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Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, 

datum/dag 
 

voorganger ouderling van 

dienst/lector/ 

organist 
3 november 
20e zondag na Trinitatis 
 

Ds. M.E. Jonker Elly van der Spek/ 
Marga Zwanenburg/ 
Gea Hoven 

10 november 
1e zondag van de Voleinding 

Ds. M.E. Jonker Jan Nauta/ 
Marjette Zomer/ 
Gea Hoven 

17 november 
2e zondag van de 
Voleinding 

Ds. L. Vos Elly van der Spek/ 
Johanna Wildeman/ 
Tia Dey 

24 november 
Eeuwigheidszondag 
 

Ds. M.E. Jonker Truus Mulder/ 
Lolke Folkertsma/ 
Gea Hoven 

1 december 
1e Advent 
 

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

Jaline 
Gabrielle 

Chris 
Bert (Kerkwijzer) 

1e collecte: Voedselbank 
2e collecte: ELKZ 
Oogstdienst 

Wieteke 
Dominique 

Petra (j) 
Esmeralda (o) 

1e collecte: KIA 
2e collecte: ELKZ 
Doopdienst 

Marga 
Josianne 

Ineke (j) 
Christa (o) 
 

1e collecte: Christ’s Hope 
2e collecte: ELKZ 
 

Everdien 
Anna-Lies 

Ingrid (j) 
Sipco (o) 

1e collecte: Versterk de kerk in het M-O 
2e collecte: Orgelfonds 
Viering Heilig Avondmaal 

Lianne 
Sophia 

Chris 
Petra (Kerkwijzer) 

1e collecte: Stichting Roemenië 
2e collecte: ELKZ 
 

 

BIJ DE EREDIENSTEN   
Op zondag 3 november vieren we de oogstdienst. De kerk zal versierd zijn. En 
allerlei onderwerpen die met ‘Oogst’ van doen hebben. Zie elders in de Flambouw 
voor meer informatie. Anders dan eerder aangekondigd vindt er geen 
museumdienst plaats. Deze zal verplaatst worden naar een nader te bepalen 
datum. 
Op zondag 10 november worden er kinderen gedoopt. Drie kinderen (6 en 4 en  
0 jaar oud)  van Geert en Wieteke Klijnstra zullen ten doop worden gehouden. 
Wat een groots feest.  
Zondag 17 november gaat collega ds. Louisa Vos voor in de kerk. Zij is predikant 
van de Lutherse Kerk te Zutphen en is een van de drie inleiders van ‘Als vrouwen 
aan het woord komen…’, de maandelijkse oecumenische vrouwengespreksgroep 
hier in de kerk.  
Op zondag 24 november, Eeuwigheidszondag, zullen we in de kerk de namen 
gedenken van hen die het afgelopen jaar zijn gestorven vanuit het midden van de 
gemeente. Familie zal voor deze viering worden uitgenodigd. Iedereen zal in de 
gelegenheid worden gesteld om een kaars te ontsteken.   
Ds. Margo Jonker 
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UIT DE GEMEENTE  

 
Er zijn deze maand geen mutaties te melden. 
 
 

BEDANKT! 
edankt voor het mooie boeket bloemen dat ik gekregen heb voor mijn 
tachtigste verjaardag. 
Mevrouw De Jong, Beerzerveld  

 
 

GEZOCHT: LEIDING VOOR DE KINDERNEVENDIENST 
ijkt het je leuk, mooi en inspirerend om kindernevendienst te geven, dan ben 
je van harte welkom! De kindernevendienst is een actieve, enthousiaste 
groep. We gebruiken de methode Kind op zondag. Dit helpt je bij de 

voorbereiding en hierbij is ruimte voor eigen invulling en uitwerking. Uiteraard kun 
je eerst mee lopen om te kijken hoe het gaat en of het iets voor je is. Wil je meer 
informatie of wil je meedoen, dan kun je dat laten weten aan ondergetekende. 
Petra Lip  
 
 

BEZOEK ONTVANGEN VAN DE PREDIKANT 
isschien zou u het fijn vinden om bezoek te ontvangen van de predikant. 
Neemt u dan contact op met Margo Jonker. Zij maakt graag een afspraak 
met u. Tel.              , e-mail margojonker@kpnplanet.nl. 

 
 

DE WAND 
n de loop van november zullen er een aantal textiele werken van Greetje 
Vermeulen (op 15 augustus overleden) tentoongesteld worden. Zo kunnen 
we haar weer in onze herinnering roepen.  

Chica van Dam 
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KERKBALANS: STAND VAN ZAKEN 
k informeer u met dit bericht over de actuele stand van zaken rondom 
kerkbalans. De cijfers zijn bijgewerkt tot en met september en zichtbaar is 
een positieve ontwikkeling: ook in september hebben we de voorsprong 

kunnen vasthouden en tot en met september ruim € 57.000 ontvangen.  

 
 
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 
groene streep geeft aan waar we, op basis 
van de huidige inschattingen, op uitkomen. 
Dit is een stuk hoger dan begroot, maar 
helaas nog niet genoeg om ons 
begrotingstekort structureel weg te werken! 
Bart Lip 
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EVEN VOORSTELLEN 
ijn naam is Mirjam Visser en de komende twee jaar ga ik stage lopen in uw 
gemeente. Ik ben 44 jaar, ik woon 
in Zwolle (Stadshagen) en ben lid 

van de protestantse wijkgemeente de 
‘Open Kring’. In september ben ik 
begonnen met de deeltijdstudie HBO 
Theologie op de Christelijke Hogeschool in 
Ede. Een belangrijk onderdeel in deze 
studie is het leren van en in de praktijk. Ik 
vind het heel fijn dat het mogelijk is om 
deze praktijkstage in uw gemeente te 
gaan doen.  
 
De komende weken zullen eerst in het teken staan van kennismaken met de 
gemeente door diensten en activiteiten te bezoeken. Uiteraard zal ik een aantal 
opdrachten moeten uitvoeren voor de studie. Deze opdrachten gaan onder 
andere over pastoraat, catechese en het leiden van een viering. De stage zal 1 à 
2 dagdelen per week in beslag nemen.   
Ik zie ernaar uit om u en uw gemeente beter te leren kennen. 
Mirjam Visser 
 
 

STUDIEVERLOF: OPLEIDING GESTART 
oor mij is de opleiding contextueel pastoraat van start gegaan. Het is 
onderdeel van de Persoonlijke Educatie, waartoe iedere predikant verplicht 
is. In de maanden september en oktober ben ik twee keer voor een 

driedaagse naar het Klooster in Huissen geweest. Een mooie leeromgeving. Met 
16 collega’s zijn we bij elkaar, onder leiding van twee contextuele supervisoren. 
We volgen daarnaast het ritme in het klooster met morgen- en avondgebeden. 
Een van de dominicanen aldaar is Henk Jongerius. Van hem zingen we met 
regelmaat liederen in de viering, waaronder lied 984 ‘Gezegend die de wereld 
schept’. In de komende tijd zal ik maandelijks een tweedaagse in Huissen zijn.   
Ds. Margo Jonker 
 
 

OOGSTDIENST: CITRUSFRUIT INZAMELEN 
p zondag 3 november staat onze viering in het teken van de Oogstdienst. 
Zoals u/jij gewend bent, willen we graag citrusfruit inzamelen voor de 
voedselbank. We willen u/jou dan ook vragen om citrusfruit mee te nemen 

en aan het begin van de dienst in de daarvoor bestemde manden te leggen. We 
hopen samen een fijne viering te beleven en uit te delen van alle goede gaven die 
we zelf ontvangen hebben. 
Vriendelijke groet,  
De diaconie 

M 
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OOGSTDIENST: PROGRAMMA 
n de oogstdienst van 3 november komen allerlei dingen rondom oogst bij 
elkaar. Het is de dankbaarheid dat de aarde vruchten voortbrengt, dat wij die 
vruchten mogen ontvangen uit Gods hand. Vreugde is daarvoor aanwezig. 

En ook gedachten om goed om te gaan met de vruchten der aarde, en de mensen 
die aarde bewonen – in het licht van de Eeuwige God. 
 
Daarvoor is een feestelijk en groot Luthers Waterorkest aan het werk. Het orkest, 
onder begeleiding van Karin Vrieling en Gea Hoven, begeleidt samenzang. De 
orkestleden zijn kinderen en volwassen uit de gemeente. De cantorij zal in 
samenwerking met kinderen en orkest liederen zingen. De liederen zijn 
geschreven op teksten die te maken hebben met de Joodse feestdagen die ook in 
oktober en november gevierd worden: Rosj Hosjana (Joods Nieuwjaar), Jom 
Kippoer (grote Verzoendag), Soekot (Loofhuttenfeest) en Simchat Thora (Vreugde 
der Wet).  
 
Het belooft een viering te worden met veel muziek en een creatief samengaan 
van lied, thema en verkondiging. 
Ds. Margo Jonker 
 
 

KERKWIJZER – CATECHESE VOOR GROEP 7 EN 8 

oor de kinderen van groep 7 en 8 zal het catecheseprogramma ‘Kerkwijzer’, 
ontwikkeld door Saskia Post, weer verdergaan. Bert Schaak en Petra Lip 
leiden deze jaargang. Op een vaste zondag, de eerste van de maand, zal 

tijdens de kerkdienst ‘Kerkwijzer’ plaatsvinden. De kinderen kunnen voor de dienst 
naar de ruimte gaan. De eerstvolgende data zijn de zondagen 3 november en 1 
december.  

 

 

LEREN VAN LUTHER 
e tweede bijeenkomst van Leren van Luther vindt plaats op donderdag 7 
november om 19.30 uur in het gemeentecentrum. Daarna vinden de 
bijeenkomsten plaats op 28 november en op 12 december. 

 
 

SINT MAARTEN 
amen lampionnen maken, het verhaal horen van Sint Maarten, een mooi 
lied instuderen over die heilige. En even oefenen hoe dat gaat: aanbellen 
en iets ontvangen. Alle kinderen en hun vrienden en vriendinnen, met hun 

ouders/grootouders zijn welkom op zaterdag 9 november van 13.30 uur tot 
15.30 uur in de kerk. Opgave is wel heel erg fijn: margojonker@kpnplanet.nl.  
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VERTEGENWOORDIGING BIJ WICAS 
an 10 tot en met 13 november ben ik uitgenodigd om deel te nemen aan 
een conferentie van de Lutherse Wereldfederatie, en daarvan het onderdeel 
het Wicas, het vrouwennetwerk van de LWF. Deze conferentie vindt plaats 

in Warschau is bedoeld voor netwerken en betrokkenheid van kerken in Europa, 
met het oog op genderdiversiteit en gelijkwaardigheid van vrouwen in de kerken. 
Ds. Marlies Schulz is vertegenwoordiger vanuit Nederland ten behoeve van 
Wicas. Daar zij verhinderd is, ben ik gevraagd om erheen te gaan.   
Ds. Margo Jonker 
 
 

HERINNERING: BRAINSTORMAVOND 13 NOVEMBER 
n onze gemeente vieren, leren, ontmoeten en dienen we wekelijks. We willen 
een gastvrije gemeente zijn en ruimte te bieden aan iedereen. Hiertoe 
organiseren we verschillende activiteiten, binnen en buiten de kerk, die ons 

als gemeenteleden inspireren en betrekken bij het gemeente-zijn.  
 
Naar aanleiding van het gesprek op de gemeenteavond in april hebben we als 
kerkenraad nagedacht hoe we betrokkenheid van gemeenteleden in de toekomst 
kunnen behouden en/of vergroten en de vraag gesteld: Past ons aanbod van 
activiteiten bij gemeente-zijn anno 2020? 
 
Wij nodigen u uit om over deze vraag mee te denken tijdens een zogenaamde 
gemeente-brainstormavond op woensdag 13 november a.s. vanaf 19.30 uur in 
het gemeentecentrum. Aan de hand van enkele vragen wordt u uitgedaagd om in 
kleine groepjes (nieuwe) concrete activiteiten te bedenken, die we aan zouden 
kunnen bieden aan de verschillende doel-/leeftijdsgroepen die er in onze 
gemeente bestaan. In samenspraak met de kerkenraad wordt vervolgens 
bekeken hoe we de activiteiten praktisch vorm kunnen geven.  
 
Als kerkenraad hebben we uw hulp en denkkracht nodig. Doet en denkt u mee? 
Opgave bij de secretaris, Elly van der Spek, per e-mail (info@elkz.nl) of 
telefonisch (             ).  

 

  

CATECHESE ONDER DE ZWAAN – VOOR TIENERS 
it seizoen wordt er voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar een 
catecheseprogramma aangeboden tijdens de kerkdiensten. De 
gemeenteleden Richard van Burken, Beitske de Jager en Ries Nieuwkoop 

zijn bereid om deze catechese te leiden. Op de derde zondag van de maand komt 
deze groep bijeen, tijdens de kerkdienst. Een afwisselend programma zal telkens 
worden voorbereid. Alle tieners zijn welkom. De eerstvolgende datum is zondag 
17 november. 
 

V 
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ZWANENPAD IN HET ENGELSE WERK 
p woensdag 20 november, om 09.30 uur, is weer een Zwanenpad. We 
starten bij het Engelse Werk. En lopen ongeveer anderhalf uur. Het is een 
wandeling met stilte, gedachten en gedichten. En als het lukt sluiten we af 

met een kopje koffie bij het Engelse Werk. Opgave is wel erg fijn: 
margojonker@kpnplanet.nl. 
  
 

LECTIO DIVINA 
n de tijd van Advent is er weer gelegenheid om bijeen te komen volgens de 
meditatieve bijbelleesmethode ‘Lectio Divina’ (een heel oude wijze van 
meditatief Bijbellezen). We volgen in die bijeenkomsten de lezingen van de 

aansluitende zondag. We beginnen om 20.00 uur met thee en koffie. Daarna 
lezen we uit de bijbel, zittend om de Paaskaars, in de kerkzaal. Om 21.00 uur 
ongeveer wordt de bijeenkomst afgerond. Iedereen welkom om een keer, of alle 
keren, in de kring mee te doen. Opgave is niet noodzakelijk, wel fijn: 
margojonker@kpnplanet.nl. De eerste keer is op dinsdag 26 november om 
20.00 uur in het gemeentecentrum.  
 
 

GESPREKSGROEP OVER GELOOF EN KUNST – 25-40 JAAR 
e werkt of bent op zoek naar werk. Je hebt een relatie of zoekt ernaar. Je 
hebt kinderen of verlangt daar naar. Je gelooft in God, of zou dat (weer) 
graag willen. Zo kan het leven vol keuzes, vragen en uitdagingen zitten. 

Soms is het een hele kunst om de balans te houden of gelukkig te zijn. Waarom 
zouden we het daar niet als mensen van de kerk over hebben? Over geloof en 
levenskunst! Als we elkaar ontmoeten spreken we af wat de onderwerpen zijn en 
bereiden we bij toerbeurt een avond voor. De eerste avond bereidt ds. Margo 
Jonker de bijeenkomst voor. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 27 
november, van 20.00 tot 21.30 uur in de kerk. Opgave bij 
margojonker@kpnplanet.nl. Misschien dat we later overgaan tot afspreken bij 
mensen thuis. 
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ADVENTSKRANSEN MAKEN 
p de zaterdag voor eerste advent − 30 november − bent u/ben jij van harte 
welkom om onder leiding van Marjan Reus in het gemeentecentrum een 
adventskrans te maken voor de decembermaand. Aan het eind van de 

ochtend gaat u met een mooie eigengemaakte krans naar huis. De activiteit start 
om 10.00 uur in het gemeentecentrum ( de koffie staat klaar om 09.45 uur) en de 
eindtijd is ongeveer 12.00 uur.  
 
Marjan zorgt voor de kransen; mocht u in de gelegenheid zijn om groen uit eigen 
tuin mee te nemen (dennentakken/hulst en dergelijke), dan is dat heel fijn. Het 
groen de dag ervoor bij de grote plantenbak neerleggen  is zeker ook prettig.  
 
Wij vragen een bijdrage van 10 euro (meer mag ook!) voor het volgen van de 
workshop, materiaal inbegrepen. Het opgehaalde bedrag komt ten goede aan 
onze projecten: Versterk de kerk in het Midden-Oosten en het Gemeentecentrum. 
Welkom dus op de 30e! Graag even laten weten wanneer u komt (en groen 
meeneemt). Dat kan mondeling, per e-mail (              ) of telefonisch (              ). 
Namens de projectgroep, 
Hanneke Buurman 
 
 

GROOT HUISBEZOEK IN JANUARI EN FEBRUARI 
n januari en februari 2020 zullen we als kerk op andere wijze bijeenkomen, 
namelijk in de huiskamer. Groot Huisbezoek. Voor iedereen zal een 
uitnodiging uitgaan om ergens in de buurt, in een huiskamer, samen te 

komen. Tijdens de avond is er ruimte voor ontmoeting. En we delen verhalen, die 
we bij ons dragen omdat ze ons iets vertellen. Dat kunnen Bijbelverhalen zijn. 
Want die zijn krachtig en betekenisvol. Maar misschien draagt u ook wel een 
ander betekenisvol verhaal bij u. Wat is voor u een Goed Verhaal,  en waarom is 
dat voor u een goed verhaal geworden.  
 
Voor deze bijeenkomsten zoeken we gastheren en gastvrouwen die hun 
huiskamer ter beschikking stellen voor Groot Huisbezoek. Mocht u 
gastvrouw/heer willen zijn, dan kunt u zich melden bij Marga Zwanenburg.  
Begin januari zullen de uitnodigingen verstuurd worden. De organisatie is handen 
van Marga Zwanenburg, Marga Konings en Margo Jonker.  
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BIJEENKOMSTEN LEERHUIS 
ent u op zoek naar theologische verdieping bij de zondagse 
lezingen?  Vanaf september 2019 organiseert de Lutherse 
kerk weer een Leerhuis. Tijdens het Leerhuis wordt een 

lezing behandeld van de komende zondag. Iedere avond wordt 
ingeleid door een predikant.  Iedere keer staat op zichzelf. Je 
kunt dus een keer komen, of vaker. 
 
Dit seizoen staan er vier blokken gepland. Blok 1 is al geweest; de data van de 
andere blokken zijn als volgt: 
Blok 2: 29 oktober, 5, 12, 19 november 2019 
Blok 3: 21, 28 januari en 4, 11 februari 2020 >> Let op: Aangepaste locatie in 
verband met de verbouwing van de Lutherse kerk. De locatie volgt z.s.m. op de 
website www.elkz.nl  
Blok 4: 12, 19, 26 mei, 2 juni 2020 
 
Aanvang: 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat koffie en thee klaar. Het Leerhuis 
duurt  tot 21.30 uur.   
Aanmelden en vragen: leerhuis@elkz.nl  
Kosten: vrijwillige bijdrage voor onkosten  
 
Wij hopen u en jou bij één of meerdere bijeenkomsten van het Leerhuis te mogen 
begroeten! 
 
 

  

B 
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UIT DE KERKENRAAD  

Op 2 oktober kwam de kerkenraad bij elkaar. Hieronder vindt u een verslag van 
de belangrijkste punten die aan de orde zijn geweest. 
 

• Er is uitgebreid gesproken over de activiteiten en plannen die we als 
kerkenraad willen opnemen in het jaarplan 2020. Een volgende versie van 
het concept-jaarplan 2020 zal in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering 
worden vastgesteld en vervolgens samen met de begroting 2020 aan de 
gemeente worden gepresenteerd. 

• De kerkenraad heeft ingestemd met de komst van stagiaire Mirjam Visser, 
die per 1 oktober a.s. in het kader van haar studie theologie onder de hoede 
van ds. Margo Jonker voor twee jaar in onze gemeente werkzaam zal zijn. 
Elders in deze Flambouw stelt zij zich aan u voor. 

• We ontvingen per brief van het Classicale College voor de Behandeling van 
Beheerszaken (CCBB) van Overijssel-Flevoland van de PKN officieel 
toestemming voor de renovatie van het gemeentecentrum. De kosten van 
de renovatie zijn mede dankzij toezeggingen van verschillende fondsen 
inmiddels gedekt. 

• Ten aanzien van een belangrijke taak die Marga Konings als pastoraal 
assistente had, namelijk de functie van tussenpersoon tussen hulpvrager en 
achterwachtpredikant, is afgesproken dat deze taak bij afwezigheid van ds. 
Margo Jonker vanaf heden bij toerbeurt wordt belegd bij een kerkenraadslid.  

• Voor de vacature van kerkrentmeester financiën is Pieter Visser bereid 
gevonden Bart Lip per 1 januari a.s. op te volgen. Daarnaast heeft Petra Lip 
zich beschikbaar gesteld als kandidaat voor de functie van jeugdouderling. 
Op de zondagen 6, 13 en 20 oktober zullen zij in de afkondigingen en 
kerkmail worden voorgedragen aan de gemeente. Wanneer er vóór 1 
november geen bezwaren binnenkomen bij de kerkrenraad zullen zij in de 
viering op 5 januari a.s. worden bevestigd.  

• Voor de brainstormavond die in het kader van behouden en vergroten van 
betrokkenheid van gemeenteleden wordt georganiseerd op 13 november is 
een opzet gemaakt. Alle gemeenteleden zijn van harte welkom om mee te 
denken en te praten. Daarnaast worden er gemeenteleden persoonlijk 
benaderd om de avond bij te wonen. Elders in deze Flambouw vindt u de 
uitnodiging voor deze avond. 

• Naar aanleiding van de ontruimingsoefening op 29 september zijn een 
aantal positieve evaluatiepunten ontvangen. De kerkrentmeesters 
gebouwen gaan hiermee aan de slag.  

• De volgende kerkenraadsvergadering wordt verplaatst van 6 november naar 
30 oktober. 

Namens de kerkenraad,  
Elly van der Spek, secretaris  
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UPDATE RENOVATIE  

De renovatie komt dichterbij, op 6 januari 2020 gaat de renovatie van start. Er is 
toestemming van het CCBB (Classicale College voor de Behandeling van 
Beheerszaken) om de renovatie te realiseren. 
 
De renovatie zal minimaal twee maanden in beslag nemen. In eerste instantie 
dachten we dat de kerkdiensten gewoon door konden gaan, maar op advies van 
de aannemer hebben we  daarvan afgezien. Om te voorkomen dat het orgel door 
stof beschadigd raakt, wordt deze ingepakt en wordt entree naar de kerk 
afgesloten. Als gevolg hiervan zullen de kerk en het gemeentecentrum tijdens de 
renovatie helaas niet gebruikt kunnen worden. We zijn op zoek naar vervangende 
locatie voor de kerkdiensten en de andere activiteiten, u wordt daarover in de 
komende Flambouwen en kerkmail geïnformeerd. 
 
Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt aan alle 
voorbereidingen en is de aannemer druk bezig met tekenen en het aanvragen van 
de benodigde vergunningen. 
 
De komende tijd staan er drie stoelen in het gemeentecentrum die u kunt 
uitproberen. Uiteraard zijn wij benieuwd aan welke stoel u de voorkeur geeft. Via 
een enquête kunt u daarom uw voorkeur uitspreken, en houden we daar rekening 
mee in de aanschaf van de nieuwe stoelen. 
 
Zoals u wellicht al gemerkt heeft is de boekenkast uit het gemeentecentrum 
verwijderd en zijn er bankjes geplaatst. Ook daarover lezen we graag uw reactie 
in de enquête. Omdat er minder kastruimte beschikbaar komt in het 
gemeentecentrum is er een andere (tijdelijke) indeling van de keukenkasten 
gemaakt, na de renovatie wordt er een definitieve indeling van de keukenkasten 
gemaakt. 
 
Er zijn nog een aantal klussen te doen in het gebouw. Daarvoor vragen we uw 
hulp op zaterdagochtend 9 november van 09.00 tot 12.00 uur. Wie wil en tijd 
kan vrij maken, willen we van harte uitgenodigden om te komen helpen. 
 
Namens de stuurgroep, 
Janke Geertsma 
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AMNESTY INTERNATIONAL  

Zondag 10 november 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!  

• Egypte: Waar is mensenrechtenonderzoeker Ibrahim?  
Ibrahim Ezz El-Din werd in de nacht van 11 juni 2019 op straat met geweld 
opgepakt door agenten in burger. Sindsdien is er niets meer van hem 
vernomen. Zijn familie en advocaten hebben op het politiebureau in Caïro 
gevraagd waar hij was, maar de autoriteiten ontkennen dat hij vastzit. 
Ibrahim Ezz El-Din werkte sinds 2016 als onderzoeker bij de Egyptische 
Commissie voor Rechten en Vrijheden. Hij richtte zich op het recht op 
huisvesting en onderzocht in hoeverre Egypte ervoor zorgt dat iedereen 
toegang heeft tot veilige en betaalbare woningen. Ibrahim legde daarbij 
dossiers aan over gedwongen huisuitzettingen. Mogelijk lieten de 
autoriteiten Ibrahim verdwijnen vanwege zijn werk. Er heerst momenteel een 
mensenrechtencrisis in Egypte waarbij de overheid hardhandig optreedt 
tegen het maatschappelijk middenveld. Vanwege hun vreedzame werk zijn 
er al honderden mensen gearresteerd en het slachtoffer geworden van 
gedwongen verdwijningen 

• Cuba: Journalist opgepakt voor ‘ongehoorzaamheid’. 
De Cubaanse journalist Roberto de Jesús Quiñones Haces is veroordeeld 
tot een jaar cel voor ‘verzet’ en ‘ongehoorzaamheid’.  Roberto werkt bij de 
nieuwssite Cubanet. Hij zegt dat hij al sinds 2015 af en toe zomaar wordt 
opgepakt. Afgelopen april gebeurde het weer en sloegen agenten hem 
daarbij. Na zijn vrijlating deed hij aangifte. In augustus werd hij veroordeeld 
tot een jaar gevangenisstraf. Op 11 september werd hij opgepakt om zijn 
straf uit te zitten.   
In Cuba worden activisten en journalisten steeds vaker geïntimideerd, 
gestraft en opgesloten voor misdrijven die niet in overeenstemming zijn met 
het internationale recht of die al tientallen jaren in Cuba worden gebruikt om 
kritische stemmen het zwijgen op te leggen. Een onafhankelijke rechterlijke 
macht ontbreekt. 

• Bangladesh: Student geschorst vanwege afkomst.  
Op 6 september schorste de Cox’s Bazar Universiteit in Bangladesh de 20-
jarige student Rohima Akter Khushi vanwege haar Rohingya-identiteit. 
Rohima studeerde rechten en zat in het tweede semester. Nu zit ze thuis en 
is ze depressief geworden. Haar huis voelt aan als een gevangenis.  
Rohima is geboren in een Rohingya-vluchtelingenkamp in Bangladesh. Ze is 
een van de weinige jonge Rohingya-vrouwen die het tot het hoger onderwijs 
schopte. Een internationale nieuwszender maakte daar een video over. 
Daarna schorste de universiteit haar, omdat zij Rohingya is. Volgens de 



 

 
15 

regering van Bangladesh mag geen enkele Rohingya aan een universiteit 
studeren. Hiermee schendt Bangladesh het Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten. Dat stelt dat iedereen, zonder 
discriminatie, recht heeft op onderwijs. 

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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WISSELING PENNINGMEESTER 
Bij dezen deelt de diaconie u mee dat er verschuivingen binnen de diaconie 
hebben plaatsgevonden. Dit houdt in dat vanaf 10 oktober 2019 Jan Pijnaker de 
functie van penningmeester heeft neergelegd. Binnen de diaconie is een opvolger 
voor de functie van penningmeester gevonden in de persoon van Jan Nauta. Jan 
Pijnaker blijft het collecterooster verzorgen, en ook blijft hij gewoon actief binnen 
de diaconie. 
Jan Pijnaker 
  
 

WISSELING COLLECTEDOEL 
Voor zondag 8 december staat als collecte doel op het rooster St. Voor Elkaar. In 
een eerder bericht is toen aangegeven dat deze collecte naar voren is gehaald en 
wel naar 13 oktober, de week van de armoede. Dus de collecte die op 13 oktober 
op het rooster stond voor LWF Augusta Ziekenhuis wordt verplaatst naar 8 
december 2019. Op deze manier krijgen beide doelen hun steun en aandacht. 
Namens de diaconie,  
Jan Pijnaker 
 
 

DIACONALE COLLECTES   

 
Voedselbank Zwolle  
Op zondag 3 november (Oogstdienst) vraagt de 
diaconie een bijdrage voor de Voedselbank in 
Zwolle.  De economie kent groeicijfers, maar het 
aantal  voedselbanken groeit ook.  Dat is helaas de wrange werkelijkheid. 
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De 
voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van 
voedselpakketten. Om de doelgroep van eten te kunnen voorzien, werkt men 
samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er 
samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het 
milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van hulpvragers te vergroten, 
werkt de voedselbank samen met lokale organisaties die mensen helpt om weer 
op eigen benen te staan. Streven is dat voedselhulp een tijdelijk karakter heeft.  
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Voedselbank Zwolle maakt deel uit van de landelijke organisatie Voedselbanken 
Nederland. De aangesloten voedselbanken groeien explosief. Wekelijks worden 
zo’n 40.000 voedselpakketten vanuit 169 vestigingen uitgedeeld en zijn ongeveer 
140.000 Nederlanders afhankelijk van de voedselbank, waarvan 40% jonger is 
dan 18 jaar. Wat begon als lokaal initiatief is uitgegroeid tot een landelijke 
vereniging met ruim 11.700 vrijwilligers. De Voedselbank is gevestigd in de 
Marslanden.  
 
KIA Guatemala 
De diaconie collecteert op zondag 10 november 
voor een onderwijsproject voor jongeren in 
Guatemala.  Dit land werd tientallen jaren lang 
geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog 
altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld 
en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid in het land is groot. Vooral 
jongeren die tot de Maya-bevolking behoren, hebben nauwelijks toegang tot 
onderwijs en weinig kans op werk. Hierdoor kunnen jongeren niet in hun eigen 
levensonderhoud voorzien.   
 
Vredescentrum Barbara Ford, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier 
verandering in brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot 
imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren 
vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming 
starten. Het Vredescentrum Barbara Ford blijft hen ook nog geruime tijd 
ondersteunen in hun werk.   
 
Jongeren leren op het Vredescentrum tevens op te komen voor hun rechten. 
Tijdens hun opleiding volgen ze een training van 60 uur over sociaal-economische 
rechten in Guatemala. Ook zal de door jongeren geleide coöperatie voor 
honingproducenten in de Quiche-regio worden ondersteund. Het Vredescentrum 
Barbara Ford biedt jongeren zo een unieke kans om een eigen inkomen te 
verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dat geeft hen 
hoop op een goede toekomst. 
 
Christ’s Hope 
De opbrengst van de diaconale collecte op zondag 17 
november is bestemd voor de stichting Christ’s Hope 
Nederland. De stichting geeft en bevordert 
verschillende soorten van hulp aan kinderen, jongeren 
en gezinnen in landen waar veel hiv-/aidsinfecties 
voorkomen. Men wil hulp bieden aan wezen en 
weduwen. De zorg voor kinderen die lijden door aids staat bij Christ’s Hope 
centraal.   
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Diaconaal project  
Op zondag 24 november collecteert de diaconie voor het diaconaal project 
‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten’. De kerk in het Midden-Oosten houdt 
haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten, onderdak en 
onderwijs. Het voordeel van plaatselijke kerken is, dat ze deel uitmaken van de 
samenleving waar hulp nodig is.  Ze delen wat ze hebben. Ons gebed en onze 
steun zijn hard nodig zodat zij volhouden.    
 
De totale opbrengst voor ons diaconale project loopt momenteel richting de 
5.000,- euro. Er zijn inmiddels al de nodige afdrachten gedaan. 
 
Orgelfonds 
De tweede collecte op zondag 24 november is bestemd voor 
het Orgelfonds. Binnenkort zijn er weer kosten. In verband met 
de verbouwing van het gemeentecentrum zal het orgel worden 
ingepakt. Dit  in verband met het risico op stof en gruis. Daarna 
wordt er in het voorjaar een generale stemming  uitgevoerd. 
 
Stichting Roemeniё 
Op zondag 1 december is de diaconale collecte bestemd voor de Stichting 
Roemeniё. De Roemeense organisatie ‘O lume mai 
buna-Romania’ (‘Een betere Roemeense wereld’) heeft 
als hoofddoel het structureel verbeteren van de 
leefsituatie van minder bedeelden of zich in moeilijke 
situaties bevindende personen in Roemenië. Zowel 
individueel als in gezins- en/of groepsverband. Hierbij 
maakt de stichting geen onderscheid in leeftijd, religie of 
achtergrond. De stichting werkt vanuit een christelijke 
grondslag. 
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VREDESWEEK: STADSGEDICHT VAN OSAMA ALLOUSH 
an het eind van de Vredesweek, op 29 september, was er een jonge Syriër 
bij ons in de kerk die zijn stadsgedicht mocht voordragen: Osama Alloush. 
Osama vluchtte eerder uit Syrië; hij was daar docent filosofie en dichtte al 

sinds zijn twaalfde. Hij werd bij zijn geboorte vernoemd naar een van de oudste 
en meest wijze schrijvers uit Syrië: Osama. Diens boeken waren verbrand onder 
het bewind van Assad en hij zat in de gevangenis. Zwolse Osama stuurde 
onderstaand gedicht in en hij werd beloond doordat het gedicht geplaatst werd in 
een bundel. Osama voelde zich vereerd dat hij zijn gedicht mocht voordragen 
tijdens onze viering op die zondag en dat Margo tijdens haar preek aandacht aan 
de inhoud besteedde. 
Hanneke Buurman 
 

Het gedicht van Osama 
 
Ik ben de zoekende dichter 
Ik vluchtte naar een stad 
Die als een moedervlek op het lichaam 
Van een maagd op mij wachtte 
 
Mijn hart is moe, Zwolle 
Mijn ogen zoeken het licht 
Ik heb alleen mijn naam 
En kapotte pennen 
 
Maar een witte duif in de Sassenpoort 
Gaf me een veer van haar vleugel 
Om een gedicht te schrijven 
 
Twee zachte zwanen in de gracht 
Dansen met vreugde 
Om mij heen 
 
Ik zie twee zwaarden die je gaan beschermen 
Het Zwarte Water en de Vecht 
Oh Zwolle, mijn stad 

 

 

  

A 
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IS  DOMHEID  EEN  DOODZONDE? 
et is een zware tijd voor feiten. Geen ongemakkelijk feit, of er is wel iemand 
die het uit de losse pols ontkent. Geen onwelkom nieuws, of het kan als 
nepnieuws buitenspel worden gezet. Omdat de Flambouw geen partijblad 

is, laat ik het zoeken en kiezen van voorbeelden graag aan de lezer over. Ze 
liggen immers voor het grijpen…  
 
Wijs maken 
De Bijbel heeft zijn eigen stijl om met feiten om te gaan. Kijk maar naar een van 
de oerverhalen: de broedermoord door Kaïn op Abel. Is dat een feit? Niet in de zin 
van een dateerbare gebeurtenis uit een ver verleden. Het is een samenballing, 
een grootste gemene deler, van een onafzienbare reeks feiten. En het is 
opgeschreven om ons wijs te maken. Steeds als een mens sterft door toedoen 
van een ander mens, is de vraag aan de orde of hier geen sprake is van 
broedermoord – als je de vrijheid neemt om het woord broeder man-vrouwelijk te 
verstaan. 
 
‘Als zij op het veld zijn staat Kaïn op tegen Abel, zijn broer, en vermoordt hem.’ 
Dat veld is inmiddels zo groot als de aarde geworden, en Kaïn en Abel kunnen 
duizenden kilometers van elkaar wonen. Het gaat erom dat we nu de 
onderliggende feiten opdelven die maken dat onze voetafdruk mensen elders 
verplettert. In plaats van die feiten te ontkennen is het zaak ze naar het verleden 
te verwijzen. Er is ruimte voor nieuwe feiten.  
 
Zeespiegel en zondvloed 
Ook het zondvloedverhaal is beklemmend actueel. De vraag is niet of er ‘ooit’ een 
zondvloed is geweest, maar of er ons weer één te wachten staat. Zondvloed heeft 
meer gemeen met zeespiegelrijzing dan alleen de letter Z. Feit is dat landijs in 
beklemmende massa’s smelt en de oceanen doet stijgen. Laaggelegen, 
dichtbevolkte landen zullen verdrinken. Wie zijn ogen sluit voor de oorzaken 
daarvan, is niet wijs.  
 
Dom, dom, dom 
Niemand hoeft dom te zijn. Wie zich van de domme houdt, begaat een zonde. 
Een doodzonde? In elk geval kan domheid dodelijk zijn. 
Eddy Weeda 
 
 
 

  

H 
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LEZING: JOODSE WIJSHEID VOOR DE MENSHEID 
p zondag 10 november 2019 wordt in de Synagoge van Zwolle de 21e  
Samuel-Hirschlezing gehouden. Spreker is deze keer prof. dr. Marcel 
Poorthuis, hoogleraar vergelijkende 

godsdienst-wetenschappen aan de Universiteit 
van Tilburg. Het onderwerp van zijn lezing luidt: 
Joodse Wijsheid voor de mensheid. De titel is 
ontleend aan het boek dat hij samen met de 
Judaicus dr. Leo Mock publiceerde over de 
Joodse wijsheid uit het begin van de gewone 
jaartelling. De lezing begint om 14.30 uur en duurt 
tot 16.00 uur. Zij staat open voor alle 
belangstellenden. De entree is € 7,50. Het adres 
is Samuel Hirschstraat 8.  
 
In de Talmoed, het omvangrijke nabijbelse 
verzamelwerk van het rabbijnse Jodendom, is een 
speciaal hoofdstuk gewijd aan de ethische 
uitgangspunten van het rabbijnse onderwijs. In dit 
hoofdstuk, Pirké Avot of Spreuken der Vaderen 
genoemd, is een groot aantal uitspraken van de 
rabbijnen uit de eerste een tweede eeuw opgenomen. Deze uitspraken hebben de 
vorm van wijsheidsspreuken en vatten de hoofdzaken van de rabbijns-joodse 
levensbeschouwing kernachtig samen. Bij bestudering van deze spreuken valt 
iedere keer weer op hoe actueel en universeel ze zijn. Ook de niet-Joodse wereld 
van onze moderne tijd kan er nog veel humaniteit uit leren. 
 
Marcel Poorthuis heeft decennialang veel studie van het Jodendom gemaakt en 
heeft zich veelvuldig ingezet voor het gesprek tussen Joden en Christenen. Van 
zijn hand verschenen veel publicaties over joods-christelijke zaken. De lezing 
wordt georganiseerd door de Stichting Judaica Zwolle en het Genootschap 
Nederland-Israël afdeling Zwolle/Overijssel. Ze duurt een uur met daarna een half 
uur voor vragen en gesprek. Belangstellenden zijn van harte welkom. 
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DIENSTEN GROTE KERK 
hema in het najaar: Psalm en poëzie.  
Psalmen, die verwoorden wat een mens meemaakt in het 
leven in relatie tot mens, God en geloof. Gedichten kunnen 

soms een diepere laag aanboren om dat wat in het leven omgaat 
te kunnen verwoorden en bezingen. 

• 3 november: Michaëlsviering, vesper, Psalm 32, liturgen Robert Kanning en 
Christa van Stappen 

• 10 november: Michaëlsviering, Psalm 17, liturg ds. Iemke Epema 

• 17 november: Michaëlsviering, Taizéviering, Psalm 98  

• 24 november: Michaëlsviering, Gedachtenisviering m.m.v. cantorij en 
cantatekoor, Psalm 46, liturg ds. Nelleke Eygenraam 

De aanvang van de diensten is steeds om 17.00 uur. Meer informatie over de 
vieringen: www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen.   
 
 

  

T 

http://www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen
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FLAMBOUW DECEMBER 2019 
Kopijdatum: Dinsdag 19 november 2019  

Verschijning: Zondag 1 december 2019  

 

 

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

Datum Tijd Activiteit 

Maandag 20.00 -
22.00 

Cantorij (niet tijdens schoolvakanties) 

Eerste 
zondag van 
de maand 

Na 
kerktijd 

Inloopspreekuur kerkenraad 

Zo 3 nov. 10.00 Citrusfruit mee voor Oogstdienst 

Zo 3 nov. 17.00 Michaëlsviering, Grote Kerk 

Di 5 nov. 20.00 Leerhuis 

Do 7 nov. 19.30 Leren van Luther 

Za 9 nov. 09.00 Klussenochtend 

Za 9 nov. 13.30 Sint Maarten 

Zo 10 nov. 11.00 Brieven ondertekenen Amnesty International  

Zo 10 nov. 14.30 Samuel Hirschlezing over Joodse wijsheid voor 
de mensheid, synagoge 

Zo 10 nov. 17.00 Michaëlsviering, Grote Kerk 

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

Di 12 nov. 20.00 Leerhuis 

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

Wo 13 nov. 19.30 Gemeente-brainstormavond 

Zo 17 nov. 17.00 Michaëlsviering, Grote Kerk 

Di 19 nov. 20.00 Leerhuis 

Wo 20 nov. 09.30 Zwanenpad, Engelse Werk 

Do 21 nov. 18.00 Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan 

Zo 24 nov. 17.00 Michaëlsviering, Grote Kerk 

Di 26 nov. 20.00 Lectio Divina 

Wo 27 nov. 20.00 Gespreksgroep over geloof en levenskunst 

Do 28 nov. 19.30 Leren van Luther 

Za 30 nov. 10.00 Adventskransen maken 

 
 
 

  



 

 
24 

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,  
 
 
Verhuur kerk en zaal : C.J. Noorda,   
 E-mail : verhuur@elkz.nl    
     

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
mailto:verhuur@elkz.nl
http://www.elkz.nl/

