formatie te komen in plaats van eerst een brandbrief rond te sturen? 
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Een predikant die op zo veel plaatsen presentie toont draagt op een 
positieve wijze bij aan hoe wij gemeente zijn.  Wanneer dit minder wordt zal 
dit ook van invloed kunnen zijn op de gemeentevorming. 

10.  Kunnen we de formatie ook weer opplussen, mocht daar in de toekomst 
weer financiële ruimte voor zijn? 

11.  Waarop zijn de percentages van de verschillende deeltaken van de 
predikant gebaseerd? En welke taken gaan eraf, wanneer er 30% wordt 
ingeleverd? 

12.  Welk bedrag zouden we per huishouden (meer) moeten bijdragen om het 
begrotingstekort op te vangen?  

Bart geeft aan dat we op dit moment nog wel een gezonde financiële reserve 
hebben, maar wanneer we jaarlijks een tekort van € 25.000 accepteren gaat die 
reserve snel achteruit. Het lukt op dit moment niet om voldoende inkomsten te 
genereren uit Kerkbalans, huur, collecten en giften. Het is de taak en 
verantwoordelijkheid van de kerkrentmeester dit goed in de gaten te houden en 
de gemeente daarop te wijzen. 
 
Truus licht de notitie toe op het onderdeel ‘wat betekent dit voor de gemeente’. 
Het verminderde aantal zondagen betreft alleen de reguliere zondagen en niet de 
feestdagen. Het gewone bezoek en crisispastoraat blijft hoogstwaarschijnlijk 
onaangepast; in het bijwonen van vergaderingen moet geselecteerd worden. In 
dringende gevallen kan er altijd contact worden opgenomen met de predikant en 
in geval van langdurige afwezigheid of vakantie wordt vervanging geregeld. Het is 
niet de bedoeling dat de pastoraal assistent de vermindering in formatie gaat 
opvullen. Daarom zal er ook een duidelijke taakomschrijving moeten komen voor 
de pastoraal assistent. Truus, Margo en Marga zullen zich buigen over een 
werkbare taakverdeling.   
 
We hebben als kerkenraad nog niet nagedacht over de wijze waarop we de 
gemeenteleden gaan betrekken die er vanavond niet zijn.  
 
Margo is van mening dat het heel moedig is hoe de kerkenraad de situatie onder 
ogen ziet en tot dit voorstel is gekomen. Er is binnen de kerkenraad al veel werk 
verzet voor de actie Kerkbalans. Ze heeft in vorige functies ook parttime gewerkt 
en is er inmiddels in getraind om te werken naar de omstandigheden. Margo 
ervaart het als zeer waardevol dat ze tot nu toe fulltime werkt en de 
kennismakingsbezoeken met zoveel gemeenteleden en de opgedane kennis 
blijven van waarde in een parttime contract. Parttime werken vraagt discipline 
zowel van de predikant als van de gemeente.  
 
De kerkenraad stelt samenvattend vast dat de inhoud van de notitie veel emoties 
oproept. Het is goed dat er zoveel kritische opmerkingen en vragen zijn gesteld en 
bereidheid is getoond om mee te denken. Als kerkenraad nemen we in 
overweging om dit jaar te onderzoeken of verhoging van de inkomsten uit levend 
geld mogelijk is en daarbij maken we graag gebruik van het aanbod van diegenen 
die hierin mee wil denken. Er zal in de gemeente urgentie op dit onderwerp 
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gecreëerd moeten worden en de mening van alle gemeenteleden zal 
meegenomen moeten worden in de besluitvorming. In de meivergadering zal de 
kerkenraad verder over dit onderwerp spreken. 
 
7. Update renovatie gemeentecentrum  
Cor Noorda en Bram Scheurwater geven een update over het traject tot nu toe. Er 
zijn subsidies aangevraagd, waarvan reeds enkele toezeggingen zijn ontvangen. 
Er is niet gekozen voor aanbesteding, maar voor één specifieke aannemer en 
deze is gevraagd een kostenraming te maken op basis van het plan van Pim van 
Dijk. Deze kostenraming was nodig voor de subsidieaanvragen. Dezelfde 
aannemer wordt nu gevraagd een offerte te maken voor de gehele verbouwing. 
Monumenten Advies gaat de bouw begeleiden en monitoren. Pim van Dijk blijft 
betrokken bij het ontwerp, bij de vergunningaanvragen en bij de realisatie.  In het 
plan van Pim van Dijk zijn enkele aanpassingen gedaan en deze zijn inmiddels 
ook met hem besproken.  
 
Er wordt rekening gehouden met duurzaamheid van materialen. Er is met het oog 
op de levensduur wel gekozen voor een PVC-vloer, die op de huidige vloer gelegd 
zal worden. Zodra duidelijk is wanneer de verbouwing kan starten, zal de 
gemeente worden geïnformeerd over de gevolgen voor de kerkdiensten, 
koffiedrinken na de dienst, enzovoorts.  
 
8. Presentatie nieuwe website ELGZ  
Gerrit Bril toont de nieuwe website die op deze avond live is gegaan. Aan de 
ontwikkeling van de website die door Renier Vermaak is gebouwd, is in een klein 
groepje gewerkt.  Op sommige onderdelen is nog aanvullende inhoud nodig. De 
website krijgt de functionaliteit waarmee nieuwsbrieven gegenereerd kunnen 
worden. Harry Konings en Gerrit Bril beheren de inhoud van de website in 
samenspraak met Chris Eekel.   
 
9. Rondvraag  
Er zijn geen vragen.   
 
10. Sluiting  
De vergadering wordt om 22.20 uur gesloten. Ter afsluiting van de avond zingen 
we het avondlied 263.  
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AMNESTY INTERNATIONAL 
ondag 9 juni 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!  

 Eritrea: 22-jarige al 6 jaar in geheime gevangenis.  
Ciham Ali Ahmed wordt al ruim zes jaar vastgehouden op een geheime 
locatie. Ze werd op 8 december 2012 opgepakt toen ze Eritrea probeerde te 
verlaten zonder toestemming van de overheid.  Ze was toen vijftien jaar oud. 
Normaal gesproken zou ze hiervoor een celstraf van zes maanden krijgen. 
Ze is nergens voor aangeklaagd. Naar alle waarschijnlijkheid proberen de 
Eritrese autoriteiten Cihams vader te straffen.   Haar vader was voormalig 
minister van Informatie in Eritrea. Hij wordt er van verdacht een groep 
militairen in 2013 te hebben geholpen die een staatsgreep wilden 
plegen. Eritrea kent een verplichte diensttijd, ook voor meisjes, die tientallen 
jaren duurt en neerkomt op gedwongen arbeid. Daarom proberen veel 
mensen, vooral jongeren zoals Ciham, het land te ontvluchten. 

 Zuid-Korea: tv-producer al 50 jaar vast in Noord-Korea.  
Hwang Won stapte op 11 december 1969 op een binnenlandse vlucht naar 
Seoel, de hoofdstad van Zuid-Korea. Noord-Koreaanse agenten kaapten het 
vliegtuig en vlogen het naar Noord-Korea. 39 passagiers kwamen in de loop 
van de tijd weer thuis, maar van Hwang Won en 11 anderen, ontbreekt ieder 
spoor. Hwang Won was een tvproducer in Zuid-Korea. Hij zou volgens 
bronnen in Noord-Korea voor de staatsmedia hebben gewerkt. Hij wordt dit 
jaar 82 jaar. Zijn familie hoopt vurig op een weerzien voor het te laat 
is. Wons zoon, Hwang In-cheol, heeft meerdere malen de Noord-Koreaanse 
autoriteiten gevraagd wat er met zijn vader is gebeurd. Deze weigeren 
echter informatie te geven. In-cheol heeft goede reden om aan te nemen dat 
zijn vader nog in leven is. Hij kreeg deze informatie van iemand die mensen 
helpt Noord-Korea uit te komen. Noord-Korea ontvoerde honderden mensen 
uit Zuid-Korea na de Koreaanse oorlog (1950-1953). Vooral mensen in 
bepaalde beroepsgroepen werden naar Noord-Korea gebracht en daar te 
werk gesteld.   

 Verenigde Staten: California en doodstraf. 
Gouverneur Newsom van de Amerikaanse deelstaat Californië kondigde op 
13 maart een stop aan op de uitvoering van executies. Dit betekent dat van 
700 gevangenen die in een Californische dodencel zitten de straf voorlopig 
niet wordt uitgevoerd. California is de staat met de meeste gevangenen in 
een dodencel. De laatste keer dat de doodstraf er werd uitgevoerd, was in 
2006. Een rechter oordeelde toen dat de dodelijke injectie, zoals in 
California uitgevoerd, in strijd was met de grondwet dat wrede en 
ongebruikelijke straffen verbiedt. Door gouverneur Newsoms besluit worden 
ook de pogingen om een andere methode te bedenken voor de dodelijke 
injectie voorlopig beëindigd.  Newsom vertelde in zijn speech dat hij tegen 
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de doodstraf is. Hij noemde ook dat de doodstraf in de praktijk vooral de 
zwakkere groepen in de samenleving treft. De gouverneur heeft niet de 
bevoegdheid om de doodstraf in Californië af te schaffen. Hiervoor moet een 
meerderheid bij een referendum tegen de doodstraf stemmen. In 2020 vindt 
er een referendum plaats. Op dit moment zijn de meningen erg verdeeld. 

 
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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DIACONALE COLLECTES   

 

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.  
 
Light for the World  
Op 9 juni  is er een collecte voor de stichting 
Light for the World. Deze stichting is een 
ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor 
bestrijding van vermijdbare blindheid en voor 
inclusie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stichting is 
opgericht in 1982 en actief in negen landen in Afrika en Azië met ruim dertig 
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projecten. De projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met lokale 
partnerorganisaties voor een duurzaam resultaat. Light for the World Nederland 
werkt nauw samen met collega-organisaties in Oostenrijk, Tsjechië en België om 
de effectiviteit van haar inzet te vergroten. Men is grotendeels afhankelijk van 
giften en subsidies.  
 
Jeugdwerk Zambia  
De diaconie collecteert op zondag 16 juni voor het Jeugdhuis Zambia. Dit 
voormalige diaconale project heeft nog steeds onze aandacht. Omdat we het 
belangrijk vinden dat de jeugd van de Betania gemeente, in Chipulukusu, een 
township in Ndola,  toekomst heeft,  collecteren we voor deze gemeente. Het 
jeugdhuis is een zeer bescheiden ruimte waar kinderen worden beziggehouden 
en waar een educatief programma wordt aangeboden. Een plek waar jongeren 
zelfrespect en menswaardigheid wordt bijgebracht.  
 
Leprastichting 
Op zondag 23 juni  is de bestemming van de 
diaconale collecte de Stichting Leprazending, een 
internationale christelijke organisatie tégen lepra, 
met aandacht en liefde voor de individuele 
patiënt. Men wil leprapatiënten medisch, sociaal 
en geestelijk bijstaan. Leprazending streeft ernaar om Gods liefde zichtbaar en 
tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen.  
 
Rudolphstichting   
Op  zondag 30 juni collecteert de diaconie voor de 
Rudolph Stichting. De Rudolphstichting bevordert 
de ontwikkelingsmogelijkheden van uit huis 
geplaatste kinderen door hen een thuis te bieden in 
een zo normaal mogelijke, vitale omgeving. Om dat 
te realiseren werkt de Rudolph Stichting aan opvangmogelijkheden in 
gezinsvormen en het ondersteunen en onderhouden van Jeugddorp De Glind bij 
Barneveld. 
 
De stichting heeft door jarenlange opgebouwde ervaring een bron van kennis en 
om vernieuwende zorgprojecten te starten en op te bouwen. Hierin heeft de 
stichting een introducerende en stimulerende rol. Men werkt altijd samen met 
uitvoerende jeugdzorgpartners. Voor het uitvoeren van innovatieve projecten kan 
de Rudolph Stichting niet zonder de steun derden. Vrijwilligers, diaconieën, 
fondsen, bedrijven en samenwerkings-partners geven deze stichting de kans om 
vernieuwende projecten te starten voor uit huis geplaatste kinderen. 
 
Jeugdwerk 
Op zondag 30 juni is de tweede collecte bestemd voor het jeugdwerk in onze 
gemeente. 
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BLIJVEN BIDDEN 
et zal 1993 geweest zijn, ik was nog niet zo lang lid van de Lutherse kerk 
en had na een lezing over gebed een innerlijke drang om een 
gebedsgroep, een bidstond in onze kerk op te richten. Ik had gelezen dat 

gebedskernen van 3 personen een effectieve werking zou kunnen hebben. Maar 
wie zou ik dan vragen? Ik vroeg God maar eenvoudig of Hij dan wilde regelen dat 
er mensen op mijn verzoek zouden ingaan.  
 
Ik zag Eefje Dijkstra in de kerk, een zachtmoedige, bescheiden vrouw die mij de 
indruk gaf dat ze een gebedsleven had en ik vroeg haar of ze er voor voelde om 
met een paar mensen een bidstond te hebben. “Dat is goed,” zei ze. Ik had van 
Zitha van Breet al de indruk dat ze nogal open over haar geloof wilde praten en ik 
vroeg haar hetzelfde. “Wanneer beginnen we?” was haar antwoord.  
 
En zo geschiedde. 18 jaar lang hebben we elke dinsdag  van half acht tot half 9 
gebeden voor elkaar, voor de kerk, de regering, de christenen wereldwijd en dan 
vooral de vervolgden, voor alle gebedsintenties die er ons ter ore kwamen. We 
hebben een ‘voorbedeschrift’ op de leesplank in de kerk gelegd, waar mensen 
hun gebedsintenties konden opschrijven, we hebben daar af en toe reclame voor  
gemaakt, evenals voor de bidstond. In de loop der tijd kwamen er af en toe 
mensen bij,  sommigen geregeld, anderen sporadisch, weer anderen een tijdje. 
Iedereen was welkom. 
 
Toen overleed Eefje en waren Zitha en ik de twee “die in Jezus’ naam bij elkaar 
kwamen zodat Hij in ons midden was”, zoals de Bijbeltekst het zegt. 
We hadden ondertussen op advies van een kerkzus een schriftje aangeschaft 
waarin we de gebedspunten zetten. Zo konden we later teruglezen hoe onze 
gebeden verhoord waren.  
 
Ik vergeet nooit meer (hoop ik) hoe plotseling een kerkbroer een dodelijke ziekte 
bleek  te hebben. We hebben God gebeden om genezing, een oplossing en 
enkele weken later konden we God danken omdat hij wonderbaarlijk genezen 
was.  Men zei dat het ziekenhuis een vergissing had gemaakt in de beoordeling, 
maar wij hebben God gedankt  voor dit wonder. De regelmaat, de vertrouwdheid, 
de vanzelfsprekendheid waarbij we in openheid naar elkaar kwetsbaar durfden en 
konden zijn in het gebed, het is als een  geestelijk  vuurtje waar ikzelf en anderen 
zich aan konden warmen.  
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Mijn burn-out in 2011 zorgde ervoor dat ik mijn verplichtingen allemaal heb 
moeten beëindigen. De bidstond veranderde in ‘Huis van gebed’, waarbij ieder die 
dat wilde met Zitha kon afspreken om te komen bidden. Meerdere mensen 
hebben daar gebruik van gemaakt. Nu is Zitha verhuisd en haar ‘Huis van gebed’ 
in Zwolle is opgeheven. Ik weet zeker dat zij in haar nieuwe woonplaats opnieuw 
ieder die gebed nodig heeft met open armen zal ontvangen. 
 
En bij ons? Tegenwoordig hebben we makkelijk e-mail-  en appcontact en als er 
een vraag voor gebed is zijn er meerdere ‘bidders’ in onze kerk die willen bidden. 
Ook werkt het goed om via de telefoon voor iemand te bidden. Een mooie 
inspiratiebron en bemoediging is voor mij Spreuken 3: 5,6: “Vertrouw op de Heer 
met heel je hart steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, 
dan baant hij voor jou de weg.” 
Ada Meurs-Lollinga  
 
 

ERINNERINGEN AAN HENDRIK KUIPER  
Op 11 april j.l. was ik in Assen om te herdenken dat op 3 januari 1941 
een bombardement op de Eschstraat plaatsvond, waarbij zeven mensen 
het leven lieten en een persoon zwaar gewond raakte. Ik had die 

uitnodiging gekregen, omdat ik ongeveer 12 jaar studie over het bombardement 
had gemaakt. Dit was begonnen naar aanleiding van een brief uit de 
nalatenschap van mijn moeder van 6 januari 1941. Over de enige persoon van het 
gezin die het bombardement overleefde, wil ik u vertellen. Dit was Hendrik Kuiper.
  
 
Kuiper verliet op 3 januari 1941 om half acht 's morgens zijn huis. Het was bar 
koud. Hij ging naar de bakkerij van de Coöperatie aan de Kanaalstraat, waar hij 
chef van de banketbakkerij was. Zelf had hij een bakkerij gehad in Erm bij Sleen, 
maar die was gedurende de Eerste Wereldoorlog over de kop gegaan tijdens zijn 
mobilisatie. Via Rolde was de familie in Assen gekomen. Mevrouw Kuiper was 
van socialistische huize en zong mee in de Volksstem. Dochter Rijna speelde 
viool in het Asser Dilettantenorkest en zoon Jan Willem voetbalde bij Achilles 94 
en was militair. Beide dochters hadden een kantoorbaan. Dochter Rijna zou 
spoedig trouwen.  
 
Maar een uur nadat Kuiper zijn huis had verlaten, had hij alles wat hem dierbaar 
was verloren: zijn vrouw, zijn zoon, zijn twee dochters en zijn aanstaande 
schoonzoon. Verder was zijn hele huis vernietigd. Onvoorstelbaar! Toen zeiden 
de Duitsers: "Kuiper, uw huis is door een Engels vliegtuig gebombardeerd. En als 
u dat erkent, krijgt u alles vergoed." Maar Kuiper ontkende, want het was een 
principieel man. Hij kreeg geen geld.  
 
Na de oorlog stichtte Kuiper opnieuw een gezin en kreeg een dochtertje, dat hij 
ook Rijna noemde. In 1953 ging Kuiper met pensioen (hij was van 1888), maar hij 
had te weinig pensioen opgebouwd. Toen ging hij bij bakker Stoker werken, die 
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tegenover ons huis woonde. Elke morgen zette Kuiper zijn fiets tegen de muur 
van de bakkerij, gekleed in een regenjas. Soms ging hij even in de deur staan in 
zijn bakkerskleding om af te koelen. Zo zag ik hem.  
 
In de tweede klas van de Mulo kwam zijn dochter Rijna bij mij in de klas. We 
werden vriendinnen en op verjaarsvisite ontmoette ik haar vader thuis. Mijn 
moeder had mij ondertussen verteld van het bombardement van de Eschstraat. 
Rijna's ouders probeerden haar een zo goed mogelijke opvoeding te geven. Ze 
ging naar gymnastiek, kreeg muziekles, mocht eens naar de film. Ook Rijna's 
moeder werkte erbij en hield kostgangers. 
 
In 1965 overleed Hendrik Kuiper. Nooit heeft hij Duits geld willen ontvangen. Ook 
niet in het kader van de Wiedergutmachung. En nu, op 11 april 2019, zijn er 
bloemen voor de slachtoffers gelegd en is Hendrik Kuiper herdacht. Ik geloof niet 
dat Kuiper berustte, maar dat hij een innerlijke kracht en rust had opgebouwd om 
elke dag opnieuw op te staan en zijn weg te gaan. Onvoorstelbaar! Zelf heb ik dit 
ervaren als een soort Pasen. Dat je verder mag en de kracht krijgt, ondanks alle 
pijn en verdriet om te kunnen leven met een doel voor ogen.  
Lucie Engberts  
 
 

JEUGDWEEKEND: VISSEN IN HET BOS IN OLDENBROEK 
p zaterdag 18 mei was het zover. Met 19 kinderen en 8 volwassenen 
mochten we, voor de tweede keer, twee dagen met elkaar ontspannen, 
leren, spelen en lol maken. Nadat alle boodschappen en slaapspullen 

waren uitgepakt, de locatie was aangekleed en de ouders vertrokken, begonnen 
we buiten in een kring met een kennismakingsspel. Door van stoelen te wisselen 
en namen te roepen, ontstond er al direct hilariteit. Zo kieperde Rachel door haar 
enthousiasme met stoel en al achterover (gelukkig geen letsel) en kon Margo door 
de snelheid van het spel alleen maar “Oh, oh, oh” uitroepen in plaats van een 
naam te noemen.  
 
Bij de toelichting van de regels (tja, die moeten er zijn helaas), legde Chantal het 
spel ‘Wie is de vis?’ uit. Vergelijkbaar met ‘Wie is de mol’ was 1 van de kinderen 
‘de vis’, die te herkennen was aan drie dingen:  

1. Behulpzaam zijn  
2. Sportief zijn  
3. Complimenten uitdelen.  

Het spel liep door tot de volgende dag en de kinderen konden hints verdienen 
door zelf behulpzaam en sportief te zijn en complimenten uit te delen. Vanaf dat 
moment had de leiding het hele weekend door genoeg hulp en was corvee 

overbodig. 😊  
 
Na het kennismakingsspel en andere samenwerkingsspelletjes gingen de 
kinderen op zoek naar hout in het bos voor het kampvuur en kon er vrij worden 
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gespeeld op het terrein, waarbij het voetbaltalent van Marleen, Jaap, ‘de kleine’ 
Tamar en ook dat van Margo (met een prachtige kopbal) opviel.  
 
Na het spel ‘Woorden in het bos’ was er buiten een goed verzorgd lopend buffet, 
waarbij er voor iedereen genoeg lekkers te eten en te drinken was. 
Na het kampvuur met marshmallows aan eigen gevonden stokken, kregen Raf, 
Robyn, ‘kleine Tamar’ en Tobias voor het slapengaan een exclusief voetenbadje 
met geurige lavendel. Met jaloerse blikken om hen heen genoten ze van de 
aandacht en gingen al snel heerlijk slapen. De andere kinderen waren inmiddels 
buiten volop aan het ‘weerwolven’ en mochten de oudsten nog wat langer 
opblijven voor het uitpakspel en om Duncan te zien optreden bij het Eurovisie 
Songfestival. Natuurlijk veel later dan gepland werd het eindelijk rustig op de 
‘meidenkamer’ en werd iedereen gewekt met het heugelijke nieuws dat ‘we’ 
hadden gewonnen. Ineens was het niet zo erg meer dat het nog maar kwart over 
7 was… 
  
Na een ‘ontbijtje met een eitje’ gingen we in groepjes onze viering voorbereiden 
en namen we plaats rondom de vissersboot. Een theedoek met vissen erop 
diende als antependium (zie foto) en Margo 
verraste ons met begeleiding op haar gitaar bij 
de liederen. In het water tussen ons en de boot 
lagen vissen met woorden, die tijdens de viering 
werden gehengeld (elk kind 1) en werd de 
vraag gesteld: “Zou jij dit mee willen nemen in 
je leven? Waarom wel of niet?” De gebeden 
waren voorbereid met vissen van klei en Hyke 
(of ‘grote Tamar’) (cello), Mirjam (viool) en Petra 
(cello) speelden mee bij het lied ‘Ik ben de Heer 
van de dans’. Tijdens de viering werd 
bekendgemaakt wie de vis was en wie het goed 
geraden hadden (vraag de kinderen er maar 
naar). Iedereen kreeg een prijsje. Net als in 
Zwolle zongen wij ook uit volle borst het slotlied 
‘Nu wij uiteengaan’. Na de lunch was er nog tijd 
voor ‘levend ganzenbord’, maar daarna werden 
de tassen toch echt weer ingepakt en de locatie 
schoon- en klaargemaakt voor vertrek.   
 
Ik geloof dat iedereen dit weekend elkaar weer een beetje beter heeft leren 
kennen; dat we samen fijne herinneringen hebben gemaakt en met inspiratie 
vanuit het christelijk geloof de toekomst tegemoet gaan. Op naar het volgende 
weekend. 
Rienke van der Heijden (catering jeugdweekend) 
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WAARHEID IS EEN CONTRAPUNT 
aarheid is een woord dat boven mensen uit wijst. Net zo min als geluk of 
gezondheid is zij te bezitten. Wie waarheid als bezit behandelt, maakt 
haar (mond)dood. Een mens kan proberen haar te benaderen, maar zij 

is niet te grijpen zonder dat zij op z’n minst beschadigd raakt.  
 
Stem en tegenstem  
Over het ongrijpbare karakter van de waarheid doet de Bijbel niet moeilijk. 
Bijbelschrijvers zijn in de eerste plaats verhalenvertellers. Een verhaal kan 
verkeerd worden begrepen, en daarom wordt een volgend verhaal verteld dat een 
mogelijk misverstand rechtzet. In het spel van stem en tegenstem komt de 
waarheid in beeld. Dat geldt in het geloof evengoed als in maatschappij en 
wetenschap.  
 
Stem en tegenstem, daar zit muziek in. Twee of meer verschillende melodieën, of 
verschillende delen van een melodie, kunnen tegelijk klinken zonder elkaar in de 
weg te zitten. De kunst van meerstemmigheid wordt contrapunt genoemd. Een 
van de ‘wetten’ van contrapunt is dat stemmen tegen elkaar in bewegen: gaat één 
omhoog, dan gaat een andere omlaag. En vooral in instrumentale muziek, zoals 
het uitleidende orgelspel aan het slot van de eredienst, worden lange golvende 
lijnen vaak gekruist door korte dansende versierlijntjes.  
 
Voedsel voor hart, ziel… en verstand 
Muziek is iets van hart en ziel, hoor ik in allerlei toonaarden op Radio vier. Dat zal 
wel, maar laten we het verstand ook niet vergeten. Het zou goed zijn als ons 
verstand net zo van muziek zou worden doortrokken als ons gevoel. De wereld 
kan er alleen maar mooier van worden. 
 
En wat de Waarheid met een hoofdletter betreft: het is wijs om haar bij God in 
bewaring te geven.  
Eddy Weeda 
 
 

  

W 
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BEZOEK WEEM HENK HELMANTEL 
p zaterdag 11 mei zijn we met 13 mensen uit 
de gemeente op reis gegaan naar het 
Noorden. Gert van Klinken leidde ons via 

Rolde, de Jacobuskerk en het hunebed aldaar, naar 
Loppersum. Daar dronken we koffie en 
bewonderden de mooie Petrus en Pauluskerk. We 
reden door via Zeerijp, keken even binnen in 
(wederom) de Jacobuskerk. Daarna namen 
uitgebreid de tijd om de Weem van Henk Helmantel 
te bezoeken. Henk Helmantel heeft het schilderij 
gemaakt dat in de hal van de kerk hangt. Hij heeft 
een heel eigen stijl van schilderen ontwikkeld en 
daar prachtige werken van gemaakt. In de Weem 
was daarvan veel te bewonderen. Maar ook de 
mooie terp van Westeremden, met het kerkje er op en de tuin rondom de Weem 
die in volle voorjaarsbloei stond. Een mooi bezoek. We hebben Helmantel ook 
even gesproken over het schilderij. Hij herinnerde zich nog goed, dat hij de 
opdracht kreeg voor het schilderij. Het atelier konden we bekijken van ‘buitenaf’. 
Op de foto staan Ite Jan Muller en Jan Nauta te gluren voor de ramen van het 
atelier.  
Ds. Margo Jonker 
 
 

HENK HELMANTEL: SCHILDER VAN HET STILLEVEN 
n de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam wijlen ons oud-kerkenraadslid 
Wim van der Veer uit Heino met Henk Helmantel in aanraking. Van der Veer 
was op zoek naar een kunstschilder die een schilderij zou kunnen maken 

voor de aandachtswand in het portaal van de kerk, die na de verbouwing van 
onze kerk in 1967 was ontstaan. De bekostiging van het schilderij zou komen uit 
de gelden die nog aanwezig waren bij het Luthers Werkcentrum die door het 
houden van acties voor de verbouwing van de kerk en het gemeentecentrum 
vergaard waren. 
 
In 2006 mocht ik Henk Helmantel in Westeremden bezoeken samen met mr. 
mevrouw Beike  D. van der Ree en de heer Karel Harmsen. Sinds die tijd 
verzamel ik informatie over deze kunstschilder.   
 
Levensloop 
Henk Helmantel werd op 22 februari 1945 geboren te Westeremden als zoon van 
een groentekweker. Vanaf heel jonge leeftijd had hij belangstelling voor tekenen 
en schilderen en wist dat hij kunstschilder wilde worden Zijn eerste atelier was 
een kippenhok. Na de Mulo in Middelstum ging hij in 1961 op 15-jarige leeftijd op 
de fiets naar Groningen om de lessen aan de Academie Minerva te volgen van en 
deed daar in 1965 ook eindexamen. Na zijn militaire dienst vestigde hij zich in 

O 
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1967 als zelfstandig kunstschilder. Al heel vroeg ging zijn belangstelling uit naar 
onze klassieke grootmeesters zoals Rembrandt, Vermeer, Jan van Eyck, Pieter 
Bruegel en Gerard ter Borch, die hij ook al heel jong kopieerde. In 1971 trouwde 
Henk met Barbara Bos die hem tot vandaag de dag  zeer heeft ondersteund. 
Samen kregen ze vier kinderen: drie jongens en een meisje.  
 
Stillevenschilder 
Ofschoon Henk Helmantel ook landschappen, kerkinterieurs en portretten 
schildert, is het voor iedereen duidelijk dat hij een typische schilder van 
het stilleven is. Zijn schilderijen ademen rust en intense aandacht uit. In zijn 
stilleven valt dadelijk de briljante compositie op. Hij besteedt veel tijd en zorg om 
de voorwerpen zo te rangschikken dat ze een zuiver uitgebalanceerd geheel 
vormen. Er is geen plaats voor chaos, alleen voor een strenge ordening der 
dingen. Toch zijn zijn stillevens anders dan die van de 17e-eeuwers. Er zit 
geen symboliek in, wat vroeger heel gebruikelijk was.  
 
Ondanks de simpelheid van zijn attributen ademen zijn stillevens een 
voornaamheid en waardigheid uit met grote ingehouden kracht. De 
stillevenschilder is een mysticus, die het geheim van de dingen, het wonder van 
de kleuren en de heiligheid van het licht ondergaat. Wat opvalt aan de stillevens 
van Helmantel is zijn voorkeur voor oude, gebruikte en beschadigde voorwerpen. 
Dingen die geschiedenis hebben doorgemaakt en doorleefd zijn. Die het verdiend 
hebben om in een stilleven van Helmantel uitgebeeld te worden. Henk 
gebruikt nooit fel zonlicht, altijd van het nevelachtige, dromerige licht en het liefst 
strijklicht. 
 
Techniek 
Helmantel schildert liever niet op linnen, maar op masoniet.  
Hij maakt als eerste een potloodschets, die daarna dun ingeschilderd  wordt, 
zodat het net een aquarel lijkt. Na het drogen komt een tweede laag met wat 
dikkere verf. Deze tweede laag is erg belangrijk. Alle elementen worden 
geaccentueerd, soms met een paletmes. Als deze laag droog is, kan er verder 
geschilderd worden. Bij de derde laag worden dingen verdiept, andere opgehaald, 
lichtplekken krijgen een extra accent zoals schitteringen in een glas, de 
schaduwgedeelten krijgen bijzondere aandacht. In de vierde laag kunnen 
correcties aangebracht worden. 
 
Henk werkt met de beste fabrieksolieverf en niet met oude 
schildersmaterialen, zoals soms ook gebruikelijk is.  Hij werkt meestal twee tot 
zeven weken aan een schilderij en maakt lange dagen. Hij begint 's morgens om 8 
uur en werkt tot 6 uur 's avonds. Bij voorkeur 
zes dagen in de week zit hij in zijn atelier in afzondering en eenzaamheid 
in een blauwe overall, alsof hij na 't schilderwerk nog aan het melken moet. Op 
zondag schildert hij niet. Van huis uit is hij gereformeerd. 
Lucie Engberts 
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PROEVERIJ LESSEN TVG IN KAMPEN OP 4 JUNI 
p dinsdag 4 juni worden in Kampen de laatste lessen van dit seizoen 
gegeven van de driejarige cursus Theologische Verdieping voor 
Geïnteresseerden (TVG) voor de regio IJsselland. Een cursus voor 

iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie. Belangstellenden mogen op 
4 juni meelopen met de cursus om te proeven of ze die ook zouden willen volgen. 
Op het rooster staat van 19.30 tot 20.35 uur Liturgiek (J. Woltinge) of Kerk en 
Israël (B. Gijsbertse) en van 20.55 tot 22.00 uur Nieuwe Testament (R. Roukema) 
of Pastoraat (G. Timmer). U bent toeschouwer bij de gewone les, er is dus geen 
aangepast programma voor de belangstellenden. 
 
Het meelopen is gratis, maar het aantal plaatsen beperkt, daarom moet u zich 
voor 2 juni opgeven via kjcoenen@gmail.com. De lessen worden gegeven in de 
Broederkerk aan de Broederstraat 16 in Kampen. De cursus start weer op 
dinsdag 10 september 2019. Voorlichting over de cursus 25 juni en 27 augustus, 
Broederstraat 16, Kampen, 19.30 uur. Zie ook www.tvgkampen.nl. 
 
 

ZOMERAVONDONTMOETINGEN OP BERGKLOOSTER 
ij de steen van Thomas a Kempis, bij begraafplaats Bergklooster, zijn in de 
zomer altijd een drietal zomeravondontmoetingen. In 2019 vallen deze 
bijeenkomsten op drie zaterdagen in juni. Het thema luidt ‘Inspiratie en de 

Navolging’ en wordt belicht door pastores van verschillende kerken. 
Aan de hand van teksten uit ‘De Navolging van Christus’, van Thomas a Kempis 
zal dit onderwerp belicht worden en omlijst door muziek. Bij  de gedenksteen van 
Thomas a Kempis op de Agnietenberg (20:30-21.00). Na afloop is er gelegenheid 
tot ontmoeting en napraten bij koffie en thee. 
Data en sprekers: 

 15 juni: Margo Jonker, PKN (Lutherse kerk) 

 22 juni: Jos Douma, GKV (Plantagekerk) 

 29 juni: Michael Buijkx, RK (Thomas a 
Kempis parochie) 
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CANTATEVIERING OP ZONDAG 23 JUNI 
et orkest Musica Michaelis, het Michaëlscantatekoor, Marije Rommes 
(sopraan), Joep van Geffen (bas) brengen zondag 23 juni om 19.00 uur 
de cantate ‘Nun danket alle Gott’ (BWV 192) van J.S. Bach in de Grote 

Kerk. Het geheel staat onder leiding van cantor-organist Toon Hagen. De 
voorganger is ons oud-gemeentelid ds. Jan-Jaap Stegeman. Na afloop een vrije 
gift.   
 
‘Nun danket alle Gott’ is een zogeheten koraalcantate, waarvan de tekst is 
gebaseerd op één van de bekende kerkliederen (koralen) van Martin Rinckart. Het 
bestaat uit drie strofen. Omdat Bach geen overige teksten toevoegde is dit één 
van zijn kortste cantates waarvan ieder deel prachtige muziek bevat. Het tweede 
en laatste deel hebben een danskarakter. Het laatste zelfs sprankelend en 
swingend door de dansvorm (gigue) waarin het is geschreven. Omdat de originele 
partituur verloren is gegaan, is niet met zekerheid vast te stellen voor welk 
liturgisch doel Bach deze feestelijke cantate schreef.   
 
 

NLVB BRAINSTORMMIDDAG OP 10 JULI IN UTRECHT 
an harte nodigt het bestuur van de Nederlandse Lutherse Vrouwenbond 
jullie allemaal uit om op 10 juli 2019 met ons mee te komen denken welk 
thema we volgend jaar kunnen uitdiepen als jaarthema in onze 

ontmoetingen en welke activiteiten we rondom het thema kunnen organiseren. 
Zeker nu we als bestuur nog steeds verzwakt zijn door het gemis van een 
secretaris stellen we het erg op prijs als zo veel mogelijk leden (en ook andere 
belangstellenden) met ons meedenken!  
 
De middag vindt plaats in de ELG in Utrecht (Hamburgerstraat 9, 3512 NN). We 
starten de middag met een gezamenlijke lunch om 13.00 uur en gaan daarna van 
14.00 tot 16.00 uur met elkaar in gesprek. Tijdens de brainstormmiddag gaat het 
er om een thema voor 2020 te vinden.  Wat spreekt ons aan om volgend jaar een 
mooie Studiedag mee in te richten? Hoe kunnen we volgend jaar vorm geven aan 
de samenwerking met de Oud Katholieke Vrouwen in Beweging (OKViB)? 
Deelname aan deze middag is kosteloos. In verband met de lunch graag 
aanmelden via h.v.axler@gmail.com. 
 

En alvast voor in uw agenda: De najaarsactiviteit vindt dit jaar in Zutphen plaats, 
en wel op zaterdag 28 september. We lopen onder de titel ‘Dolen en dromen’ 
verder in het spoor van het jaarthema ‘Luther en de vrouwen’, maar richten ons 
deze dag niet op Luther, maar op een aantal bekende vrouwen, die Zutphen als 
domicilie hadden. Het belooft een interessante dag te worden! 
Bestuur NLVB  
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DIENSTEN GROTE KERK 
ijdelijk krijgen de vieringen klank en kleur in de intieme 
ruimte van het Hoogkoor, vanwege de verbouwing van de 
kerk die nog even zal duren.  

 2 juni: Michaëlsviering, vesper. Liturgen: ds. Harm Bousema en Margrieta 
de Boer 

 9 juni: Pinksteren, Michaëlsviering. Voorganger: ds. Iemke Epema 

 16 juni: Michaëlsviering, vesper. Liturgen: Harry Steenbergen en Christa 
van Stappen 

 23 juni: Michaëls-Cantateviering. Voorganger: ds. Jan Jaap Stegeman. 
Elders in deze Flambouw leest u meer over deze viering. 

 30 juni: Zomervesper. Voorganger: ds. Mariska van Beusichem  
De aanvang is om 19.00 uur. Meer informatie over de vieringen:  
www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen.  
 
  

T 
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Kijk naar de wolken 
Wacht op de wind 
Het is Gods adem 
Die je overal vindt. 
 
-------------- 
 
Hij keek naar mij vanuit de bus 
Hij leek enigszins uitgeblust. 
Ik fietste hem snel voorbij 
En was op weg naar de kerk 
Voor wat vergaderwerk. 
De vogels floten in de bomen, 
Het voorjaar zal weldra komen. 
 
-------------- 
 
Winden waaien 
Meisjes fietsen 
Slapen in een tent 
Eten ’s morgens brood met jam. 
 
Tweekamp 
Driekamp 
Wie gaat voor? 
Alle meisjes door. 
 
-------------- 

 
Vanmorgen vroeg… 
Daar was mijn specht 
Ondanks de kop van vele bomen 
Is hij weer terecht 
En hamert hij er flink op los 
Voor zijn maaltijd in het bos 
Schittert hij met groene kleuren 
We zullen hem niet steuren… 
 
-------------- 
 
Het zeikt uit de hemel 
Het regent dat het giet 
Het maakt grote plassen 
Je gelooft het niet 
De geiten en schapen staan in de stal 
De varkens knorren 
Zij lusten hun maaltje wel 
De ganzen vragen om een stukje 
brood 
Jongens, jongens niet normaal zoals 
het goot 
De Heer in de hemel 
Geeft ieder zijn deel 
Mens of dier, zij zijn allen 
Voor Hem, één. 

 
 
Deze gedichten zijn ingestuurd door Bertie Pauw 
 
 
 
 
 
 

FLAMBOUW JULI/AUGUSTUS 2019 
Kopijdatum: Dinsdag 18 juni 2019  

Verschijning: Zondag 30 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 Tijd Activiteit 

Maandag 20.00 -
22.00 

Cantorij (niet tijdens schoolvakanties) 

Eerste 
zondag van 
de maand 

Na 
kerktijd 

Inloopspreekuur kerkenraad 

Za 1 juni 15.00 Concert Jeugdmuziekdagen 

Zo 2 juni 11.00 Wereldwinkelverkoop (verplaatst) 

Zo 2 juni 19.00 Michaëlsviering, Grote Kerk 

Di 4 juni 19.30 Proeverij TVG, Broederkerk Kampen 

Di 4 juni 20.00 Leerhuis 

Wo 5 juni 19.30 Kerkenraadsvergadering 

Zo 9 juni 11.00 Ondertekenen brieven Amnesty International 

Zo 9 juni 19.00 Michaëlsviering, Grote Kerk 

Di 11 juni 20.00 Lectio Divina 

Za 15 juni 20.30 Zomeravondontmoeting, Bergklooster 

Zo 16 juni  Noordelijke Buitendag, Harlingen 

Zo 16 juni 19.00 Michaëlsviering, Grote Kerk 

Di 18 juni 20.00 Lectio Divina 

Do 20 juni 18.00 Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan 

Za 22 juni 
t/m zo 23 
juni 

12.00 Landelijke Kerkennacht, concert en vastenactie 
voor gemeentecentrum 

Za 22 juni 20.30 Zomeravondontmoeting, Bergklooster 

Zo 23 juni 19.00 Michaëls-Cantateviering, Grote Kerk 

Di 25 juni 20.00 Lectio Divina 

Za 29 juni 20.30 Zomeravondontmoeting, Bergklooster 

Zo 30 juni 11.00 Wereldwinkelverkoop 

Zo 30 juni 19.00 Zomervesper, Grote Kerk 

Di 2 juli 20.00 Lectio Divina 

Wo 3 juli  Seniorenuitje 

Wo 10 juli 13.00 Brainstormmiddag NLVB, ELG Utrecht 

Zo 21 t/m 
za 27 juli 

 Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek, 
Denekamp 
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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. 

  

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/

