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Verantwoording 
Dit jaarverslag geeft een beeld van het gemeenteleven in 2020.  
De onderwerpen zijn gerangschikt naar de pijlers van ons beleidsplan: 
vieren, leren, dienen 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, tot 1 januari 2021 
secretaris.  
 
Afbeelding omslag:   
Het Lutherzegel van de ELG Zwolle  
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Woord vooraf  

Wij schrijven maart 2021. Het is lente. Nederland zit grotendeels nog in 
een lockdown om de derde golf van de coronapandemie te matigen, 
zodat de zorg ook díe aankan.  
Het jaar onzes Heren 2020 zal niemand gauw vergeten. We zouden het  
gerenoveerde gemeentecentrum feestelijk openen. Maar op dat 
moment ging Nederland op slot vanwege een pandemie met heel veel 
slachtoffers, wereldwijd en ook in ons land.  
We hebben van maart tot juni de kerkgang moeten missen. Opluchting 
was er in de zomer: in juni mochten we weer met 30 mensen naar de 
kerk en vanaf juli met inachtneming van alle coronaregels van de 
Rijksoverheid, het RIVM en de PKN pasten er 50 mensen in onze kerk. 
We dronken koffie op het plein, ook in de eerste herfstdagen. Helaas 
werden de maatregelen vanaf begin november strenger en vanaf 
vierde Advent was de kerkgang weer afgelopen.  
Is dit nu alleen een klaagzang van Jeremia? Nee, integendeel: wat is er 
hard gewerkt om rondom vieringen te doen wat mogelijk was, en wat 
is er een creativiteit opgebloeid om met elkaar in verbinding te blijven. 
De vernieuwde website en de wekelijkse kerkmail bleken voor het 
onderhouden van de contacten cruciaal. Gemeenteleden appten en 
belden elkaar, gingen samen wandelen of haalden een koffie-to-go.  
Er zongen ‘engelen’ in tuinen van gemeenteleden…   
In december ontvingen alle gemeenteleden een bemoedigende groet 
en het kostte maar weinig moeite om deze te verspreiden.  
Ondanks de fysieke onmogelijkheid om elkaar op zondag te ontmoeten 
zijn we erin geslaagd om de doelstellingen van de actie Kerkbalans te 
halen. En de kerkenraad verwelkomde in augustus een nieuwe diaken. 
Mooi dat het werk doorgaat! 
We mogen dankbaar zijn dat er tot nu toe geen gemeenteleden zijn 
overleden aan corona. Wel zijn verschillende gemeenteleden getroffen 
door het virus, maar zij zijn hersteld of herstellende. 
In het vertrouwen dat wij als gezegende mensen mogen blijven vieren, 
leren, dienen en elkaar ontmoeten,  
 
Truus Mulder, voorzitter kerkenraad 
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Staat der gemeente 

 

Eind 2020 telde de Evangelisch-Lutherse gemeente 417 leden. 
Eind 2019 waren dit er 431. 
  
Mutaties in 2020: 
 
Nieuw ingeschreven: 3  
(3 belijdende leden) 
 
Uitgeschreven/vertrokken naar elders:  11 
(3 belijdende leden, 7 doopleden, 1 vriend) 
  
Overleden: 8 
 
 
Samenstelling van de gemeente per 31 december 2020: 
 
Belijdende leden:  191 
Doopleden:  201 
Gastleden: 6 
Vrienden: 12 
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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Ter illustratie hieronder 2 grafieken over de periode 2014-2020: 
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VIEREN 
 

Erediensten 
Iedere zondag is er om 10.00 uur een viering in de kerk aan de 
Koestraat. Het jaar 2020 begon bijzonder, omdat we op 5 januari voor 
het laatst in het gebouw waren vanwege de verbouwing die op 6 
januari van start ging. Tot en met zondag 8 maart vierden we in de 
Waalse Kerk of waren we te gast in de Oosterkerk en de Doopsgezinde 
kerk in Zwolle en de Lutherse Kerk in Kampen.  
 
Het is hoogst uitzonderlijk geweest dat er vanwege het coronavirus 
geen vieringen plaats konden vinden. Maar in 2020 was dat zo van 15 
maart tot en met 7 juni. Voor die zondagen zijn er thuis-viermomenten 
geschreven, die verspreid werden via de kerkmail. Daarnaast werd er 
ondersteunend beeldmateriaal, d.w.z. opnamen van liederen, 
gebeden, teksten door gemeenteleden verzorgd, op de website gezet.  
Vanaf 14 juni waren er weer vieringen zonder gemeentezang mogelijk 
met 30 personen, vanaf 5 juli met 50 personen. Er werd steeds door 4 
voorzangers bij het orgel gezongen. Vanaf 11 oktober werd het 
maximum weer teruggebracht naar 30 personen en vanaf 20 december 
was het wederom niet mogelijk om te vieren in de kerk.  
 
Zowel Pasen, Pinksteren als Kerst 2020 hebben we niet groots in de 
kerk kunnen vieren – iedereen was thuis, met geschreven teksten, met 
ondersteunend beeldmateriaal op de website, waaronder een heel 
mooie opname van de Paasnachtviering en van de Kerstavondviering.  
Vanaf 15 juni tot en met 8 december zijn er iedere dinsdagavond om 
19.30 uur vespers geweest in de kerk. Een kleine groep kwam 
eenvoudig en bezinnend bijeen rondom woord en stilte. Deze vespers 
werden wekelijks bezocht door zo’n 12 personen.  
 
Een heel bijzondere viering was de viering op de gemeentezondag op 
13 september in de appelboomgaard van Alie en Wim Jager in Genne. 
Bijzonder was dat we op die zondag in de buitenlucht met meer dan 50 
personen bijeen mochten komen. En zo vierden we een mooie 
gemeentezondag met 70 mensen in het heerlijke zonnetje en in de 
prachtige tuin. We sloten af met een lunch en zingen in de buitenlucht!  



Jaarverslag 2020  ELG Zwolle 9 

 
En bij dat alles, of er nu gevierd werd of niet: iedere zondag werd in de 
kerk de Paaskaars ontstoken. Het licht van de Levende dat blijft – altijd 
en eeuwig.  
 

 
 
Naast Margo Jonker, die op 31 zondagen is voorgegaan, gingen volgens 
rooster de volgende gastpredikanten voor in de vieringen (tussen 
haakjes het aantal diensten waarin zij voorgingen): 
A. Geerling (1), M.B. Nieuwkoop (3),  A.E. Reichman-Scheffer (1),  
E. Jonker (1), E. de Fouw (1, gemeenschappelijke viering in Kampen),  
G. Schutte (1), H. Günther-van Dijk (2), I. Epema (1), J. Doelman (1), J. 
Wiegers (1), J. Woltinge (1),  M. Jans (1), M.  Overbosch-Mielke (1),  
M. Boersma (1), M. Diepenbroek (1), N. Eygenraam (1), N. van den Briel 
(1), R. Cristoffers (1), T.K. van Dam (3) en W. Tinga (1). 
  
Avondmaal 
In 2020 vierden we zes maal het Heilig Avondmaal in de eredienst:  
op 26 januari en 23 februari in de Waalse kerk; op 28 juni, 30 augustus, 
11 oktober en 22 november in de eigen kerk. In de Waalse kerk vierden 
we in één grote kring. Vanaf juni werden brood en wijn uitgereikt in 
bekertjes en op schaaltjes, waarvoor de gemeente naar voren kwam en 
via het gemeentecentrum weer terugliep naar de plaats. 
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Doop 
Op 20 september vond de Heilige doop plaats. Eduard Stikvoort werd 
gedoopt in het midden van de gemeente en geknield voor het 
doopvont. Daarvoor sprak de dopeling zijn zelf geschreven 
doopbelijdenis uit en stonden we als gemeente om hem heen om 
samen te stemmen in geloof:  
 
Wij geloven één voor één en ook samen: 
De Heer is God en anders geen. Amen, amen. 
Wij geloven in de naam Jezus Christus, 
Gestorven en weer opgestaan. Halleluja! 
Wij geloven dat de Geest ook nog heden 
De wereld en onszelf geneest. Vrede, vrede. 
 
In de viering ging het over de werkers van het eerste en het laatste uur. 
Daar werd een citaat van Maarten Luther gesproken: ‘Alles is gelegen 
aan de goedheid van de Heere van de wijngaard. Zijn rijk is een rijk van 
genade.’ (Uit: ‘Preken van Maarten Luther’) 
Het was een bijzonder doopfeest. Dit werd beaamd door de gemeente: 
‘Welkom in de kerk, wereldwijd en in ons midden. Welkom kind van 
God’.  
 
Huwelijk 
Op 9 september werd het huwelijk van Jan Tiesinga en  
Anneke van der Spek in onze kerk bevestigd door ds. M.B. Nieuwkoop. 
 
In Memoriam 
Gedachtenis van de gestorvenen in het afgelopen kerkelijk jaar 
Vanwege het coronavirus kozen we voor spreiding van het gedenken: 
op dinsdagavond 17 november en zondagmorgen 22 november. 
Familieleden waren expliciet uitgenodigd voor de vesper op de 
dinsdagavond. En op zondag zijn de namen nogmaals genoemd, 
waarbij we elkaar ook ontmoetten bij het Heilig Avondmaal.  
 
De namen die klonken in het Licht van de Levende: 
❖ Miny de Jonge, geboren op 30 september 1926, gestorven op 23 

december 2019 
❖ Bert Siliakus, geboren op 4 april 1929, gestorven op 6 januari 2020 
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❖ Toon Koopman, geboren op 17 april 1924, gestorven op  
29 februari 2020 

❖ Dorien Sikkema-Postma, geboren op 9 oktober 1934, gestorven op 
5 april 2020 

❖ Willem Frits Harry van Voorthuizen, geboren op 24 mei 1944, 
gestorven op 18 april 2020 

❖ Henk Glimmerveen, geboren op 15 december 1923, gestorven op  
1 mei 2020 

❖ Dina Marie Visser-Riesebos, geboren op 5 februari 1940, gestorven 
op 21 september 2020 

❖ Ethel Edith Hedwig Mol-Böhlke, geboren op 9 april 1938, gestorven 
op 14 oktober 2020 

 
Onze namen staan geschreven in de holte van uw hand, 
Als een teken dat ons leven in U Heer is ingeplant. 
Steeds als Gij uw handen opent zien uw ogen ons weer aan 
En gedenkt Gij uw belofte: een volkomen nieuw bestaan. 
 
Laat ons in de stilte groeien totdat op de jongste dag, 
Onze namen openbloeien op uw goddelijk gezag. 
Dan gebeurt waarvan wij dromen, dat wij in uw louter licht, 
Tot U nader mogen komen – aangezicht tot aangezicht. 
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Kerk-op-schoot-vieringen 
In 2020 was er door corona slechts één kerk-op-schoot viering.  
Op zondag 13 december vierden we met enkele kinderen in het 
gemeentecentrum Kerst-op-Schoot. We maakten kennis met de 
hoofdpersonen uit het kerstverhaal en maakten onze eigen stal.  
Door middel van foto's en filmpjes konden andere kinderen en (groot) 
ouders thuis nog een beetje meegenieten. 
  

Kindernevendienst 
De kindernevendienst heeft op verschillende manieren 
plaatsgevonden. In de eerste maanden waren we op reis met vieringen 
in andere kerkgebouwen door de verbouwing in ons eigen 
gemeentecentrum. Na de verbouwing brak in maart corona uit. Elke 
week plaatsten we de verhalen uit Kind Op Zondag op de website, 
zodat de ouders dit thuis met de kinderen konden lezen. 
 
Met het veertigdagenproject gingen we ook op reis en namen 
voorwerpen in de rugzak ons mee in de verhalen. 
De Palmpasenstokken werden thuis 
gemaakt. Bij de vieringen van Pasen, 
Hemelvaart en Pinksteren werkte 
steeds een gezin mee aan de 
opname voor de vieringen. 
Met Hemelvaart boden we een 
dauwtrap-bingo aan en met 
Pinksteren konden alle kinderen 
een vogel kleuren. 
We maakten een Whatsappgroep 
voor ouders van de 
kindernevendienst om de 
onderlinge betrokkenheid 
makkelijker te maken en elkaar te 
inspireren. 
 
In juni ging de kerk met kleine 
groepen open en vanaf dat moment 
was er ook weer kindernevendienst 
in één groep. 
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Met een filmpje van alle kindernevendienstleiding wensten we alle 
kinderen een fijne zomer. 
Aan het eind van de zomervakantie kon het kindernevendienstuitje 
doorgaan. We ontmoetten elkaar bij het Wezenlandenpark en gingen 
daarna bowlen. 
Tijdens de gemeentezondag die plaatsvond in de tuin van Wim en Alie 
vlogen 5 kinderen over: Koen, Marius, Tes, Marleen en David. We lazen 
over de schepping en de wind. Ouders gaven een kaars aan hun zoon 
of dochter en namen zo samen deze symbolische stap. 
Tijdens de oogstdienst brachten veel kinderen hun gevulde 
schoenendoos mee en deelden zo met een ander kind op de wereld. 
Met het project van Advent tot en met Driekoningen maakten we 
zowel in de kerk als thuis een kerststal. Elke zondag kwam er een 
kerststalfiguur bij. De hele gemeente werd uitgenodigd en betrokken in 
dit project en zo werd de verbondenheid prachtig zichtbaar in de 
Kerststallen-groepsapp. Elke zondag verscheen er een nieuwsbode, 
met daarin de figuren van die week, voorbeelden en een inspirerende 
tekst. Ook de kerststallen in opbouw kwamen in beeld. 
Voor dit project werden ouders benaderd om mee te denken en mee 
te helpen in de uitvoering. 
In november hebben we met de kinderen tussen de 8 en 12 jaar 
meegedaan met Sirkelslag. Een spel dat landelijk wordt georganiseerd 
door de PKN en dat we speelden in het gemeentecentrum. Het was 
een leuk spel, waarin we met Paulus mee op reis gingen en waaraan 
door iedereen enthousiast werd deelgenomen.  
 
Binnen de groep van kindernevendienstleiding hebben we dit jaar 
afscheid genomen van Christa, Esmeralda en Chris en mochten we 
Wieteke en Jolijn verwelkomen. 
 
Lectoren 
Volgens een rooster werd in elke zondagse viering door een vaste 
groep van zeven gemeenteleden de eerste schriftlezing uit het Oude 
Testament gelezen: Lolke Folkertsma, Henny Haverkamp, Marga en 
Harry Konings, Johanna Wildeman, Marjette Zomer en Marga 
Zwanenburg. Zij werden ook ingezet in de filmopnamen, die ter 
ondersteuning van de thuisvieringen werden gemaakt. 
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Oecumene 
In de oecumene is ondanks het coronavirus van alles gaande gebleven. 
Op 5 januari vond de interreligieuze gebedsviering plaats in de 
Oosterkerk. Een bijeenkomst waar gebeden is voor de vrede vanuit de 
Islam, het Jodendom en het Christendom. 
Op 19 januari 2020 was er een oecumenische viering in de Oosterkerk, 
georganiseerd in een samenwerkingsverband van de Oosterkerk, de 
Thomas à Kempis parochie en de Lutherse Kerk.  
Op 21 januari was er een oecumenische ontmoeting van verschillende 
kerken in het gebouw van de Vrije Evangelisatie Gemeente aan de 
Hogenkampsweg. 
Op zondagavond 20 september vierden we in de Basiliek een vesper in 
samenwerking met de Doopsgezinde gemeente, de Remonstrantse 
Gemeente, de Basisgemeente, de Oosterkerk, de Thomas à Kempis 
parochie en de Lutherse Kerk.  
In de Vredesweek was op maandag 21 september een vesper in de 
Lutherse Kerk, een samenzijn met na afloop een gesprek over vrede,  
verschil en verbinding, georganiseerd met gemeenteleden.  
De maandelijkse oecumenische gespreksgroepen ‘Als vrouwen aan het 
woord komen’ en ‘Het verhaal gaat’, moesten vanaf maart 2020 
vanwege corona stoppen met hun bijeenkomsten. 
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LEREN 
 

Activiteiten rondom Bonhoeffer 
In 2020 zou er ruim aandacht zijn voor 75 jaar bevrijding. En ook voor 
de Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer, die vlak voor de bevrijding 
werd vermoord in Nazi-Duitsland.  
In januari en februari 2020 zijn er nog twee bijeenkomsten geweest van 
Leren van Luther, waarin ook het gedachtengoed van Dietrich 
Bonhoeffer aan de orde kwam. In de Vredesweek werkten we mee aan 
de organisatie van de productie over Bonhoeffer van Kees van der 
Zwaard. Deze vond plaats in de Oosterkerk. Vanwege corona was er een 
limiet aan het aantal bezoekers. En die werd gehaald!  
En daarvoor bekeken we in de kerk de film Agent Grace, over het leven 
van Bonhoeffer. Rond Pasen 2020 werd een katern met liederen en 
gedichten van Bonhoeffer verspreid onder gemeenteleden.  

Engelen schilderen 

Zend ons een engel met uw licht 
In onze slaap, de metgezel 
Die troost brengt met het vergezicht 
Van God met ons, Emmanuel. 
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Onder leiding van ds. Helena Nieminen heeft een groep van 15 
gemeenteleden in het begin van de adventstijd engelen geschilderd. 
Het was een avond in de traditie van het iconen schilderen. Het 
schilderen gebeurde in stilte, omringd door gebed. Er werd 
geconcentreerd aan de opdracht gewerkt. Aan het eind van de avond 
vertelden de aanwezigen elkaar in enkele woorden waarom zij deze 
engel geschilderd hadden. 
Alle afbeeldingen van de engelen zijn hierna verwerkt tot een 
kerstgroet, die door de kerkenraad naar alle gemeenteleden is 
gebracht of verzonden. 
 

Gaan als een zwaan 
Voor de tieners van 12-16 jaar is er 'Gaan als een Zwaan', die als groep  
iedere derde zondag van de maand bij elkaar komt tijdens de viering 
op zondagmorgen. Dit jaar bestond de groep uit ongeveer 10 tieners. 
Vanwege de verbouwing van de kerk zaten we in het begin van het jaar 
boven de Espressobar Maling in de Luttekestraat. Later in het jaar 
kwamen we bij elkaar in de wachtkamer in het gemeentecentrum. 
In 2020 werden de bijeenkomsten georganiseerd door Richard van 
Burken, Mirjam Visser (stagiaire) en Beitske de Jager. 
We hebben het thema armoede besproken en praktisch handen en 
voeten gegeven door koekjes te bakken en te verkopen op 1e advent. 
De opbrengst was voor het project van de diaconie Meer voor Minder. 
 
Kerkwijzer 
Kerkwijzer voor kinderen uit groep 7 en 8 komt maandelijks bij elkaar 
onder leiding van Bert Schaak en Petra Lip. Door corona is dit in 2020 
iets minder frequent geweest. In februari gingen we als groep op pad 
naar Amsterdam. We werden er gastvrij ontvangen in het 
Luthermuseum en daarna in de Lutherse kerk van Amsterdam. We 
sloten de dag af in het Madame Tussauds en bij de duiven. 
Vijf kinderen zijn in 2020 overgevlogen naar Gaan als een Zwaan en er 
werden twee kinderen verwelkomd: Tamar en Tobias. De groep telde 
hiermee 6 kerkwijzers. 
We hebben stilgestaan bij de liturgische kleuren, bij de volgorde van 
een viering en de verschillende boeken en geschriften in de bijbel. 
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We gingen met Truus Mulder en Jan Nauta in gesprek over hun werk 
als voorzitter en diaken en we hebben de Lutherse kerken in Nederland 
verkend. 
 
Tieners samen 
Samen met de leiding van Kerkwijzer en leiding van Gaan als een 
Zwaan en Margo Jonker organiseerden we de Paaschallenge, een 
online game dat we met 10 lutherse families hebben gespeeld via  
Zoom. Dit was een groot succes. 
Met hoge verwachtingen hadden we ons ook weer aangemeld voor de 
Kerstchallenge, een online game vergelijkbaar met een escaperoom, 
echter deze game kwam helaas minder goed uit de verf. 
Na de zomervakantie gingen we als start van een nieuw seizoen met 17 
tieners en 3 begeleiders kanovaren en suppen in de stadsgracht. 
We sloten deze mooie zondag af met een welverdiende picknick bij de 
kerk. 
Tijdens het overvliegen werd het tienerboekje geïntroduceerd. De 
tieners die de hele viering in de kerk zijn, kunnen hun vragen, 
opmerkingen in dit boekje schrijven en soms een spelletje maken. 
 
Vanwege de corona-maatregelen konden het zeilweekend voor 
jongeren en het jeugdweekend geen doorgang vinden. 
 
Vorming en toerustingswerk 
In het jaar 2020 is er veel georganiseerd, maar vanwege corona is er 
ook veel niet doorgegaan.  
Zodra het mogelijk was waren er vespers en ging Zwanenpad 
(meditatief wandelen) door. De jongerenreis naar Taizé en de 
kloosterreis naar de Clarissen in Nijmegen moesten worden 
geannuleerd. In het najaar werd de cursus van Leren van Luther 
geannuleerd. De gespreksgroep Geloof en Levenskunst ging soms wel, 
soms niet door. Ook de activiteiten rondom Bonhoeffer werden óf 
verschoven óf geannuleerd.  
Gelukkig konden er in september 2020 nog enkele Bonhoeffer 
activiteiten plaatsvinden. Lectio Divina heeft enkele keren 
plaatsgevonden.  
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Wandeling door Luthers Amsterdam 
Op 7 maart liepen zo’n twintig gemeenteleden onder leiding van  
Gert van Klinken door Amsterdam. Een tocht door Amsterdam in het 
voorjaar, eindigend bij het nieuwe Luther Museum. 
 

 
 

DIENEN 

 
Auto-ophaaldienst 
Voor de auto-ophaaldienst reden er regelmatig  één of twee auto’s om  
kerkgangers, die niet in staat waren zelfstandig de kerkdienst te 
bezoeken, op te halen. 
Hiervoor werd halfjaarlijks een rooster gemaakt door Wim Kliffen. 
Ondanks het moeilijke coronajaar bleef een vaste groep chauffeurs 
bereid zich voor het vervoer in te zetten. 
 
Bloemendienst 
Afgelopen jaar waren er weer vier bloemenmeisjes actief: Marjan Reus, 
Heleen Veldboom, Saskia Post en Janke Geertsma verzorgden volgens 
een rooster wekelijks de bloemen op de altaartafel.  
Vanwege de coronamaatregelen moest er creatief worden omgegaan 
met de schikkingen en bloemengroet. Het was improviseren. 
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Ook als er geen viering in de kerk was gingen er bloemen naar 
gemeenteleden om de verbondenheid vast te houden, ter 
bemoediging of als dank. Ook in de vespers waren er bloemen. 
Daarnaast ontvingen gemeenteleden van 75 jaar tot en met 90 jaar bij 
ieder kroonjaar en vanaf 90 jaar bij iedere verjaardag de 
bloemengroet. De bloemen werden bezorgd door een groepje 
gemeenteleden. Over de bestemming kon vanuit de gemeente worden 
meegedacht. De coördinatie hiervoor lag bij toerbeurt bij Johanna 
Wildeman en Janke Geertsma. 
In de veertigdagentijd en de periode van advent volgden we het thema 
dat aansloot bij het leesrooster en het thema van de 
kindernevendienst.  
Op de feestzondagen zoals Pasen, Pinksteren en Kerst werden er 
schikkingen gemaakt passend bij de liturgische kleur of het thema van 
de zondag. Ook de website van 
de PKN gaf suggesties voor 
bloemschikkingen, die we 
konden vertalen naar onze eigen 
ideeën en mogelijkheden. 
In bijzondere vieringen, zoals 
een trouwdienst of een 
dankdienst voor het leven 
stonden er bloemen op de 
altaartafel.  
Omdat er in 2020 weinig 
activiteiten waren in het 
gemeentecentrum stonden daar 
wat minder vaak vaasjes met 
bloemen op te tafels. 
De bloembakken op het plein 
werden verzorgd door Marjan 
Reus en Liesbeth Schuring. 
Al deze bloemenvreugde werd 
mogelijk gemaakt door het Jaap 
Meijer Bloemenfonds. 
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Cantorij 
“Zing nu verheugd een vrolijk lied” zong de cantorij samen met de 
gemeente, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, in de 
oecumenische viering op 17 januari 2020 in de Oosterkerk. En dankzij 
de gastvrijheid van de Waalse Kerk konden we ons als cantorij 
vervolgens voorbereiden op de tijd na de verbouwing. Zoals bekend 
werd alles na 12 maart anders. De mogelijkheid om te repeteren 
verviel en in de eerste lockdown waren er ook geen wekelijkse 
vieringen. Creatief werd naar andere mogelijkheden gezocht: er 
kwamen thuisvieringen in combinatie met YouTube-video’s. Aan die 
YouTube-opnamen werkten ook leden van de cantorij mee. De 
thuisviering van 3 mei bereikte zelfs de landelijke website van de PKN. 
En toen het weer mogelijk werd om vieringen te houden verzorgde een 
aantal cantorijleden de gezongen muziek in de diensten, steeds in 
kleine, soms wisselende, groepen. Na de zomer, toen het virus 
teruggedrongen leek, kon weer een begin worden gemaakt met korte 
repetities, en werd zelfs muziek voor de kerstnachtdienst voorbereid. 
Maar weer werd alles anders: het virus rukte op en opnieuw waren 
aanpassingen nodig. Eerst vervielen de repetities en later kwamen er 
ook weer video-opnamen in de plaats van de wekelijkse diensten. 
Maar bij alle veranderingen, ups and lockdowns, bleven cantorijleden 
zingen en bleef de lofzang gaande.  
Om het met de woorden van Luther te zeggen: Ich muss meinem Herrn 
Christus ein Lied machen auf dem Regal, denn die Schrift lehrt mich, er 
höre gern fröhlichen Gesang und Saitenspiel.  
 
CD-dienst 
Van de cd’s met geluidsopnamen die wekelijks van de vieringen worden 
gemaakt door Hermen Jan Jansen is in 2020 door twee gemeenteleden 
gebruik gemaakt. 
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Diaconie 
Algemeen                                                                                                              
Eind 2019 hebben we ons verschillende doelen gesteld die in 2020 
doorgang zouden moeten vinden. In het nieuwe jaar 2020 zijn we 
ingehaald door de harde realiteit van corona. Veel zaken kwamen niet 
of niet voldoende van de grond. Door de situatie van corona zijn niet 

alle doelen gerealiseerd.  
We hebben moeten leren vergaderen via het 
digitale net, hetgeen ook aanpassingen en een 
andere dynamiek met zich meebracht. Dite 
Husselman heeft zich vanaf eind 2019 
georiënteerd en ingewerkt op haar taak als 
nieuwe ambtsdrager. In augustus is zij 
bevestigd als diaken. Vanwege 
werkomstandigheden was zij niet eerder 

beschikbaar. In de loop van 2021 bezinnen we ons nog op de verdeling 
van taken. Ondanks alle beperkingen kunnen we als diaconie positief 
terugkijken op het afgelopen jaar, met wat er toch is bereikt. 
 
Taken en bezetting                                                                                                           
De samenstelling is als volgt: Jan Grisnich is voorzitter. Jan Pijnaker 
heeft het penningmeesterschap in de loop van 2020 overgedragen aan 
Jan Nauta. Door het vertrek van Mirjam Heerema heeft Jan Pijnaker 
voorlopig de postverzorging en secretariaatswerk op zich genomen. 
Door de corona situatie is Gerda Companjen (notulist) niet in de 
gelegenheid geweest ons te ondersteunen voor het maken van 
verslagen. Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft Jan Grisnich 
tijdelijk zijn activiteiten op een laag pitje moeten zetten, wat een extra 
belasting voor de andere diakenen is geweest. Daarnaast is er het 
gegeven dat diakenen extra vergadertijd kwijt zijn aan het bijwonen 
van kerkenraad vergaderingen. Dit is gewenst, maar soms levert het 
tijdsdruk op. Daardoor zijn een aantal zaken soms met vertraging of 
onder tijdsdruk tot stand gekomen. Voor het project Meer voor Minder 
hebben we een goede ondersteuning gehad van onze stagiaire Mirjam 
Visser. Het geeft een heldere kijk op hoe een ander naar ons werk kijkt. 
De meeste tijd is er in verband met corona digitaal vergaderd. Dat is 
ook gedaan tijdens een vergadering met Wim van Ree, diaconaal 
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consulent voor Zwolle. Verder is de diaconie zo veel als mogelijk 
aanwezig geweest bij de kerkenraadsvergaderingen. De diaconie heeft 
9 keer vergaderd. 
 
Diaconaal project                                                                                                       
In maart heeft de diaconie het project Versterk de kerk in het Midden-
Oosten afgesloten met een opbrengst van bijna € 6.500. Een geweldig 
resultaat. Vanaf april is de nieuwe actie 
Meer voor Minder van start gegaan.  
Met dit project vragen wij aandacht 
voor de armoedebestrijding binnen 
onze stad. Voor een periode van twee 
jaar zullen er weer verschillende acties 
georganiseerd worden. Daarnaast 
verschijnt er enkele keren per jaar een 
boekje met inspirerende teksten die betrekking hebben op de 
armoedebestrijding in Zwolle. 
 
Financiën                                                                                                               
Dankzij het nieuwe programma (FRIS) van de PKN kunnen we nu snel 
en gemakkelijk overzichtelijke rapporten maken van de financiële 
situatie. De kerkrentmeester gebruikt dit programma al langer. FRIS 
staat voor Financieel Rapportage en Informatie Systeem. Eind 2020 
heeft onze administrateur Berend Tiesinga kenbaar gemaakt te willen 
stoppen. Hij heeft dit inmiddels 7 jaar gedaan voor de diaconie. We zijn 
hem zeer erkentelijk voor de nauwkeurige wijze waarop hij voor ons 
regelmatig de cijfers heeft aangeleverd en verwerkt. In 2020 is door de 
diaconie begonnen om collectedoelen te toetsen of zij wel voldoen om 
als collecte opgenomen te worden. Tot slot zijn we in 2020 ertoe 
overgegaan om het vermogen van de diaconie wat te laten dalen. 
 
Diversen                                                                                                                   
Zoals ieder jaar, worden speciale diensten mede voorbereid door de 
diaconie. Daarnaast is de diaconie verantwoordelijk voor het kiezen 
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 in tegenstelling tot andere jaren 
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geen citrusfruit aangeleverd voor de Voedselbank, maar houdbare 
producten: Dat is vooral om praktische reden gedaan. Maar weinigen 
konden de vieringen gelijktijdig bezoeken. Op die manier kon de 
opbrengst via meerdere vieringen worden “opgespaard”. We kijken 
terug op een jaar van improvisatie en uitdagingen. Door de kleine 
diaconie 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 en kerkmail 
Na drie uitgaven is de Flambouw vanaf april 2020 een tijdje onder zeil 
gegaan, omdat bijna alle kerkelijke activiteiten vervielen door de 
coronamaatregelen. De wekelijkse kerkmail ging een veel grotere rol 
spelen en kon goed op de actualiteit inspelen. Iedere week werd ook 
een liturgie voor de komende zondag meegestuurd. Voor een aantal 
leden zonder digitale mogelijkheden werd de kerkmail per post 
bezorgd. 
In de loop van de zomer werd besloten om een tweemaandelijks blad 
van de Flambouw te maken.  Er kwamen twee nummers uit in 
september en november. Er werd steeds gekozen of een bepaald 
bericht in de kerkmail of in de Flambouw kwam. De Flambouwredactie, 
bestaande uit Harry Konings en Chica van Dam, gaf de wens te kennen 
om een kleurendruk uit te gaan brengen met meer nadruk op 
inhoudelijke zaken en deze vernieuwde Flambouw aan alle 
gemeenteleden te sturen. Eind 2020 ging de kerkenraad daarmee 
akkoord en gingen we voor de productie en verzending van de 
Flambouw in zee met uitgeverij De Zalige Zalm. De met Bart Lip,  
Jan Nauta, Elly van der Spek en Hans Vreman uitgebreide redactie 
volgde in december een training over de nieuwe technologie waarmee 
gewerkt gaat worden. 

 

Gaandeweg 
Evenals in 2019 verscheen Gaandeweg het afgelopen jaar vijf keer, en 
in ieder nummer viel het nodige te lezen uit en over onze gemeente. 
Margo Jonker schreef de overdenking voor het eerste nummer. In het 
tweede nummer droeg Lucie Engberts bij aan een artikel over de 
toekomst van de kerk terwijl Peter Hammingh in het daaropvolgende 
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nummer een Luthers geluid liet horen bij het thema ‘opladen’.  
Gert van Klinken publiceerde in het vierde nummer een doorwrocht 
artikel over het thema ‘een moderne devotie’ en in het laatste 
nummer lazen we over een persoonlijke ervaring van Myrna Frits-
Bokelmann in het kader van een artikel over engelen-
ervaringen.  Diverse activiteiten in onze gemeente kwamen aan bod, 
zoals de lezing ‘Vruchtbaar leven in het spoor van Benedictus en 
Ignatius’ door Rick Timmermans, het groothuisbezoek tijdens de 
verbouwing en ons diaconale project. Zo deelden we over en weer 
ervaringen met de lezers uit de Protestantse Gemeente Zwolle en De 
Hoofdhof in Berkum.   
 
Kerkenraad  
In 2020 is de kerkenraad voltallig van start gegaan met de bevestiging 
van Petra Lip als jeugdouderling in januari. De vergaderfrequentie werd 
in de maanden mei, juni, oktober en november vanwege de 
coronacrisis opgevoerd van één naar twee keer per maand. Een groot 
deel van deze vergaderingen vond online plaats. Er bleek veel 
creativiteit aanwezig om vormen te vinden om de verbinding in de 
gemeente te behouden en te stimuleren, maar de moeilijke 
beslissingen die genomen moesten worden en waarin we het beleid 
volgden van de PKN, gingen ook gepaard met emoties.  
Reden om de geplande workshop op 31 oktober onder leiding van een 
communicatieadviseur van de PKN in te vullen met het onderwerp 
communicatie en besluitvorming binnen de kerkenraad.  
Behalve voor corona was er ook aandacht voor andere onderwerpen. 
Zo kon op 1 mei het in 2019 genomen besluit tot vermindering van de 
formatie van ds. Margo Jonker van 1,0 naar 0,8 fte worden 
geëffectueerd. Verder is er gewerkt aan het op schrift stellen van een 
‘Wie-doet-wat-boekje’ met alle taken en commissies in onze gemeente 
en een draaiboek voor rouw- en trouwdiensten. Samen met de 
draaiboeken die eerder al waren geschreven voor Eeuwigheidszondag 
en doopdiensten en diverse regelingen en procedures konden deze 
allemaal samengevoegd worden tot een handboek ELGZ. 
Via enkele Zoom-sessies georganiseerd door de Evangelisch Lutherse 
Synode was er contact met andere lutherse gemeenten in Nederland 
en werden ervaringen over het gemeenteleven in coronatijd gedeeld.  
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Op 23 september heeft de kerkenraad in een brainstormsessie met de 
cantor-organist gesproken over kerkzijn in coronatijd, wat heeft geleid 
tot een plan van Gea Hoven voor muziek in de vieringen met zangers of 
musici, waarin ook een rol is weggelegd voor gemeenteleden. Helaas 
werd de kerk in december weer volledig gesloten als gevolg van een 
tweede lockdown en kon er vanaf dat moment niet meer gezongen 
worden. 
In oktober 2020 kondigde Elly van der Spek aan haar functie als 
secretaris na een ambtsperiode van 6 jaar neer te willen leggen vanaf 
januari 2021. Nadat Marga Zwanenburg had aangegeven deze functie 
op zich te willen nemen werd zij in december met instemming van de 
gemeente benoemd als opvolger. Afscheid en bevestiging zullen in 
januari 2021 plaatsvinden.   
 

 
 
Kunst- en inrichtingscommissie  
De kunst- en inrichtingscommissie werd op 10 juli 2020 door Janke 
Geertsma namens de Kerkenraad geïnstalleerd. De commissie, 
bestaande uit de gemeenteleden Roelienke de Vries, Saskia Post en 
Anneke van Pijkeren, hanteert als leidraad bij het nemen van besluiten 
en het geven van adviezen hanteert drie criteria: 1. luthers; 2. 
ruimtelijk en 3. kunstzinnig. 
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De taken van de commissie bestaan uit het verzorgen van belangrijke 
lutherse aspecten die in het gebouw thuishoren, zoals bij kerkelijke 
feesten, projecten etc. Hiertoe behoort ook het verzorgen van de 
kunstwand in het gemeentecentrum. De eindverantwoordelijkheid ligt 
bij de kerkenraad. 
De commissie is in 2020 vijf keer bij elkaar geweest om onderwerpen 
te bespreken en actiepunten te verwezenlijken. 
De volgende acties werden uitgevoerd: 
- Een aantal schilderijen van de vader van Beike van der Ree werd in 
het gemeentecentrum opgehangen, gekozen uit de schilderijen die we 
als gemeente hebben gehouden uit haar nalatenschap.  
- Het schilderij/naaldwerk ‘Het Avondmaal’ van Greetje van Rijswijk 
kreeg een plaats in het gemeentecentrum. 
- Voor de plaats van het Lutherzegel werd een advies gegeven en dit is 
inmiddels ook uitgevoerd. 
- Om meer huiselijkheid te creëren werd een grote verrijdbare plant 
aangeschaft en geplaatst in het gemeentecentrum. De plant wordt 
door Saskia verzorgd.  
- Voor de kerst werden de kerkzaal en het gemeentecentrum 
aangekleed. Met een project ‘sterren vouwen door gemeenteleden’ 
werd de kerstboom versierd.  
- Tenslotte werden de schilderijen die op de zolder in het 
gemeentecentrum stonden uitgezocht en deels afgevoerd naar de 
kringloop en Rova. 
 

 
Oppasdienst 
In het begin van het jaar 2020 was de oppas vanwege de verbouwing 
tijdelijk verplaatst naar de ruimte van de kindernevendienst.  
Met wat kleine aanpassingen, zoals een traphekje was dat prima te 
doen voor de oppassers en de kinderen. 
Toen er weer vieringen georganiseerd werden wisten we vooraf 
hoeveel kinderen er zouden komen. Daarmee kon worden bepaald of 
er alleen een volwassene zou gaan oppassen of dat er ook nog jeugd 
nodig was voor ondersteuning. 
Wanneer er geen kinderen waren, dan hoefde je vanzelfsprekend niet 
present te zijn als oppas. 
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In het afgelopen jaar waren er steeds voldoende oppassers 
beschikbaar, echter nieuwe aanmeldingen bleven zoals altijd welkom.  
We waren verheugd met de aanmelding van Janet Olij en ook Koen en 
Marius zullen gaan helpen.  
 
Seniorenbezoekgroep 
Vanwege corona moesten we in het voorjaar de bijeenkomst voor 
senioren afzeggen. De leden van de seniorenbezoekgroep hebben wel 
een mooie kaart gemaakt en verstuurd naar de senioren.  
In september, toen er ondanks corona weer wat meer kon, hebben we 
een ontmoetingsmorgen gehad op woensdag 23 september van 10.30 
tot 12.30 uur.  
In de tijd van advent hebben we op 9 december een seniorenmorgen 
kunnen organiseren. Dit keer met het verhaal van Ben Veldboom over 
zijn werk in Rwanda gevolgd door een viering met het Heilig 
Avondmaal en ter afsluiting een heerlijke lunch. Iedereen kreeg bij 
vertrek het mooie kerstnummer van het oecumenisch maandblad de 
Open Deur voorzien van een handgemaakte kerstattentie.  
De bezoekmedewerkers hebben veel mensen gebeld om het contact te 
onderhouden en waar mogelijk zijn er bezoeken afgelegd. De 
bezoekgroep heeft zelf een aantal keren vergaderd, maar overleg 
verliep ook wel via email. 
 
Vertegenwoordiging in de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ)  
Lolke Folkertsma vertegenwoordigde ook in 2020 onze gemeente in de 
Algemene Kerkenraad (AK) van de PGZ. Evenals de vertegenwoordiger 
van de Protestantse Gemeente De Hoofdhof in Berkum vervulde hij de 
rol van ‘toehoorder’. Alleen in februari was er een reguliere 
vergadering van de AK. Na de uitbraak van corona is er enkele 
maanden in het geheel niet vergaderd; eenmaal aan het begin van de 
zomer vond er een raadpleging per mail plaats van de ‘echte’ leden van 
de AK. In september vond voor het eerst weer een fysieke vergadering 
plaats, in kleine kring: per wijkgemeente kon één persoon deelnemen 
(normaliter twee); de toehoorders werden niet uitgenodigd. Wel 
konden zij aan de hand van de stukken reageren. Dat is niet nodig 
geweest. In oktober en december werd op dezelfde wijze vergaderd. 
Vermeldenswaard is dat de pioniersplek ‘Ontmoetingshuis Moderne 
Devotie’, waarbij ds. Hans Tissink nauw is betrokken, voor een tweede 
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periode van vier jaar financiering ontvangt van de PKN. De pioniersplek 
Het Plein, met grote betrokkenheid van ds. Mariska van Beusichem, 
kwam niet voor een tweede financiering in aanmerking. Mariska van 
Beusichem heeft per 1 september haar werkzaamheden in Zwolle 
beëindigd. De PGZ zoekt naar wegen om het door haar begonnen werk, 
waarbij ook een flink netwerk tot stand kwam, voort te zetten.  
 

Vertegenwoordiging buiten onze gemeente 
 

Classis Flevoland – Overijssel 
Met corona kreeg het vergaderen als classis, waarin Gerrit Bril de 
lutherse gemeenten in Flevoland en Overijssel vertegenwoordigt, ook 
een nieuwe dimensie. Eén vergadering kon in februari nog fysiek 
plaatsvinden. De overige twee hebben online plaatsgevonden. En dat 
verliep eigenlijk heel goed. De werkgroep beleidsplan – waarvan Gerrit 
Bril voorzitter is – heeft een korte evaluatie van het eerste jaar 
gemaakt wat geleid heeft tot enkele kleine bijstellingen in het 
beleidsplan. De classis is o.a. opgeroepen serieuzer werk te maken van 
meer vrouwelijke en jongere vertegenwoordigers in de classis. Verder 
is een begin gemaakt met het uitzoeken van de verschillende archieven 
van de oude classes die nu afgesloten kunnen worden. Inhoudelijk is 
o.a. doorgesproken over de mobiliteit van predikanten, de 
programma’s van Kerk in Actie en uiteraard de gevolgen van de 
coronacrisis voor veel gemeenten en hoe ze daar mee omgaan, vooral 
om van elkaar te leren. Via de website van de classispredikant is veel 
informatie te vinden over wat er zoal gebeurt binnen de classis: zie 
daarvoor https://www.klaasvanderkamp.nl/. De jaarlijkse afstemming 
met alle lutherse classisvertegenwoordigers in het land kon helaas niet 
doorgaan vanwege corona. 
 
Commissie Orgelzaken PKN (COZ) 
In oktober werd Gerrit Bril door de Synodale Commissie voorgedragen 
en door de Protestantse Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in 
de PKN (VKB) benoemd als luthers vertegenwoordiger in de landelijke 
Commissie Orgelzaken (COZ) van de Protestantse Kerk Nederland. Deze 
commissie adviseert kerkenraden bij nieuwbouw, restauraties, verkoop 
of ontmanteling van hun orgels en coördineert de inzet van 
gediplomeerde orgeladviseurs bij orgelprojecten. Het doel is te waken 

https://www.klaasvanderkamp.nl/
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over het onderhoud van monumentale orgels en deze te bewaren voor 
het nageslacht. Gerrit volgt hiermee Jeroen de Haan, cantor-organist in 
luthers Woerden op, die namens de lutheranen in Nederland 8 jaar lid 
is geweest van deze commissie. 
 

ONTMOETEN 

 
Gebouwen 
Renovatie gemeentecentrum 
Na een periode van twee jaar van voorbereiding, plannen maken, het 
instellen van een klankbordgroep en een werkgroep, het consulteren 
van de gemeente, werven van sponsoren, organiseren van acties voor 
en door gemeenteleden, werd op 6 januari de sloophamer ter hand 
genomen. 
Op basis van het ontwerp van Pim van Dijk ging de renovatie in januari 
van start met als hoofdaannemer bouwbedrijf Mensink.  
Na 3 maanden van intensieve renovatie werd het vernieuwde 
gemeentecentrum inclusief de garderobe en entrée opgeleverd.  
De Helmantel kreeg na een restauratie een mooie prominente plek. 
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Tijdens de renovatie zijn de kerkdiensten doorgegaan in andere kerken, 
waarbij we gastvrij zijn ontvangen in de Waalse kerk, de Doopsgezinde 
kerk, de Oosterkerk en de Lutherse kerk in Kampen. 
De planning was om op 15 maart het gemeentecentrum op feestelijke 
wijze in gebruik te nemen. Helaas kon dit niet doorgaan vanwege de 
corona-uitbraak en de ingestelde lockdown. 
Na de renovatie werd er een kunst- en inrichtingscommissie ingesteld. 
 
Verhuur 
Door de coronamaatregelen bleef de verhuur van het gebouw achter. 
Er waren minder trouwerijen, concerten, lezingen en bijeenkomsten. 
Omdat er in het gemeentecentrum ruimte is om met een groep op 1,5 
meter afstand van elkaar te zitten, werd het gemeentecentrum een 
aantal dagen per week verhuurd aan de Zwolsche School voor een 
opleiding tot systeemtherapeut. In de periode van lockdown werd er 
online lesgegeven. 
 
Kerkdiensten, activiteiten en corona maatregelen 
Om in het afgelopen jaar de activiteiten en kerkdiensten door te laten 
gaan vond een aantal aanpassingen in het gebouw plaats conform de 
regelgeving van de Rijksoverheid, het RIVM en de adviezen van de PKN. 
Er werd een gebruikersplan opgesteld, waarin beschreven staat hoe we 
in het gebouw omgaan met de maatregelen. Zo kwamen er 
presentielijsten en desinfectans bij de ingang en zitplaatsen op 1,5 
meter in kerkzaal en gemeentecentrum. Het aantal mensen in het 
gebouw tijdens kerkdiensten en activiteiten werd beperkt en er 
werden coördinatoren ingezet om alles in goede banen te leiden. 
Vergaderingen vonden online plaats en er kwam advies om een 
mondkapje te dragen wanneer je door het gebouw loopt. Na afloop 
van alle activiteiten werden de kerk en gemeentecentrum schoon 
gemaakt. De maatregelen vroegen veel creativiteit, tijd, communicatie, 
discipline, samenwerking en incasseringsvermogen van alle 
betrokkenen.  
 
Diverse taken 
De vaste schoonmaakploeg maakte het gebouw wekelijks schoon 
volgens een rooster. 
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De koffiedames Joke Bosma en Everdien Sanderman verzorgden bij 
toerbeurt de koffie na de vieringen en vespers. Vanwege de 
coronamaatregelen werd er buiten op het plein koffie gedronken uit 
eigen bekers of kartonnen bekertjes en per stuk verpakte koekjes.  
Op deze wijze konden we gedurende de hele zomer een moment van 
ontmoeting organiseren.  
Herman Jan Jansen was als koster bij de kerkdiensten en andere 
bijeenkomsten present. 
De geluidsopnamen van de vieringen t.b.v. de website werden 
verzorgd door Tjipke Klijnstra.  
 

 
 
Groothuisbezoek 
In januari en februari 2020 is er op acht avonden groothuisbezoek 
georganiseerd met gesprekken over leven en geloof: ‘Een goed verhaal 
gedeeld’. We kwamen bijeen bij gemeenteleden thuis. In totaal 
hebben er zo’n 80 mensen deelgenomen aan de gesprekken. 
 
Maaltijdgroep Zwaan Schuif Aan 
Het jaar 2020 was in vele opzichten een heel bijzonder en raar jaar.  
Er zijn helemaal geen diners door het kookteam voorbereid en 
geserveerd. In januari en februari lukte het niet vanwege de 
verbouwing van ons gemeentecentrum. Er werd hoopvol naar het 
eerste diner in maart uitgekeken. Maar toen kwam het corona-virus en 
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daarmee vervloog de hoop om toch nog ergens in 2020 een diner te 
kunnen organiseren.  
De kookteamleden bedachten alternatieven, zoals individuele diners 
met maximaal 4 personen thuis, of een pan heerlijk eten bij iemand 
thuis brengen of een gezellige borrel bij een teamlid thuis. En er was 
natuurlijk ook veel telefonisch contact of met een kaartje. En toen 
duidelijk werd dat ook in december geen diner kon plaatsvinden, is 
door het kookteam een kerstactie opgezet, waarbij iedere deelnemer 
een tasje met eigengemaakte heerlijkheden aan huis kreeg 
overhandigd.  
De maand december werd voor ‘Zwaan Schuif Aan’ een extra 
verdrietige maand omdat twee trouwe deelnemers en levenspartners, 
Fred Hoek en Sipco Bosma, kort na elkaar zijn overleden. Samen 
zorgden zij voor gezelligheid aan de tafel en ook de keukenhulp van 
Sipco was erg waardevol. We zullen hen missen en in eerbied 
gedenken. 
 
Oog voor elkaar 
Ten behoeve van ontmoeting en gesprek en verbinding in de gemeente 
is in 2020 gestart met het opbouwen van een netwerk van mensen die 
in hun buurt/wijk/dorp/stad contact onderhouden met andere 
gemeenteleden. Het kan een klein telefonisch contact zijn. Of het kan 
met een jaarlijks bezoekje, of vaker als iemand daar prijs op stelt.  
Graag willen we in het contact van de kerk aansluiten bij de behoefte 
van gemeenteleden, waarbij we natuurlijk ook kijken naar wat tot de 
mogelijkheden behoort van het gemeentelid dat namens de kerk 
contact onderhoudt. 
Gemeenteleden onderhouden uiteraard zelf ook onderling contact, 
maar ‘Oog voor elkaar’ wil een netwerk vormen van contacten die 
vanuit de kerk georganiseerd worden, zodat contacten over 
vriendschapsverbanden heen gaan. We hopen dat zo ieder mens zich 
gekend en gezien weet in de gemeente van Christus. 
De start voor dit netwerk is gemaakt. In de komende jaren zullen we 
hieraan werken ten behoeve van de gemeente.  
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Samenwerking Lutherse gemeente Kampen 
De samenwerking met de Lutherse gemeente in Kampen bleef 
ongewijzigd. De jaarlijkse gemeenschappelijke kerkenraadsvergadering 
die in juni zou plaatsvinden is vanwege corona niet doorgegaan.  
In verband met de verbouwing van het gemeentecentrum werd de 
viering op 16 februari met ds. Erwin de Fouw als voorganger, in overleg 
met de ELG Kampen in Kampen georganiseerd.  
De geplande gezamenlijke viering op 4 oktober, die in Zwolle zou 
plaatsvinden, werd omdat het aantal aanwezigen op dat moment 
beperkt was tot 50, verdeeld over twee zondagen: op 4 oktober 
konden 10 gemeenteleden uit Kampen in Zwolle meevieren, op  
11 oktober waren 10 gemeenteleden uit Zwolle welkom in Kampen. 
 
Website, kerkmail en YouTube 
Het vullen van de website kreeg in dit coronajaar een bijzondere 
dimensie. De website werd belangrijker als communicatiemiddel, 
omdat we in onze eigen kerk niet altijd vieringen met elkaar konden 
houden. Een enorme creativiteit en energie kwam los in het invullen 
van de vieringen via video, foto’s en opnames. Hierdoor werd het niet 
alleen voor gemeenteleden die niet naar de vieringen konden komen, 
maar ook voor mensen buiten onze kerk mogelijk om te volgen wat er 
zoal gebeurde.  
 
Op 21 juni verscheen de eerste nieuwe kerkmail! Deze kan nu vanuit 
de website gevoed en opgemaakt worden en automatisch via e-mail 
naar leden worden verspreid. Bart Lip heeft dit met Renier Vermaak 
voor elkaar gemaakt. In een mooie en overzichtelijke opmaak komen - 
elke week weer opnieuw - berichten uit de gemeente en de laatste 
nieuwtjes naar gemeenteleden toe.  
 
Gemiddeld wordt de website 100 – 150 keer per dag benaderd. 
Absolute topper op de website was de kerstavondviering 2020. De 
pagina met het nieuwsbericht is alleen al 633 keer benaderd. In totaal 
heeft het geleid tot meer dan 1000 unieke paginaweergaven op 
kerstavond zelf.  
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(overzicht van het aantal pageviews van www.elkz.nl in de periode  

28 november – 28 december 2020) 

 
Filmpjes van vieringen werden gemiddeld 150-180 keer bekeken. 
Uitschieters die direct na publicatie goed zijn bekeken waren (stand 6 
januari 2021): 
1. De video voor Hemelvaart op 20 mei (383 weergaven) 
2. De video voor de Kerstnachtviering op 24 december (377 

weergaven) 
3. De video voor Paasnacht op (341 weergaven) 
Misschien niet geheel toevallig ook drie bijzondere feestdagvideo’s. 
 
Opvallend is verder dat enkele video’s van liederen het over een 
langere periode heel goed doen. Kennelijk spreekt dit erg aan.  
Ook hiervan de top-3: 
1. Lied 511: Door goede machten trouw omgeven (1399 weergaven) 
2. Lied 439: Verwacht de komst des Heren (729 weergaven) 
3. Lied 296: Die de morgen ontbood (354 weergaven) 
Het aantal abonnees op ons YouTube-kanaal is in een jaar tijd gestegen 
van 2 naar 37. 
 
De redactie van de website en YouTube-kanaal werd verzorgd door 
Gerrit Bril. Bart Lip verzorgde de kerkmail. Zij vervangen elkaar 
wanneer dat nodig is. Bij technische problemen werd Renier Vermaak 
ingeschakeld. Chica van Dam en Harry Konings verzorgden de 

http://www.elkz.nl/


Jaarverslag 2020  ELG Zwolle 35 

verzameling en aanlevering van teksten en liturgieën voor de site en de 
kerkmail. Chris Eekel verzorgde de anonimisering van de Flambouw in 
verband met de AVG-bepalingen, om plaatsing op de website mogelijk 
te maken. Albert van Houwelingen verzorgde de meeste filmpjes die 
op Youtube konden worden geplaatst, soms tot diep in de nacht. 
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OVERIG 
 
Functionaris Gegevensbescherming 
In 2020 heeft zich eenmaal een klein datalek voorgedaan, dat geen 
consequenties had voor onze gemeente naar buiten toe. De kerkmail is 
eenmaal verzonden met zichtbare mailadressen, in plaats van bcc. Dat 
is besproken met de afzender van de kerkmail. Aangezien de kerkmail 
alleen naar gemeenteleden gaat, is er geen sprake geweest van een 
‘lek’ naar buiten toe. 
 
Gemeenteleden en functies/taken 
Kerkenraad: 
Truus Mulder: voorzitter (lid dagelijks bestuur) 
ds. Margo Jonker: predikant (lid dagelijks bestuur) 
Elly van der Spek: secretaris (lid dagelijks bestuur) 
Pieter Visser: kerkrentmeester financiën (lid dagelijks 

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

verhuur gebouwen 
Jan Grisnich: voorzitter diaconie (lid dagelijks bestuur);  
Jan Nauta: penningmeester diaconie  
Jan Pijnaker: secretaris diaconie 
Dite Husselman: lid diaconie; beheer diaconaal project 
Petra Lip: jeugdouderling  
 
Overige functies/taken: 
Amnesty International: Everdien Sanderman 
Archivaris: Lolke Folkertsma 
Auto-ophaaldienst: Wim Kliffen (coördinator) 
Bloemendienst: Janke Geertsma, Petra Lip, Marjan Reus, 

Heleen Veldboom, Johanna Wildeman 
Cantor-organist: Gea Hoven 
CD-dienst: Hermen Jan Jansen 
Collectebonnen: Johanna Wildeman, Robert Kanning en  
 Jan Nauta 
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Flambouw: Chica van Dam en Harry Konings (redactie), 
Hans Vreman (opmaak), Hermen Jan Jansen 
(drukwerk); Distributie: Marga Zwanenburg 
en Jan Pijnaker 

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

Beitske de Jager 
Inrichtingscommissie: Anneke van Pijkeren, Saskia Post en Roelienke 

de Vries (geïnstalleerd juli 2020) 
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 en Hermen Jan Jansen  
Kunstwandexpositie: Bertie Pauw (tot juli 2020) 
Ledenadministratie: Chica van Dam en Cor Noorda 
Lectoren: Lolke Folkertsma, Henny Haverkamp, Marga 

en Harry Konings, Johanna Wildeman, 
Marjette Zomer, Marga Zwanenburg 

Leerhuis: Marga Zwanenburg 
Ondersteuning diaconie: Berend Tiesinga en Gerda Companjen 
Ondersteuning kerkenraad: Marga Zwanenburg (notuliste) 
Open Monumentendag: Jan Grisnisch 
Opnamen van vieringen: Tjipke Klijnstra (geluid), Albert van 

Houwelingen (beeld) 
Predikantenrooster: Marga Zwanenburg 
Schoonmaakploeg: Janke Geertsma en Cor Noorda (coördinatie) 
Verhuur kerk en zaal: Cor Noorda en Hermen Jan Jansen 
Website & kerkmail: Gerrit Bril en Bart Lip 
Facebook ELGZ:  Chris Eekel 
Wereldwinkel: Esmeralda Rietberg, Angeniet van der Wijk, 

Jonathan Grisnich en Berend Tiesinga 
Zwaan Schuif Aan:  Johanna Wildeman (coördinator) 
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De volgende gemeenteleden vertegenwoordigden de ELGZ  
buiten de gemeente:  
Karin Vrieling: eindredacteur kerkblad Gaandeweg (PGZ) 
Jan Nauta: redactielid kerkblad Gaandeweg 
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 
 lid Commissie Orgelzaken PKN (COZ) 
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 
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FINANCIEEL 
 

Jaarrekening 2020 Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle  
Hieronder is een samenvatting van de jaarrekening 2020 van de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle weergegeven. 
 

Staat van baten en lasten  
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Activa 31-12-2020 31-12-2019

onroerende zaken PM PM

installaties en inventarissen 37.500           22.500           

beleggingen 187.338         171.593         

kortlopende vorderingen en overlopende activa 1.421             1.655             

geldmiddelen 154.253         318.975         

380.512         514.723         

Passiva

Algemene reserves 241.167         253.558         

Reserve koersverschillen 39.105           26.132           

Bestemmingsreserves 0                      148.728         

Eigen vermogen 280.272        428.418        

fondsen 4.363             4.674             

voorzieningen 47.623           47.337           

hypotheken en leningen 37.500           22.500           

kortlopende schulden en overlopende passiva 10.754           11.794           

380.512         514.723         

 

Verloop overzicht Reserves              ( in euro's) 1-1-2020

 Koers-

resultaat 

 Af: 

exploitatie 

 Bij: 

exploitatie 

 

Bestemming 31-12-2020

Algemene reserve 253.558         111                -12.502          241.167      

Reserve koersverschillen 26.132           12.973           39.105         

Bestemmingsreserve - gebouw 148.728         -218.970      57.740          12.502            -               

428.418         12.973           -218.970      57.851          -                  280.272       
 

 

Toelichting 
 
Algemeen 
2020 is voor iedereen, wereldwijd, een jaar geweest dat in teken heeft 
gestaan van COVID-19. Naast COVID-19 is in januari en februari de 
renovatie van het gemeentecentrum gerealiseerd met een verfrissend 
resultaat. De reguliere inkomsten en uitgaven lagen in lijn met de 
begroting en het financiële effect van het verminderen van de 
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predikantsplaats van 1,0 naar 0,8 FTE is zichtbaar in een lager niveau 
van uitgaven.  
In 2020 zijn de reserves afgenomen met EUR 148.146. Deze afname is 
veroorzaakt door een aantal posten, waarbij de grootste post de 
besteding van de bestemmingsreserve voor de renovatie van het 
gemeentecentrum was (- EUR 148.728): 
 
a) Regulier exploitatietekort 

Het reguliere exploitatietekort bedroeg € 8.250 terwijl een tekort 
van € 20.420 was begroot. In 2019 is samen met de gemeente hard 
gewerkt om de inkomsten te verhogen. Dit niveau is in stand 
gebleven in 2020. Daarnaast is per 1 mei 2020 de predikantsplaats 
teruggebracht naar 0,8 FTE waardoor het tekort beperkt is. Gelukkig 
is de impact van Corona op de inkomsten beperkt gebleven en ook 
aan de uitgaven zijn in lijn met de begroting. 
 

b) Incidentele baten 
Dit betreft ontvangen eenmalige giften uit legaten en 
nalatenschappen voor totaal € 8.050, ontvangen giften en subsidies 
ten behoeve van de renovatie van het gemeentecentrum € 57.740 
en het ongerealiseerde koersresultaat over 2020 van totaal  
€ 12.973. 

 
c) Incidentele lasten 
 Onder de incidentele lasten zijn opgenomen de totale kosten van 

de renovatie € 218.970. Met de ontvangen subsidies en bijdragen 
én de per 1 januari bestaande bestemmingsreserve van € 148.728 
resteerde een tekort van € 12.502. Dit komt in 2020 in mindering op 
de algemene reserve.  

Baten 
In 2020 bedroegen de totale inkomsten € 1.765 meer dan begroot. De 
inkomsten uit kerkbalans zijn stabiel. Ten opzichte van de begroting 
zijn de inkomsten iets hoger door meer ontvangen huuropbrengsten 
en eenmalige giften die de beperkte afname van de collecte-
opbrengsten hebben gecompenseerd. 
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Lasten 
De kosten liggen redelijk in lijn met de begroting, waarbij de kosten van 
pastoraat zijn gedaald vanwege het verminderde dienstverband per 
1 mei 2020. 
 
Fondsen en voorzieningen 
In onderstaande tabel zijn de mutaties in de fondsen en voorzieningen 
inzichtelijk gemaakt:  

31-12-2020 31-12-2019

Onderhoudsvoorzieningen 47.623           47.337           

Orgelfonds 3.660             3.551             

Jaap Meijer Bloemenfonds 703                 1.123             

51.986           52.011            
 
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 
Voor 2021 is een tekort begroot van € 8.470. Desondanks hebben de 
kerkrentmeesters goede moed dat dit tekort beperkt blijft en dat het 
goed kan worden opgevangen door de algemene beschikbare reserve. 
De kerkenraad streeft naar een evenwichtige begroting. Zo houden we 
de gemeente financieel gezond en geven we invulling aan een 
duurzame toekomst! 
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Jaarrekening 2020 Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle 

 
 
Toelichting 
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Ondanks de coronacrisis, die ook zijn weerslag heeft op de jaarrekening 
van de diaconie, mogen we toch met voldoening terugzien op een jaar 
waarin veel initiatieven in eigen land en op plaatselijk niveau, maar ook 
wereldwijd, konden worden gesteund.  
  
Levend geld en beleggingen 
Het stemt tot dankbaarheid dat de opbrengsten uit levend geld 
uiteindelijk hoger uitkwamen dan begroot. De collecten bleven – 
begrijpelijkerwijs – achter bij de verwachtingen, maar voor kerkbalans 
en giften was het beeld dan weer positief. Ook ons diaconaal project 
liet een beter resultaat zien dan verwacht. Door praktische 
omstandigheden is onze deelname aan Oikocredit beëindigd. De 
diaconie overweegt om in 2021 opnieuw deel te nemen aan dit fonds.  
 
Uitgaven 
Mede als gevolg van de coronapandemie waren in 2020 extra uitgaven 
noodzakelijk ten behoeve van de viering van het Heilig Avondmaal. Ook 
aandacht voor onderlinge verbondenheid en steun zorgde, naast 
onvoorziene kosten voor de actie kerkbalans, voor bijkomende kosten.  
 
Resultaat 
De diaconie heeft de wens om de financiële reserve geleidelijk terug te 
brengen. Een negatief resultaat van € 3.332 past in dat beeld.  
 
 

 
 
 


