.

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

voorganger

ouderling van
dienst/lector/
organist

1 maart
Invocabit

Ds. M.E. Jonker

Jan Nauta
Marga Konings
Gea Hoven

8 maart
Reminiscere

Ds. M.E. Jonker

Elly van der Spek
Lolke Folkertsma
Gea Hoven

15 maart
Oculi

Ds. M.E. Jonker

22 maart
Laetare

Ds. M.E. Jonker

29 maart
Judica
NB. ZOMERTIJD!

Ds. Maarten
Diepenbroek

Jan Grisnich
Marjette Zomer
Gea Hoven
Truus Mulder
Marga Zwanenburg
Gea Hoven
Jan Nauta
Marga Zwanenburg
Gea Hoven

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

BIJ DE EREDIENSTEN

O

p zondag 1 maart zijn we te gast in de Oosterkerk. De Lutherse Kerk is
nog niet klaar om in te kerken. En wij zijn allen welkom in de Oosterkerk.
Het blijft een bijzondere tijd: zwervend door de stad en zo deel uitmakend
van andere kerkgemeenschappen. Het zal fijn zijn om straks weer terecht te
kunnen in onze kerk. Maar het is ook een bijzondere tijd om zo op andere plekken
gastvrij te worden ontvangen. We vervolgen de lezingen uit Exodus – verhalen
over de uittocht uit Egypte.
Op 8 maart vieren we weer in de Waalse Kerk, met die mooie hoge ramen, en het
lichte interieur.
Op zondag 15 maart hopen we voor het eerst weer in de Lutherse Kerk te kerken.
We zullen waarschijnlijk wel even moeten wennen aan de nieuwe inrichting van
de hal en het gemeentecentrum. We vieren op deze zondag het Heilig
Avondmaal.
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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

Rienke, Mies

Bert
(Oosterkerk indien
nodig
40dgntijd)

Jaline,
Dominek

Chris

Hanneke,
Annalies

Ineke(j)
Chantal(o)

(Kerkwijzer in eigen
kerk Waalse kerk
Indien nodig,
40dgntijd)

(40dgntijd)

Marga,
Gabrielle

Petra(j)
Christa(o)

1e collecte: Golfstaten. De kracht van
Bijbelverhalen. Kerk in Actie.
2e collecte: ELKZ
Locatie: Oosterkerk2
1e collecte: Nederland. Als kerk naar
de mensen toe. Kerk in Actie
2e collecte: ELKZ
Locatie: Waalse Kerk1
1e collecte: Kledingbank
2e collecte: ELKZ
Viering Heilig Avondmaal
1e collecte: SJOK
2e collecte: ELKZ

(40dgntijd)

Wieteke,
Sophia

Ingrid(j) Bert(o)
(40dgntijd,
ZOMERTIJD!=uurtje
eerder)

1e collecte: Project Versterk de kerk in
het Midden Oosten
2e collecte: ELKZ

Op zondag 22 maart vieren we dat we een verbouwing achter de rug hebben. Er
zijn gasten genodigd, zowel tijdens als na de dienst. En er zijn feestelijkheden. De
cantorij en gastzangers zingen mee. Feestelijkheid en blijdschap op deze vierde
zondag in de Veertigdagentijd, die niet voor niets ‘Laetare’ heet.
Op zondag 29 maart is ds. Maarten Diepenbroek, predikant in Woerden, de
voorganger. Hij is een muziek- en liedkenner. Hij schrijft met regelmaat over
liederen en voor mij (Margo Jonker) is hij daarin, naast Gea Hoven, een
inspiratiebron.
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EEN DIGITALE RETRAITE VOOR DE 40-DAGENTIJD

D

e morgen komt is de titel van de 40-dagenretraite 2020 van de
jezuïeten. De retraite gaat op Aswoensdag 26 februari van start.
Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een e-mail met daarin
gebedsteksten, bestaande uit bijbelteksten en meditatieve vragen. Het geheel
vormt een innerlijke reis om het mysterie van Pasen intenser te beleven.
De teksten zijn dit jaar geschreven door dominee Judith van der Werf. Een
primeur: Judith is de eerste vrouw en protestant die een digitale retraite voor de
jezuïeten maakte. De vorige elf edities werden door jezuïeten verzorgd. Je kunt je
voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.ignatiaansbidden.org.
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige 40-dagenretraite:
- “Ik heb in het openbaar vervoer in de stilte coupe de tijd genomen om de
vastenretraite te doen, omdat er thuis veelal geen stilte is.”
- “Ik ben het meest blij dat ik als protestant mee mag/kan liften met m'n roomskatholieke familie!”
- “De digi-tijd breekt aan; want gezien er steeds meer kerken niet meer actief
zullen zijn, zullen wij gelovigen moeten leren gebruik te maken van de digitale
mogelijkheden zodat we pelgrims blijven en geen dolers worden.”
- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me
goed: een klein moment van aandacht en bezinning.”
De auteur over de retraite
'In de retraite gaat het om wachten, wachten op de morgen die komt. Niet
afwachtend, maar waakzaam en open uitzien naar licht. Wat er ook gebeurt. En
ook al is het duister voelbaar aanwezig, toch in alles je geest openhouden. In het
vertrouwen dat er iets onverwachts kan gebeuren waardoor alles anders wordt.'
Aantal deelnemers
Er nemen ruim 15.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen deel aan deze
twaalfde digitale retraite.
Het gebedstraject volgt de traditionele periode van de 40-dagentijd, tot
Paaszondag. Met bijbelteksten, meditatieve vragen, gebedstips, geloofsimpulsen
en inspirerende citaten bereidt de retraite de deelnemers voor op het feest van
Pasen. Door het donker van Goede Vrijdag naar het licht van Pasen, waar de
morgen ons wacht.
Hoe?
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven
via www.ignatiaansbidden.org.
Inspiratie
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. Voor de auteur van de
40-dagenretraite 2020 betekent dat: ‘Doorleef je eigen werkelijkheid en de dingen
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die je ervaart. Kijk niet weg. Niet van het duister, maar ga ook niet te makkelijk
voorbij aan het licht. En dan de vraag: hoe komt God hierin naar mij toe?’
Wat meer?
Er is een gastenboek en er worden uitwisselingsgroepjes aangeboden in
parochies, gemeentes, gemeenschappen, gebedsgroepen, thuis... De website
biedt hiervoor een eenvoudige werkwijze.
Een productie van www.ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en
de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale
tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods
aanwezigheid in hun leven.
Ons gemeentelid Rick Timmermans, die werkt voor de jezuïeten, stuurde ons
bovenstaande tekst. Wie meedoet met deze digitale retraite kan zo heel bewust
de 40-dagentijd beleven.

UIT DE GEMEENTE

V

erhuisd:
Dian Michel naar
Zwolle
Fam. Evers-Silos uit Nijverdal naar:

Apeldoorn

DOORGAANDE ACTIVITEITEN:
• Lectio Divina – 3, 10, 17, 24, 31 maart 2020 – Zie elders in deze Flambouw
voor meer informatie
• Zwanenpad – 2 april bij de Vreugdehoeve aan de IJssel – Zie elders in deze
Flambouw voor meer informatie
• Palmpasenstokken maken, 4 april
• Een goed verhaal gezien: Film Bonhoeffer, 21 april
• Bijeenkomst nieuwe leden in mei – 13 mei 2020
• Hemelvaart en Dauwtrappen – 21 mei
• Noordelijke Buitendag op zondag Trinitatis in Stadskanaal op zondag 7 juni.
Lectio Divina
In de Veertigdagentijd 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 – als dat kan i.v.m. de verbouwing
van het gemeentecentrum. Anders zitten we elders in het gebouw. 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. Data: de dinsdagen 3, 10, 17, 24, 31 maart 2020
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Noordelijke Buitendag
Eens in het jaar, op de zondag na Pinksteren, verzamelen de Lutherse Kerken uit
het Noorden zich ergens in de noordelijke streken van Nederland. Het doel is:
elkaar leren kennen, ontmoeting, delen van geloof en betrokkenheid op
gemeenten elders in het land.
Dit jaar vindt deze Noordelijke Buitendag plaats in Stadskanaal. Iedereen is
welkom om daar te gast te zijn. De Lutherse gemeente van Stadskanaal verzorgt
een viering en aansluitend een programma. Het precieze programma is nu nog
niet beschikbaar. Maar voor uw agenda is het fijn om te weten: Welkom in
Stadskanaal op zondag 7 juni 2020.
In een later stadium zullen we ook vragen om opgave en eventueel om samen te
reizen.
Seniorenbezoekgroep – wie wil helpen?
In de kerk is de seniorenbezoekgroep actief. Leden van deze groep bezoeken een
aantal senioren uit de gemeente, verzorgen de bijeenkomsten voor senioren in de
tijd van Advent en voor Pasen, en regelen een seniorenuitje aan het begin van de
zomer. We komen ongeveer 5 keer anderhalf uur per jaar bijeen om samen te
overleggen.
De groep wil graag versterkt worden met 1 of 2 leden. Wie zou deel willen worden
van de seniorenbezoekgroep? Uw betrokkenheid is heel erg nodig! Opgave bij
Marga Zwanenburg
25 maart – Seniorenmiddag
Op woensdag 25 maart is er een seniorenmiddag in de Lutherse Kerk. Als het
goed is komen we bijeen in een gloednieuw gemeentecentrum. Vanaf 14.00 uur is
iedereen welkom, staat er koffie en thee klaar. Om 14.30 uur is er een
avondmaalsviering. Na de viering zal ons gemeentelid Ben Veldboom ons iets
vertellen en laten zien over zijn diaconaal werk in Africa. Aansluitend is er een
eenvoudige maaltijd. Alle senioren zijn welkom. Opgave bij Marga Zwanenburg.
Kloosterweekend Nijmegen
In het weekend van 27 t/m 29 maart gaat een groep van acht mensen, o.l.v.
Christa van Stappen en Margo Jonker naar het clarissenklooster in Nijmegen. Een
weekend, waar het ritme van de zusters aldaar gevolgd wordt en waarin ook een
eigen programma gevolgd wordt. Op vrijdagmiddag vertrekt de groep. Op
zondagmiddag keert de groep terug. Een weekend van stilte, bezinning en
ontmoeting.

In gesprek rondom jouw verhaal - Gespreksgroep over geloof en
levenskunst – voor 25-40 jaar
Je werkt of bent op zoek naar werk. Je hebt een relatie of zoekt ernaar. Je hebt
kinderen of verlangt daarnaar. 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
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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 volgende bijeenkomst is op 18 maart a.s. Opgave
bij
margojonker@kpnplanet.nl is belangrijk. We komen waarschijnlijk bij een
deelnemer thuis bijeen. Dan kunnen we het adres doorgeven!
Een goed verhaal in de stad – wandelen door Luthers Amsterdam op 7
maart
Met Gert van Klinken wandelen we door Luthers Amsterdam. Op 7 maart 2020
nemen we de om 9.15 uur trein naar Amsterdam. Iedereen neemt eigen brood en
drinken mee. Na aankomst op Amsterdam Centraal wandelen we onder leiding
van Gert van Klinken, die zich sinds 2000 ontwikkeld heeft als Amsterdamkenner.
We bezoeken plekken die kenmerkend zijn voor de ontwikkeling van de Lutherse
traditie in Amsterdam. En ongetwijfeld worden we meegenomen in andere
indrukwekkende stadsgeschiedenissen. Het Luthers Museum kunnen we
bezoeken. Om 15.30 uur nemen we de trein terug naar Zwolle. Een goede
loopconditie is wel een vereiste. Opgave bij margojonker@kpnplanet.nl is
noodzakelijk, ook omdat het handig en goedkoop is om samen te reizen.
Zwanenpad – 2 april a.s.
Op donderdag 2 april, om 9.30 uur, is er weer een Zwanenpad. We starten bij de
Vreugdehoeve, achter Westenholte. We 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 de Vreugdehoeve. Opgave is wel erg fijn:
margojonker@kpnplanet.nl
Bezoek ontvangen van de predikant
Misschien 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. 038
4525408, margojonker@kpnplanet.nl.
Studie predikant
De eerste drie maanden van dit jaar 2020 ga ik steeds twee dagen naar Huissen.
In het dominicanenklooster aldaar vindt de leergang ‘contextueel pastoraat’
plaats. Met 16 collega’s en onder leiding van twee begeleiders werken we daar.
Iedere vrijdagmorgen zingen we samen onder leiding van Henk Jongerius. Hij is
dominicaan in Huissen. En wij zingen met regelmaat liederen van hem uit het
liedboek, zoals lied 984 ‘Gezegend die de wereld schept’. Vanaf maart zijn er ook
intervisiebijeenkomsten. Hierbij gaan we met vier collega’s samen om tafel zitten
om werk door te spitten.
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Theologisch (eet)café: Zwolse dominees spreken zich uit over de actualiteit
Op de eerste woensdag van de maand spreken Zwolse predikanten en theologen
zich uit over een actueel thema dat hen na aan het hart ligt in studentencafé Het
vliegend paard. Iedereen, van binnen of buiten de kerk, is welkom. De avond
begint telkens om 17.30u met inloop en een drankje. Van 18.00-18.30u wordt het
thema kort en prikkelend neergezet in interactie met de aanwezigen. Om 18.30u
begint de maaltijd. Het gesprek wordt aan tafel voortgezet. Om 19.30u wordt de
avond afgesloten met een kop koffie of thee en kan ieder zijns/haars weegs gaan.
Op woensdag 4 maart brengt ds. Marijn Rohaan het thema een nieuw
Christendom?! naar voren.
Verschillende theologen, waaronder Brian D. McLaren en Alain Verheij, gaan op
zoek naar nieuwe manieren van geloven. Ze schetsen lijnen van wat sommigen
een ‘nieuw christendom’ noemen. Over dit nieuwe christendom, haar nut en
noodzaak, gaan we met elkaar in gesprek. Deel jij de zoektocht, of wil jij het
houden bij het oude? Wat zou jij willen meenemen uit de traditie, en wat laat je
achter je?
De kosten zijn € 7,50 pp per avond, inclusief maaltijd. Graag opgave vooraf bij An
van der Meulen, uiterlijk op zondagavond 1 maart. De maaltijd is vegetarisch.

UIT DE KERKENRAAD

H

et belangrijkste agendapunt in de vergadering op 5 februari jl. was uiteraard
de besluitvorming over de maatregel, die genomen moet worden om voor
de toekomst van de gemeente een financieel gezonde basis te creëren.

De uitgangspunten voor de besluitvorming, die vooraf op papier waren gezet door
Truus en Bart zijn ter vergadering uitgebreid door hen toegelicht en met elkaar
doorgesproken.
Op zondag 9 februari jl. is de gemeente in een ‘koffiepraatje’ na de dienst in
Waalse kerk op de hoogte gebracht van het besluit. Zie het verslag daarvan
elders in de Flambouw. Daarna is de presentatie die daar is gegeven via de
kerkmail verspreid.
Op de gemeente-avond op woensdag 15 april a.s. zal het besluit nogmaals
worden toegelicht.
De vervolgstappen zijn dat er toestemming voor vermindering van de formatie
wordt gevraagd aan het Breed Moderamen van de classis Overijssel-Flevoland en
de Synodale commissie van de Evangelisch-Lutherse Synode. Zodra deze
toestemming er is zal ds. Margo Jonker daadwerkelijk één dag per week minder
beschikbaar zijn.
Verder is er gesproken over de laatste stand van zaken van de
renovatiewerkzaamheden van het gemeentecentrum en zijn er nog een paar
knopen
doorgehakt
over
enkele
praktische
zaken
hierin.
Omdat de verbouwing op schema ligt kan de feestelijke ingebruikname op 22
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maart a.s. na de viering doorgaan. Wanneer u dit leest zijn de uitnodigingen
hiervoor verspreid.
Mocht u deze niet hebben ontvangen dan vindt u de uitnodiging elders in deze
Flambouw.
Op zaterdagochtend 4 april 2020 komt de kerkenraad samen met de betrokkenen
van de vernieuwde website bij elkaar om onder leiding van een
communicatieadviseur van de PKN na te denken over de wijze
waarop we ons als Lutherse gemeente naar buiten willen presenteren.
Elly van der Spek, secretaris

VERSLAG GEMEENTEBIJEENKOMST
WAALSE KERK

O
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FEBRUARI

IN

DE

p zondag 9 februari hielden we een gemeentebijeenkomst over het besluit
van de kerkenraad van 4 februari over het dienstverband van de predikant,
en over de stand van zaken bij de verbouwing van het gemeentecentrum.
Truus Mulder, voorzitter van de kerkenraad en Bart Lip, die het hele traject als
kerkrentmeester financiën in portefeuille had, gaven een toelichting op het besluit
van de kerkenraad om het dienstverband van de predikant, met instemming van
de predikant, te wijzigen van 1.0 fte in 0.8 fte, met ingang van 1 juni of zoveel
eerder als mogelijk is. De stukken gaan nu naar de classis en naar de Synodale
Commissie van de Evangelisch-Lutherse kerk ter instemming.
Truus vertelde in kort bestek de ontwikkelingen sinds de gemeenteavond van april
2019. Dat jaar is het referentiejaar voor onze financiële situatie. Het resultaat van
2019 is bekend: de oproep aan de gemeente om te proberen het structurele
tekort op de begroting van € 25.000 te verminderen heeft geleid tot een extra
opbrengst van ruim € 12.500. De kerkenraad is blij met dit resultaat. Daarnaast
vielen de reguliere kosten in 2019 circa € 5.500 hoger uit. In het jaarplan 2020
staat “We streven naar een evenwichtige balans tussen structurele inkomsten en
uitgaven. De kosten voor pastoraat, eredienst en gebouwen horen gedekt te
worden uit opbrengsten ‘levend’ geld (de vrijwillige bijdrage die wordt opgebracht
door alle gemeenteleden gezamenlijk en de huurinkomsten).”
Met een vermindering van het dienstverband met 0.2 fte (wat een besparing van
circa € 16.000 oplevert) is het tekort dusdanig verminderd dat de doelstelling een
duurzame financiële toekomst voor de Lutherse Gemeente Zwolle is behaald.
De gemeente is vanaf begin 2019 vrijwel maandelijks geïnformeerd via de
Flambouw (verslagen kerkenraadvergadering en aparte artikelen over voortgang
kerkbalans); verder was er in november de gemeentebijeenkomst over
betrokkenheid van gemeenteleden en zijn er vijf gemeentebijeenkomsten
gehouden
na
de
dienst
met
voorlichting
over
de
financiën
(juni/juli/oktober/december/februari 2020).
De besluitvorming van de kerkenraad houdt in dat het dienstverband van de
huidige predikant met 0.2 fte wordt verminderd, en dat de predikantsplaats van

10

onze gemeente ook van 1.0 naar 0.8 fte gaat: dat is van belang bij een
predikantswissel.
De kerkenraad heeft de begroting 2020 iets bijgesteld: er was € 76.000 begroot
aan inkomsten kerkbalans; nu het resultaat in het referentiejaar 2019 € 77.651 is
geworden is de begroting 2020 daarop aangepast: we hopen dat kerkbalans ook
in 2020 € 77.651 zal opbrengen.
Vervolgens is toegelicht wat er verandert in het werkplan van de predikant: het
aantal gewone zondagen waarop de predikant voorgaat gaat van 33 naar 26 (dat
is inclusief de zondagen waarop Pasen en Pinksteren vallen, maar exclusief
Kerst, de Stille Week en seniorenvieringen). Op alle andere werkzaamheden van
de predikant wordt evenredig gekort (pastoraat, catechese/vorming en toerusting,
studie, bestuur en administratie). Zoals bekend wordt de catechese nu al door
enkele gemeenteleden verzorgd.
De vaste vrije dag van Margo Jonker wordt de vrijdag. Bij afwezigheid van de
predikant kunt u in dringende gevallen contact opnemen met Marga Zwanenburg.
Uit de kring van de aanwezige gemeenteleden kwamen nog enkele vragen die
door Bart en Truus werden beantwoord. De aanpak van de kerkenraad kan op
vertrouwen rekenen. Van de gemeente wordt een blijvende financiële inzet
gevraagd.
Vervolgens vertelde kerkrentmeester gebouwen Cor Noorda aan de hand van
enkele foto’s over de voortgang van de verbouwing van het gemeentecentrum. De
stukadoor heeft zijn werk gedaan; nu moet alles goed drogen alvorens de schilder
kan komen. Als het werk van de bouwers klaar is, is een grote schoonmaakbeurt
van de hele kerk nodig, want overal ligt stof! Naar verwachting kunnen we het
gemeentecentrum 15 maart, of uiterlijk 22 maart, weer in gebruik nemen.
Namens de kerkenraad, Truus Mulder en Bart Lip

STAGE

S

inds oktober loop ik in het kader van mijn studie theologie aan de
Christelijke Hogeschool Ede (CHE) stage in uw gemeente. Het eerste
halfjaar van de studie zit er inmiddels op. Het was vooral een periode van
kennismaken met medestudenten, wegwijs worden in de digitale leeromgeving
van de CHE en het leren voor en maken van de eerste kennistoetsen Oude
Testament, Nieuwe Testament en Dogmatiek (vakken die ook in module 2, 3 en 4
aan de orde komen). Officieel is de eerste module afgerond, de CHE kent echter
een flexibele leerroute. Dat houdt in dat je zelf het moment kiest waarop je een
kennistoets maakt en je een beroepsproduct (een verslag of de uitwerking van
een opdracht) inlevert. Hiervoor worden 6 momenten gedurende het schooljaar
aangeboden.
In de gemeente heb ik vanaf oktober kennis gemaakt met verschillende
activiteiten en groepen. Ik vind het heel fijn dat u mij zo hartelijk heeft ontvangen
en interesse toont in mijn studie. Naast het leren voor de volgende kennistoetsen
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zal ik in module 2 ook vooral in de praktijk aan de slag gaan. De onderwerpen in
deze module zijn: educatie (leiding geven aan leren, leeractiviteiten aanbieden) en
planmatig coachen (trainen en coachen van vrijwilligers). Met mijn
praktijkbegeleider, ds. Margo Jonker, zal ik overleggen in welke groep(en) ik het
best deze opdrachten kan uitvoeren.
Hartelijke groet,
Mirjam Visser

LUTHERSE KERKENRADENDAG 2020

R

ond kwart over acht ’s morgens verzamelden we ons op station Zwolle om
met z’n zessen per trein naar Den Haag te reizen.
Na een korte vesper hield Mascha de Haan een presentatie over haar reis
naar Addis Abeba, waar een conferentie was van de Lutherse Wereld Federatie.
Ze heeft ervaren hoeveel lutheranen er over de wereld actief zijn en werd
geïnspireerd door hoe bevlogen en zichtbaar bezield lutheranen in andere
culturen hun geloof beleven.
Ook hielden jongeren een presentatie over CoWe (commissie Weekendenden) en
SVK (Stichting VakantieKampen). Beiden organiseren vanuit lutherse roots
vakantieweken en weekenden voor kinderen en jongeren. De lutherse openheid
en gastvrijheid is hier ook voelbaar. Ze hebben ruimte voor kinderen en
begeleiding. Dus lijkt het je leuk, dan…..
JOP presenteerde ’s middags en er was keuze uit 3 workshops: Vieren met
kinderen en jongeren in kleine gemeenten/concept van kliederkerk,
geloofsopvoeding thuis, kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren.
Conclusies die aan het einde van de dag getrokken werden, zijn:
- Maak haalbare, kleine doelen
- Geniet van het kleine
- Durf woorden te geven aan geloven: kinderen zijn hier onverschrokken in,
daar kunnen volwassenen nog wat van leren
- Wat voor kinderen werkt, werkt voor volwassenen vaak ook
- Sluit aan bij wat er al is
Concrete opties kunnen dan zijn:
Kliederkerk met quality-time voor ouders en kinderen
Uitje met kinderen en ouderen
kinderen/jongeren een collectedoel laten kiezen, presenteren en daadwerkelijk
collecteren
We gingen vol ideeën, inspiratie en nieuwe energie weer terug naar het oosten
van het land. Ons bleef het volgende bij: de grote waarde van de verbinding
tussen kinderen onderling en de verbinding zoeken tussen alle generaties. Het is
inspirerend om dit als betrokken gemeente samen verder te gaan ontdekken.
Petra Lip
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KINDERNEVENDIENST

W

e zijn dringend op zoek naar leiding voor de kindernevendienst. Ideaal is
om een grootte van 10 personen leiding te hebben, dan zijn alle taken
goed te verdelen en doe je 1 x in de vijf weken kindernevendienst. Dan
wordt de draaglast ook niet te zwaar.
Na komende zomer zijn we nog maar met 6 mensen leiding. Dat is dus echt te
weinig.
Als je kindernevendienstleiding niet ziet zitten, maar bijvoorbeeld kinderoppas wel,
dan kun je de oppasgroep versterken waardoor een andere oppasleiding (die dat
wil) bij de kindernevendienst kan aansluiten.
Met de kindernevendienst vergaderen we drie keer per jaar. De kindernevendienst
bereid je zelf of samen voor uit de methode Kind op Zondag. Deze methode geeft
verschillende suggesties welke activiteit je na het bijbelverhaal met de kinderen
kunt doen.
We vinden het heel waardevol om als een leiding een afwisselend team te zijn,
met verschillende leeftijden en generaties. Dus iedereen is welkom!
Naast nieuwe kindernevendienstleiding zijn we ook op zoek naar ouders die met
een op zichzelf staande activiteit willen helpen in de voorbereiding. We denken
aan het voorbereiden en helpen bij een project (veertigdagen of advent), helpen
organiseren van het kindernevendienstuitje, kerstavond en startzondag.
Als je ons wilt helpen met de kindernevendienst of met een activiteit, dan kun je
dit laten weten aan Petra Lip (06-20600870), lippetra@gmaill.com
Project veertigdagentijd
Het thema van deze periode is: “Ik ga op reis en neem mee…” Dit thema is erg
toepasselijk, omdat wij ook steeds reizen in Zwolle naar diverse kerken.
Wat heb je nodig op reis en wat neem je allemaal mee? We lezen de verhalen uit
Exodus over Mozes die zijn volk uit Egypte leidt.

KERKWIJZER EN GAAN ALS EEN ZWAAN NAAR HET
LUTHERMUSEUM IN AMSTERDAM

I

n de voorjaarsvakantie gingen 9 tieners en 4 begeleiders met de trein naar
Amsterdam. Lopend door Amsterdam kwamen we langs NEMO, het
Scheepvaartmuseum, Artis en het Verzetsmuseum bij het Luthermuseum.
Ze hadden voor ons een gids geregeld. We waren de eerste jongerengroep en
try-out voor hen. Elza, de gids, vertelde over de geschiedenis van het gebouw
(soort eerste bejaardenhuis en weeshuis) en welke mooie stukken er
tentoongesteld waren. We hebben een foto van de eerste lutherse vrouwelijke
dominee gezien, het gangetje voor dronken bezoekers, mooi avondmaalszilver uit
kerken die gesloten zijn, een groot beeld van Luther, de eetzaal en linnenkamer.
Na de rondleiding maakte elke tiener zijn eigen stelling die daar op de deur werd
gehangen. Met een kadootje van het Luthermuseum gingen we onderweg naar
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onze lunch-locatie (de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam) en kwamen we langs
de Magere Brug, de Munttoren en het huis waar Chris en Rienke hebben
gewoond. In de lutherse kerk werden we hartelijk ontvangen door André van der
Stoel, een van de predikanten. In een relaxte ruimte met lichtstraat en stoere,
gezellige banken aten we onze lunch. André liet ons daarna de kerk zien: wat
waren we verwonderd en overdonderd door de kleuren, de stoelen, de grootte en
de sfeer. We herkenden een aantal dingen uit onze eigen kerk. Deze kerk had
een heel eigen geschiedenis, hier vertelde André over. We hebben op alle etages
en balkons gekeken, zelfs helemaal bovenin de kerk, waar eigenlijk niemand
komt.

Enthousiast gingen we door naar onze derde stop: Madame Tussauds. Enorm
veel selfies en foto’s zijn gemaakt, we hebben een modeshow gelopen, graffiti
gespoten en een nieuwsbericht gemaakt. Met de nodige souvenirs stonden we
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weer buiten. Op de Dam hebben we de duiven goed gevoerd.
De terugreis verliep ook prima en we kwamen moe maar voldaan weer terug.
Bijzonder om dit samen te beleven en zo samen op te trekken.
Enkele quotes van de tieners:
“Ik vond vandaag echt top, vooral het laatste met de duiven. Er zaten er 3 op mijn
hoofd!”
“Ik vond het een hele gezellige dag in Amsterdam.”
“Ik vond het heel leuk!”
“Ik vond het erg leuk vandaag! Ik had het idee dat iedereen het wel naar zijn/haar
zin had ”
Petra Lip

ZEILWEEKEND 2020

O

p zaterdag 20 juni en zondag 21 juni 2020 organiseren wij ons eerste
zeilweekend voor alle jongeren van 15 t/m 20 jaar uit onze gemeente.
Vanuit Terherne (Friesland) zeilen we in vierpersoons boten over de
Terkaplesterpoelen en hopelijk ook een stuk over het Sneekermeer.
Als leiding gaan o.a. Margo Jonker en Ries Nieuwkoop mee en in Terherne
hebben wij de beschikking over een huisje, waar we kunnen overnachten. Ook in
de boten mag geslapen worden onder een dektent.
Alle 15 t/m 20 jarigen krijgen binnenkort een uitnodiging in de bus.
Chris Eekel.
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70STE WERKWEEK VOOR KERKMUZIEK

D

e Werkweek van 2020 wordt een feestelijke lustrum-editie en
wordt georganiseerd door de Stichting Lutherse Werkgroep
voor Kerkmuziek.
Deze vindt plaats van zondag 25 juli t/m vrijdag 1 augustus in
conferentiecentrum ‘Bovendonk’ in Hoeven.
Evenals afgelopen werkweek zullen midden in de week (op dinsdag)
zangers aanschuiven die zingen in een kleinkoor, al zijn de
deelnemers van dit kleinkoor overigens ook al vanaf zaterdag
welkom om met het grote koor de andere muziek in te studeren. Er
zullen enkele gezamenlijke repetities zijn, maar ook een aantal gescheiden
repetities van groot en kleinkoor. Voor de zangers die meezingen in het kleinkoor
en die bij onze groep niet bekend zijn, zullen in het voorjaar van 2020 stemtesten
worden afgenomen.
Aan het begin van de week zal worden meegewerkt aan de eredienst op zondag
26 juli in de kapel van Hoeven, het slotconcert zal op vrijdag 31 juli eveneens in
de kapel van Hoeven plaatsvinden. De muzikale leiding is weer in handen van
Hans Jansen en Els Hermanides. Vanwege de 70ste werkweek zal er veel
feestelijke kerkmuziek gezongen worden, puttend uit de zo rijke kerkmuzikale
Lutherse traditie zoals o.a. Hammerschmidt, Schütz, Mendelssohn, Brahms,
Pepping en Gorecki.
De deelnemersprijzen voor het grote koor (gehele week) zijn vastgesteld op € 625
voor een eenpersoonskamer en € 560 voor een tweepersoonskamer. Voor de
zangers die vanaf woensdag meezingen in het Kleinkoor € 330,(eenpersoonskamer) en € 300,- (tweepersoonskamer).Voor jongeren zonder
regulier inkomen € 300,- (hele week) en € 170,- (vanaf woensdag).
Meer informatie en aanmelden:
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl

JEUGDMUZIEKDAGEN – 21 T/M 23 MEI 2020
De Jeugdmuziekdagen zullen dit jaar worden gehouden in het
Hemelvaartsweekend van donderdag 21 mei t/m zaterdag 23 mei.
De nieuwe locatie is gelegen in het fraaie Zuid-Hollandse poldergebied:
Veldstudiecentrum Hei- en Boeicoop in de buurt van Lexmond.
Het zijn alweer de zesde Jeugdmuziekdagen na de doorstart in 2015.
De eerste ‘generatie’ kinderen heeft intussen de leeftijd bereikt, waarbij wat meer
uitdagender muziek kan worden gezongen. Het is altijd mooi om te zien hoe snel
kinderen zich ook muzikaal in korte tijd kunnen ontwikkelen!
Daarom zal er vanaf dit jaar worden gewerkt in twee groepen.
Het beloofd een beestachtig leuk weekend te worden, want het thema dit jaar is
“dieren in de bijbel”!
De deelnemersprijs bedraagt € 95,- en je kunt je aanmelden bij Pieta van Twist
pietavantwist hotmail com
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PAASKAARS 2020

D

e diaconie heeft dit jaar haar keus gemaakt voor een nieuwe Paaskaars.
We hebben gekozen voor model E: Lam Gods: (zie onderstaande foto uit
de catalogus van de NKF).
Ook dit jaar willen we u in de gelegenheid stellen een huispaaskaars te bestellen.
I.v.m. de verbouwing van het gemeentecentrum is het niet mogelijk de bestellijst
op de bekende manier aan te bieden. We willen dit daarom via de kerkmail en de
Flambouw doen.
Wilt u uw keus doormailen naar Jan Grisnich Telefonisch kan ook.
De deadline is 6 maart.
De prijzen zijn:
Lengte 60 cm / diam. 8 cm.: € 58,95
Lengte 40 cm / diam. 8 cm.: € 33,75
Lengte 30 cm / diam. 8 cm: € 27,Lengte 25cm / diam. 6 cm.: €20,50
Bijpassende metalen kandelaar met pen, schaalmodel zwart 11,5 cm: € 6,07
Idem 8 cm. (uitsluitend voor huispaaskaars 25 cm.): € 5,49
Klassieke houten kandelaars zijn ook te bestellen. Prijzen van 3 eikenhouten
modellen zijn: € 23,50 (17 cm.); € 35,- (35 cm.); € 60,- (46 cm.).

A
B
C
D
E
F
G
Er zijn dit jaar de volgende reliëfs te bestellen:
A: Hand van Noach: Een verwijzing naar de zondvloed met een nieuwe start voor
de wereld
B: Regenboog: Teken van het verbond tussen God en alle levende wezens
C: Vissen en broden: Verwijzing naar de vermenigvuldiging van 5 broden en 2
vissen
D: Chi-ro kruis: Klassiek model kruis in de vorm van P en X
E: Lam Gods en de 7 zegels (Openbaringen 25:5,6)
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F: Heilige Drie Eenheid
G: Vredesduif
Wilt u als volgt bestellen: wanneer u bijv. kiest voor model E, lengte 25 cm.:
E25, met bijhorende prijs, onder vermelding van aantal, naam, adres, telefoonnr.
en wijze van betaling. Medio maart, voorafgaand aan Pasen hopen we u dan
e.e.a. aan te kunnen bieden.

AMNESTY INTERNATIONAL

O

p 15 maart liggen er in onze kerk na de
dienst 3 Amnesty-brieven klaar om te
tekenen.

Turkije: studenten vervolgd voor Pride. Op 10 mei 2019 organiseerden studenten
op de campus van een technische universiteit in Ankara een Pride om hun
solidariteit te tonen met LHBTIs (lesbiennes, homo’s, bi’s, transgenders en
interseksuelen). De politie dreef de studenten uiteen met traangas en rubberen
kogels. Achttien studenten en een docent staan nu terecht voor onder meer
deelname aan een verboden bijeenkomst. Op 12 november startte hun
rechtszaak. In 2017 werden alle publieke bijeenkomsten in Ankara, waaronder
Prides, verboden. Het verbod werd in april 2019 opgeheven omdat het in strijd is
met de grondwet. Toch liet de universiteit vier dagen voor de Pride weten dat die
niet door mocht gaan. Toen studenten desondanks samenkwamen om de Pride te
vieren, schakelde de universiteit de politie in. De agenten gebruikten buitensporig
geweld. Meerdere mensen raakten gewond en er werden ten minste 22
arrestaties verricht.
Iran: Koerdische activist onder druk gezet voor ‘bekentenis’. 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.
China: executie dreigt voor Oeigoerse academicus. De Oeigoerse Tashpolat
Tiyip, academicus en directeur van de universiteit van Xinjiang, verdween in 2017.

18

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.
Schrijven helpt. Van de personen voor wie geschreven is, wordt 1 op de 3
mensen vrijgelaten of krijgt een betere behandeling.
Graag uw medewerking.
Everdien Sanderman

DIACONALE COLLECTES
Kerk in actie
Op zondag 1 maart zijn we te gast in de Oosterkerk. Het diaconale collectedoel
aldaar is bestemd voor Kerk in Actie. Het specifieke doel
zal aldaar worden afgekondigd.
Als kerk naar de mensen toe (KIA)
De diaconale collecte op zondag 8 maart is bestemd voor
het KIA project “Als kerk naar de mensen toe.” Voor mensen die (bijna) nooit in de
kerk komen is het lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen
we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen?
Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk
laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan.
Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en de
mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke

19

geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten,
maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt
startende pioniersplekken.

De diaconale collecte op zondag 15 maart is bestemd voor
de Kledingbank in Zwolle. Helaas zijn er veel mensen met
financiële problemen. Zelfs het tijdig kopen van kleding en
schoeisel is dan niet meer vanzelfsprekend. Dit is een van
de hoofdredenen waarom de Kledingbank in Zwolle er is. Op deze manier wil
deze organisatie een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in Zwolle.
Doel van de Kledingbank is de doelgroep voorzien van bruikbare kleding die men
gratis 1x in de maand uitdeelt. De kledingbank deelt gratis baby-, kleuter- en
volwassenenkleding uit.
De Kledingbank maakt gebruik van een aantal ruimten in het pand
Ruusbroeckstraat 205. Men is overigens nog steeds op zoek naar goede (schone)
kleding voor volwassenen. Vóór het pand staat een kledingcontainer (aan de
voorzijde van de weg aan de linkerkant naast het kleine gebouwtje). Hier kunt u
de kleding deponeren. Ook (nog goede) schoenen zijn welkom.

De collecte op 22 maart staat in het teken
van jongeren. De opbrengst van de
diaconale collecte is bestemd voor de
Stichting Jongeren op Kamp (SJOK). Het
doel van deze stichting is om betaalbare
vakantieweken te organiseren voor lichamelijk gehandicapte jongeren. Om dit te
bewerkstelligen werkt Sjok uitsluitend met vrijwilligers die deze jongeren
begeleiden. Sjok maakt geen onderscheid wat betreft aard van de handicap. Ook
het begrip jongeren heeft een ruime interpretatie.
De Bres
Op zondag 29 maart collecteert de diaconie voor
inloophuis De Bres in Zwolle.
Dit inloophuis nabij het centrum van Zwolle, is een
project van diverse Zwolse kerken. De Bres draait geheel op vrijwilligers.
Voor de behuizing en vaste lasten, en andere kosten is de Bres afhankelijk van
financiële hulp van verschillende sponsors.
Orgelfonds
De 2e collecte op 29 maart is bestemd voor het Orgelfonds.
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DE SCHRIFT, GODS ENIGE BOEK

G

ehoor gevend aan het adagium: actie =reactie bij dezen een paar
opmerkingen naar aanleiding van de mooie bijdrage van Eddy Weeda over
de Natuur, Gods tweede boek. (Zie Flambouw februari)
Als de voormalige Augustijner monnik Luther het op dit punt met Augustinus eens
geweest zou zijn, dan zou hij beslist naast het Sola Scriptura ook ruimte hebben
gegeven aan Sola Natura. Bij mijn weten is dat niet het geval.
Volgens mij was het in de problematiek betreffende de homofilie prof. Rothuizen
die terecht stelde : wij weten meer dan Paulus ! Zo denk ik ook dat wij meer
weten dan Augustinus en waag ik de stelling, dat er géén Boek der Natuur is dat
wij kunnen lezen om tot kennis van God te komen, laat staan tot Christelijk
geloven in de NAAM, die over ons is uitgeroepen.
De “Natuur” vervult ons enerzijds met grote bewondering en verwondering,
anderzijds met totale verbijstering en vertwijfeling . Wat de natuur U geeft is
volmaakt? Ammehoela ! Wijzelf zijn naar lichaam en geest voor de volle 100%
“natuur” ( en dus ook niet volmaakt) en wij hebben de Verlichting met Heilige
Geest nodig om tot erkenning van “de Waarheid” te komen om “de Weg” te willen
bewandelen , die tot “hét Leven” leidt. Uw Woord is dé lamp voor mijn voet en hét
licht op mijn pad !
Wie “God” zegt, heeft het over vertrouwen , je in Jezus de Christus toevertrouwen
aan de Verborgene, die in Hem, bij ons ís.
Peter Hammingh

DE KRACHT VAN EEN LIED

N

aarmate de protestantse kerken ruimdenkender zijn geworden, hebben ook
heiligen meer ruimte teruggekregen. Zo zingen we sinds de verschijning
van het vorige Liedboek voor de Kerken het lied ‘Voor alle heiligen in de
heerlijkheid’ (tegenwoordig Lied 727). De kunstige melodie heeft beeldende
kracht. Het is een wandellied met een tegendraads karakter: elk van de vier regels
begint een tel eerder dan de vorige. Een taak van heiligen is om belangrijke
stappen net wat eerder te zetten dan anderen.
Een christelijke agnost
De melodie van Lied 727 is van de Engelse componist Ralph Vaughan Williams.
Het nieuwste liedboek is verrijkt met nog twee liederen waarvoor hij de wijs heeft
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geschreven: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (416) en ‘Heilige liefdeskracht’
(673). Hij was zoon van een dominee en familie van Charles Darwin, die ooit ook
voor dominee had gestudeerd. Zelf werd Vaughan Williams net als Darwin agnost,
letterlijk: onwetende (inzake God). Een van zijn symfonieën draagt de niet erg
romantische titel ‘Antarctica’, wat illustreert dat hij volop in de 20ste eeuw stond.
Tegelijk componeerde hij uit volle overtuiging kerkmuziek. Hij had meer dan één
pijl op zijn boog, en de christelijke traditie vormde blijkbaar geen knellende band.
Zijn bekendste werk is ‘The lark ascending’, de leeuwerik in het opstijgen,
inmiddels een van de beroemdste vogels uit de muziekgeschiedenis. Waar denk
je aan als je het gezang hoort van een veldleeuwerik die opstijgt naar het
hemelgewelf? De gedachten zijn vrij … Het is niet verplicht daarbij aan Gods
domein te denken, maar evenmin is het verboden. God is niet afhankelijk van de
ideeën die we over hem of haar hebben.
Een buitenkerkelijke psalmberijmer
Een van de grootste dichters in het Nederlandse taalgebied is Martinus Nijhoff.
Hoewel hij al in 1953 stierf, nog maar 58 jaar oud, klinken en ‘voelen’ zijn
gedichten opvallend modern. Nijhoffs moeder was een zoekende in geloofszaken,
een tijdlang heilssoldate, later katholiek. Zelf bewaarde Martinus afstand tot de
kerken, maar hij bewaarde ook de liederen die zijn moeder voor hem zong. Een
van zijn bekendste versregels luidt: ‘en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren’.
Tegen het eind van zijn leven kregen godsdienstige thema’s een belangrijke
plaats in Nijhoffs werk, tot verbazing of ontstemming van sommige collega’s in de
letteren. Zijn laatste project was de nieuwe psalmberijming, waartoe hij zich door
de theoloog K.H. Miskotte had laten overhalen. Verder dan zeven psalmen is hij
niet gekomen. Een daarvan is Psalm 150, waarin de volgende regels voorkomen:
“Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen”
Was dat geen ketterij? Werd de afstand tussen schepsel en Schepper zo niet te
klein? Wie gaf nu eigenlijk de maat aan? Enfin, een gereformeerde theoloog viel
over deze regels en toen de nieuwe psalmbundel een aantal jaren na Nijhoffs
dood werd ingevoerd, had de afsluitende psalm een andere berijming gekregen.
Nog weer later waren de bakens verzet en werd Nijhoffs versie alsnog ingevoerd.
Dichterlijke bezieling tegenover theologische correctheid … Ik voel toch veel voor
God die zich niet te hoog acht om onze muziekinstrumenten tot klinken te
brengen.
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Zingen tegen de verharding
Het Woord moet hoog worden gehouden, maar er is niets op tegen als het boven
ons uit vliegt en mensen in dienst neemt van wie je het misschien niet zou
verwachten. Vrije vogels als dichters en muzikanten kunnen het aan nieuwe
vleugels helpen, vooral als ze het samen doen.
De geschiedenis leert dat geen enkele religie immuun is voor het gif van de
verharding. Daartegen is het lied een wonderbaarlijk tegengif, zoals Luther al wist.
Zolang het zingen niet verstomt, is er hoop voor de wereld.
Eddy Weeda

DIENSTEN GROTE KERK

M

ichaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk Zwolle
Aanvang: 17.00 uur
Thema: In de Veertigdagentijd, te beginnen op 1 maart,
worden de introïtusantifonen voor de verschillende zondagen als uitgangspunt
voor de vieringen genomen. Zie Liedboek 535

1 maart Michaëlsviering Taizé
8 maart Michaëlsviering, liturg ds. Mariska van Beusichem
15 maart Michaëlsviering Vesper, liturgen Christa van Stappen en Robert Kanning
22 maart Michaëlsviering m.m.v. Cantorij ,liturg ds. Iemke Epema
29 maart Michaëlsviering liturg ds. Nelleke Eygenraam
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FLAMBOUW APRIL 2020
Kopijdatum:

17 maart

Verschijning:

29 maart

AGENDA
Alle bijeenkomsten zijn (vanaf 15 maart) 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
1 maart
Tijdens
kerkdienst
3 maart
20.00 u
4 maart
19.30 u
4 maart
17.30 u
7 maart
09.15 u
10 maart
13.30
10 maart
20.00 u
11 maart
09.30 u
15 maart
17 maart
20.00 u
18 maart
20.00 –
21.30 u
19 maart
17.30 u
24 maart
20.00 u
25 maart
14.00 u
27-29
maart
31 maart
20.00 u

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

Kerkwijzer
Lectio Divina
Kerkenraadsvergadering
Theologisch eetcafe
Wandelen door Luthers Amsterdam
Het Verhaal gaat, Oosterkerk
Lectio Divina
Als vrouwen aan het woord komen, Oosterkerk
Catechese Onder de zwaan
Lectio Divina
Geloof en levenskunst
Zwaan schuif aan
Lectio Divina
Seniorenmiddag
Kloosterweekeinde
Lectio Divina
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CONTACT
Kerk

Adres
E-mail
Website
Facebook
ING Bank
Triodos Bank
Predikant

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

Collectebonnen

: Collectebonnen kunt u na de dienst kopen bij
Mw. J. Wildeman - Dekker, R. Kanning en J.M. Nauta
De Flambouw verschijnt 11x per jaar en kost € 15,00 per jaar, maar is gratis
voor leden die aan Kerkbalans bijdragen. De Flambouw is ook online te lezen
via onze site: www.elkz.nl . Hier vindt u tevens ons privacyreglement.

Redactie : Mw. Ch. van Dam en H. Konings,
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.

