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Verantwoording 
Dit jaarverslag geeft een beeld van het gemeenteleven in 2019.  
De onderwerpen zijn gerangschikt naar de pijlers van ons beleidsplan: 
vieren, dienen, leren en ontmoeten. 
 
Colofon 
Aan dit jaarverslag, dat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
verschijnt, is meegeschreven door een aantal gemeenteleden.  
De eindredactie berustte bij Elly van der Spek, secretaris.  
 
Afbeelding omslag:  Lutherroos 



Jaarverslag 2019  ELG Zwolle 3 

 

Inhoudsopgave 
 
Woord vooraf ................................................................................................................................. 4 

Staat der gemeente ........................................................................................................................ 5 

VIEREN ........................................................................................................................................ 6 

Erediensten .................................................................................................................................... 6 

In Memoriam .................................................................................................................................. 8 

Kerk-op-schoot-vieringen ............................................................................................................... 9 

Kindernevendienst ......................................................................................................................... 9 

Lectoren ........................................................................................................................................ 11 

Oecumene .................................................................................................................................... 11 

LEREN........................................................................................................................................ 12 

Als vrouwen aan het woord komen ............................................................................................. 12 

Gaan als een zwaan ...................................................................................................................... 12 

Kerkwijzer ..................................................................................................................................... 13 

Lectio Divina ................................................................................................................................. 13 

Leerhuis ........................................................................................................................................ 13 

Leren van Luther .......................................................................................................................... 14 

Project ‘Wat vertellen de getallen’ .............................................................................................. 15 

DIENEN ..................................................................................................................................... 16 

Auto-ophaaldienst ........................................................................................................................ 16 

Bloemendienst ............................................................................................................................. 16 

Cantorij ......................................................................................................................................... 17 

CD-dienst ...................................................................................................................................... 17 

Diaconie ........................................................................................................................................ 18 

Flambouw ..................................................................................................................................... 21 

Gaandeweg ................................................................................................................................... 21 

Kerkenraad ................................................................................................................................... 22 

Kosters en koffiedienst ................................................................................................................. 24 

Kunst aan de wand ....................................................................................................................... 24 

Oppasdienst.................................................................................................................................. 25 

Ouderenbezoekgroep .................................................................................................................. 25 

ONTMOETEN ............................................................................................................................ 27 

Excursies ....................................................................................................................................... 27 

Gebouwen .................................................................................................................................... 28 

Maaltijdgroep Zwaan Schuif Aan ................................................................................................. 30 

Website ........................................................................................................................................ 30 

Zwanenpad – Meditatief wandelen ............................................................................................. 31 

OVERIG ..................................................................................................................................... 32 

Wereldwinkelverkoop .................................................................................................................. 32 

Stichting Interkerkelijk Studentenpastoraat Hoger Onderwijs Zwolle ........................................ 32 

Gemeenteleden en functies/taken .............................................................................................. 33 

FINANCIEEL ............................................................................................................................... 36 

Jaarrekening 2019 Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle ....................................................... 36 

Jaarrekening 2019 Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle ........................................ 40 

 

 
 



Jaarverslag 2019  ELG Zwolle 4 

Woord vooraf  

 

“Je ziet het pas als je het door hebt” is een uitspraak van de iconische 
Johan Cruijff. Dat dit ook op onze gemeente van toepassing is, hebben 
we in het afgelopen jaar gemerkt.  
Toen op de jaarlijkse gemeenteavond in april 2019 het financiële 
jaarverslag werd gepresenteerd met het bericht dat er een structureel 
begrotingstekort dreigde en een voorstel om de formatie van de 
predikant te verminderen, riep dat bij velen van u terecht veel emoties 
op. Met mondelinge en schriftelijke informatie over dit taaie 
onderwerp door de loop van het jaar hebben we gelukkig gemerkt dat 
u steeds meer betrokken bent geraakt bij dit onderwerp en in de 
oplossing hebt mee willen denken. De pijler ontmoeten bleek hierbij 
van wezenlijk belang.   
Op het gebied van leren was er meer dan catechese en het Leren van 
Luther. Met een groep van 20 personen, onder wie veel 
gemeenteleden, werd er een in meerdere opzichten verrijkende 
Lutherreis gemaakt, begeleid door ds. Hans Mudde.  
In de erediensten en in de speciale bijeenkomsten voor ouderen 
hebben we op verschillende wijze invulling gegeven aan vieren.  
Onder de noemer dienen hebben we ons in 2019 verder ingezet voor 
het diaconale project Versterk de kerk in het Midden-Oosten.  
Dichterbij huis schetsten we in 2019 de contouren van de aanpak van 
de renovatie van het gemeentecentrum. De stuurgroep renovatie heeft 
heel concrete stappen gezet om de verbouwing begin 2020 te kunnen 
laten starten.  
 
We zien hoe groot de betrokkenheid is bij uitvoering en aanpak van 
zoveel verschillende onderwerpen die ons gemeentezijn vormgeven. 
Deze inzet van alle vrijwilligers en de extra financiële inspanningen die 
zijn gedaan geven vertrouwen voor de toekomst. 
Als gezegende mensen mogen wij blijven vieren, leren, dienen en 
elkaar ontmoeten. 
 
Truus Mulder, voorzitter kerkenraad 
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Staat der gemeente 

 

Eind 2019 telde de Evangelisch-Lutherse gemeente in Zwolle 438 leden. 
  

Mutaties in 2019: 
Nieuw ingeschreven:  22  
(9 belijdende leden, 13 doopleden) 
 
Uitgeschreven/vertrokken naar elders: 13  
(7 belijdende leden, 6 doopleden)  
 
Overleden: 7 
 
 
Samenstelling van de gemeente per 31 december 2019: 
Belijdende leden:  205 
Doopleden:  205 
Gastleden: 4 
Vrienden: 17 
Niet-gedoopten: 7 
 
 
De mutaties worden zo nauwkeurig mogelijk bijgehouden door 
Chica van Dam en Cor Noorda. 
Desondanks blijven er verschillen met de telling vanuit het 
register van de landelijke ledenregistratie. 
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VIEREN 

Erediensten 

Iedere zondag vinden er in ons kerkgebouw vieringen plaats. Het is een 
van de kernen van ons gemeentezijn. Je kunt zeggen, dat iedere viering 
bijzonder is: steeds weer een nieuw Woord gelezen voor ieder mens. 
En altijd zorgvuldige muziek, passende liederen en ruimte voor ieder 
mens, groot of klein. 
Soms springen er vieringen uit, vanwege bijzondere aandacht, 
organisatie, of muzikaliteit. In de viering op 13 januari werden Truus 
Mulder en Jan Nauta bevestigd in het ambt van respectievelijk 
voorzitter van de kerkenraad en lid van de diaconie. Zij kwamen in de 
plaats van Gerrit Bril en Marga Konings van wie we die zondag afscheid 
namen, samen met jeugdouderling Saskia Post. 
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Het project ‘Wat vertellen de getallen’, dat naar aanleiding van het 40-
jarig bestaan van de cantorij was opgezet, werd afgesloten met een 
viering waar het enthousiasme en de muzikale inzet enorm was.  
 
De vieringen in de Stille Week en met Pasen werden zoals in 
voorgaande jaren ingevuld met inzet van gemeenteleden (vespers) en 
met prachtige muziek door de organist, cantorij en diverse andere 
musici. 
In juli hebben we drie zondagen gevierd, waarin Luther-liederen 
centraal stonden. De organist heeft mooie orgelstukken uitgevoerd en 
in de vieringen werden de liederen in muzikaal en inhoudelijk opzicht 
in hun kracht gezet.  
De viering op de gemeentezondag aan het begin van het nieuwe 
seizoen werd ingevuld rond het thema van het nieuwe seizoen ‘Een 
goed verhaal’, met na de viering ruimte voor ontmoeting, verschillende 
activiteiten en een gezamenlijke lunch. 
De oogstviering in november was een muzikaal hoogtepunt, met 
medewerking van vele jonge en oudere gemeenteleden.  
Bijzonder is dat er dit jaar twee huwelijksjubilea met vieringen 
plaatsvonden. In oktober het 40-jarig huwelijksjubileum van Janet Olij 
en Albert van Houwelingen en in december het 60-jarig 
huwelijksjubileum van het echtpaar Bergsma.  
 
Onze predikant, ds. Margo Jonker, ging in het afgelopen jaar voor in 34 
vieringen. Eénmaal werkte zij hierin samen met ds. Rinus van Warven, 
in de gemeenschappelijke viering met de ELG Kampen in Kampen.  
In de overige vieringen waren er de volgende gastvoorgangers (tussen 
haakjes het aantal diensten waarin zij voorgingen): 
P. Akerboom-Roelofs (1), N. van den Briel (1), L.J. van den Brom (1), 
T.K. van Dam (3), M. Diepenbroek (1), N. Eygenraam (1), S. Gradl (1),  
H. Günther-van Dijk (2),  H. Günther (2), M.B. Nieuwkoop (3), M. 
Overbosch-Mielke (1), G. Schutte (1), W. Tinga (2), N. Vlaming (1),  
L. Vos (1), J. Woltinge (1) en B. Zitman (1). 
 
Het gemiddeld aantal bezoekers in de zondagse erediensten bedroeg 
95 (2018: 99), waaronder gemiddeld 16 (2018: 17) kinderen. 
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Avondmaal 
In 2019 vierden we elf maal het Heilig Avondmaal in de eredienst. Dit 
gebeurde tijdens de hoge feesten van Pasen, Pinksteren en Kerst en 
verder op Witte Donderdag en Eeuwigheidszondag en in zes ‘reguliere’ 
vieringen. 
 
Doop 
Op 10 november was er een bijzondere doopviering, waarin de drie 
kinderen van Wieteke en Geert Klijnstra zijn gedoopt: Roos, Bram en 
Guus. Hun namen voluit genoemd bij het doopwater – levend water. 
Wat een bijzonder feest! 
‘O Heer, bevestig ons bestaan – noem ons bij onze naam’  
 
In Memoriam 
Op zondag 24 november vierden we Eeuwigheidszondag met het Heilig 
Avondmaal. Op deze zondag hebben we de namen genoemd van hen 
die vanuit het midden van onze gemeente zijn overleden: 
 

Hendrika Knol  
geboren op 27 september 1930,  gestorven op 5 december 2018,  
 
Albert Reurekas  
geboren op 21 juli 1930, gestorven op 4 januari 2019 
 
Coenraad Michel  
geboren op 17 mei 1937, gestorven op 21 februari 2019 
 
Klarisa Guusta Scholten-Gravendijk 
geboren op 11 juni 1937, gestorven op 19 maart 2019.  
 
Gerrit Kiffers 
Geboren op 11 juni 1928, gestorven op 9 april 2019 
 
Pieta van der Windt 
Geboren op 15 maart 1937, gestorven op 28 mei 2019 
 
Johanna Hermina Aleida Dragt- Meuleman  
geboren op 6 december 1928, gestorven op 12 juli 2019  
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Hendrik Leendert Cornelis Jense  
Geboren op 23 september 1930, gestorven op 26 juli 2019 
 
Greetje Vermeulen- van Rijswijk 
geboren op 26 augustus 1934, gestorven op 15 augustus 2019 
 
Johanna Everdina van der Veer – Barrink  
geboren op 19 mei 1924, gestorven op 29 oktober 2019 
 
‘Koester, o God, de namen die wij hier gedenken’ 
 
Kerk-op-schoot-vieringen 
In het voorjaar en najaar van 2019 werden er voor de kinderen van 0-5 
jaar ‘kerk op schoot-vieringen’ gehouden, waarin baby’s, peuters en 
kleuters en hun (groot)ouders een Bijbelverhaal beleefden met alle 
zintuigen. De vieringen vonden afwisselend plaats tijdens de dienst in 
het gemeentecentrum of na de dienst in de kerkzaal. Bij de praktische 
uitvoering waren naast de kinderen en Dominee Beer, ook Margo 
Jonker en Corrine Venhuis betrokken. Thema’s dit jaar waren 
‘Abraham’ en ‘het kerstverhaal”. Met liedjes op bekende 
peutermelodieën en belevingsgerichte activiteiten was het voor de 
kinderen en hun (groot)ouders wederom een bijzondere ervaring.  
  

Kindernevendienst 
De leiding van de kindernevendienst, bestaande uit een groep van 10 
gemeenteleden, vertelde de kinderen elke zondag een verhaal uit de 
Bijbel, waarna erover gepraat werd en een activiteit werd gedaan. 
Het afgelopen jaar is elke zondag gewerkt met twee groepen: de groep 
jongste kinderen van groep 1 t/m 4 en de oudste groep met kinderen 
van groep 5 t/m 8. Voor de kinderpaaskaars werd een lantaarn 
geïntroduceerd. 
 
In de maand februari werd er aangesloten bij de projectmaand ‘Wat 
vertellen de getallen?’ Op 6 zondagen zijn er Bijbelverhalen verteld 
met betekenisvolle getallen. Met posters en dobbelstenen werd dit 
zichtbaar gemaakt in de kerk. 
Tijdens de veertigdagentijd en in de adventsperiode werd er gewerkt 
met de projecten uit Kind Op Zondag. Een aantal ouders was bij deze 
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projecten in de voorbereiding en uitvoering betrokken. In de 
veertigdagentijd hebben we een tuintje gemaakt in de kerk en 
verzorgd. 
Met kinderen en ouders zijn er voor de viering op 14 april 
Palmpasenstokken gemaakt en voor de viering op 10 november 
lantaarns voor Sint-Maarten. 
 

 
 
In april hebben we als leiding van de kindernevendienst een 
bezinningsdag georganiseerd over hoe we als leiding in het geloof 
staan. In mei vond het jeugdweekend plaats, waaraan 20 kinderen in 
de leeftijd van 7-14 jaar deelnamen. Het thema was ‘vissen in het bos’.  
In de zomervakantie zijn we met een groep doorgegaan met de 
kindernevendienst. 
Met het jaarlijkse kindernevendienstuitje gingen we naar de 
bowlingbaan na een lunch bij de speeltuin en in de kerk. Er gingen ruim 
20 kinderen mee. 
In september zijn er drie kinderen ‘overgevlogen’ naar de catechisatie: 
Josianne, Dominiek en Lente. Bij het verhaal van David en Goliath 
kregen ze een tas, een boek en een ingewikkelde knoop mee om de 
toekomst vol hoop tegemoet te gaan. 
 
Bij het thema van Advent “Geef licht!” kwam verteller Micha elke 
adventszondag in de kerk om over zijn visioenen te vertellen. Kleurrijke 
“raamschilderingen” in de kerk illustreerden de verhalen. We zongen 
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steeds lied 461: Wij wachten op de Koning.  
In de viering op Kerstavond namen Micha, de verteller en een 
poppenkastspel ons mee in de boodschap hoe we een licht voor 
anderen kunnen zijn.  
 
De kinderen werden betrokken bij de vieringen door de kaarsen aan te 
steken, te collecteren, voorbeden aan te dragen en collectegeld te 
tellen. 
 
Lectoren 
Volgens een rooster werd in elke zondagse viering door een vaste 
groep van zes gemeenteleden de eerste schriftlezing uit het Oude 
Testament gelezen.  
 
Oecumene 
In de Lutherse Kerk zijn er verschillende oecumenische activiteiten, 
waaronder twee jaarlijks terugkerende oecumenische vieringen.  
Op zondag 20 januari was in de Oosterkerk de viering, die altijd aan het 
begin van de week van gebed voor de eenheid van de christenen wordt 
georganiseerd in het verband van de katholieke kerk - de Thomas à 
Kempisparochie - en de Protestantse Kerk – Oosterkerk - en de 
Lutherse Kerk.  
De tweede viering was in september, op de eerste zondag in de 
Vredesweek, in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek: een gezamenlijke 
viering van de Basisgemeente, de Doopsgezinde Gemeente, de 
Remonstrantse Gemeente, de Oosterkerk, de Thomas à 
Kempisparochie en de Lutherse Kerk. Na deze viering was er een 
workshop ‘Vredesdansen’ op het plein achter de Lutherse kerk.  
SLAG, Samen Leven Anders Geloven, organiseerde op 6 januari de 
jaarlijkse interreligieuze vredesviering in de Uluh Moskee, met als 
thema ‘Pelgrimage’. In deze viering zoeken de islam, het jodendom en 
het christendom elkaar op. 
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LEREN 
 

Als vrouwen aan het woord komen 
De oecumenische gespreksgroep ‘Als vrouwen aan het woord komen’, 
die elke 2e woensdagochtend van oktober t/m april in het 
Gemeentecentrum bij elkaar komt, is in 2019 zeven maal 
bijeengekomen. De inleiders waren – in afwisseling – naast onze 
predikant Margo Jonker: Nelleke Eygenraam (Protestantse Gemeente 
Zwolle), Louisa Vos (Luthers predikant Zutphen) en Lieke van Houte 
(Protestantse Gemeente Laag Zuthem/Heino).  
Tot oktober 2019 was Liesbeth Schuring uit Dalfsen contactpersoon. In 
oktober heeft zij de coördinatie overgedragen aan Klaske Houweling en 
Gebca Velema, beiden uit Zwolle. 
De groep deelnemers die uit alle wijken van Zwolle komen telde in het 
verslagjaar 58 vrouwen. De opkomst is steeds ongeveer 30 personen. 
Tijdens de bijeenkomsten van januari t/m april stond een prikkelende 
liedtekst centraal bij het seizoensthema: ‘De vruchten van de Geest’. 
Aan de hand van gespreksvragen, beelden, film, muziek, poëzie of 
proza kwamen we tot verdere uitwerking en verdieping.  
Vanaf oktober t/m december (seizoen 2019-2020) is gewerkt met het 
thema ‘De zeven hoofdzonden’. 
In april gaf Ensemble Drie o.l.v. Karin Vrieling ter afsluiting van het 
seizoen weer een prachtig klein concert in de kerkzaal.  
De bijdrage die van de deelnemers werd gevraagd was t/m april 2019  
€ 3,50 p.p. per keer; in oktober werd dat € 4,00.  
In januari is een tussentijdse afdracht van € 300 per bank gedaan aan 
de kerkrentmeester van de ELGZ voor het seizoen 2018-2019. Eind 
april werd nog een bedrag van € 120,62 overgemaakt. In december is 
nogmaals € 300 overgemaakt als tussentijdse afdracht. 
Het seizoen 2019-2020 is gestart met € 285 in kas voor verwachte 
uitgaven voor het concert, presentje pastores en programbijdrage.  
Er is een potje Lief & Leed van € 45.                                   
 
Gaan als een zwaan 
Tienergroep ‘Gaan als een zwaan’ is een catechesegroep voor tieners 
van 12 t/m 16 jaar. De groep van 6 tieners komt één keer per maand 
tijdens de kerkdienst bij elkaar. In september is er op de 
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gemeentezondag gestart met een buitenactiviteit: ‘suppen in de 
stadsgracht’.  
De tieners kwamen op wisselende locaties bij elkaar, bijv. in de keuken 
van de pastorie of in espressobar Maling in de stad. Er is gesproken 
over Abraham, Isaak en Jacob en over het kwaad (en de hoop) in de 
wereld. 
In 2019 zijn de bijeenkomsten georganiseerd door Richard van Burken, 
Ries Nieuwkoop en Beitske de Jager.  
 
Kerkwijzer 
Kerkwijzer voor jongeren van 10-12 jaar werd in september 2019 weer 
opgestart en geleid door Bert Schaak en Petra Lip. Met ongeveer 8 
tieners hebben we ons gebogen over vragen als: Welke functies zijn er 
in de kerk? Hoe is de kerkgeschiedenis? Wat zie je allemaal in de kerk 
en wat betekent dit? Kerkwijzer wordt een keer in de maand tijdens de 
kerkdienst georganiseerd. 
 
Lectio Divina 
In 2019 hebben we door het jaar heen 10 avonden met Lectio Divina 
georganiseerd. De opkomst verschilde van twee tot zes 
gemeenteleden. Maar elke keer was het waardevol om een Bijbeltekst 
op een meditatieve en persoonlijke manier te benaderen. De bijbel 
ging open terwijl we om de paaskaars zaten en het geheel werd 
afgesloten met een vast avondgebed.  
 
Leerhuis 
In 2019 zijn er vier blokken van vier avonden leerhuis georganiseerd, 
waar de lezingen zijn besproken die op het leesrooster stonden voor de 
aankomende zondag. De bijeenkomsten werden in 2019 ingeleid door 
verschillende predikanten en zijn met gemiddeld twaalf deelnemers 
goed bezocht. Een groot deel van de deelnemers is lid of vriend van de 
Lutherse gemeente. Maar ook meerdere mensen uit andere PKN-
kerken in Zwolle bezochten de leerhuisavonden. 
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Leren van Luther 

Dit landelijke leerhuis is al vele jaren actief. In het seizoen 2018-2019 
lazen we teksten van Luther, ingeleid door predikanten uit de Lutherse 
Kerk. Aan dit leerhuis deden in Zwolle 21 mensen mee. Het geheel 
werd afgesloten met het samen bekijken van de film ‘Nicolaikirche’, 
over de Wende in de stad Leipzig.  
Vanaf september 2019 stond Leren van Luther in het teken van Luther 
en Bonhoeffer. In het najaar hebben 26 mensen zich ingeschreven voor 
de cursus die doorloopt tot in het voorjaar van 2020. 
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Project ‘Wat vertellen de getallen’ 
Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de cantorij hebben we in 
2019 heel wat getallen onder de loep genomen.  
Zeker ook de mooie meditatie in de Flambouw van Eddy Weeda over 
zijn beleving van de getallen is hierbij te noemen. Er zijn vier avonden 
georganiseerd, waarop sprekers waren uitgenodigd om vanuit 
verschillende invalshoeken naar het getal te kijken.  
Ds. Andreas Wöhle sprak over hoe de kerkt telt naar de heel concrete 
toekomst toe. De lezing van ds. Jaap Jonkmans behandelde getallen in 
de Bijbel. Musicus Kees van Houten hield een inspirerende lezing over 
Bach en het getal en prof. dr. Hans Martin Kirn leerde ons over Luthers 
theologie in beelden.  
De avonden werden bezocht door gemeenteleden, maar ook door 
geïnteresseerden van buiten de gemeente. 
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DIENEN 

 
Auto-ophaaldienst 
Voor de auto-ophaaldienst reden er regelmatig één of twee auto’s om 
kerkgangers op te halen, die niet in staat waren zelfstandig de 
kerkdienst te bezoeken. Hiervoor werd halfjaarlijks een rooster 
gemaakt door Wim Kliffen. Dankzij de inzet van een vaste groep 
chauffeurs kon aan de vraag worden voldaan.  
 
Bloemendienst 
Ook dit jaar hebben Petra Lip, Marjan Reus, Janke Geertsma en Saskia 
Post weer gezorgd voor bloemen op het altaar en op de Godskiste.  
De bloemen werden na de dienst als groet (bijvoorbeeld aan oudere 
leden die vanwege hun hoge leeftijd niet meer naar de kerk kunnen 
komen), als felicitatie (bij een ‘kroonjaar’ vanaf 75 jaar en vanaf 90 
ieder jaar) of als bemoediging doorgegeven aan leden binnen onze 
gemeente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit de gemeente wordt wekelijks over de bestemming meegedacht 
en volgens een rooster worden de bloemen bij de leden bezorgd.  
In bijzondere vieringen is symbolische bloemschikking toegepast.  
Bij de oogstdienst heeft Bertie Pauw weer geholpen met de 
versieringen in de kerk. De bloemen in de bloembakken buiten bij de 
achteringang van de kerk werden ook met de nodige aandacht 
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verzorgd. De aankopen werden uit het Jaap Meijer Bloemenfonds 
betaald. Aan het einde van het jaar heeft Petra Lip haar taak als 
bloemenmeisje neergelegd. Heleen Veldboom heeft zich in haar plaats 
bij de bloemenmeisjes gevoegd. 
 

Cantorij 
De cantorij begon het jaar 2019 waar ze het jaar daarvoor gebleven 
was: met het vieren van haar veertigjarig jubileum. Op 6 januari was na 
de viering daarom een concert waarin oude en nieuwe kerkmuziek 
klonk. Een tegenvaller was, dat Gea Hoven daarna door een 
ongelukkige val een tijd aan huis gebonden was. Haar taak als cantor 
werd op inspirerende wijze tijdelijk overgenomen door Toon Hagen. 
Onder zijn leiding zong de cantorij op 3 maart het feestelijke 
dubbelkorige ‘Singet dem Herrn’ van Johann Pachelbel. Kort daarna kon 
Gea haar werk gelukkig weer hervatten.  
Op 26 augustus sloten de zangers het jubileumjaar af met een zomerse 
maaltijd in het Gemeentecentrum. 
In totaal werkten de leden van de cantorij in 2019 twintig maal mee 
aan een dienst. Op hoogtijdagen en vieringen door het jaar zong de 
cantorij elf maal. Een aantal malen werd samen gemusiceerd met leden 
uit de gemeente. Ook gaf de cantorij in september acte de présence bij 
een viering in Isala waarin ds. Maren Overbosch voorging. Vier maal 
werd in wisselende grootte en op diverse wijzen meegewerkt aan een 
rouwdienst. Ten slotte verzorgde een deel van de cantorij vier maal een 
kleinere bijdrage aan een viering.  
Zo kijken de inmiddels 24 cantorijleden terug op een geslaagd jubileum 
en een levendig jaar. Volgens Luther bestaat er een hecht verband 
tussen geloven en zingen. Wie gelooft, moet ervan zingen. Door middel 
van het Lied functioneert het Woord in het midden van de gemeente. 
De lutherse cantorij vertrouwt nog jarenlang haar bijdrage in deze zin 
te kunnen leveren! 
 

CD-dienst 
Van de cd’s die wekelijks van de diensten worden gemaakt door 
Hermen Jan Jansen is in 2019 door 2 gemeenteleden gebruik gemaakt. 
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Diaconie 
Het afgelopen jaar kon worden begonnen met een inmiddels goed 
ingewerkt team. Met het vertrek van Marga Konings was er een 
vacature die onverwacht snel kon worden ingevuld. De diaconie is 
verheugd dat Jan Nauta bereid is gevonden 
om de opengevallen plaats in te nemen. Zijn 
bevestiging in de viering op 6 januari 2019 
maakt het diaconale team weer compleet.  
Marga Konings is drie termijnen lang met 
grote inzet diaken geweest. Daarnaast was 
ze, lang voordat ze deel uitmaakte van de 
diaconie, werkzaam als pastoraal assistent. 
We zijn haar dankbaar voor de aandacht die 
ze kon en wilde geven. Marga heeft aangegeven ook deze taak te 
willen beëindigen.   
 
Taken en bezetting 
Nadat Jan Nauta begin 2019 is bevestigd als diaken, is de diaconie als 
volgt samengesteld: Jan Grisnich (voorzitter); Mirjam Heerema 
(secretaris); Jan Pijnaker (penningmeester); Jan Nauta (algemene 
taken).   
Daarnaast hebben we onze actief betrokken notulist, Gerda 
Companjen. Zij neemt ook deel aan de werkgroep ten behoeve van het 
diaconale project.  
Berend Tiesinga assisteert de penningmeester met het aanleveren en 
zorgvuldig controleren van de cijfers. Hij werkt daarbij nauw samen 
met zowel de penningmeester als de kerkrentmeester. 
Halverwege het jaar moesten Jan Grisnich en Mirjam Heerema zich om 
gezondheidsredenen een aantal maanden terugtrekken. Medio 
september kon Jan zijn taken weer oppakken. Mirjam vond het beter 
om definitief te stoppen. Uiteraard respecteren we haar besluit. Zij zal 
in januari 2020 afscheid nemen. We gaan haar missen als een 
gemotiveerde diaken, die zich ook met veel energie in heeft gezet voor 
het diaconale project. De diaconie is op zoek gegaan naar een opvolger 
voor Mirjam.  
Door een en ander is er onverwacht een andere dynamiek ontstaan 
binnen de diaconie. Er is geschoven met taken en creatief en 
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welwillend geïmproviseerd. Waar nodig was de kerkenraad bereid om 
ingeroosterde taken binnen de eredienst over te nemen.   
Onze nieuwe diaken Jan Nauta en Jan Pijnaker hebben halfweg dit 
verslagjaar wat betreft taakverdeling een ruil gedaan: Jan Nauta heeft 
het penningmeesterschap overgenomen van Jan Pijnaker. Jan Grisnich 
en Jan Pijnaker verdelen tijdelijk de secretariële taken. Een en ander 
om in te spelen op gewijzigde omstandigheden 
Dit jaar is ook gekeken hoe diverse taken beter kunnen: roosters en 
draaiboeken zijn, waar nodig in overleg met de kerkenraad, 
geactualiseerd. De diaconie neemt actief deel aan het wekelijkse 
rooster van de ouderling van dienst. We zijn een kleine diaconie, we 
vullen elkaar zo veel als mogelijk aan en zijn enthousiast. Dat is fijn.  
De diaconie in onze gemeente is niet een losstaand college, zij maakt 
deel uit van de kerkenraad. 
 
Diaconaal project  
Het in 2018 gestarte project Versterk de Kerk in het Midden-Oosten 
van Kerk in Actie (KIA) bleek in 2019 nog steeds actueel en de 
betrokkenheid en inzet van de gemeente voor dit project was 
onverminderd groot.   
 

 
 
Het project ondersteunt mensen die in hun eigen land, ondanks de 
moeilijke en levensbedreigende omstandigheden daar, hun dorp, stad 
en land opbouwen en het een toekomst willen geven. Plaatselijke 
kerken spelen hierbij een centrale rol. Niet alleen voor de kerkgangers, 
maar ook voor medebewoners in de rondom omliggende dorpen en 
steden. In de afgelopen jaren van oorlog voelen de Syrische kerken zich 
gesterkt door de wetenschap dat kerken in Nederland voor hen in actie 
komen en voor hen bidden. Evelien Vrolijk van KIA heeft ons tijdens 
een viering verteld over de contacten met de kerken in Syrië. 
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Vanuit de diaconie was al eerder een werkgroep opgezet, waarbij 
mensen in de gemeente werd gevraagd mee te denken en mee te 
werken. Deze werkgroep is er via aansprekende acties in geslaagd om 
dit project tot een succes te maken.  
Diaken Mirjam Heerema gaf de gemeente vanuit de werkgroep via de 
Flambouw regelmatig een update over de stand van zaken. 
Hanneke Buurman, oud-diaken, was eveneens betrokken bij de 
Projectgroep Versterk de kerk in het Midden-Oosten.  
In 2020 zal dit diaconale project worden afgerond. De diaconie is 
inmiddels bezig om een nieuw diaconaal project voor te bereiden. Dit 
keer zal het een project worden dat dichter bij huis is. 
 
Het is fijn dat er bij hulpvragen gebruik gemaakt kan worden van 
stichtingen of van particulier aanbod. Incidenteel bemiddelt de 
diaconie bij ondersteuning voor het regelen van een vakantie. 
Overigens is er bij andere hulpvragen een praktische benadering, 
waarbij niet geld maar zelfredzaamheid centraal staat. 
Het aantal individuele hulpvragen houdt gelijke tred met het 
voorafgaand verslagjaar.  
 
Diversen 
Het opstellen van het collecterooster is een steeds terugkerende klus. 
Daarbij proberen we een creatieve selectie te maken van doelen die de 
diaconie belangrijk vindt, zowel plaatselijk in eigen stad, regionaal, 
landelijk als wereldwijd. Daarbij wordt gekeken naar verschillende 
doelgroepen, met aandacht voor een brede verscheidenheid aan 
maatschappelijk ondersteunende doelen. We hopen zo als gemeente 
bij te dragen en te delen van wat we zelf ontvangen. Zoals ieder jaar, 
worden bijzondere vieringen mede voorbereid door de diaconie. 
Daarnaast is de diaconie verantwoordelijk voor de keuze en aanschaf 
van de Paaskaars en het bijhouden van de voorraden die verband 
houden met de liturgie, van reguliere of avondmaalsvieringen. Alles 
gebeurt in goed overleg en in samenwerking met alle betrokkenen.  
Bij de Oogstdienst heeft de gemeente weer een grote hoeveelheid 
citrusfruit aangeleverd voor de Voedselbank. Men was erg blij met de 
opbrengst. 
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In het laatste kwartaal van het verslagjaar is contact gelegd met een 
nieuwe kandidaat voor onze diaconie. We hopen dat we u hierover in 
2020 meer kunnen melden. 
We kijken terug op een jaar van improvisatie, verandering en 
uitdagingen.  
Door de kleine diaconie en zeker ook door de uitval van twee diakenen, 
midden in het verslagjaar, was het niet mogelijk om aan te schuiven bij 
alle belangrijke diaconale activiteiten in de stad. De kunst is een balans 
te vinden tussen noodzakelijk bestuurswerk in eigen gemeente en te 
worden geïnspireerd door verbinding. 
 
Flambouw 
In 2019 zijn er elf uitgaven van de Flambouw gepubliceerd. Daarin 
kwam in elke editie een groot aantal vaste rubrieken voor, waaronder 
een overdenking van ds. Margo Jonker, een overzicht met de te 
ondertekenen brieven voor Amnesty International en berichten vanuit 
de diaconie. Naast de vaste rubrieken werden gemeenteleden en 
andere lezers van het kerkblad regelmatig op de hoogte gebracht van 
de ontwikkelingen omtrent de financiële situatie van de gemeente, de 
renovatie van het gemeentecentrum en het gemeenteproject ‘Versterk 
de kerk in het Midden-Oosten’. Ook in 2019 was in de Flambouw een 
veelvoud aan lutherse en andere relevante activiteiten in Zwolle en de 
rest van het land te vinden.  

 

 
 
 

Gaandeweg 
Gaandeweg verscheen in 2019 vijf keer en regelmatig was daarin 
informatie over onze gemeente te vinden. Zo schreef Praxedis 
Bouwman in het Pinksternummer, als voorzitter van het Luthers 
Zendingsgenootschap, over zending vroeger en nu. Verder werden de 
lezers in dat nummer geïnformeerd over de Lutherreis. In het 
themanummer over kerkgebouwen werd het interieur van onze kerk 
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besproken en kwamen onze kerkrentmeesters gebouwen aan het 
woord. Ook Eddy Weeda’s interesse voor het Oerboek van de mens, 
Hanneke Buurman’s activiteiten voor SLAG en het werk dat Everdien 
Sanderman doet voor Amnesty kwamen aan de orde. Ons gemeentelid 
Berthilde Nowak-van de Loosdrecht liet ons iets zien van haar werk bij 
Dimence. Verder werden lezers geattendeerd op het bezoek van Sara 
Savva uit Syrië aan onze gemeente, de cursus Leren van Luther rond 
Dietrich Bonhoeffer, het leerhuis en de Sint Maartenactiviteiten voor 
de kinderen. Omgekeerd werden wij op de hoogte gehouden van de 
activiteiten in de Protestantse Gemeente Zwolle en De Hoofdhof in 
Berkum.  
 
Kerkenraad  
De kerkenraad heeft in 2019 elf maal een openbare vergadering 
gehouden. De samenstelling van de kerkenraad is in januari 2019 
gewijzigd door het aftreden van Gerrit Bril als voorzitter, Marga 
Konings als lid van de diaconie en Saskia Post als jeugdouderling.  
Voor hen in de plaats kwamen Truus Mulder als voorzitter en Jan 
Nauta als diaken. De functie van jeugdouderling is in 2019 vacant 
gebleven. Nadat Bart Lip had aangegeven eind 2019 af te zullen treden 
is de kerkenraad op zoek gegaan naar een opvolger. Zijn plaats zal 
worden ingenomen door Pieter Visser. Petra Lip zal vanaf januari 2020 
de nog openstaande vacature van jeugdouderling gaan invullen. 
In 2019 ging de aandacht van de kerkenraad vooral uit naar het 
structurele financiële tekort in de begroting en de activiteiten ter 
voorbereiding op de renovatie van het gemeentecentrum. Vanaf april 
2019 gaf de kerkenraad tijdens gemeentevergaderingen en 
koffiepraatjes na de dienst informatieve presentaties over de aanpak 
van het financieel tekort. Ook via de Flambouw werd de gemeente 
maandelijks op de hoogte gehouden van de financiële ontwikkelingen. 
Daarnaast zijn de wijzigingen in de organisatie van het bezoekwerk een 
terugkerend agendapunt geweest in de vergaderingen.  
Om de communicatie met de gemeente te bevorderen is door de 
kerkenraad tweemaal een workshop gevolgd onder leiding van een 
communicatieadviseur van de PKN.  
 
Vertegenwoordiging in PGZ  
Lolke Folkertsma vertegenwoordigde de kerkenraad in de Algemene 
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Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ). Via hem 
hoorde onze kerkenraad rechtstreeks over belangrijke ontwikkelingen 
in de PGZ, bijvoorbeeld rondom de vorming van drie clusters van ieder 
twee wijkgemeenten (Sionskerk/Jeruzalemkerk, Stinskerk/Open Kring 
en Oosterkerk/Adventskerk). Van ons uit hielden wij de PGZ op de 
hoogte van belangrijke ontwikkelingen in onze gemeente, zoals de 
ontwikkeling rondom de formatieplaats van de predikant, de cursussen 
Leren van Luther en de verbouw van het gemeentecentrum.  
Met Jan Grisnich en Jan Nauta woonde Lolke Folkertsma in november 
de vergadering voor ambtsdragers van de PGZ bij, die in het teken 
stond van ‘armoede in Zwolle’. Op 22 december vertegenwoordigde 
Lolke Folkertsma onze gemeente bij de intrede van ds. Gert Jan Codé, 
de nieuwe predikant van de Jeruzalemkerk gemeente.  
 
Vertegenwoordiging in classis Overijssel-Flevoland  
Als kerkenraadslid met bijzondere opdracht is Gerrit Bril namens onze 
gemeente en de overige lutherse gemeenten in Overijssel en Flevoland 
vertegenwoordiger in de classis Overijssel-Flevoland. Nadat in 2018 de 
structuur binnen de PKN is gewijzigd, zij de 8 verschillende classes 
opgegaan in deze ene classis voor twee provincies. In totaal zijn er in 
heel Nederland nu 11 classes, met in elke classis een 
vertegenwoordiger vanuit de Lutherse kerken.  
Met dominee Klaas van der Kamp als classispredikant is de classis eind 
2018 echt van start gegaan. De classis vergadert meestal in Dalfsen, 
omdat dat ongeveer in het midden ligt. In 2019 is de classis drie keer 
bij elkaar gekomen.  
De classis heeft zich naast consideraties (beraadslaging over 
voorstellen tot aanpassen van de kerkenorde) o.a. beziggehouden met 
het benoemen van een nieuwe voorzitter voor de classicale college 
voor visitatie (het bezoeken van kerken) en het benoemen van vijf 
afgevaardigden naar de generale synode. Verder is energie gestoken in 
het opstarten van de zogenoemde ‘kringen’, dit zijn verbanden van 
kerkenraden/gemeenten uit de ‘oude’ classes die elkaar ontmoeten 
om van elkaar te leren en elkaar te versterken.  
Ook zijn een aantal commissies opgestart zodat het werk over 
meerdere mensen verdeeld kan worden. Onze lutherse 
vertegenwoordiger heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het 
beleidsplan 2019-2023 dat in mei is gepubliceerd. Verder kwam het 
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reilen en zeilen van verschillende kerken voorbij, waarbij opviel dat 
meerdere kerken maatregelen moeten nemen als gevolg van 
teruglopende aantallen kerkleden. Toch bleek ook op vele plekken 
sprake van verbinding en nieuwe ontwikkelingen in de zoektocht naar 
relevant kerk-zijn in de huidige tijd. En hoewel de lutheranen klein in 
aantal zijn, is het zeker op dit vlak mogelijk om het lutherse geluid door 
te laten klinken in het grote verband van de PKN. 
De classis heeft kennisgemaakt met de voorzitter van de generale 
synode en is bijgepraat over verschillende onderwerpen, zoals de 
dorpskerkenbeweging.  
Om het lutherse geluid in de verschillende classes op elkaar af te 
stemmen organiseerde de Lutherse Synode een bijeenkomst om alle 
afgevaardigden met elkaar kennis te laten maken. Dit beviel zo goed, 
dat besloten is in ieder geval eenmaal per jaar bij elkaar te komen om 
ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen bij het 
classiswerk.  
 

Samenwerking Lutherse gemeente Kampen 
De samenwerking met de Lutherse gemeente in Kampen bleef 
ongewijzigd. De jaarlijkse gemeenschappelijke kerkenraadsvergadering 
vond plaats op 5 juni in Zwolle, onder voorzitterschap van Jan Schuring. 
In deze vergadering heeft Jan aangegeven het voorzitterschap per  
31 december 2019 neer te leggen. De voorzitters van de kerkenraden 
zullen de vergaderingen in de toekomst beurtelings voorzitten. 
De jaarlijkse gezamenlijke viering, waarin ds. Margo Jonker en ds. Rinus 
van Warven voorgingen, werd op 6 oktober in Kampen gehouden. 
 
Kosters en koffiedienst  
Elke zondag waren er weer gastheren en gastvrouwen aanwezig. 
Hermen Jan Jansen, Eduard Michel en Klaas Huisman verzorgden de 
kosterstaken.  
De koffiedienst op de zondagen werd ingevuld door Everdien 
Sanderman, Joke Bosman en Eef Michel met ondersteuning van 
verschillende gemeenteleden.  
 
Kunst aan de wand  
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De ‘kunstwand’ in het gemeentecentrum is de plaats waar creatieve 
gemeenteleden iets van hun eigen werk kunnen laten zien. Ook in 2019 
is Bertie Pauw erin geslaagd om hier invulling aan te geven. 
Enkele voorbeelden van tentoongesteld werk:  
-  iconen geschilderd door Joke Landman  
-  schilderijen door Marjan Reus en Chica van Dam  
-  textielkunst door Greetje Vermeulen-van Rijswijk 
 
Oppasdienst 
Ook dit jaar was er elke zondag een volwassene en een tiener aanwezig 
om de allerkleinsten van onze gemeente in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 
tijdens de vieringen bezig te houden.  
Jennifer, Jip, Priscilla en Dian hebben het oppasstokje doorgegeven aan 
Lianne, Wieteke, Rienke, Mies, Josianne en Dominiek. Fijn dat er weer 
nieuwe oppassers zijn. 
De samenstelling en het aantal kinderen wisselt per dienst. 
Afgelopen jaar hebben we het er met elkaar over gehad hoe we een 
oppasdienst kunnen vormgeven. De dienstdoende oppasser bepaalt 
wat er tijdens de oppasdienst gebeurt. 
Zo wordt er wat gedronken en gegeten, kan er een verhaaltje worden 
gelezen en eventueel een lied worden gezongen. Maar voorop staat 
dat de kinderen met elkaar kunnen spelen, zodat hun ouders 
ongestoord de dienst kunnen bijwonen. 
 
Ouderenbezoekgroep 
De seniorenbezoekgroep besteedt door het jaar heen aandacht aan 
oudere gemeenteleden. In 2019 waren er ongeveer vijf gemeenteleden 
die op huisbezoek gingen of op een andere manier onze ouderen lieten 
merken dat zij erbij horen.  
Ook in 2019 zijn er weer speciale bijeenkomsten voor senioren 
georganiseerd.  
In de veertigdagentijd kwamen twintig gemeenteleden bij elkaar voor 
een viering met Heilig Avondmaal. Na een gesprek over de vraag 
wanneer we het in ons leven moeilijk hebben, of over tijden van 
armoede, werd de middag afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.  
In de adventstijd was er ook een middag met een viering van het Heilig 
Avondmaal, waarna iedereen op een creatieve wijze uiting kon geven 
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aan het gevoel van Advent. Ook hierna was er een gezamenlijke 
maaltijd.  
Traditiegetrouw was er begin juli een zomeruitstapje met een lunch bij 
restaurant Dijkmoment en een bezoek aan de tuin van De Anningahof 
bij Zwolle.  
Het leverde mooie momenten op van ontmoeting en gesprek.  
 
Begin 2019 heeft Marga Zwanenburg het coördinatorschap van deze 
groep overgenomen van Esther Veneberg. Tevens werd in 2019 
duidelijk dat de bezoekersgroep erg kwetsbaar is. Eind 2019 gaven 
twee leden van de groep aan hun werkzaamheden te willen 
beëindigen. Vanwege de kleiner wordende bezoekgroep is in 
samenspraak met de kerkenraad door de predikant en de coördinator 
in 2019 een plan van aanpak gemaakt voor de organisatie en werkwijze 
van het bezoekwerk. 
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ONTMOETEN 

 
Excursies 
 
Lutherreis 
Van 18 t/m 22 maart reisde een groep van 21 gemeenteleden vijf 
dagen af naar plaatsen in Duitsland die verbonden zijn met Luther: 
Eisenach, Stotternheim, Eisleben, Wittenberg en Magdeburg. 
Ondertussen genoten we van de kennis van reisgids ds. Hans Mudde 
en van het met elkaar optrekken door een prachtig Duitsland. De 
organisatie was in handen van Margo Jonker, Gilbert den Hertog en 
Lolke Folkertsma en door hen tot in de puntjes geregeld. 
  

 
 
 
Dauwtrappen 
Op Hemelvaartsmorgen ging een groep van ongeveer 20 
gemeenteleden onder leiding van Eddy Weeda dauwtrappen bij het 
Engelse Werk. In de vroege morgen heeft Eddy ons het bijzondere 
laten zien van grassoorten. Een prachtig inkijkje in het zeer bijzondere 
van gewone grassen. Aansluitend was er een heerlijk ontbijt in het 
gemeentecentrum, verzorgd door Angeniet van der Wijk en Jonathan 
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Grisnich. Hierbij schoven ook andere gemeenteleden aan, waarna we 
met ruim 30 gemeenteleden de metten hebben gevierd.  
 
Helmantel 
In mei bezocht een groep van 15 gemeenteleden onder leiding van 
Gert van Klinken De Weem van Henk Helmantel in Westeremden. Het 
was een prachtige excursie, waarbij we op de heenweg ook Rolde 
aandeden. Henk Helmantel vertelde over het ontstaan van het 
schilderij in Zwolle. Mooi!  
 
Kloosterweekend 
In het kloosterweekend van 8 t/m 10 februari 2019 ging er een groep  
naar het Sint-Liobaklooster in Egmond. In dit kleine klooster werd het 
gebedsritme van de communiteit gevolgd. Daarnaast was er een eigen 
programma met gesprek, stilte, creativiteit en wandelen. Er waren  
zestien deelnemers uit verschillende kerken (Stinskerk, Oosterkerk, 
Open Kring, Lutherse Kerk), waarvan acht uit de Lutherse Kerk.  
 
Gebouwen 
Op basis van het ontwerp van architect Pim van Dijk voor de renovatie 
van het gemeentecentrum is in 2019 een raming gemaakt van de 
kosten, waarmee de subsidies bij diverse fondsen konden worden 
aangevraagd. Deze zijn inmiddels toegezegd.  
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Vanuit de stuurgroep renovatie is ook in 2019 een aantal activiteiten 
georganiseerd om geld binnen te halen, vaak in samenwerking met de 
diaconie, zodat de opbrengst ook deels ten goede kwam aan het 
diaconale project.  
In februari werd het Zwaan-schuif-aan diner opgeluisterd met live-
muziek voor gemeenteleden, waarvoor na afloop een vrijwillige 
bijdrage werd gevraagd. In maart was er een Vrouwen-Verwendag,  
in april een Sponsorloop, in juni een 24-uurs vastenactie voor jongeren 
met overnachting in het gemeentecentrum, tijdens de landelijke 
Kerkennacht. In hetzelfde weekend was er een Benefietconcert door 
het Luthers Ad Hoc orkest en in september werd nog een actiedag 
georganiseerd tijdens de Open Monumentendag. 
Nadat het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken 
van de PKN toestemming gaf voor de verbouwing en de financiering 
rond was, kon de kerkenraad groen licht geven voor de renovatie.  
De stuurgroep heeft hierna een bouwvergunning aangevraagd bij de 
Welstandscommissie van de gemeente Zwolle en concrete afspraken 
gemaakt met aannemer Mensink, Installatiebedrijf Nooter, Salland 
Parket, Plafond Van der Kolk en Schildersbedrijf Lenferink over de 
begroting en de planning. Monumentenadvies werd ingeschakeld om 
de bouw te begeleiden.  
Met het oog op de nieuwe inrichting werd een keuze gemaakt voor 
nieuw meubilair en gordijnen.  
Ter voorbereiding op de verbouwing werd op de eerste verdieping van 
de pastorie alvast een kleine kluis geplaatst, omdat de grote 
kluis(ruimte) in het gemeentecentrum komt te vervallen.  
De verbouwing zal op 6 januari 2020 van start gaan en naar 
verwachting begin maart 2020 zijn afgerond. 
 
In 2019 hebben de kerkrentmeesters gebouwen in het kader van een 
BHV-plan de brandveiligheid van het kerkgebouw onder de loep 
genomen. Om voorbereid te zijn op een calamiteit is in september na 
een viering een ontruimingsoefening gedaan met de gemeente.  
Er vond overleg plaats met de huurders over de energiekosten en het 
contract met de huurder van de tweede verdieping kon voor drie jaar 
worden verlengd. 
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De schoonmaakploeg kon met vier nieuwe gemeenteleden worden 
uitgebreid. 
Er vond regulier onderhoud plaats van de platte daken en de 
Monumentenwacht kwam langs voor de jaarlijkse inspectie van het 
gebouw. Omdat de steenmarter ondanks verschillende maatregelen 
nog niet is vertrokken is er een nieuw systeem bedacht om te 
ontdekken wanneer hij aanwezig is. 
 
Maaltijdgroep Zwaan Schuif Aan 
Ook in 2019 heeft het team van Zwaan Schuif Aan iedere derde 
donderdag (soms door agenda-omstandigheden gewijzigd in de 
tweede donderdag) van de maand aan de deelnemers een diner 
geserveerd. Vaak werd vooraf een bepaald seizoenthema of land 
gekozen waarbij dan het menu werd samengesteld. Het was iedere 
keer een heerlijke maaltijd in een gezellige sfeer. Zo werd het diner in 
februari met als thema ‘Valentijn’, omlijst met live muziek door twee 
gemeenteleden. Soms werd het maximum aantal van 36 personen 
bereikt. Aan het einde van het jaar kregen de vier koks Jeanne Kanning, 
Saskia Post, Marjan Reus en Gerda Companjen versterking met de 
komst van Elfriede van Sante, waardoor bij vakantie of ziekte het 
maandelijkse diner gewaarborgd kan blijven. 
 
Website  
In 2018 waren er al verschillende voorbereidingen getroffen, maar in 
2019 ging het dan toch echt gebeuren: de lancering van de nieuwe 
website tijdens de gemeentevergadering in april. Met een ontwerp van 
Renier Vermaak is de oude vertrouwde website www.elkz.nl ingrijpend 
vernieuwd en technisch helemaal opnieuw vormgegeven. Dankzij Jaap 
Kloosterziel en Chris Eekel hebben we jarenlang kunnen genieten van 
de oude site - die zelfs een prijs heeft gewonnen - maar na al die jaren 
was deze technisch verouderd en kwamen er steeds meer gebreken in 
de werking van de website. Met de nieuwe site zijn we weer bij de tijd 
en kunnen we makkelijker zelf berichten toevoegen. Zo zorgen Tjipke 
Klijnstra en Cor Noorda ervoor dat de diensten terug zijn de luisteren. 
Bart Lip en Gerrit Bril verzorgen vooral de plaatsing van de berichten 
en de agenda. Ook is er meer ruimte voor informatie over de verhuur 
van de kerk opgenomen. We hebben nog plannen voor verdere 

http://www.elkz.nl/
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verbetering, zoals een koppeling met de nieuwsbrief en het nog beter 
toegankelijk maken van de site voor mensen met een beperking. Ook 
verdienen sommige onderwerpen nog een betere plek. Hier gaan we in 
2020 verder aan werken. 
 

 
 
Tenslotte nog enkele statistieken: er zijn vanaf april 2019 tot 31 
december 2019 4.000 unieke bezoekers geweest in ruim 6.000 sessies.  
1.800 van deze bezoekers komen rechtstreeks op de website en 2.278 
hebben ons via zoekmachines gevonden. Gemiddeld blijft men 
ongeveer 2,5 minuut op de site en bekijkt men 3-4 pagina's. Het aantal 
bezoekers is redelijk stabiel en schommelt tussen de 400 en 600 
bezoekers per dag. 
 
Zwanenpad – Meditatief wandelen 
In 2019 zijn we enkele keren op pad geweest met het Zwanenpad. 
Wandelen met stilte, gedachten en gedichten. Meestal liepen we met 
twee of drie mensen en soms was het een wat ruimere groep. Vaak 
kwam het gedicht de volgende zondag weer terug in de viering.  
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OVERIG 
 
Functionaris Gegevensbescherming 
In 2019 hebben zich geen datalekken voorgedaan binnen het (digitale) 
berichtenverkeer van onze gemeente. 
 
Wereldwinkelverkoop  
In 2019 is er in de Wereldwinkelverkoop het een en ander veranderd. 
Over het algemeen werden er nog steeds voedselwaren verkocht en 
geen 'andersoortige' producten. De totale verkoop is ongeveer gelijk 
gebleven aan 2018: een mooi resultaat. 
Voor de bestellingen is een overstap gemaakt 
naar de Wereldwinkel in Meppel, vanwege 
een ruimer assortiment aldaar. In 2019 waren  
er vier mensen betrokken bij deze activiteit. 
Jonathan Grisnich werkte het Excelbestand bij 
en hield overzicht over het digitale 
betalingsverkeer. Samen met Angeniet van der 
Wijk zorgde hij ervoor dat de bestellingen 
tijdig naar de Wereldwinkel in Meppel werden gemaild. Berend 
Tiesinga bracht de producten vanuit Meppel naar Zwolle, waar 
Esmeralda Rietberg of Jonathan het vervolgens klaarzetten voor de 
verkoop op zondagochtend.  
 
Stichting Interkerkelijk Studentenpastoraat Hoger Onderwijs Zwolle  
In Zwolle Stichting Interkerkelijk Studentenpastoraat Zwolle actief. In 
deze stichting participeert ook onze Lutherse Kerk. Namens onze 
gemeente is Esther Veneberg vertegenwoordiger in het bestuur van 
deze stichting. Zij werkt hierin samen met bestuurders van andere 
participanten: Hogeschool Windesheim, ArtEZ, Katholieke Pabo Zwolle 
en kerken: Protestantse Gemeente Zwolle, Remonstrantse Gemeente 
Zwolle, Doopsgezinde Gemeente Zwolle en in 2019 is daar L’Église 
Wallone bij gekomen.  
Onze studentenpastor Martin Jans is daar actief waar ook de studenten 
zijn. Vandaar dat er bijvoorbeeld pop-up-activiteiten door hem 
gerealiseerd worden. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een groot 
rad waaraan gedraaid kan worden op een festival met onderwerpen 
voor gesprek. Later zijn hiervan bierviltjes gemaakt: 
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Een bijzonder project in 2019 was het project om een glossy te maken 
ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de stichting, eind 2018. 
Dit project is mede mogelijk geworden doordat de kerkenraad had 
toegezegd een aantal exemplaren af te zullen nemen. Dit was voor het 
studentenpastoraat een eerste experiment met werken vanuit 
opdrachtgeverschap.  
In 2019 is er gewerkt aan een beleidsplan, waarin de ambitie is 
uitgesproken om nieuwe initiatieven op te pakken vanuit 
opdrachtgeverschap. Dit houdt in dat studenten gelegenheid krijgen 
om in een tijdelijke community te werken aan een opdracht rondom 
een onderwerp dat ze niet zo maar in hun studie tegenkomen: op het 
terrein van religie en spiritualiteit. Hierdoor kunnen studenten elkaar 
vaker ontmoeten en zich verdiepen in de levensbeschouwelijke inhoud 
die zich voordoet binnen het project. 
Op moment van schrijven is een aanvraag ingediend bij de PKN om de 
komende vijf jaar verder te kunnen met de studentenpastor. Bij een 
positieve beslissing betaalt de PKN een deel van het salaris en de 
hogescholen het overblijvende deel.  
Wie meer wil lezen over projecten en nieuwsbrieven kan terecht op de 
website: https://www.relink-zwolle.nl   
 
Gemeenteleden en functies/taken 
Kerkenraad: 
Truus Mulder: voorzitter (lid dagelijks bestuur) 
ds. Margo Jonker: predikant (lid dagelijks bestuur) 
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Elly van der Spek: secretaris (lid dagelijks bestuur) 
Bart Lip: kerkrentmeester financiën (lid dagelijks 

bestuur)   
Janke Geertsma en  
Cor Noorda: kerkrentmeesters gebouwen; beheer en 

verhuur gebouwen 
Jan Grisnich: voorzitter diaconie (lid dagelijks bestuur);  
Mirjam Heerema: secretaris diaconie; beheer diaconaal project 
Jan Nauta: lid diaconie 
Jan Pijnaker: penningmeester diaconie 
vacature: jeugdouderling  
 
Overige functies/taken: 
Amnesty International: Everdien Sanderman 
Archivaris: Lolke Folkertsma 
Auto-ophaaldienst: Wim Kliffen (coördinator) 
Bloemendienst: Janke Geertsma, Rienke van der Heijden, 

Petra Lip, Marjan Reus, Johanna Wildeman 
Cantor-organist: Gea Hoven 
CD-dienst: Hermen Jan Jansen 
Collectebonnen: Johanna Wildeman, Robert Kanning en  
 Jan Nauta 
Combinatie ELG Zwolle-ELG Kampen: Jan Schuring (voorzitter) 
Flambouw: Jenny Nijeboer (redactie), Hans Vreman 

(opmaak), Hermen Jan Jansen (drukwerk); 
Distributie: familie Michel, Cor Noorda en 
Janke Geertsma en vanaf 1 augustus 2019 
Marga Zwanenburg en Jan Pijnaker 

Functionaris Gegevensbescherming:  Lolke Folkertsma 
Gaan als een Zwaan: Richard van Burken, Ries Nieuwkoop en 

Beitske de Jager 
Kerkwijzer: Petra Lip en Bert Schaak 
Kindernevendienst: Petra Lip (coördinator) 
Kinderoppas: Jaline Schaak (coördinator) 
Kind-op-schoot-viering: Corrine Venhuis 
Koffieploeg: Everdien Sanderman (coördinator) 
Kosters: Eduard Michel, Hermen Jan Jansen en Klaas 

Huisman 
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Kunstwandexpositie: Bertie Pauw 
Ledenadministratie: Chica van Dam en Cor Noorda 
Lectoren: Lolke Folkertsma, Henny Haverkamp, Marga 

Konings, Johanna Wildeman, Marjette Zomer, 
Marga Zwanenburg 

Leerhuis: Marga Zwanenburg 
Ondersteuning diaconie: Berend Tiesinga en Gerda Companjen 
Open Monumentendag: Jan Grisnisch 
Predikantenrooster: Marga Zwanenburg 
Schoonmaakploeg: coördinatie Janke Geertsma en Cor Noorda 
Verhuur kerk en zaal: Cor Noorda en Hermen Jan Jansen 
Website www.elkz.nl: Gerrit Bril (coördinator) 
Facebook ELGZ:  Chris Eekel 
Wereldwinkel: Esmeralda Rietberg, Angeniet van der Wijk, 

Jonathan Grisnich en Berend Tiesinga 
Zwaan Schuif Aan:  Johanna Wildeman (coördinator) 
 

De volgende gemeenteleden vertegenwoordigden de ELGZ  
buiten de gemeente:  
Karin Vrieling: eindredacteur kerkblad Gaandeweg (PGZ) 
Jan Nauta: redactielid kerkblad Gaandeweg 
Chris Eekel: redactielid ELKkwartaal 
Lolke Folkertsma: lid Evangelisch-Lutherse Synode en toehoorder 

in de AK van de PGZ 
Johanna Wildeman:  lid Evangelisch-Lutherse Synode 
Gerrit Bril: lid classis Overijssel-Flevoland namens de 

lutherse gemeenten in Overijssel en Flevoland 
Esmeralda Rietberg: Podium van Kerken Zwolle en werkgroep 

oecumenische vieringen Zwolle 
Hanneke Buurman:  Samen Leven Anders Geloven (SLAG) 
Esther Veneberg: bestuurslid Stichting Interkerkelijk 

Studentenpastoraat Hoger Onderwijs Zwolle 
 

http://www.elkz.nl/
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FINANCIEEL 

Jaarrekening 2019 Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle  
Hieronder is een samenvatting van de jaarrekening 2019 van de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle weergegeven. 
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Activa 31-12-2019 31-12-2018 verschil

onroerende zaken PM PM -              

installaties en inventarissen 22.500           22.500           -              

financiële vaste activa -                  -                  -              

beleggingen 171.593         149.551         22.042        

voorraden -                  -                  -              

debiteuren -                  -                  -              

kortlopende vorderingen en overlopende activa1.655             2.710             -1.055        

geldmiddelen 318.975         314.255         4.720          

514.723         489.016         25.707        

Passiva

Algemene reserves 253.558         256.612         -3.054        

Reserve koersverschillen 26.132           6.007             20.125        

Bestemmingsreserves 148.728         140.477         8.251          

Reserve (niet bestemd) -                  -                  -              

Eigen vermogen 428.418        403.096        25.322       

fondsen 4.674             4.990             -316            

voorzieningen 47.337           46.967           370              

hypotheken en leningen 22.500           22.500           -              

crediteuren -                  -                  -              

kortlopende schulden en overlopende passiva11.794           11.463           331              

514.723         489.016         25.707        

  

Verloop overzicht Reserves              

( in euro's) 1-1-2019

 Koers-

resultaat 

 Bij: 

nalaten-

schappen 

 Af: 

exploitatie 

 Bij: 

exploitatie 31-12-2019

Algemene reserve 256.612         -3.054           253.558        

Reserve koersverschillen 6.007             20.125           26.132          

Bestemmingsreserve - gebouw 140.477         -2.365           10.616          148.728        

403.096         20.125           -              -2.365           7.563             428.418         
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Toelichting 
 
Algemeen 
In 2019 zijn de reserves toegenomen met € 25.322. Deze toename 
wordt veroorzaakt door de volgende posten: 

a) Regulier exploitatietekort 
Het reguliere exploitatietekort bedroeg € 18.369 terwijl een tekort 
van € 25.120 was begroot. Het afgelopen jaar is samen met de 
gemeente hard gewerkt om de inkomsten te verhogen. Dit heeft 
geleid tot € 12.651 meer inkomsten. Een prachtig resultaat hetgeen 
19% boven het inkomstenniveau van 2018 lag. De andere posten 
(zowel aan inkomsten en de uitgaven) laten zien dat de reguliere 
uitgaven € 5.422 hoger bedroegen dan begroot.  

b) Incidentele baten 
Dit betreft ontvangen eenmalige giften voor totaal € 15.000, 
ontvangen giften ten behoeve van de renovatie van het 
gemeentecentrum van totaal € 10.616 en het ongerealiseerde 
koersresultaat over 2019 van totaal € 20.125. 

c) Incidentele lasten 
 Onder de incidentele lasten zijn opgenomen de uitgaven die in 2019 

al zijn gedaan ten behoeve van de renovatie van het 
gemeentecentrum. 

Baten 
In 2019 bedroegen de totale inkomsten € 15.642 meer dan begroot. 
Dit is voor een groot deel de toename van de inkomsten uit kerkbalans. 
Daarnaast zijn de huurinkomsten iets gunstiger dan begroot en 
ontvingen we voor een aantal projecten een bescheiden subsidie  
(€ 2.915). 
 

Lasten 
De kosten liggen redelijk in lijn met de begroting, al zijn met het oog op 
vorming en toerusting, workshops voor de kerkenraad en de realisatie 
van de nieuwe website de uitgaven wat hoger dan begroot. Voor de 
hiervoor genoemde posten is de bij de baten genoemde subsidie 
ontvangen. Daarnaast waren de onderhoudskosten hoger dan begroot 
(o.a. reparatie dak en schilderwerk aan de voorzijde van de kerk).  
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Fondsen en voorzieningen 
In onderstaande tabel zijn de mutaties in de fondsen en voorzieningen 
inzichtelijk gemaakt:  

31-12-2019 31-12-2018

Onderhoudsvoorzieningen 47.337           46.967           

Orgelfonds 3.551             3.223             

Jaap Meijer Bloemenfonds 1.124             1.767             

52.012           51.957            
 
Orgelfonds 
Aan dit fonds zijn de opbrengsten van de collecten toegevoegd en 
specifieke giften. 
 
Jaap Meijer Bloemenfonds 
Aan dit fonds zijn de opbrengsten van de collecten en specifieke giften 
toegevoegd. Onttrokken zijn de gemaakte kosten voor de wekelijkse 
bloemschikkingen. 
 
Onderhoudsvoorziening 
De toevoeging aan deze voorziening betreffen de jaarlijkse collecten. 
 
Afsluiting 
In 2019 is door de kerkenraad en de gemeente hard gewerkt om het 
begrotingstekort in te lopen. Dit is gedeeltelijk gelukt, een mooi 
resultaat. Helaas resteert nog een begrotingstekort. Voor 2020 is een 
regulier tekort begroot van € 20.420. Om deze reden heeft de 
kerkenraad in februari 2020, met instemming van de predikant, 
besloten om de predikantsplaats terug te brengen van 1,0 naar 0,8. 
Hiermee worden de traktementskosten met 20% teruggebracht 
waardoor de begroting weer in evenwicht komt. De formele 
ingangsdatum is op dit moment niet bekend, de kerkenraad streeft 
naar een ingangsdatum van 1 juni 2020. Zo houden we de gemeente 
financieel gezond en geven we invulling aan een duurzame toekomst! 
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Jaarrekening 2019 Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle 

Hieronder is een samenvatting van de jaarrekening 2019 van de 
Diaconie weergegeven: 
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Toelichting: 
Het stemt tot dankbaarheid dat ook dit jaar niet alleen de giften, maar 
ook de inspanningen van veel leden van onze gemeente ertoe hebben 
geleid, dat de diaconie op tal van plaatsen bij kon dragen aan hulp voor 
mensen die deze ondersteuning nodig hadden. 
 
Levend geld 
Over het jaar 2019 laten de opbrengst van de collecten en de 
inkomsten uit levend geld een stabiel beeld zien. De opbrengst van de 
actie Kerkbalans valt lager uit dan begroot, maar dit wordt 
gecompenseerd door een hoger bedrag aan giften. Ook de opbrengst 
voor het diaconaal project Versterk de kerk in het Midden-Oosten laat 
eenzelfde stabiel beeld zien. De totale stand van € 6047 voor dit 
project (eind december 2019) stemt tot grote tevredenheid. 
 
Resultaat 
In de begroting voor 2019 was een bedrag van € 3000 opgenomen voor 
zgn. 'geselecteerde doelen'. Dit bedrag aan extra giften is gerealiseerd 
en terug te vinden onder Diaconaal werk (plaatselijk, regionaal/ 
landelijk en wereldwijd; deze verdeling is een gevolg van het feit dat dit 
jaar is overgegaan op het programma FRIS). Het geboekte negatieve 
resultaat van € 1327 is in overeenstemming met de begroting voor 
2019. In het licht van de beschikbare middelen van € 28.947 (eind 
december 2019) is dit negatieve resultaat gerechtvaardigd. 
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