Drie koningen op weg naar de stal
Beeldengroep uit de ELGZ

Januari 2020
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Diensten van de Evangelisch Lutherse Gemeente,
datum/dag

voorganger

ouderling van
dienst/lector/
organist

5 januari
Epifaniën

Ds. M.E. Jonker

Jan Nauta/
Marga Konings/
Gea Hoven

12 januari
1e zondag na Epifaniën

Ds. M.E. Jonker

19 januari
2e zondag na Epifaniën
26 januari
3e zondag na Epifaniën

Ds. M.E. Jonker

Elly van der Spek/
Lolke Folkertsma/
Bart Lip
Jan Grisnich/
Gea Hoven
Truus Mulder/
Marjette Zomer
Gea Hoven

2 februari
4e zondag na Epifaniën

Ds. M.E. Jonker

Ds. M.B. Nieuwkoop

¹ Waalse Kerk: Schoutenstraat 4, Zwolle
² Oosterkerk: Koewegje 2, Zwolle
³ Doopsgezinde Kerk: Wolweverstraat 9, Zwolle

Jan Nauta/
Harry Konings/
Gea Hoven
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Zwolle: Aanvang 10.00 uur
oppas
0-4 jaar

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

Marga
Gabrielle

Hanneke
Bert
Chantal

Wieteke
Josianne

Christa

Lianne
Dominique
Rienke
Mies

Esmeralda

Jaline
Gabrielle

Ineke

(Kerkwijzer)

Ingrid

1e collecte: New Born Life
2e collecte: ELKZ
Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Locatie: eigen kerk
1e collecte: Artsen zonder grenzen
2e collecte: ELKZ
Locatie: Waalse Kerk¹
Collectedoelen nog niet bekend
Oecumenische dienst Oosterkerk²
1e collecte: Project: Versterk de kerk in
het Midden Oosten
2e collecte: Onderhoudsfonds
Heilig Avondmaal
Locatie: Waalse Kerk¹
1e collecte: INLIA
2e collecte: ELKZ
Locatie: Doopsgezinde Kerk³

BIJ DE EREDIENSTEN
Zondag 5 januari. Op deze zondag, Epifaniën, nemen we afscheid van twee
ambtsdragers, namelijk Mirjam Heerema en Bart Lip, en worden er twee
ambtsdragers bevestigd en wel Pieter Visser en Petra Lip. En natuurlijk lezen we
van de drie koningen die de ster volgen!
Om 17.00 uur is er een Michaelsvesper. En om 19.00 uur is er de interreligieuze
gebedsviering, waarin Islam, Jodendom en Christendom allen vertegenwoordigd
zijn, in de Oosterkerk.
Zondag 12 januari. Deze zondag vieren we in Waalse Kerk te Zwolle. Met op
deze zondag een lezing uit het Mattheusevangelie over de doop van Jezus.
Zondag 19 januari vieren we de oecumenische verbondenheid in de Oosterkerk.
Samen met de Oosterkerk, de Thomas à Kempisparochie en de Lutherse Kerk.
Het is de eerste zondag in de week van gebed voor de eenheid. Het thema is
‘Ballast overboord’.
Zondag 26 januari vieren we in de Waalse Kerk. Ds. Ries Nieuwkoop is de
voorganger – hij is lid van onze gemeente en emerituspredikant in Zwolle. We
vieren samen het Heilig Avondmaal.
Zondag 2 februari vieren we in de Doopsgezinde kerk. Een zondag waarop de
zaligsprekingen gelezen zullen worden

5

RUIMTE WAAR HET LICHT KAN KOMEN

H

et stoplicht
In de stromende regen stond ik bij het stoplicht. En achter mij hoorde ik een
heldere jongensstem. ‘De kerstliederen ken ik nog wel, mama. Maar ken ik
eigenlijk ook Paasliederen?’. Ze stopten samen naast mij voor het rode licht. ‘Ja’,
zei de moeder, ‘jij kent zeker paasliederen. Wat dacht je van ‘De Heer is waarlijk
opgestaan’ en ‘O vlam van Pasen’? En die twee titels brachten de jongen tot
herkenning. En hij begon met een verhaal, waar van ik slechts de eerste zin kon
verstaan. Het stoplicht was groen geworden.
Het is altijd intrigerend om flarden van gesprekken tussen anderen op te vangen,
en daar weer van alles bij te gaan bedenken – afgezien daarvan vond ik deze
vraag ook heel bijzonder. In herinnering werden liederen genomen. En met die
liederen verhalen. Het ene verhaal is steviger verankerd in de herinnering dan het
andere. Maar beide verhalen komen tot leven op een regenachtige namiddag bij
het stoplicht.
Het is een krachtige beweging in het geloof, die eigenlijk in het kerstevangelie
door Johannes verwoord wordt: ‘In het begin was het woord’ en ‘In het woord was
leven’. Iets wat er was, ingelegd in ons bestaan, gesproken tot de mensen,
geschreven in geschriften, neergelegd in de harten van de mensen – het kan
zomaar opeens sprekend worden, levend, present, werkelijk. Of misschien kun je
wel zeggen: het kan opeens geleefd worden.
Dat is ook waar het woord voor bedoeld is, het woord van de evangelist. Het is
niet bedoeld om letter te blijven. Op papier te staan. En al heeft de evangelist
Johannes dan geen heel beeldend kerstverhaal met een stal en een kribbe, hij
schrijft wel degelijk over het woord dat hoort bij het gewone menselijke bestaan.
Dat leven, dit menselijke leven, vraagt om een woord dat raakt en zin geeft en
doet beseffen dat de mens is opgenomen in een groter verband. En dat dit
verband niet knellend en benauwend en kleinmakend is. Maar dat het een
levensverband is waar licht schijnt. En dat groot is en vol goedheid en waarheid
is.
En toch, als ik het zo schrijf, vind ik dat ook moeilijk voor te stellen. En het doet mij
dan wat als ik bij het stoplicht sta en die jongen de vraag hoor stellen aan zijn
moeder ‘Ken ik eigenlijk ook Paasliederen?”. Die puurheid, die gevoeligheid voor
wat hem ooit is voorgezongen, en dat alles gesproken in zo’n klaterende
regenbui. Op zo’n manier spreekt het woord, zingt het woord. En wordt het woord
geleefd in de aandacht die de jongen heeft voor wat hem is gegeven, en die die
moeder heeft voor de jongen. Daar bij dat stoplicht.
En dan kan het verder gaan. Dat Woord van den beginne, naar Woord van licht
en leven. Kerst- en Paaslied. Iets daarvan is terug te vinden in dat bijzondere
kerstlied 501
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‘Als een woord dat, eens gegeven,
Nóg de morgen ontbiedt,
Zegt Gij ons aan
De nacht niet meer te vrezen,
Want uw ster verlaat ons niet.’
Ds. Margo Jonker

UIT DE GEMEENTE
Ingekomen:
Eline van Aalderink uit Groningen, naar
Verhuisd:
Merle Mooren naar
Steenwijk
Jasmijn ter Braak naar
Zwolle
Lukke Ypma naar
Zwolle

Zwolle

Vertrokken :
dhr. J.M. Lanting naar ELG Apeldoorn

IN MEMORIAM: JOHANNA ALEIDA WILHELMINA DE JONGE
Op maandag 23 december 2019 is overleden Johanna Aleida Wilhelmina de
Jonge in de leeftijd van 93 jaar. Miny was de derde dochter in het gezin van
Berend de Jonge en Anna Stadtman. Ze is geboren en getogen in Zwolle. Met
haar oudste zus Annie is zij altijd blijven samenwonen na het overlijden van haar
ouders. De laatste 15 jaar was ze alleen.
De tweede dochter uit het gezin was een meisje dat met 9 maanden was
overleden. Zij droeg dezelfde naam als Miny. Na haar kwam een tweeling – twee
jongens, Bé en Gerrit.
Miny was heel handig met naald en draad. Zij was coupeuse en naaister en heeft
op de linnenkamer in het ziekenhuis in Zwolle gewerkt. Ook naaide ze op
bestelling jurken voor deftige Zwolse dames. En zij heeft veel voor de kerk
gedaan, waaronder het naaien van gordijnen.
Miny kon soms wat tobberig zijn over haar leven. Maar desondanks was ze ook
moedig en zelfstandig. Tot voor een half jaar, toen zij viel in de schuur, woonde zij
zelfstandig aan de Welle in de Aalanden, in het huis waar ze ook met haar ouders
en zus heeft gewoond. Op haar hoge leeftijd kon Miny verlangen naar haar
sterven. Het was goed geweest, haar leven. Haar einde mocht komen. Afgelopen
maandag heeft zij haar leven teruggegeven aan haar schepper. In vrede is zij
gestorven. Op maandag 30 december is zij, na een afscheidsdienst in onze kerk,
bijgezet in het familiegraf op Bergklooster.
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COÖRDINATIE PASTORAAT

M

et het afscheid van pastoraal assistent Marga Konings heeft de predikant
samen met Marga Zwanenburg, en in overleg met de andere
kerkenraadsleden, gekeken naar hoe om te gaan met pastorale presentie.
In de komende tijd zal het bezoekwerk in de gemeente verder uitgewerkt worden,
in samenwerking met de seniorenbezoekgroep. In dit kader is het fijn, dat de
Groot Huisbezoeken gepland staan. Dat geeft al de mogelijkheid in de gemeente
om elkaar te leren kennen en met elkaar te kunnen spreken van hart tot hart.
Marga Zwanenburg en Margo Jonker gaan een overzichtelijke structuur t.b.v.
onderling contact en pastoraat uitzetten. Marga Zwanenburg zal daarin een
coördinerende taak hebben. En zij zal ook de taak van telefoonwacht vervullen als
de predikant afwezig is en als het nodig is een beschikbare predikant op de
hoogte stellen.

TIENERGROEP “GAAN ALS EEN ZWAAN”

O

nder leiding van Beitske de Jager, Richard van Burken, Ries Nieuwkoop
en ook met onze stagiaire Mirjam Visser is ‘Gaan als een Zwaan’,
catechese voor tieners, goed van start gegaan. Eens in de maand, tijdens
de viering, komen ze bijeen. De volgende keer vindt het plaats op 9 februari (en
niet op de derde zondag 16 februari).

INTERRELIGIEUZE VIERING

O

p zondag 5 januari zal de jaarlijkse interreligieuze viering plaatsvinden –
ontmoeting tussen de drie Abrahamitische Godsdiensten: mensen uit de
synagoge, de moskee en de kerk – Jodendom, Christendom en Islam. Een
indrukwekkende bijeenkomst en bijzonder om elkaar op te zoeken als religieuze
gemeenschappen. Het thema is: Geroepen om te leven. De viering vindt plaats op
5 januari, 19.00 uur in de Oosterkerk. Iedereen is welkom.

BONHOEFFER ACTIVITEITEN

I

n verband met de verbouw van het gemeentecentrum zijn de Bonhoeffer
activiteiten verzet. De film ‘Agent Grace’ wordt vertoond op dinsdag 21 april,
om 19.30 uur in de kerk. De lezing van Prof. Dr. Edward van ’t Slot over
Bonhoeffer wordt gehouden op 10 juni in het gemeentecentrum.

VOORBEREIDINGSAVOND KLOOSTERWEEKEINDE
9 JANUARI

D

e voorbereidingsavond voor het kloosterweekend in maart is verzet. De
avond is nu op donderdag 9 januari om 19.30 uur bij Margo Jonker thuis.
Zou iedereen die zich heeft opgegeven voor het kloosterweekend willen
laten weten aan Margo Jonker of hij of zij wel of niet kan komen?
Het kloosterweekend, onder leiding van Christa van Stappen en Margo Jonker
vindt plaats van 27 t/m 29 maart 2020.
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OECUMENISCHE AVOND

I

n de week van Gebed voor de eenheid – van 19 tot en met 26 januari – is de
oecumene ook actief. Allereerst is daar de oecumenische viering in de
Oosterkerk op 19 januari.
Daarnaast is er een oecumenische avond op dinsdagavond 21 januari. Op deze
avond spreken we met elkaar over ‘Hoop’ met de Thomas a Kempisparochie, de
Vrije Evangelische Gemeente, de Baptistengemeente, de Oosterkerkgemeente en
de Lutherse Gemeente. De avond begint en eindigt met een liturgisch moment.
Het geheel vindt plaats in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente aan
de Hogenkampsweg 25 van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Iedereen
is
van
harte
welkom.
Voor
meer
informatie:
margojonker@kpnplanet.nl.

ZWANENPAD BIJ BERGKLOOSTER

O

p woensdag 22 januari om 9.30 uur kan er weer een Zwanenpad gelopen
worden. We starten bij het monument van Thomas a Kempis op
Bergklooster en lopen ongeveer anderhalf uur. Het is een wandeling met
stilte, gedachten en gedichten. Opgave zou fijn zijn: margojonker@kpnplanet.nl.

BEZOEK ONTVANGEN VAN DE PREDIKANT

M

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

EEN GOED VERHAAL GEDEELD: GROOT HUISBEZOEK

I

n januari en februari 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?
Op zondag 5 januari zullen de uitnodigingen klaarliggen in het gemeentecentrum.
Hopelijk kunt u uw eigen uitnodiging en van hen die in de buurt wonen
meenemen. De enveloppes die blijven liggen versturen we over de post.
Iedereen wordt uitgenodigd om op een plaats zo dicht mogelijk bij de eigen
woning een groot huisbezoek te bezoeken. Voor sommigen zal dat desondanks
toch nog een eind reizen zijn. Maar we hopen dat ieder zich uitgenodigd voelt om
te komen.
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De plaatsen waar de Groot Huisbezoeken gehouden worden staan hieronder
genoemd. Bij iedere avond is een huiskamer gevonden. Dat is echt geweldig. In
de uitnodigingsbrief zullen de adressen genoteerd staan.
Maandag 20 januari: Zwolle Westenholte
Donderdag 23 januari: Dalfsen
Maandag 28 januari: Nunspeet.
Woensdag 29 januari: Hoogeveen, Meppel, Steenwijk
Donderdag 30 januari: Zwolle Aalanden
Maandag 3 februari: Zwolle Berkum
Dinsdag 4 februari: Zwolle Zuid
Dinsdag 11 februari: Zwolle Stadshagen
Woensdag 26 februari: Zwolle Assendorp
Donderdag 27 februari: Zwolle Holtenbroek
Houd de Flambouw, alsook de website en de kerkmail goed in de gaten. Nieuwe
berichten volgen. De organisatie van het Groot Huisbezoek is in handen van
Marga Konings, Marga Zwanenburg en Margo Jonker.

STUDIE PREDIKANT

M

aandelijks ben ik bezig met de opleiding contextueel pastoraat. Een
opleiding die zich richt op het pastoraat vanuit de visie van verbinding
door de generaties heen. Met 15 collega’s en twee opleiders komen we bij
elkaar in het Dominicanenklooster te Huissen. We volgen het ritme van het
klooster en hebben als groep zelf een intensief programma. Bijzonder om zo de
verplichte studietijd in te kunnen vullen. In de eerste drie maanden van 2020 zijn
er drie tweedaagsen in het Klooster. Daarna volgt een tijd van intervisie en
supervisie in kleinere groepen. In het najaar gaan dan de tweedaagsen weer van
start.
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REIS MEE NAAR TAIZÉ
voor jongeren tussen 20 en 30 jaar!

T

aizé is een oecumenische leefgemeenschap, die
zich richt op jongeren. Het is een intensieve week
van bezinning en ontmoeting, verdieping en geloof.
Gabrie Woltinge en Margo Jonker willen graag met de
jongeren uit onze gemeente naar Taizé. We reizen
eenvoudig, het verblijf in Taizé is in eigen tenten.
In Taizé komen jongeren uit heel Europa. Internationale
ontmoeting en gesprek maken een bezinningsweek in
Taizé uniek. In Taizé doen we mee aan het programma,
dat bestaat uit gesprek en ontmoeting, vieringen en bezinning. En ja, ook een
lichte vorm van corvee.
De reis is gepland van 4 tot en met 12 juli 2020 en zal ongeveer 275 euro kosten.
De voorbereidingsavond is op 25 februari, om 20.00 uur bij Margo Jonker,
Reggelaan 68. Mochten de kosten voor de reis te hoog zijn, treed dan in overleg
met Margo Jonker om te kijken naar mogelijkheden voor subsidie. Opgave graag
zo snel mogelijk margojonker@kpnplanet.nl

Bezinning Diepte
Geloof Vriendschap Ontdekken Bijbel
Stilte

Uitwisseling

Vrolijkheid
Jong
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BEGROTING
ZWOLLE

2020

EVANGELISCH-LUTHERSE

GEMEENTE

In de kerkenraad van 4 december 2019 is de begroting voor 2020 van de
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle besproken en vastgesteld. Wij geven u
graag inzicht en publiceren daarom een samenvatting in deze Flambouw.
De

kerkrentmeesters

Begroting 2020
In 2019 is de gemeente, veel meer dan andere jaren, meegenomen op reis
rondom de financiën van onze gemeente. De aanleiding was een begroot tekort in
2019 van € 25.220. Het heeft ons als gemeente genoodzaakt om na te denken
welke mogelijkheden er zijn om dit tekort terug te brengen. Het hele jaar is de
gemeente via de Flambouw, gemeentebijeenkomsten na de vieringen en
individuele gesprekken betrokken bij de financiën. Discussies vonden plaats
tijdens presentaties over financiën in algemene zin (wat komt binnen, wat geven
we uit en hoeveel reserve is er nog in kas) en bijeenkomsten om mogelijkheden te
onderzoeken hoe gemeenteleden actiever te betrekken.
De inspanningen zijn niet zonder resultaat gebleken: er is bij de
gemeenteleden draagvlak ontstaan over de problematiek, kerkbalans heeft een
behoorlijk hoger bedrag opgeleverd en er zijn scenario’s uitgewerkt op welke wijze
de uitgaven beperkt kunnen worden. Er is reden tot dankbaarheid voor het feit dat
kerkbalans naar verwachting ruim € 10.000 meer heeft opgebracht dan vorig jaar.
Tegelijkertijd beseffen we ook dat dit niet genoeg is om het structurele
begrotingstekort weg te werken.
In 2020 is een tekort begroot van € 17.520. Ten opzichte van 2019 is dit een
verbetering van € 7.700. Het is een realistische begroting met voorzichtig
optimisme: we begroten het inkomstenniveau dat we in 2019 verwachten te
ontvangen. Tegelijkertijd houden we rekening met tijdelijk lagere inkomsten uit
huren (vanwege de verbouwing in het eerste kwartaal 2020), en indexatie op
uitgaven.
De reservepositie is nu nog gezond: de rentedragende schulden zijn beperkt tot
de lening die door het LDF is verstrekt ter financiering van de keuken en het orgel
(met een optie tot kwijtschelding na 10 jaar), de reserves bedragen per 30
september € 404.000, die deels is bestemd voor het aanpassen van het
gemeentecentrum.
Baten
Deze post bevat onder andere baten uit verhuuractiviteiten en inkomsten uit
‘levend geld’. ´Levend geld´ is de samenvoeging van opbrengsten uit kerkbalans,
collecten en giften. Een prachtige stijging die getuigt van grote betrokkenheid van
onze leden. Natuurlijk blijft er voortdurend een inspanning nodig om het
percentage van leden die bijdragen te vergroten.
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Realisatie
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

baten
baten onroerende zaken
rentebaten en dividenden
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen
bijdragen levend geld
subsidies en bijdragen
totaal baten

29.407
2.151
464
79.532
765
112.319

29.000
2.250
75.000
106.250

26.650
2.000
500
84.750
1.500
115.400

14.759
250
89.012
3.764
5.701
10.620
5.363
1.025
130.494

13.400
200
90.700
4.750
6.300
10.750
4.420
850
131.370

14.400
200
93.950
4.750
5.950
10.800
4.920
850
135.820

lasten
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
lasten overige eigendommen en inventarissen
afschrijvingen
pastoraat
lasten kerkdiensten, catechese, etc.
verplichtingen/bijdragen andere organen
salarissen
kosten beheer en administratie
rentelasten/bankkosten
totaal lasten
saldo baten en lasten

18.175-

25.120-

20.420-

Incidentele baten en lasten
Incidente baten
Incidentele lasten
Totaal incidentele baten en lasten

12.620
10.8301.790

-

3.000
3.000

965863
10216.487-

1.1001.000
10025.220-

1.1001.000
10017.520-

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen
totaal overig

Lasten
De lasten blijven redelijk stabiel. Voor pastoraat is 1 fulltime predikantsplaats
begroot. De stijging komt met name door een cao-stijging. De begroting van de
beheer commissie van de PKN wordt hierin gevolgd. Er is één predikantsplaats
begroot, immers de formele besluitvorming rondom het terugbrengen van de
predikantsplaats heeft nog niet plaatsgevonden. Indicatief is de berekening dat
elke 0,1 FTE een besparing oplevert van € 8.000.
Tijdlijn besluitvorming predikantsplaats
De tijdlijn over besluitvorming van de predikantsplaats is als volgt:
2019 is het jaar waar we vanuit gaan dat dat het referentiejaar is voor de
inkomsten (het jaar van de waarheid). Begin januari 2020 weten we hoeveel het
tekort is ingelopen.
In februari 2020 besluit de kerkenraad op basis van deze uitkomst hoeveel de
predikantsplaats wordt beperkt om een duurzame financiële begroting te behalen.
Bart Lip
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KERKBALANS EN NIEUWE KERKRENTMEESTER
Begin januari mag ik het rentmeesterstokje overnemen van Bart. Het beeld van
een estafette waarin binnen een bepaalde afstand gang wordt gemaakt, het stokje
wordt overgedragen, en wordt uitgerend is zeker van toepassing.
Een rentmeester is, naar de letterlijke betekenis van het woord, iemand die over
de inkomsten gesteld is. Ten tijde van de heerschappij van de koningen in Israël
was het een staatsambt van hoge betekenis.
Een kerkrentmeester (Oikonomos), naar Bijbels ontwerp, voert het beheer over
het bezit van de gemeenschap en heeft de volmacht om dat te besteden of uit te
delen binnen de kaders van het beleid (jaarplan en begroting) dat door de
kerkenraad is vastgesteld, na consultatie van de gemeente.
De wijze waarop het geld van de gemeente wordt beheerd dient om twee
redenen doelgericht en verantwoord te geschieden:
1. het geld is bestemd om ‘de lofprijzing van de Naam des Heren en de dienst
aan de wereld’ mogelijk te maken en in stand te houden en
2. het geld is bijeengebracht door vrijwillige bijdragen en giften van
gemeenteleden.
In januari ontvangt ieder lid van
onze
gemeente
de
brief
‘Kerkbalans’ met een vraag om de
vrijwillige bijdrage kenbaar te
maken. Zoals in het afgelopen jaar
tijdens presentaties gemeld, is het
een uitdaging om onze begroting in
evenwicht te krijgen met ‘levend
geld’. Gelukkig zijn we er samen in
geslaagd om het tekort van 2019
kleiner te maken door duidelijk
gestegen
inkomsten
via
Kerkbalans.
Ook mensen die (nog) geen lid zijn kunnen vanzelfsprekend een (periodieke)
bijdrage overmaken.
In mijn werk op een scheepswerf ben ik dagelijks bezig met begroten van
projecten en het filteren van bruikbare en betrouwbare informatie uit de
administratie. Tijdens mijn opleidingen heb ik boekhoudkennis opgedaan.
Gelukkig kan ik met vragen altijd een beroep doen op Bart.
Pieter Visser
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UIT DE KERKENRAAD
Kort

verslag

van

de

Kerkenraadsvergadering

van

4

december

2019

- In vervolg op de brainstormavond op 13 november 2019 over het behouden en
vergroten van de betrokkenheid van de gemeente, wordt binnen de kerkenraad
een plan gemaakt waarin enkele punten die genoemd zijn tijdens de
brainstormavond in 2020 verder worden uitgewerkt. In de uitvoeringsfase zullen
gemeenteleden worden benaderd. Activiteiten voor de groep in de leeftijd van 1020 jaar worden gecoördineerd door de jeugdouderling, Petra Lip.
- Het dienstenrooster voor 2020 is vastgesteld. Voor enkele zondagen wordt nog
gezocht naar een voorganger. Suggesties hiervoor kunnen worden gedaan bij
Marga Zwanenburg.
Ook het vergaderrooster voor 2020 is besproken. De maandelijkse
kerkenraadsvergadering blijft op de 1e woensdagavond van de maand. De
jaarlijkse gemeente-avond is gepland op woensdag 15 april 2020.
- De taken van de pastoraal assistent zijn inmiddels overgedragen. De taak van
achterwacht bij afwezigheid van de predikant, die aanvankelijk bij toerbeurt zou
worden gelegd bij leden van de kerkenraad, wordt in het kader van eenduidigheid
en continuïteit ingevuld door Marga Zwanenburg, die ook coördinator van de
bezoekgroep is. Elders in deze Flambouw leest u hier meer over.
- De laatste voorbereidingen voor de renovatie van het gemeentecentrum zijn
door de stuurgroepleden getroffen. Gemeenteleden worden via de Flambouw,
kerkmail en website geïnformeerd over de gewijzigde locaties van de vieringen en
andere activiteiten.
Na de renovatie wordt het gemeentecentrum op feestelijke wijze heropend.
Nadere berichtgeving hierover volgt.
- De kerkenraad stelt met dankbaarheid vast dat de extra inspanningen in het
afgelopen jaar op het gebied van financiële bewustwording van de gemeente een
duidelijk positief effect hebben gehad op Kerkbalans. Het tekort van € 25.000 is in
het 3e kwartaal teruggebracht tot € 17.000.
De begroting 2020 is vastgesteld en laat, uitgaande van 1 fte predikant, een tekort
zien van € 17.500. In februari 2020 neemt de kerkenraad een besluit over
vermindering van de formatie predikant.
- Ook de diaconale begroting 2020 is vastgesteld. De diaconie heeft een keuze
gemaakt voor een nieuw diaconaal project en zal dit tijdens de gemeente-avond in
april bekend maken.
In de viering op 5 januari nemen we afscheid van Mirjam Heerema. Voor de
vacature van secretaris die hiermee ontstaat is er contact met een kandidaat.
- De landelijke Kerkenradendag die jaarlijks wordt georganiseerd door de
Evangelisch Lutherse Synode staat gepland op zaterdag 8 februari 2020 van
10.00-16.00 uur in de ELG te Den Haag.
Het programma staat in het teken van het jeugdwerk. Naast kerkenraadsleden zijn
ook belangstellende gemeenteleden van harte welkom. Wie interesse heeft om
mee te gaan kan zich melden bij ondergetekende.
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-Tenslotte kijken we als kerkenraad ook voorbij de eigen kerkgrenzen en zullen
we vertegenwoordigd zijn bij de oprichtingsvergadering van de Ring Zwolle van de
classis Overijssel-Flevoland op 13 januari 2020.
Namens de kerkenraad,
Elly van der Spek, secretaris
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RENOVATIE GEMEENTECENTRUM
Tijdens de renovatie komen we als gemeente op allerlei andere plekken samen.
Graag ontvangen we hiervan foto’s of filmpjes, zodat we na de renovatie een mooi
beeld kunnen schetsen hoe we het ‘gemeente-zijn’ in deze periode hebben
vormgegeven. Ook foto’s of filmpjes van de verbouwing zijn welkom. Chris Eekel
zal al het beeldmateriaal verzamelen. U kunt uw bijdragen naar hem sturen, per
mail
of met WeTransfer.
Namens de stuurgroep Renovatie,
Petra Lip en Elly van der Spek

AMNESTY INTERNATIONAL

O

p5
januari liggen
er
na
de
dienst 3 brieven klaar om te tekenen.
Deze keer op de eerste zondag van de
maand in verband met de verbouwing van de
kerk
• China: De Oeigoerse Tashpolat Tiyip, academicus en directeur van de
universiteit van Xinjiang, verdween in 2017. De Chinese autoriteiten
veroordeelden hem in het geheim voor ‘separatisme’: hij zou streven naar
afscheiding van de Chinese provincie Xinjiang. Het is niet bekend waar Tiyip
wordt vastgehouden. Er zijn zorgen dat hij elk moment kan worden
geëxecuteerd.
De Chinese autoriteiten voeren sinds 2016 de onderdrukking op van de
Oeigoeren, een voornamelijk islamitische minderheidsgroep in de regio
Xinjiang. Zo’n miljoen mensen zitten opgesloten in zogenaamde
heropvoedingskampen. Tiyip werd opgepakt toen hij met studenten naar
Duitsland wilde reizen voor een conferentie. Naar alle waarschijnlijkheid
vreesden de Chinese autoriteiten dat hij niet loyaal zou zijn aan de Chinese
staat en de communistische partij. Tiyip werd veroordeeld na een oneerlijk
proces. Hij kreeg de doodstraf opgelegd, met een proeftijd van twee jaar. Dat is
nu twee jaar geleden. Omdat hij in het geheim wordt vastgehouden kan hij elk
moment worden geëxecuteerd.
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• Pakistan: Professor en mensenrechtenverdediger Muhammad Ismail steekt zijn
kritiek niet onder stoelen of banken. Hij is kritisch op het Pakistaanse leger en
op de behandeling van zijn dochter, een bekende vrouwenrechtenactivist. Dit
komt hem mogelijk duur te staan. Hem hangt een gevangenisstraf van 7 jaar
boven het hoofd voor ‘haat zaaien’ en het verspreiden van ‘onjuiste informatie’
via sociale media. Hij kwam op 25 november op borgtocht vrij. Maar de
aanklachten blijven staan.
Muhammads dochter Gulalai is een zeer bekende activist die zich inzet voor
vrouwenrechten en de rechten van de Pashtun, een minderheidsgroep in
Pakistan. Op 22 mei 2019 klaagden de autoriteiten haar aan voor laster en
terrorisme vanwege een speech die ze gaf tijdens protesten na de verkrachting
en dood van een Pashtunmeisje. Ze ontvluchtte het land de dag erna en vroeg
asiel aan in de VS. Sindsdien wordt de familie Ismail voortdurend in de gaten
gehouden en lastiggevallen. Op 24 oktober ging Muhammad Ismail naar de
rechter met het verzoek een politieonderzoek tegen hem, zijn vrouw en dochter
te laten vallen. Onbekende mannen pakten hem op de stoep van de rechtbank
op. Een dag later pas hoorde zijn vrouw officieel dat hij gevangen was gezet en
aangeklaagd.
• Iran: De 29-jarige Zahra Mohammadi leidt een organisatie die opkomt voor de
rechten van Koerden in Iran, onder meer door Koerdische taallessen te geven.
Haar activisme is waarschijnlijk de reden waarom de politie haar oppakte. Ze
beschuldigden haar van samenwerking met Koerdische oppositiegroepen en
dwongen haar een bekentenis af te leggen. Die weigerde ze. Ze zit nog altijd
vast.
Agenten in burgerkleding pakten Zahra op 23 mei 2019 thuis op en hielden
haar acht dagen vast op een geheime plek. Ze dreigden haar familieleden ook
te arresteren als ze niet zou bekennen. Zahra bleef ontkennen. Ze mocht haar
advocaat pas spreken bijna vier maanden na haar arrestatie. Op 18 september
werd ze ineens naar de rechtbank gebracht, maar de hoorzitting werd
uitgesteld. Zahra heeft maag- en darmproblemen waarvoor ze een speciaal
dieet heeft en medicijnen moet slikken die ze in de gevangenis niet krijgt. Ook
kreeg ze in de gevangenis heftige buikpijnen. Ze kreeg pillen van de
gevangenisarts, maar daarvan wordt ze misselijk en de klachten verdwijnen
niet. De gevangenisautoriteiten weigeren haar naar het ziekenhuis te brengen
voor onderzoek.
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
New born Life
Op
zondag 5 januari collecteert
de
diaconie voor de Stichting New born Life.
Deze stichting wil Afrikaanse vrouwen die
lijden aan specifieke aandoeningen na de
bevalling een nieuwe kans bieden. In de meeste gevallen wordt een vrouw met
genoemde aandoeningen verstoten. Zelfdoding komt veel voor onder deze
vrouwen, omdat ze het niet langer kunnen verdragen er niet meer bij te horen.
De organisatie Mercy Ships verleent hulp aan deze verstoten vrouwen.
Ondermeer door middel van een hersteloperatie en begeleiding op sociaal en
maatschappelijk terrein. Zo kan een nieuwe start worden gemaakt.
Artsen zonder Grenzen
De diaconie collecteert op zondag 12 januari
voor de stichting Artsen zonder Grenzen. Deze
stichting wil mensen helpen die in nood verkeren
en medische hulp hard nodig hebben. Ongeacht
ras, politieke overtuiging of religie. Artsen
zonder Grenzen wil niet alleen handelen door
medische
hulp
te
bieden: onacceptabele
situaties worden wereldkundig gemaakt en
overheden,
instanties,
organisaties
of
sleutelpersonen worden aangesproken en opgeroepen in actie te komen. Zodat
mensen die onrecht wordt aangedaan, de hulp krijgen die zij nodig hebben.
De organisatie bepaalt zelf aan wie, hoe en waar hulp wordt verleend. De hele
organisatie staat in het teken van het verlenen van deze hulp: onafhankelijk, zelf
en ter plaatse. Men is afhankelijk van donoren en giften.
Oecumenische viering
Zondag 19 januari is er een oecumenische viering. Het collectedoel is nog niet
bekend.
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Diaconaal Project
Op zondag 26 januari is de diaconale collecte voor
het diaconaal project Versterk de kerk in het MiddenOosten.
De kerk in het Midden-Oosten houdt, ondanks de
oorlogsellende, haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten,
onderdak en onderwijs. In de afgelopen jaren van oorlog voelt de Syrische kerk
zich gesterkt door de wetenschap dat kerken in Nederland voor hen in actie
komen en voor hen bidden.
De plaatselijke keken maken deel uit van de
samenleving en weten waar hulp nodig is. Zij delen wat ze hebben. Ons gebed en
onze steun zijn hard nodig zodat zij kunnen volhouden.
Onderhoudsfonds
De tweede collecte op zondag 26 januari is bestemd voor het Onderhoudsfonds.
Stichting INLIA
De diaconie collecteert op zondag 2 februari voor
de Stichting Inlia.
INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale
Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, is een organisatie die zich inzet voor
het bieden van hulp aan asielzoekers. INLIA is voortgekomen uit de
betrokkenheid van lokale geloofsgemeenschappen bij het lot van asielzoekers.

Omdat God van ons niets nodig heeft, geven we onze naaste wat Hem eigenlijk
toekomt. (Maarten Luther)

LUTHERAN SUMMERSCHOOL 20 T/M 24 AUGUSTUS 2020
Afgelopen zomer vond in Amsterdam de eerste editie plaats van de ‘Lutheran
Summerschool’, een inspiratie- en netwerkmoment voor een nieuwe generatie
lutheranen uit het hele land, georganiseerd door de Evangelisch-Lutherse
Synode. Komende zomer organiseert de synode opnieuw een zomerschool van
donderdag 20 augustus t/m maandag 24 augustus 2020.
Deze zomerschool is gericht op leden in lutherse gemeenten die zich in de
komende jaren willen inzetten voor het lutherse in de brede zin van het woord.
Deelnemers worden gezocht onder jonge mensen (20-40 jaar) en wat ouder (die
nog niet zo lang actief zijn).
De eerste drie dagen van deze zomerschool vinden plaats in Amsterdam. Om de
internationale dimensie van de lutherse gemeenschap te ervaren worden op de
laatste twee dagen de Lutherse Wereldfederatie en de internationale lutherse
gemeente in Genève bezocht.

20

Het afwisselende programma biedt veel ruimte voor inhoud, inspiratie en
ontmoeting en zal gericht zijn op het thema ‘lutherse identiteit’, toegespitst op
‘identiteit, katholiciteit, internationaliteit’.
Aan de deelnemers wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd van 75 euro per
persoon. De maaltijden en het verblijf zijn inbegrepen (op basis van externe
subsidie), evenals de vliegtickets naar Genève. Er wordt gezorgd voor een ruime
vorm van CO2-compensatie van de reis.
Er is plaats voor 30 deelnemers, dit betekent maximaal 3 á 4 personen per
lutherse gemeente. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de kennis en
inspiratie meenemen naar huis en ook inzetten in de eigen gemeente.
Aanmelden voor deze zomerschool kan tot uiterlijk 13 januari 2020 via
info@elkz.nl bij Elly van der Spek, secretaris ELGZ. Een korte motivatie wordt op
prijs gesteld.

DIT IS DE TIJD
Dit is de tijd. Je mag zeven keer raden.
zeven maal zeventig keer heb je de tijd
om gissend en missend, door schande en schade
wijs, te ontkomen aan de kwade
droom van de wenteltrap eeuwigheid.
Dit is de tijd, de tijd om te zorgen,
zorgende staan met je rug naar het vuur,
bloot aan de dood, in het leven geborgen,
lezen de schaduwen van morgen
spelender-, spelenderwijs op de muur.
Dit is de tijd. God zelf staat zonder
zich te verroeren andersom.
dit is de tijd. Er gebeurt geen wonder,
maar Hij telt langzaam van één tot honderd,
tot honderdtien…en dan: ”Ik kom.”
Jan Wit
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EEN LUTHERSE VERSCHUIVING?

D

eze column over Lutherana wereldwijd is een voortzetting van de columns
die ik van 2013 tot 2018 voor het gemeenteblad van de lutherse gemeente
Amsterdam schreef. Meestal gingen mijn stukken over Lutherana in Europa
en soms in Amerika. Het idee achter de column was om voor de lutheranen in
Nederland de lutherse traditie wereldwijd dichterbij te brengen. De
onderzoekscijfers van de Lutherse Wereldfederatie (LWF) uit 2016 laten echter
zien dat de groei van de leden van lutherse kerken niet in Europa en Amerika zit –
daar krimpen de kerken –, maar in Afrika en Azië. Wereldwijd zijn er 75.5 miljoen
lutheranen in 99 landen. Dat betekent een groei van 2,1 miljoen leden sinds 2013.
De grootste lidkerken bevinden zich nu in Ethiopië en Tanzania. De EthiopischEvangelische Kerk Mekane Yesus is met bijna 7,9 miljoen leden de grootste
lidkerk van de LWF. De Evangelisch-Lutherse Kerk in Tanzania komt op de
tweede plaats met 6,5 miljoen leden. Ter vergelijking: de lutherse kerk in Zweden
heeft, na een lichte daling, 6,3 miljoen leden. De Afrikaanse LWF-lidkerken
hebben gezamenlijk iets meer dan 23 miljoen leden, de Aziatische 11,8 miljoen,
de Amerikaanse 3,9 miljoen en de lidkerken in Europa hebben samen krap 35
miljoen leden. De vraag is wat dit cijfermateriaal betekent voor de ontwikkeling
van de lutherse traditie. De gezaghebbende universiteiten voor lutherse theologie
zijn nu nog in Europa en in Amerika. Logisch, omdat daar als gevolg van de
reformatie de meeste lutheranen woonden. Maar blijft dat zo? Saksen, het gebied
waar Luther in Wittenberg het grootste deel van zijn leven doorbracht, heeft het
laagste aantal lutheranen in Duitsland. In het reformatiejaar 2017, met alle
activiteiten juist in het oorsprongsgebied van de reformatie, was dat een pijnlijk
dieptepunt. Het is dus misschien wel toepasselijk dat de LWF-conferentie van 22
tot 29 oktober 2019 over het thema 'Global perspectives on Lutheran identity' niet
in Wittenberg, maar in Addis Abeba plaatsvond.
Prof. dr. Sabine Hiebsch, Kooiman-Boendermaker Leerstoel voor Luther en de
geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme, Theologische Universiteit
Kampen.
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GODDELIJKE, MENSELIJKE EN ‘WERELDLIJKE’ GETALLEN

O

ngeveer een jaar geleden hadden we in de lutherse gemeente een cyclus
over getallen. Ik herinner me vooral de merkwaardige getallensymboliek bij
Johann Sebastian Bach en de ervaring dat die noch mijn verstand noch
mijn gevoel dichter bij Bachs muziek bracht. Van de weeromstuit ging ik denken
over de vraag welke getallen mij iets te zeggen hebben, en waarom. Hier volgt het
resultaat.
Eén is in de drie Abrahamitische godsdiensten het getal van God. Geloof in de
eenheid van God houdt ons op de been in een verdeelde wereld. Voor die
eenheid hoeven we dus niet op onszelf te vertrouwen, die wordt ons van
hogerhand geschonken.
Twee is het getal van mensen in onderlinge relatie, die elkaar juist door
tegengestelde eigenschappen kunnen aantrekken en aanvullen tot volledigheid.
Twee is ook het getal van de symmetrie die een kenmerk van veel levensvormen
is, en van de twee ouders die voor nieuw leven nodig zijn.
Drie is één plus twee: God en mens, God met ons, getal van de Heilige
Drievuldigheid.
Vier is het getal van de hele wereld, van twee maal twee windstreken die met al
hun tegenstellingen tussen noord en zuid en tussen oost en west toch niet zonder
elkaar kunnen.
Vijf is het getal van de handelende mens, die vijf vingers aan elke hand heeft om
mee te tellen en om aan te nemen wat haar of hem wordt aangeboden.
Zeven is twee plus vijf, de mens in relatie tot de andere mensen en in relatie tot
de wereld. Zeven is ook één plus twee plus vier: God, mens en wereld bijeen.
Tien is twee maal vijf, zoveel als je op je vingers kunt tellen, een volledige groep.
Twaalf is drie maal vier, God die de mens bezielt en zo de wereld omvat en
vervult – iets om in te blijven geloven, hoe weinig je er ook van ziet.
Stuk voor stuk redenen om een voorliefde voor deze getallen te hebben. En wie
weet zijn er nog veel meer betekenissen en voorkeuren te bedenken.
Eddy Weeda
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DIENSTEN GROTE KERK

T

hema: Dietrich Bonhoeffer
Dit jaar vieren wij in ons land dat het 75 jaar geleden is dat
Wereldoorlog II eindigde. We kregen onze vrijheid terug.
Maar die vrijheid kregen we niet cadeau. Eén van de mensen die
zich verzette tegen het nazidom was de theoloog Dietrich Bonhoeffer (19061945). Dit jaar is het ook 75 jaar geleden dat hij werd terechtgesteld. In de
vieringen besteden we aandacht aan deze imponerende persoon wiens
gedachten over God, de menselijke verantwoordelijkheid en de taak van de kerk
ons tot op de dag van vandaag prikkelen. Wij doen dit aan de hand van gedichten
en gebeden die hij schreef, enkele van zijn boeken en preken die hij hield en aan
brieven die hij schreef vanuit de gevangenis.
Op de eerste drie zondagen van januari staan we achtereenvolgens stil bij ‘Door
goede machten trouw en stil omgeven ’ (zie lied 511), zijn brief bij de doop van
zijn neefje Dietrich Wilhelm Rüdiger Bethge en het gedicht ‘Wie ben ik?’
5 januari Michaëlsviering Vesper, liturgen Robert Kanning en Harry Steenbergen
12 januari Michaëlsviering, liturg ds. Harm Bousema
19 januari Michaëlsviering Vesper, liturgen Christa van Stappen en Els
Rademaker-Vos
26 januari Michaëlsviering, liturg dhr. Jan Doelman, m.m.v. Cantorij
De aanvang van de diensten is steeds om 17.00 uur. Meer informatie over de
vieringen: www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen.
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FLAMBOUW FEBRUARI 2020
Kopijdatum:

21 januari 2020

Verschijning:

2 februari 2020

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

Tijd
20.00 22.00
Eerste
Na
zondag van kerktijd
de maand
5 januari
11.00
5 januari
17.00
8 januari
09.45
8 januari
12 januari
12 januari
14 januari
19 januari
21 januari
21 januari
26 januari
28 januari

Activiteit
Cantorij (niet tijdens schoolvakanties)
Locatie: volgt
Inloopspreekuur kerkenraad

Ondertekenen brieven Amnesty International
Michaelsviering, Grote Kerk
Oec. gespreksgroep ‘Als vrouwen aan het
woord komen’ , locatie Oosterkerk
Kerkenraadsvergadering
Kerkwijzer (in eigen kerk)

19.30
Onder
kerktijd
17.00 Michaelsviering, Grote Kerk
13.30 Oec. gespreksgroep ‘Het verhaal gaat’
Locatie: Oosterkerk
17.00 Michaelsviering, Grote Kerk
9.30 Zwanenpad bij Thomas a Kempis, Bergklooster
20.00 Leerhuis, locatie Oosterkerk
17.00 Michaelsviering, Grote Kerk
20.00 Leerhuis, locatie Oosterkerk
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CONTACT
Kerk

Adres
E-mail
Website
Facebook
ING Bank
Triodos Bank
Predikant

: Koestraat 2-4, 8011 NK Zwolle, tel. (038) 4217237
: info@elkz.nl
: www.elkz.nl
: www.facebook.com/LutherseGemeenteZwolle
: NL81 INGB 0000850125 t.n.v. Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle
: NL13 TRIO 0198527764 t.n.v. Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle
: ds. M.E. Jonker, Reggelaan 68, 8033 AW Zwolle,

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.

