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Verantwoording 
Dit jaarverslag geeft een beeld van het gemeenteleven in 2021.  
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:   
Mobiel gemaakt door gemeenteleden t.g.v. het Pinksterfeest 2021 
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Woord vooraf  

Een jaar geleden schreef ik een voorwoord na één coronajaar. We 
konden niet bevroeden dat er nog een heel coronajaar op zou volgen. 
Zoals in de hele maatschappij, was het niet altijd eenvoudig om ons 
voortdurend aan te passen aan de wisselende omstandigheden.  Soms 
leverde de interpretatie van de regels verschillen van mening op. De 
kerkrentmeester financiën legde om die reden zijn functie neer. 
Gelukkig kon Bart Lip hem op interim-basis vervangen. Op dit moment 
zijn er drie vacatures in de kerkenraad.  
Onze cantor-organist Gea Hoven ging na een verlofperiode op  
1 november met pensioen. Een door de kerkenraad ingestelde 
adviescommissie is eind van het jaar gestart met de werving van een 
nieuwe kerkmusicus.  
 
Waar het kon kwamen we fysiek bijeen met na de viering koffie op het 
plein. De startzondag was weer bij Wim en Alie Jager. In de vieringen 
werd gezongen door enkele voorzangers en gelukkig ook weer door de 
gemeente. De ventilatie van onze kerkzaal is op orde gebracht. In het 
najaar is ook de cantorij weer gaan repeteren. 
 
Per post ontving de hele gemeente een kerstgroet, en net als vorig jaar 
is er een fietsronde geweest van vele vrijwilligers aan het einde van het 
jaar om de uitnodiging voor de tafelgesprekken in kleinere groepen in 
februari te bezorgen.  
 
Wij hopen dat iedereen op eigen wijze blijft omzien naar anderen, en 
dat wie aandacht nodig heeft niet schroomt om zich te melden bij de 
kerkenraad. Wij blijven verbonden – en wij blijven verbinden. Dank aan 
alle vrijwilligers die werkzaamheden in onze gemeente verrichtten!  
Dit met de bede uit de oudejaarspsalm, Psalm 90, ‘Het werk van onze 
handen, bevestig dat’.  
 
Truus Mulder, voorzitter kerkenraad 
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Staat der gemeente 

 

Eind 2021 telde de Evangelisch-Lutherse gemeente 411 leden. 
Eind 2020 waren dit er 417. 
  
Mutaties in 2021: 
 
Nieuw ingeschreven: 8  
 
Uitgeschreven/vertrokken naar elders:  8 
  
Overleden: 6 
 
 
Samenstelling van de gemeente per 31 december 2021: 
 
Belijdende leden:  160 
Doopleden:  199 
Gastleden:   14 
Vrienden:   19 
Niet-gedoopten:              7 
Mee-geregistreerden:  10 
 
 
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 
Tot Palmpasen, 28 maart 2021 was de kerk gesloten vanwege de 
lockdown. Op Palmzondag ging de kerk weer open, tot de vierde 
zondag van Advent. In de tijd dat de kerk gesloten was, werden er 
opnames van vieringen gemaakt. Meestal vonden de opnames plaats 
op zaterdag met een kleine groep mensen. De opnames werden op de 
website geplaatst. Op deze manier kon er gevierd worden – eerst in de 
kerk en later online bij ieder thuis.  
Vanaf Palmpasen was het mogelijk om weer met 50 mensen te vieren 
in de kerk, in eerste instantie zonder gemeentezang maar wel met 4 
zangers bij het orgel.  
Gelukkig konden we het eigene van de liturgie, waarin de gemeente 
een dragende rol heeft, vorm geven door wisselspraak en het samen 
uitspreken van bijvoorbeeld een psalm of een lied.  
Vanaf september 2021 werd het weer mogelijk om samen te zingen en 
de cantorij op te starten. 
Onder leiding van de interim-cantor Toon Hagen is de cantorij in 
september weer gestart met repeteren om op 14 november voor het 
eerst weer mee te werken in een viering. De cantorij heeft voor die 
viering onder andere de minicantate ‘Ik zal er zijn’ van Toon Hagen 
ingestudeerd en uitgevoerd. Een mooie viering rondom Exodus 3.  
Tot het land en ook de kerk op 18 december weer in lockdown ging. 
 

Naast Margo Jonker, die 31 maal is voorgegaan, gingen volgens rooster 
de volgende gastpredikanten voor in de vieringen (tussen haakjes het 
aantal diensten waarin zij voorgingen):  
N. Beimers (1), N. van den Briel (1),  T.K. van Dam (2),  
M. Diepenbroek (1), J. Doelman (2), M.J. Dusseldorp (1), I. Epema (1),  
N. Eygenraam (1), E. de Fouw (1), L. van Houte (1), M. Jans (1),  
E. Jonker (1), M.B. Nieuwkoop (2),  M. Overbosch-Mielke (1),  
G. Schutte (2), W. Tinga (1), L. Vos (1), J. Woltinge (2) en B. Zitman (1). 
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Gemeentezondag 
Op 12 september kon de jaarlijkse gemeentezondag - gewijd aan het 
jaarthema ‘Van U/u is de toekomst’ - voor de tweede 
achtereenvolgende keer georganiseerd worden in de prachtige tuin 
van Alie en Wim Jager in Genne. Onder een bewolkte lucht met zo nu 
en dan een zonnetje beleefden we met ruim 80 gemeenteleden een 
mooie gemeentezondag.  
 

 
 
 
Heilig Avondmaal 
In 2021 vierden we 9 maal het Heilig Avondmaal in de eredienst.  
De hostie en de wijn of druivensap werden aangereikt op schaaltjes en 
in kelkjes. De gemeente kwam daarvoor naar voren en liep via het 
gemeentecentrum terug naar de plaats om de noodzakelijke afstand 
t.b.v. corona te kunnen waarborgen. 
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In Memoriam 
Zowel op de vrijdag voor, als op 
eeuwigheidszondag zelf zijn dit jaar 
de namen genoemd van hen die uit 
het midden van de gemeente zijn 
overleden.  
Vanwege corona waren er twee 
gedachtenisvieringen: een vesper 
op vrijdagavond, en een viering op 
zondagmorgen.  
Nabestaanden waren uitgenodigd 
om in een van beide vieringen 
aanwezig te zijn, net als 
gemeenteleden. 
In beide vieringen was er voor 
iedereen de gelegenheid om een 
gedachteniskaars ontsteken. 
 
De namen die werden genoemd: 
▪ Frederik Hendrik Hoek, geboren op 11 februari 1928, gestorven op  

9 december 2020 
▪ Sipco Leo Bosma, geboren op 16 augustus 1932, gestorven op  

14 december 2020 
▪ Willem Ophoff, geboren op 14 november 1949, gestorven op  

15 december 2020 
▪ Caroliene Brinkers-Janusch, geboren op 24 augustus 1927, gestorven 

op 8 mei 2021 
▪ Maarten Wijnand Veenstra, geboren op 29 december 1988, 

gestorven op 14 mei 2021 
▪ Hendrika Geertruida Post-Ribbels, geboren op 3 april 1933, 

gestorven op 14 juni 2021  
▪ Pieter Jacobus van den Broeke, geboren op 15 februari 1943, 

gestorven op 5 september 2021 
 
Koester de namen die wij hier gedenken,  
dat zij geborgen zijn in uw genade,  
ingelijst in licht bij U en bij ons. 
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Kerk-op-schoot-vieringen 
In 2021 zijn er vanwege de coronapandemie geen kerk-op-
schootvieringen geweest. 
  

Kindernevendienst 
De kindernevendienst is in 2021 op verschillende manieren vorm 
gegeven. In de eerste maanden lag de focus op online 
kindernevendienst, ongeveer één keer in de vier weken. Hierbij 
stonden we stil bij het afscheid en de inzegening van kerkenraadsleden 
en maakten we voor hen symbolisch op papier een grote vaas met 
bloemen die later werd bezorgd.   
Tussen mei en augustus kwamen we met kleine groepen samen in de 
kerk. Op een aantal zondagen organiseerden we de kindernevendienst 
tijdens de gehele viering. Met Pinksteren deden we een speurtocht. 
Vanaf augustus organiseerden we weer elke week kindernevendienst 
in de kerk, tot de lockdown eind december. Voor de kerstavondviering 
werd een film van 20 minuten gemaakt, waarin alle gezinnen thuis een 
bijdrage konden leveren en een deel van het kerstverhaal thuis konden 
spelen. In het Adventsproject werd gewerkt met het plakboek van 
Lucas. In de kerk schreven we op wat wij wilden toevoegen in dit 
plakboek.  

Speciaal voor gebruik in de 
gezinnen zijn er puzzels en 
memorie- en kwartetspellen 
gemaakt van afbeeldingen 
en activiteiten die horen bij 
onze kerk.  
 
Aan het begin van de 
Veertigdagentijd werden 
gezinsboekjes uitgereikt. 
Met Pinksteren werden er 
tasjes naar alle 
gemeenteleden gebracht en 
hierin zat ook iets voor de 
kinderen. Iedereen kon zo 
een bijdrage maken voor de 
Pinkstermobiel in de kerk. 
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Ook voor Advent ontvingen de gezinnen een tasje met een 
gezinsboekje en allerlei attributen om Advent thuis vorm te geven.  
 
Eind augustus organiseerden we een kindernevendienstuitje. Na een  
gezamenlijke lunch met de jongste kinderen gingen we bowlen met de 
oudere kinderen. 
 
Tijdens de gemeentezondag op 12 september zijn er 4 kinderen 
overgevlogen: Mirjam, Rachel, Lieke en Michelle. Met het verhaal van 
de Ark van Noach en met een regenboog mochten zij in hoop en 
vertrouwen de volgende stap zetten.  
In de Oogstdienst werden er voor de jaarlijkse actie Schoenendoos 
twaalf gevulde en versierde schoenendozen ingeleverd. 
We deden mee aan het landelijke spel Sirkelslag Kids. Het thema 
hiervan sloot aan bij de Kerstchallenge, die we organiseerden in 
samenwerking met de Adventskerk en de Oosterkerk. Helaas kon deze 
activiteit niet door gaan vanwege corona.  
 
Kinderen hebben op de zaterdag voor Palmpasen in de kerk 
Palmpasenstokken gemaakt. Feestelijk en mooi. En voor de volgende 
lockdown konden kinderen hun Sint Maartenlampionnen in de kerk 
maken. Het waren creatieve bijeenkomsten, met het vertellen van het 
verhaal van Palmpasen of Sint Maarten. En natuurlijk het voorlopen 
van een route: met Palmpasen door de kerk met feestelijke stokken. 
Met Sint Maarten liepen we om de kerk heen en om aan te bellen bij 
de oude pastorie, waar de deur openging, er luid werd gezongen ‘Sint 
Maarten, heilig man’ en er ruim getrakteerd werd. Mooie tradities.  
 
Het jeugdweekend van februari werd verplaatst naar eind oktober. Het 
thema was ‘spijkeren in het bos’. Stellingen werden aan een deur 
gespijkerd, er werd gespeeld in het bos en samengewerkt voor een 
mooie viering op de zondagmorgen. Met 20 kinderen tussen de 7 en 15 
jaar, 10 volwassenen en de hulp van ouders beleefden we samen een 
geweldig weekend in Oldebroek! 
 
In de vernieuwde Flambouw werden steeds twee pagina’s voor de 
jeugd gevuld: een pagina voor oppas- en kindernevendienstkinderen 
en een pagina voor de tieners en jongeren. 
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Eind september organiseerden we de eerste avond over lutherse 
identiteit en geloofsopvoeding.  
 

Lectoren 
Volgens een rooster werd in elke zondagse viering door een vaste 
groep van zeven gemeenteleden uit het Oude Testament gelezen.  
 

LEREN 
 

Jeugdwerk 
Kerkwijzer 
Met Kerkwijzer - kinderen uit groep 7 en 8 - komen we normaal 
gesproken maandelijks bij elkaar onder leiding van Bert Schaak en 
Petra Lip.  
Door corona konden we in 2021 iets minder frequent bij elkaar komen. 
Een aantal keren is Kerkwijzer online georganiseerd, waarbij o.a. over 
het thema ‘dopen’ is gesproken. Ook hebben we een zoekspel gedaan 
met een dobbelsteen met zelfbedachte vragen over Bijbelverhalen. 
Vier kinderen zijn in 2021 overgevlogen naar Gaan als een Zwaan en 
we hebben twee kinderen verwelkomd. De groep bestond eind 2021 
uit vier Kerkwijzers. 
We hebben ons eigen Zwanenbord gespeeld, gesproken over welke 
taken er in de kerk allemaal uitgevoerd worden en kunst gemaakt met 
glas in lood rondom Hemelvaart en Pinksteren. Ook Luther kwam langs 
en we hebben onze eigen stelling in hout gebrand. 
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Gaan als een Zwaan 
Voor de tieners van 12-14 jaar is er Gaan als een Zwaan.  
We komen één keer per maand bij elkaar tijdens de dienst op 
zondagmorgen.  
In 2021 hadden we een groep van ongeveer acht tieners. De 
bijeenkomsten werden door Richard van Burken en Beitske de Jager 
georganiseerd.  
Elke bijeenkomst had een thema en bij elk onderwerp is iets creatiefs 
of een spel gedaan. Zo hebben we het gehad over Abraham die op reis 
gaat naar een ver land en moet vertrouwen op God. Dit hebben de 
tieners zelf ervaren door met een blinddoek een stoelenparcours af te 
leggen en op iemand anders te moeten vertrouwen dat het goed komt. 
Ook hebben we kerststukjes gemaakt, één voor thuis en één om weg 
te geven aan gemeenteleden of opa’s en oma’s.  
 

Wilde Zwanen 
Zes tieners van 14 jaar en ouder uit de Lutherse kerk nemen deel aan 
de Wilde Zwanen. In oktober 2021 zijn we gestart met een eerste 
bijeenkomst, waarbij kennismaking en hoe we inhoud willen geven aan 
de bijeenkomsten centraal stonden. De groep werd begeleid door  
Rick Timmermans en Chantal Altena. 
Samen hebben we besproken welke thema’s er leven als het gaat om 
geloof en geloven. In samenspraak met de tieners werd een vast 
programma voor de bijeenkomsten gemaakt met elke maand een 
ander thema, zoals respect, vertrouwen en hoop. 
De bedoeling is om aan het eind van het (kerkelijk) jaar een kleine 
expositie in de kerk te organiseren over wat de Wilde Zwanen hebben 
gedaan en gemaakt. 
 

Tieners samen 
We hebben in 2021 weer meegedaan met de Paaschallenge. Deze keer 
met een route door de stad, eindigend bij de kerk, met een groot kruis 
op het plein en bloemzaadjes om te kunnen zaaien langs de oprit van 
de kerk.  
Na de zomervakantie zijn we als start van een nieuw seizoen met 
elkaar gaan kanovaren en suppen in de stadsgracht. Het was een 
mooie zondag die we hebben afgesloten met een welverdiende 
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picknick bij de kerk.  
Toon Hagen heeft de tieners catechese gegeven in een gesprek over 
kerkmuziek en natuurlijk werd daarbij ook samen gezongen. 
 
Bezoek jongeren uit de Ulu moskee 

Op 10 oktober 2021 kwamen zo’n 30 jongeren uit de Ulu moskee van 
Zwolle, samen met hun begeleiders en imam naar de Lutherse Kerk. In 
de kerk werd hen verteld over de christelijke traditie en kregen zij een 
korte les kerkgeschiedenis, al is de Nederlandse kerkgeschiedenis erg 
complex. Allerlei vragen over de kerk, over geloof, waarom er banken 
zijn, wat de betekenis is van de kaarsen en hoeveel mensen naar de 
kerk komen, kwamen aan de orde.  
Na drie kwartier gingen de jongeren en hun begeleiders weer op pad, 
om zich te laten voorlichten in de synagoge van Zwolle. Een mooi en 
hartelijk bezoek.  
 
Kerkmuziekavond  
Om weer vertrouwd te raken met zingen werd er op 10 november een 
open zangavond georganiseerd o.l.v. van Toon Hagen. Zo’n 15 
gemeenteleden zongen mee. Onder andere het Onze Vader van  
Jetty Podt, Lied 369d, werd ingestudeerd, zodat dit ook in de tijd van 
Advent vierstemmig gezongen kon worden in de vieringen. 
 
Leerhuis 
In september 2021 ging het Zwols Leerhuis weer van start. Er werden 
twee blokken van vier bijeenkomsten georganiseerd in de Lutherse 
kerk, op dinsdagavonden van 20.00 uur tot 21.30 uur. Verschillende 
voorgangers werkten mee en namen met de deelnemers de tekst van 
de erop volgende zondag intensief door. Telkens waren zo’n 10 
deelnemers aanwezig. 
 
Nieuwe Bijbelvertaling 
In 2021 is de Bijbelvertaling van 2004 in een nieuwe herziene vertaling 
verschenen. Opmerkingen die in de afgelopen jaren zijn gemaakt zijn 
hierin verwerkt. In een feestelijke vesper in de Plantagekerk op 31 
oktober 2021 is deze vertaling aan onze gemeente aangereikt. Vanaf 
dat moment werd uit deze vertaling gelezen in de vieringen. 
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Oecumenische gespreksgroep Het verhaal gaat 

Normaliter wordt er iedere tweede dinsdag van de maand van oktober 
tot en met april om 13.30 uur in de Lutherse Kerk gelezen uit ‘Het 
verhaal gaat’ van Nico ter Linden. Een doorgaande lezing met een 

verdiepend gesprek. Het gesprek wordt geleid door voorgangers uit de 
oecumene. In 2021 hebben alleen in oktober en november 
bijeenkomsten plaatsgevonden, met zo’n tien meelezers. Daarna was 
Nederland weer in lockdown.  
 

Vredesontmoeting: Jouw lied – mijn lied!  
‘Ieder welkom met eigen geluid en lied’. Op het plein van de Lutherse 
kerk werd op 21 september, de dag van de vrede, een tafelgesprek met 
soep en brood georganiseerd over het lied dat je hart raakt. Mensen 
uit alle hoeken van de stad en soms met achtergronden in heel andere 
werelddelen vertelden over liederen die zij meedroegen in hun hart. 
Als het lukte werden die liederen voorgezongen, of door allen 
gezongen. Het was een waardevolle bijeenkomst waarbij 15 mensen 
aanwezig waren. 

 
Vrouwen aan het Woord 
Vanwege de corona-maatregelen konden onze normale bijeenkomsten 
geen doorgang vinden. Wel zijn er in juli een drietal koffieochtenden 
georganiseerd, steeds met tien vrouwen. Deze vonden plaats in het 
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gemeentecentrum van de Lutherse kerk. In september is nog een extra 
koffieochtend georganiseerd bij Klaske Houweling in de tuin.  
We hadden gehoopt bij aanvang van het nieuwe seizoen weer op de 
gewone manier, met ongeveer dertig vrouwen, bij elkaar te kunnen 
komen, maar helaas waren er na de zomer toch weer beperkingen. 
Om toch bij elkaar te kunnen komen hebben we in november en 
december per ochtend twee bijeenkomsten voor 15 vrouwen 
georganiseerd. Er moest voor de bijeenkomsten worden ‘ingetekend’, 
wat massaal gebeurde. Voor beide ochtenden was er een reservelijst. 
 
Walk of Peace 
Het was spannend of het geheel door kon gaan vanwege corona. Toch 
is het gelukt. Op zaterdag 18 september 2021 vond in Zwolle de Walk 
of Peace plaats. De route ging in Dieze langs verschillende initiatieven 
en organisaties die zich inzetten voor verbinding tussen mensen en 
tussen groepen in de stad. Een bont gezelschap van zo’n 100 mensen 
ging in groepen op pad. Een vredevolle ervaring! 
 

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. 
Ook in het 2e coronajaar bleef een trouwe groep chauffeurs bereid zich 
voor het vervoer in te zetten. 
 
Bloemendienst 
Als altijd werden er wekelijks op 
zondag bloemen verzorgd in de 
kerk, die na de vieringen met 
een speciale groet bij 
gemeenteleden zijn bezorgd. 
 

In de 40-dagentijd werd de basis 
van de schikkingen gevormd 
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door een hart-vorm. Er werden vaasjes geschikt met bloemen, waarbij 
de hart-vorm op allerlei manieren werd geaccentueerd. Via de app of 
de mail kon iedereen die dat wilde instructies voor een liturgische 
thuisschikking ontvangen. Daar werd met veel toewijding en plezier 
gebruik van gemaakt.  
 
In de periode van Advent en Kerst was het thema ‘In een ander licht’. 
In de bloemschikkingen maakten we gebruik van het beeld van de zon, 
die iedere morgen weer opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. 
In het begin van de Adventstijd was de zon bescheiden aanwezig, met 
Kerst stralend en in volle glorie.   
 

Cantorij 
Wat we al wisten bleek ook in 2021 te kloppen: liturgie, zingen en 
corona vormen geen gelukkige combinatie. Het ging met de pandemie 
op en af en de cantorij 
deinde daarin mee. Een 
aantal malen kon er in 
kleine groepen worden 
gezongen, in een viering of 
voor een opname, enige 
tijd kon er gerepeteerd 
worden met de 
cantorijleden die daarvoor 
voelden, even kon er zelfs 
met een grotere groep in 
vieringen worden 
gezongen, maar dan lag 
ook alles weer stil. Soms 
was er ruimte en soms 
knelde het. Voor Gea 
Hoven begon het op een 
gegeven moment wel erg 
te knellen, en zij besloot 
om na twintig mooie 
kerkmuzikale jaren in onze 
lutherse gemeente met 
vervroegd pensioen te 
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gaan. Dat betekende dat na de zomer een commissie in het leven werd 
geroepen, die op zoek gaat naar een opvolger. In de tussentijd werd 
Toon Hagen bereid gevonden om de cantorijrepetities te verzorgen. 
Onder zijn aanstekelijke leiding werd een aantal nieuwe composities 
ingestudeerd en in de vieringen gezongen. En zo kijken we uit naar een 
volgend jaar, in de hoop dat het diminuendo van de afgelopen tijd 
weer een crescendo wordt in kerkmuzikaal opzicht.  
  
CD-dienst 
Van de cd’s met geluidsopnamen die wekelijks van de vieringen worden 
gemaakt is in 2021 door twee gemeenteleden gebruik gemaakt en 
gedurende twee weken door een derde gemeentelid.  
 
Diaconie 
Algemeen                                                                                                               
Het hele jaar 2021 zijn we met verschillende acties bezig geweest 
middelen te verzamelen voor ons project Meer voor Minder. Een zeer 
geslaagde activiteit was de Paasmarkt en de verzorgde ontbijtjes.  
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Daarnaast is er ook nog een pub-quiz gehouden, waar door 
gemeenteleden enthousiast aan is meegedaan. 
 
Maar door corona konden ook enkele activiteiten geen doorgang 
vinden. We hopen deze op een later moment in te kunnen halen.                                                              
Om de meest belangrijke zaken doorgang te laten vinden zijn de 
vergaderingen meestal digitaal gehouden. Slechts een enkele keer zijn 
we fysiek bij elkaar geweest.  
 
Onze voorzitter, Jan Grisnich, heeft eind 2021 zijn functie als diaken 
neergelegd, aan het eind van zijn termijn. Voor de ontstane vacature is 
op dit moment nog geen invulling gevonden. Ondanks alle beperkingen 
kunnen we als diaconie positief terugkijken op het afgelopen jaar met 
wat er toch is bereikt. 
 
Taken en bezetting                                                                                                            
De samenstelling was in 2021 als volgt: Jan Grisnich was voorzitter, Jan 
Pijnaker verzorgde het secretariaat en de postverwerking, Jan Nauta de 
financiën en Dite Husselman was algemeen bestuurslid. Zij heeft de 
taak van notulist op zich genomen. In het achter ons liggende jaar zijn 
ook enkele bestuurlijke aanpassingen verwezenlijkt. Zo is Jan Nauta  
administrateur geworden en heeft Dite het penningmeesterschap 
overgenomen, dit om ‘vier-ogen-beleid’ mogelijk te maken. Vanwege 
het naderende vertrek van Jan Grisnich heeft de diaconie gezocht naar 
opvolging. Omdat gesprekken met kandidaten nog geen resultaat 
hebben opgeleverd, zal er in januari 2022 nog geen nieuwe 
ambtsdrager bevestigd kunnen worden.                                                                                                            
Naast de eigen bijeenkomsten is er extra tijd nodig voor het bijwonen 
van kerkenraadvergaderingen. Dit is gewenst, maar levert ook tijdsdruk 
op. Voor het project Meer voor Minder hebben we goede 
ondersteuning gehad van onze stagiaire Mirjam Visser, maar begin 
2021 heeft zij ons verlaten.  
 
Diaconaal project                                                                                                       
Het hele jaar 2021 hebben we ons ingezet voor het project Meer voor 
Minder. Enkele acties hebben een mooi bedrag bijeengebracht. Een 
van de acties was de reeds aangehaalde Paasmarkt, maar ook een actie 
met Lutherbier werd verrast ontvangen.  
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Extra acties voor ons project waren de verkoop van handgemaakte 
mondkapjes, maar ook de prachtige engelen-actie van Mirjam 
Heerema zijn een vermelding waard.  
En laten we onze eigen gemeenteleden niet vergeten die ons zo royaal 
met giften hebben bedeeld. Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken. 
Het project Meer voor Minder loopt nog tot april 2022. Wij zijn ons 
inmiddels aan het oriënteren op een volgend project. 
 
Financiën                                                                                                                
Dankzij het nieuwe programma (FRIS) van de PKN kunnen we snel en 
gemakkelijk overzichtelijke rapporten maken van de financiële situatie. 
FRIS staat voor Financieel Rapportage en Informatie Systeem. In 2021 
is de diaconie begonnen om doelen te toetsen of zij wel voldoen om als 
collectedoel opgenomen te worden. Sommige doelen worden zo ruim 
ondersteund door bedrijven en/of overheidsinstellingen, dat wij ons 
afvragen of de bijdrage die wij als kerkgemeenschap leveren wel in 
verhouding staat tot het beoogde resultaat. De diaconie is van mening 
dat het beter is om kleinschalige en vaak door gemeenteleden 
aangedragen doelen te ondersteunen dan de zeer grote doelen. 
Hiertoe is in 2021 een werktool ingericht, waarmee getest kan worden 
of doelen verantwoord zijn om op te nemen in het collecte rooster.  
Tijdens de gemeenteavond van april zijn we ingegaan op de wens het 
vermogen van de diaconie naar beneden te brengen. De diaconie is 
geen spaarpot. In oktober werd een diaconale avond georganiseerd om 
hier verdere duidelijkheid over te geven. Door terugval in collecte-
opbrengsten ten gevolge van de tijdelijke sluiting van de kerk en 
geringe bezetting tijdens de vieringen in de coronaperiode werden 
meerdere collectes door de diaconie aangevuld met een substantieel 
bedrag.  
 
Diversen                                                                                                                  
Zoals ieder jaar werden speciale diensten mede voorbereid door de 
diaconie. Daarnaast was 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. In 2021 
heeft de diaconie besloten om naast de reguliere Paaskaars ook een 
‘reis-Paaskaars’ door de gemeente te laten reizen. Ieder die hem 
ontvangt kan deze enige tijd gebruiken bij bijzondere momenten. 
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Daarnaast kan men in een bijgesloten boekje wensen of reacties 
weergeven.  
Er was ook betrokkenheid bij de oogstdienst in de vorm van een 
prachtige kaart voor alle gemeenteleden en de jaarlijkse 
inzamelingsactie voor de Voedselbank.  
De diaconie ondersteunde bij de avondmaalsvieringen in de 
voorbereiding en de uitvoering ervan. Door de strikte hygiëneregels als 
gevolg van corona is besloten om de wijn niet allemaal uit één beker te 
drinken, maar iedereen een eigen kelkje aan te reiken.  
Tenslotte proberen we als diaconie het intentie-of gebedenboek weer 
in ere te herstellen.  
We kijken terug op een jaar van improvisatie en uitdagingen. Door de 
kleine omvang van de diaconie was het niet mogelijk om aan te sluiten 
bij alle belangrijke diaconale activiteiten in de stad. De kunst is een 
balans te vinden tussen noodzakelijk bestuurswerk in de eigen 
gemeente en te worden geïnspireerd door verbinding. 
 
Flambouw en kerkmail 
Na een laatste zwart-witnummer oude stijl verscheen begin maart de 

eerste Flambouw 
in een ander 
formaat en in 
kleur: een 
metamorfose! 
Ook nieuw is dat 
we het blad niet 
meer zelf hoeven 
te verspreiden, 
dat doet het 
productiebedrijf 
De Zalige Zalm 
voor ons. In 
samenspraak met 
de kerkenraad is 
ervoor gekozen 
om de Flambouw 
aan alle leden te 

sturen, ook aan degenen die hem vroeger niet kregen.  
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Daarnaast ontvangt een heel aantal lutherse gemeentes ons blad nu. In 
totaal zijn dat 270 adressen. De lezersreacties zijn positief. De kosten 
zijn flink hoger, maar de kerkenraad wilde hier graag in investeren. We 
hopen natuurlijk dat de lezers een vrijwillige bijdrage zullen geven.  
De redactievergaderingen vonden steeds online plaats en dat beviel 
goed. We zijn op elkaar ingespeeld en hebben een goede onderlinge 
taakverdeling. We houden de thema's aan die ook op de website te 
vinden zijn: vieren, leren, dienen en ontmoeten, en proberen geregeld 
gemeenteleden aan het woord te laten. De twee pagina's voor de 
jeugd zijn een aanwinst. In 2021 verscheen de Flambouw zes maal, 
waarvan vijf maal in nieuwe stijl. 
De praktische zaken die spelen in de gemeente worden via de 
wekelijkse kerkmail gecommuniceerd. Deze mail werd steeds naar 
ongeveer 200 adressen verstuurd, waaronder voor zes adressen per 
post. In de periodes dat de kerkdiensten alleen online of via een 
geluidsopname te volgen waren, bleek de meegestuurde liturgie 
handig. In de afgelopen twee jaren hebben we ervaren hoe belangrijk 
deze beide communicatiemiddelen zijn voor het gemeenteleven. 
 

Gaandeweg 
Wat in 2021 opviel aan 
Gaandeweg is dat de rubriek 
‘Aandacht voor’, met 
aankondigingen van allerlei 
activiteiten in de gemeenten 
minder omvangrijk was dan in 
voorgaande jaren. Dat spreekt 
natuurlijk vanzelf in coronatijd. 
Maar er bleef genoeg over om 
aandacht voor te vragen, en in 
de vijf edities van Gaandeweg 
kwamen daarbij ook leden van 
onze lutherse gemeente aan het 
woord. In het eerste nummer 
schreef Harry Konings een 
persoonlijk gekleurde bijdrage 
over zijn ervaringen als VN-
militair. In het Pinksternummer liet Jan Grisnich als orgelbouwer zijn 
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gedachten gaan over de relatie tussen orgelwind en de Geest. Maar 
ook over wat er in onze gemeente gebeurt kregen de lezers van 
Gaandeweg het een en ander mee: de reizende paaskaars kwam aan 
de orde en van onze aanstekelijke Pinkstermobiel was een foto te 
vinden in de derde editie. Daarnaast werd geattendeerd op het 
kloosterweekend in Egmond. Zo houden we elkaar als Zwolse 
gemeenten binnen de PKN over en weer op de hoogte.  
 
Kerkenraad  
In 2021 ging de kerkenraad voltallig van start met Marga Zwanenburg 
als nieuwe secretaris. Ook in dit tweede coronajaar is op verschillende 
momenten de vergaderfrequentie opgevoerd van één naar twee keer 
per maand, grotendeels online. 
Het coronabeleid, gebaseerd op de adviezen van de PKN, stelde de 
kerkenraad voor lastige beslissingen die vaak met emoties gepaard 
gingen. 
Zo verzocht de kerkrentmeester financiën om een time-out van zijn 
werk in de kerkenraad, omdat hij zich niet kon vinden in het gekozen 
beleid om tijdelijk niet te zingen in de eredienst. Classispredikant Klaas 
van der Kamp heeft zowel de kerkenraad als de kerkrentmeester 
begeleid in het proces. De kerkrentmeester kreeg een time-out van 1 
maart tot 1 juni, met een verlenging tot 1 september. Eind augustus 
moest de kerkenraad in een gesprek onder leiding van twee leden van 
de classis helaas concluderen, dat er onvoldoende ruimte was om 
samen verder te gaan. Voormalig kerkrentmeester Bart Lip kon hem 
tijdelijk vervangen. 
In april vroeg cantor-organist Gea Hoven onbetaald verlof aan, omdat 
de coronacrisis en de consequenties hiervan voor haar werk in de 
gemeente veel van haar hadden gevraagd. Vanaf 1 mei kreeg zij 
onbetaald verlof, eerst drie maanden voor het halve en daarna drie 
maanden voor het gehele dienstverband, waarna zij op 1 november 
met pensioen ging. In oktober is een wervingscommissie voor een 
nieuwe kerkmusicus aan de slag gegaan.  
 
Naast dit alles was er ook nog aandacht voor andere onderwerpen. Zo 
werd de ventilatie in de kerkzaal in december verbeterd en sprak de 
kerkenraad over het maken van opnames van de vieringen met beeld 
en geluid. Het gesprek hierover zal in 2022 worden vervolgd. 
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Ook kreeg de gemeente twee kunstwerken cadeau van de in 2021 
overleden Zwolse kunstenaar Tom Waterreus. De inrichtingscommissie 
is gevraagd om een advies over een mooie plek hiervoor. 
Tijdens twee ‘hei-ochtenden’, in maart en oktober, werd verder 
nagedacht over de communicatie zowel intern in de gemeente als 
vanuit de gemeente naar buiten. Er werden verschillende werkgroepjes 
samengesteld om kernwaarden van de gemeente uit te werken: 
liturgie en kerkmuziek, jeugd- en jongerenwerk, gastvrijheid en 
creativiteit en algemene communicatie. De uitkomsten van deze 
werkgroepjes zullen zeker nog doorwerken in 2022.  
 
Kunst- en inrichtingscommissie  
De kunst- en inrichtingscommissie heeft in 2021 twaalf keer vergaderd. 
Er zijn verschillende exposities in het vernieuwde gemeentecentrum 
gerealiseerd. Zo zijn de schilderijen van de vader van Beike van der Ree 

geëxposeerd evenals drie (pixel)schilderijen van Eef Michel met 
lutherse afbeeldingen: de Zwaan, het Lam Gods en de Lutherroos. 
In juli en augustus werd een expositie georganiseerd van creaties 
gemaakt door gemeenteleden in coronatijd. Hierna volgde een 
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expositie van tekeningen en gedichten van Mirjam Heerema. Tijdens 
de Open Monumentendag waren er beelden van Mirjam te 
bewonderen van verschillende steensoorten en werd er een workshop 
over symboliek georganiseerd. Uit de erfenis van Tom Waterreus werd 
een houtsnede ontvangen van ‘David met de harp’. Hiervoor wordt nog 
een geschikte plaats gezocht in de kerkzaal. Tenslotte was er in de 
Adventsperiode een expositie van engelenfoto’s, waarvoor 
gemeenteleden zich met engelenvleugels en een goede boodschap 
hebben laten fotograferen. 
 

Vertegenwoordiging in de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ)  
De Algemene Kerkenraad van de PGZ heeft in 2021 zes maal 
vergaderd: vier keer digitaal en twee keer door fysiek bijeen te komen. 
In geen van deze vergaderingen werden de toehoorders van de 
Protestantse Gemeente Berkum/De Hoofdhof en van de ELGZ 
uitgenodigd, om het aantal deelnemers beperkt te houden. Er werden 
naast het moderamen van de PGZ alleen twee vertegenwoordigers per 
wijkkerkenraad uitgenodigd. De vergaderstukken werden wel naar een 
ieder verzonden. Het zgn. Stimuleringsfonds van de PGZ ontving enkele 
aanvragen voor een financiële bijdrage. Verder is de Plaatselijke 
Regeling van de PGZ herzien. Op basis daarvan is ook afgesproken om 
het aantal vergaderingen van de AK tot maximaal zes op jaarbasis te 
beperken. 
 

ONTMOETEN 

 
Gebouwen 
Kerkdiensten, activiteiten en corona maatregelen 
Als gevolg van de corona-maatregelen werden activiteiten, 
bijeenkomsten, kerkdiensten en verhuur afgeschaald, geannuleerd, of 
weer opgeschaald.  
Om de veiligheid van gemeenteleden te waarborgen was het een jaar 
van meebewegen en bekijken wat er wel en niet kon doorgaan, op 
welke wijze en met hoeveel personen. De richtlijnen van de PKN en het 
RIVM waren hierin leidend. 
In de kerkzaal konden er op 1,5 meter afstand maximaal 50 personen 
samenkomen en in het gemeentecentrum ongeveer 15 personen.  
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Met behulp van afhaalpunten in de deuropeningen van het 
gemeentecentrum en statafels buiten op het plein konden de 
kerkgangers elkaar op zondag ontmoeten. Het was een cadeau dat het 
vrijwel iedere zondag na de dienst droog was. 
De geplande opening van het gemeentecentrum werd helaas opnieuw 
uitgesteld, naar 2022, maar desalniettemin is de ruimte intussen 
enthousiast gebruikt. 
Ook werden er aanpassingen gedaan in de geluids- en opname- 
apparatuur, waarmee de kwaliteit van de opnamen van de vieringen 
kon worden verbeterd.  
 
Diverse taken 
Hermen Jan Jansen was actief als koster en beschikbaar bij activiteiten 
in de kerk. Everdien Sanderman was ‘s zondags als gastvrouw aanwezig 
en verzorgde de koffie, thee en limonade na de vieringen.  
Vanwege leeftijd en gezondheidsklachten waren enkele 
gemeenteleden genoodzaakt de taken in de schoonmaakploeg te 
beëindigen. Met enige moeite is het gelukt de ontstane vacatures weer 
in te vullen.  
 
Onderhoud 
Er werden regelmatig gemeenteleden ingeschakeld voor klussen in en 
om de kerk. Zo veegde Yte Jan Muller ieder week het plein en deed 
Tjipke Klijnstra een groot aantal onderhoudsklussen.  
Ook op andere gemeenteleden konden we 
incidenteel een beroep doen voor kleine 
klussen. 
Voor bewassing van de buiten- en 
binnenramen in de kerk werd een 
professioneel bedrijf ingeschakeld.  
 
Op advies van Monumentenwacht werd de 
kerkmuur  in de corridor gerestaureerd. De 
vele scheuren zouden bij veel regenval lekkage 
kunnen geven. Ook werd de dakgoot 
vervangen. Er is een offerte aangevraagd om 
volgend jaar het gebouw aan de buitenkant te schilderen.  
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Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van audio en live-
streaming, zodat kerkdiensten thuis bekeken en beluisterd kunnen 
worden. 
 
Er kwamen landelijke voorschriften voor betere ventilatie in 
gebouwen. In het gemeentecentrum is voldoende ventilatie mogelijk, 
maar de verouderde ventilatoren in het plafond van de kerkzaal waren 
niet toereikend. Tijdens de kerkdiensten werd zoveel mogelijk 
geventileerd door geopende deuren. In december werd op de 
kerkzolder een nieuw ventilatiesysteem aangelegd dat voldoet aan het 
bouwbesluit. 
 
Verhuur 
De verhuur van de kerk en ruimten was dit jaar minimaal, maar de 
Swolsche School was een constante huurder. Deze huurt het 
gemeentecentrum structureel een aantal dagen in de maand voor 
scholing, wat stabiele inkomsten genereert. 
Verder is de fysiotherapeut op de eerste verdieping een vaste huurder 
en wordt de kerk op zondagmiddag afwisselend verhuurd aan de 
Anglicaanse gemeenschap en de Hongaarse protestantse kerk. 
Het huurcontract van de psychologe op de tweede verdieping werd 
niet verlengd, omdat de kerkenraad heeft besloten deze ruimte 
beschikbaar te stellen voor de jeugd en de kindernevendienst die te 
weinig ruimte heeft. Nu er ruimere financiële middelen zijn door de 
nalatenschap van Sipco Bosma is hiervoor gekozen. Deze invulling is in 
de geest van Sipco, die jarenlang een belangrijke bijdrage heeft 
geleverd aan de kindernevendienst. 
 
Vóór de winter werden we landelijk geconfronteerd met hoge 
energierekeningen en dus ook in de kerk. Om de kosten te dekken 
werd de huurprijs verhoogd en ook werden gebruikers van het gebouw 
gevraagd alert te zijn op het energieverbruik en deuren en ramen zo 
mogelijk te sluiten. 
 
Maaltijdgroep Zwaan Schuif Aan 
In dit jaar is slechts eenmaal een diner door het kookteam voorbereid 
en geserveerd. En wel op donderdag 21 oktober 2021. De 27 gasten 
genoten volop van deze maaltijd en van elkaars gezelschap. Door de 



Jaarverslag 2021  ELG Zwolle 29 

corona-maatregelen was het niet mogelijk om meer diners te 
verzorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastoraat ‘Oog voor elkaar’  
Tot het voorjaar van 2021 was er in de Lutherse Kerk een 
seniorenbezoekgroep. In 2021 is afscheid genomen van deze 
bezoekgroep. Het seniorenbezoekwerk dat door de drie leden werd 
gedaan is ingeschoven in ‘Oog voor elkaar’: een netwerk van ongeveer 
15 gemeenteleden dat in onze gemeente is opgezet om contacten te 
onderhouden.  
 
Vanuit de seniorenbezoekgroep is een laatste activiteit georganiseerd 
op woensdag 23 juni 2021: een ochtend met gesprek over feesten, een 
viering van het Heilig Avondmaal en een afsluitende lunch. De andere 
twee seniorenbijeenkomsten werden vanwege corona afgezegd. 
 
‘Oog voor elkaar’ gaat verder zodra er weer mogelijkheden zijn voor 
bezoek.  
 
Samenwerking Lutherse gemeente Kampen 
Sinds lange tijd heeft de Lutherse gemeente van Zwolle een 
samenwerkingsverband met de Lutherse gemeente te Kampen. Het is 
goed om elkaar te kennen in de wijze waarop we kerk kunnen zijn in 
deze tijd.  
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Vanwege corona zijn de twee gezamenlijke activiteiten (een 
gezamenlijke kerkenraadsvergadering en een gezamenlijke viering) niet 
doorgegaan. We hopen in 2022 deze gezamenlijke momenten weer op 
te pakken.  
 
Website, kerkmail en YouTube 
Nadat we in 2020 jaar hadden kennisgemaakt met de eisen die corona 
ging stellen aan online communicatie, werden de opgedane ervaringen 
voortgezet in 2021. Opnieuw werden op gezette tijden filmpjes 
gemaakt van vieringen in de kerk en werden nieuwsberichten over van 
alles en nog wat geplaatst. De vernieuwde Flambouw kon vanaf 
verschijning via de website gelezen worden in een online 
doorbladerbare versie. 
 
In 2021 zijn 20 filmpjes van vieringen gemaakt en geplaatst op de 
website en ons YouTube-kanaal. De nadruk lag in het eerste kwartaal 
met de hoogfeesten tot Pinksteren. Daarna werden de regels 
versoepeld en konden we vaker vieringen in de kerk houden totdat in 
het najaar opnieuw de regels werden aangescherpt.  
De filmpjes werden in 2021 beduidend minder vaak bekeken: variërend 
van 25x tot ongeveer 100x, met een uitschieter van 154x voor de 
Pinksterviering. In 2020 werden filmpjes gemiddeld nog 150-180 keer 
bekeken. 
 
De wekelijkse kerkmail – die vorig jaar juni voor het eerst verscheen – 
is niet meer weg te denken uit onze interne communicatie. Het 
voorziet in een grote behoefte en de koppeling met de website zorgt 
ervoor dat de hoeveelheid werk die nodig is om zowel de website als 
de kerkmail te laten verschijnen nog een beetje binnen de perken blijft, 
al is het wenselijk dat dit werk over meer mensen verdeeld kan 
worden. De kerkmail wordt elke week verzonden naar ruim 200 
adressen (en wordt meestal door ongeveer 70% van de 
geadresseerden geopend). 
 
Gemiddeld wordt de website 100 – 150 keer per dag benaderd. De 
homepagina wordt het best bezocht, gevolgd door de pagina Vieren. 
Als bericht scoorde het nieuws over ds. Hans Günther in De 
Verwondering het hoogst met 465 weergaven. Misschien wel in nauwe 
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samenhang daarmee werd het bericht over zijn afscheidsdienst - eind 
2019 - nog 815 keer bekeken. 
 
Opvallend is verder dat enkele video’s van liederen het over een 
langere periode heel goed doen. Kennelijk spreekt dit erg aan. De top-3 
die in 2021 werd bekeken: 
Lied 511: Door goede machten trouw omgeven (904 weergaven) 
Lied 392: Wie kent de eenvoud van het breken (684 weergaven) 
Lied 547: Met de boom des levens (525 weergaven) 
Het aantal abonnees op ons YouTube-kanaal is in 2021 verder gestegen 
van 37 naar 52. 
 

 
 
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 
verzameling en aanlevering van teksten en liturgieën voor de site en de 
kerkmail. En Chris Eekel plaatste berichten op het Facebook account 
van de kerk. 
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OVERIG 
 
Archief 
Door de sluiting van het HCO (Historisch Centrum Overijssel) voor 
vrijwilligers in 2021 kon de archivaris geen werkzaamheden verrichten 
aan het archief van onze gemeente uit de jaren 1950-2000. Hopelijk 
verandert deze situatie in de loop van 2022. Wel konden wij enkele 
vragen van derden beantwoorden. Zo heeft plv. archivaris Gerrit Bril 
enkele vragen op het gebied van organisten beantwoord, en de 
archivaris een vraag naar een oude trouwbijbel. Enkele vragenstellers 
konden wij doorsturen naar het HCO. Overigens: sinds 1 januari 2022 is 
de officiële naam van het HCO gewijzigd in Collectie Overijssel, 
afgekort tot CO. 
 
Het afgelopen jaar hebben wij wel een grote stap gezet op het gebied 
van archivering: na een aantal gesprekken met onder meer de 
secretaris van de kerkenraad en met de penningmeester van de 
diaconie hebben archivaris Lolke Folkertsma en zijn plaatsvervanger 
Gerrit Bril een notitie opgesteld over digitaal archiveren in plaats van 
analoog (op papier) archiveren. In de kerkenraadvergadering van 1 
december is het ‘Besluit vervanging archiefbescheiden ELGZ 2021’ 
vastgesteld. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 is het archief 
digitaal. Verreweg de meeste documenten worden digitaal opgemaakt 
en ontvangen; een deel dat op papier binnenkomt wordt gescand. Het 
vervangingsbesluit is voorzien van bepalingen uit de archiefwetgeving. 
Een uitwerkingsbesluit met o.a. een instructie voor de secretaris wordt 
voorjaar 2022 vastgesteld. 
 
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
De archivaris vervult tevens de rol van Functionaris Gegevens-
bescherming binnen onze gemeente. In het verslagjaar hebben zich 
geen incidenten voorgedaan, oftewel er zijn geen datalekken 
geconstateerd. Wel is de afspraak gemaakt dat bij het verzenden van 
groepsmail (bijv. de kerkmail, of de groep aangemelden voor een 
zondagse viering) zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de optie 
‘bcc’, waarbij de mailadressen niet zichtbaar zijn. Mogelijk misbruik van 
adressen van gemeenteleden kan daarmee worden voorkomen. 
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Gemeenteleden en functies & taken 
 
Kerkenraad: 
dagelijks bestuur: 
voorzitter:  Truus Mulder 
secretaris: Marga Zwanenburg 
kerkrentmeester financiën: Pieter Visser (tot 1/9); Bart Lip (a.i.) 
predikant:  ds. Margo Jonker 
voorzitter diaconie: Jan Grisnich  

 
overige leden: 
kerkrentmeesters gebouwen: Janke Geertsma en Cor Noorda  
jeugdouderling: Petra Lip 
 
Diaconie: 
voorzitter: Jan Grisnich 
penningmeester: Jan Nauta  
secretaris: Jan Pijnaker 
lid: Dite Husselman 
 
 
Overige functies/taken: 
Amnesty International: Everdien Sanderman 
Archivaris: Lolke Folkertsma 
Auto-ophaaldienst: Wim Kliffen (coördinator) 
Bloemendienst: Janke Geertsma, Saskia Post, Marjan Reus en 

Heleen Veldboom  
Cantor-organist: Gea Hoven (tot 1/11, daarna vacature) 
CD-dienst: Hermen Jan Jansen 
Collectebonnen: Johanna Wildeman, Robert Kanning en  
 Jan Nauta 
Flambouw redactie: Chica van Dam en Harry Konings 

(eindredactie), Bart Lip, Jan Nauta,  
Hans Vreman, Elly van der Spek  

Functionaris Gegevensbescherming:  Lolke Folkertsma; plv. Gerrit Bril 
Gaan als een Zwaan: Richard van Burken, Ries Nieuwkoop en 

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

Anneke van Pijkeren en Saskia Post 
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 
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) 
 
 
Vertegenwoordigers ELGZ buiten de gemeente:  
Karin Vrieling: eindredacteur kerkblad Gaandeweg (PGZ) 
Jan Nauta: redactielid kerkblad Gaandeweg 
Lolke Folkertsma: toehoorder in de AK van de PGZ 
Lolke Folkertsma en Jan Pijnaker: leden 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 


