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DE PROTESTANTSE KERK 
 
De Sionskerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, afge-
kort PKN. De Sionskerk is een wijkgemeente van de Protestantse Ge-
meente Zwolle (PGZ) voor de wijken Berkum en Zwolle-Noord. 
 
Leden van buiten deze wijken en andere belangstellenden zijn vanzelfspre-
kend ook van harte welkom in de Sionskerk. 
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Welkom in de Sionskerk 
 
 
Startgids 
In deze Startgids staat het hele jaarprogramma van de kerkelijke activiteiten in 
de Sionskerk voor het seizoen 2022-2023. Bij alles zeggen wij erbij: zo de HERE 
wil en wij leven. Er is in de kerk voldoende ruimte om cursussen en andere acti-
viteiten, zo nodig op 1,5 meter, te houden. Daarnaast houden we ook online-
contact, online-kerkdiensten en online-cursussen. 
 
U bent welkom in de Sionskerk! 
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Architectuur van de Sionskerk 
De Sionskerk is gebouwd in de vorm van een driehoek. Deze vorm komt overal 
in terug, bijvoorbeeld in het liturgisch centrum (zie foto). De driehoek staat bin-
nen de Sionskerk voor het geloof in de drie-enige Gods: de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest.  
 
 
Doelstelling van de Sionskerk 
De Sionskerk wil volwassenen en jongeren van binnen en buiten de kerk uitno-
digen om samen te komen in de naam van Jezus Christus, tot eer van God, om 
te groeien in geloof en dienstbaarheid. 
 
 
Focus op Jezus is het jaarthema 
Als gemeente van Jezus Christus mogen we van start gaan met een nieuw sei-
zoen. Wij willen ons focussen op Jezus. Wie is Hij, wat doet Hij, wat is Zijn be-
langrijkste boodschap en wat gaat Hij doen in deze wereld? Christenen zijn naar 
Hem genoemd. Wij geloven dat God in Jezus zichtbaar wordt. En dat je door 
Jezus God kan leren kennen. Hij is niet alleen gestorven om ons te bevrijden, te 
redden van een leven zonder God (Goede Vrijdag), maar Hij is ook opgestaan uit 
de dood met Pasen. Onze Heer leeft. Je leven wordt anders als je leeft met Hem! 
Dit noemen wij geloof, als je leeft in vertrouwen op God. 
Maar... hoe doe je dat? Hoe kunnen wij elkaar helpen in het geloof en in het 
handen en voeten geven aan ons geloof? In deze startgids staan allerlei moge-
lijkheden hiervoor, die ons kunnen helpen om christen te zijn. Ook besteden wij 
dit seizoen veel aandacht aan het oefenen om met elkaar te praten over wat we 
nu eigenlijk geloven en hoe het geloof ons leven anders maakt. 
 
 
Terug naar de kern 
Met ons jaarthema “Focus op Jezus” willen we terug naar de kern, naar de HERE 
God zelf, naar Jezus Christus zijn Zoon. Hoe krijgt dit gestalte? Elke maand staat 
er een thema centraal. Hierover gaat het in de kerkdienst voor Jong & Oud. Na 
afloop van deze diensten willen we elkaar ontmoeten, samen lunchen en napra-
ten. Zo kan ook de onderlinge verbinding groeien.  
 
We beginnen met het thema “Ont-moeten”. Er moet zoveel van iedereen, we 
worden er moe van. Laten we het seizoen beginnen met ont-moeten, dat er 
eens even niets moet, alleen rustig bij Jezus gaan zitten en naar Hem luisteren. 
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Martha vond dit lastig, ze ging mopperen omdat er zoveel moest gebeuren, 
maar haar zus Maria vond het fijn om rustig bij Jezus te gaan zitten en naar Hem 
te luisteren, Lucas 10:38-42. In de startdienst gaat het hierover. De weken erna 
hebben we allemaal gelegenheid om erover te denken en te praten.  
Gespreksvraag: Maria gaat in alle hectiek aan de voeten van Jezus zitten.  
Wat helpt jou om ook zo’n ongewone keuze te maken? 
 
 
“Verwondering” is het tweede thema, voor oktober. “Hiervan toch ben ik ten 
volle overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal volt-
ooien”, Filippenzen 1: 6. Prachtige woorden uit deze brief van Paulus aan de ge-
meente in Filippi. Ook wij zijn er verwonderd over dat God zelf ons geloof geeft 
en ons bewaart. Hierover gaat de kerkdienst van 9 oktober. 
Gespreksvraag: Wat geeft je vreugde in de gemeente en waar wil jij voor dan-
ken? En: Waar komt het in deze tijd van gemeente-zijn echt op aan denk je? 
 
 
“Verlangen” is het derde thema, voor november. “God u bent mijn God, u zoek 
ik, naar u smacht mijn ziel, hunkert mijn lichaam”, schrijft David in psalm 63. 
Verlangen wij eigenlijk wel naar de HERE God? In de kerkdienst van 30 oktober 
gaat het hierover. 
Gespreksvraag: David verlangt naar God nu hij in een moeilijke situatie zit. Wat 
wakkert bij jou je verlangen naar God aan? 
 
 
“Verwachting” is het vierde thema, voor december. Zijn wij mensen met hoop 
en verwachting voor de toekomst? Of hebben wij de hoop opgegeven? In de 
dienst van 27 november, de eerste Adventszondag, gaat het over het Vrederijk 
van de Messias, dat komt, Jesaja 11: Uit de stronk van Isaï schiet een telg op, de 
geest van de HEER zal op Hem rusten... dan zal een leeuw zich neerleggen naar 
een lam..... 
Gespreksvraag: In deze woorden zien we verschillende beelden over Jezus en 
het Koningrijk van God. Welk beeld spreekt je in het bijzonder aan en waarom? 
 
 
Lees de meditatie in de Sionskrant  
In elke Sionskrant is een meditatie te lezen, een overdenking over een Bijbelge-
deelte met het thema van de maand. Zo lees je thuis alvast rustig over de 
thema’s over Focus op Jezus. Meer info is ook te vinden op: www.izb.nl/focus 

http://www.izb.nl/focus
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 Gespreksvragen 
Met elkaar over het geloof praten vinden mensen niet eenvoudig. Met wie moet 
je dan praten? En wat zeg je dan? In elke Sionskrant schrijven we bij de meditatie 
ook een paar gespreksvragen. Dan kun je thuis er rustig eens over praten met 
iemand die op bezoek komt bijvoorbeeld, of met huisgenoten, of je belt eens 
een bekende op. In de gemeente zijn gelukkig veel gespreksgroepen die allemaal 
hetzelfde thema hebben dit jaar: Focus op Jezus. Zo gaan we samen ook oefenen 
in het praten over ons geloof. Niet moeilijk doen..., gewoon eenvoudig iets zeg-
gen tegen elkaar over wie God voor je is. Wie weet hoe je zo bemoedigd wordt! 
Deze gespreksvragen zetten we op papiertjes in glazen potjes of koppen in de 
kerk op tafels. Deze ‘kletskop’ kun je erbij pakken als je lekker aan de koffie zit. 
 
 
Bidden 
Het belangrijkste is ons gebed. Wilt u bidden voor de gemeente en voor mensen, 
voor geloof, bemoediging en bescherming. 
 
 
Ga eens naar een gespreksgroep 
Misschien heb je het nog nooit gedaan, maar probeer het eens en ga eens naar 
een gespreksgroep, een focus-kring bijvoorbeeld. Er gaan er veel van start. Je 
kunt het gerust eens uitproberen, bijvoorbeeld dat je voor 3x instapt. Welkom! 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
ds. Hélène Evers     ds. Ruilof van Putten 
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SEPTEMBER STARTMAAND SEIZOEN 2022-2023 
 
Het startweekend 2022 vindt plaats op 16, 17 en 18 september. 
Over de invulling en het programma wordt u middels een apart inlegvel in deze 
Startgids nader geïnformeerd. Er zijn activiteiten op vrijdagavond voor de jeugd. 
Op zaterdagmiddag voor de gemeente en de buurt en zondag is de startdienst. 
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KERKDIENSTEN 
 

Kerkdiensten in de Sionskerk 
De Sionskerk kent veel verschillende soorten kerkdiensten. Zo proberen we 
zoveel mogelijk jongeren, ouderen, kinderen en tieners aan te spreken. 
Hieronder volgen ze. Wij hopen dat er in het nieuwe seizoen weer veel mensen 
naar de kerk mogen komen, maar de regels hierover kunnen wisselen, dus houd 
de website in de gaten. Wij blijven de kerkdiensten online uitzenden via onze 
website Sionskerkzwolle.nl of via Kerkdienstgemist.nl.  De diensten beginnen 
om 10.00 uur.  
 
4 september, Heilig Avondmaal, ds. Hélène Evers 
11 september, ds. E. Van ’t Slot 
11 sept, 16.00 uur, Kliederkerk, De Barmhartige Samaritaan, ds. Hélène Evers 
18 september, ds. Hélène Evers, Startdienst, “Ont-moeten” voor Jong & Oud 
25 sept, ds. Ruilof van Putten  

 

Muziek 
De gemeente houdt van zingen. Dit kon vanwege de coronamaatregelen lang 
niet altijd. Gelukkig zijn er enkele gemeenteleden bereid om de diensten met 
hun muzikale gaven en zang te ondersteunen. Wij gebruiken voornamelijk de 
liedbundels: het Liedboek voor de kerken en de bundel Hemelhoog. 

 

Diensten voor Jong & Oud 
Eén keer in de maand willen we een dienst houden voor Jong & Oud. Natuurlijk 
is elke dienst voor iedereen, maar op deze zondagen willen we diverse leeftijds-
groepen nadrukkelijk betrekken. De thema’s die centraal staan hebben hun “Fo-
cus op Jezus”. Omdat verbondenheid binnen alle leeftijdsgroepen van de ge-
meente belangrijk is, is het idee opgekomen om deze diensten gezamenlijk af te 
sluiten met een lunch. Tijdens deze maaltijd kunnen nieuwe contacten worden 
gelegd of juist bestaande contacten worden verdiept door met elkaar in gesprek 
te komen.   
In de weken na deze dienst hopen wij dat dit thema door alle gemeenteleden 
wordt besproken van jong tot oud. Dus thuis bij de koffie, in jeugdgroepen en 
gespreksgroepen of bij de schoonmaakgroepen. Zo hopen wij dat de onderlinge 
verbinding, betrokkenheid en ook ons geloof groeit.  
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Data en thema’s: 
18 september 2022, Ont-moeten, Martha en Maria Lucas 10 
30 oktober 2022, Verlangen, Psalm 63, Grace & Glory zingt 
27 november 2022, Verwachting, Jesaja 11 

 

Kinderdiensten 
Kinderen zijn van harte welkom in de Sionskerk. In elke dienst is er aandacht 
voor de kinderen en is er ook voor jullie kindernevendienst en Biblefriends. Voor 
jongeren is er Jeugdkerk. Er zijn ook speciale kinderdiensten: 
13 november 2022: met de school De Aquarel                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1 januari 2023 11.00 uur: alle kinderen worden gezegend voor het nieuwe jaar.  
6 april: Witte Donderdag 19.00 uur, speciale kinderdienst  
                                                                                                                                                                                    
 

Kliederkerk 
Een laagdrempelige bijeenkomst voor jonge gezinnen met kinderen van 0 tot 
10 jaar. 
Een speciale ‘kerkdienst’ op zondagmiddag waar 
je samen van alles beleeft rondom een 
thema uit de Bijbel. Dus niet het kind naar 
de oppas en jij in de kerk, maar alles 
samendoen. Kijk eens op de website 
kliederkerk.nl 
De opbouw van de middag is als volgt: 
we beginnen met een aantal spelletjes of 
knutselwerkjes die met het thema te 
maken hebben. Daarna gaan we in de kring 
zitten voor een korte viering. We zingen, lezen uit de 
Bijbel, we bidden, er is een korte vertelling of een filmpje. Daarna eten we 
samen. Ook geschikt voor je vrienden en hun kinderen! 
 
Wil je meehelpen en meedenken. Neem contact op met Henrieke Knobbe:  
henriekedeolde@gmail.com, telefoonnummer 06 15431072. 
Wij zijn heel enthousiast! Jij hopelijk ook! 
Hartelijke groet, Henrieke Knobbe en ds. Hélène Evers 
 
  

mailto:henriekedeolde@gmail.com
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Doelgroep Kliederkerk: gezinnen met kinderen van 0-10 jaar 
 
Op zondagmiddag in de Sionskerk van 16.00-17.30 uur. 
11 september 2022: de barmhartige Samaritaan 
20 november 2022: Daniël in de leeuwenkuil  
 

Interactieve diensten 
Meedoen. Actief zijn. Niet alleen maar zitten. Speciaal voor jou is deze interac-
tieve dienst. Rondom een thema zijn allerlei actieve werkvormen te beleven, 
bedoeld om actief mee te doen: mobieltje aan, kahoot-kwis, reageren op een 
stelling, gesprek op de bank, workshop enz. Voor jongeren vanaf 11 jaar.  
We beginnen met een snack om 12.15 uur, de dienst is van 12.30 tot 13.15 uur. 
30 oktober 2022: Henk van Dam 
11 december 2022: Jeroen Knol 
15 januari 2023: Jeroen Knol 
19 maart 2023: Henk van Dam 
 

Opendeurdiensten 
Een opendeurdienst is een laagdrempelige dienst, dus ook geschikt voor men-
sen die weinig of niet bekend zijn met de kerk. Naar aanleiding van een gekozen 
thema vullen de commissie samen met de voorganger/spreker de diensten in. 
Muzikale invulling kan door b.v. een koor of een zanggroep of een instrumentale 
medewerking. Een overdenking (niet langer dan een kwartier), een korte schrift-
lezing, een mooi gedicht...van alles wat. Standaard is elk jaar in november de 
Johan de Heer zangdienst en in december de Kerstavonddienst.  
 
In 2022 zijn de volgende opendeurdiensten gepland: 
9 oktober – middagdienst om 16.30 uur 
voorganger ds. Pieter Frans de Boer – m.m.v. Christelijk Gemengd Koor Zwolle  
13 november – middagdienst om 16.30 uur 
Johan de Heer zangdienst o.l.v. Gerwin van der Plaats 
24 december – kerstavonddienst, voorganger ds. H. Evers – m.m.v. Interkerkelijk 
koor Promise uit Zwolle 
 
In 2023 zijn de volgende opendeurdiensten gepland: 
12 februari 
12 maart 
16 april 
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Bijzondere kerkdiensten 
In de Sionskerk zijn bijzondere kerkdiensten waarnaar wordt uitgekeken.  
Zo is er op 18 december 2022, de Vierde Advent, een Christmas Carols-dienst  
en op 19 maart 2023, de Vijfde Lijdenszondag, een stemmige Passiedienst met 
medewerking van Kampens vocaal Ensemble Kavóca. 
 

Zondagsviering Prunuspark 
Met ingang van september wordt er per maand op zondag om 10.30 uur een 
viering georganiseerd voor anders begaafden door de kerken in Berkum in het 
paarse gebouw van Frion aan het Prunuspark. Aansluitend is er koffiedrinken. 
Deze vieringen hebben een laagdrempelig karakter en worden gehouden voor 
en met de bewoners. Familieleden en begeleiders, maar ook belangstellenden 
zijn van harte welkom. 
 

Bijbel & Kunstdiensten 2022-2023 
In de Bijbel & Kunstdiensten zien we hoe de Bijbel een rol speelt in de kunst. 
Dominee Hélène Evers vertelt er over. Organist is Gert Hendriks en zang door 
Rachel Oostenbrink. Violist is Jeroen Knol. 
Aanvang: 19.00 uur. Data: 6 november 2022 en 29 januari 2023 
 
In de kunst wordt het geloof op een bijzondere manier geuit. Naast de Bijbel & 
Kunstdiensten zijn regelmatig exposities te zien in de Sionskerk, georganiseerd 
door de kunstcommissie. Eind 2014 organiseerde de Sionskerk een Chagall Ex-
positie die landelijk aandacht trok.  
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40 JAAR SIONSKERK 1983-2023 
Komend jaar 2023 zal het gebouw van de Sionskerk 40 jaar bestaan.  
In februari 1983 werd de eerste steen gelegd door ds. J. Ch. Plaat en eind augus-
tus 1983 werd de eerste kerkdienst gehouden. Wij zijn dankbaar dat wij alweer 
40 jaar onderdak hebben in dit gebouw.  
Het getal 40 komt vaak voor in de Bijbel. Je kunt denken aan de 40 jaren in de 
woestijn, toen het volk van God op weg was naar het beloofde land. Er gebeur-
den grote wonderen en tegelijk mopperde het volk. Die jaren vielen niet mee. 
Je kunt ook denken aan de 40 dagen en nachten die Mozes bij de HERE God 
mocht doorbrengen, dat was een heel bijzondere tijd. In de afgelopen 40 jaar 
mocht de gemeente in de Sionskerk lief en leed delen en zo mochten we op weg 
zijn naar Gods toekomst. 
Dit bijzondere jubileum willen wij samen gedenken. Er zijn veel ideeën om dit 
gestalte te geven. Zo kunnen we onze 40 favoriete liederen zingen, met de 
Groene Kerk-commissie de buurt in om op te ruimen en met de kunstcommissie 
40 (of meer) mooie kunstwerken maken. Lees verder in dit blad.  
 

Geef je geliefde psalm of lied op: top-40 
Eén manier om het 40-jarig jubileum te gedenken is door samen de 40 mooiste 
psalmen, gezangen of liederen te zingen. Onze organist heeft een lijst in de hal 
van de kerk gelegd. Natuurlijk kunt u ook uw geliefde lied mailen: 
gerthendriks@sionskerkzwolle.nl Bij de startdienst op 18 september beginnen 
we met het zingen van de Top-40. 
 

Kunstexpositie “de psalmen” 
In de kerk is in het najaar een prachtige kunstexpositie te zien van schilderijen 
van Christa Rosier. Zij heeft een serie werken gemaakt over de psalmen.  
De kunstcommissie vertelt hier meer over in dit blad. 
Wij worden zelf ook uitgenodigd om onze creativiteit de vrije loop te laten en 
om zelf schilderijen te maken. Wij hopen dat er wel 40 kunstwerken komen van 
gemeenteleden. Vanaf januari 2023 worden ze opgehangen en zo vieren wij ook 
het 40-jarig jubileum van ons kerkgebouw. 
 
Hemelvaartsdag 18 mei 2023 met ontmoeting koffie, thee en taart 
Op donderdag 18 mei is het Hemelvaartsdag. Dan bent u allemaal uitgenodigd 
voor de kerkdienst en ook om na de dienst koffie en thee te drinken. Die dag 
hoop ik, ds. Hélène Evers, mijn verjaardag te vieren en het lijkt mij fijn om dit 
met u te vieren. De jarige zorgt voor taart.  

mailto:gerthendriks@sionskerkzwolle.nl
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CONTACT EN COMMUNICATIE 
 
Website, Sionskrant, Informatiegids en Startgids 
De website van de Sionskerk vervult een belangrijke rol in de communicatie.  
U vindt hier allerlei berichten en actuele informatie: www.sionskerkzwolle.nl. 
Ook kunt u via de website de kerkdiensten van de Sionskerk live volgen of later 
alsnog meebeleven. 
 
Het wijkblad de Sionskrant is een maandblad dat elke laatste zondag van de 
maand in de hal van de kerk ligt met informatie over de volgende maand.  
 
Verder zijn er twee informatiebronnen, die samen een compleet beeld geven 
van de gemeente: de Informatiegids, waarin van alles staat over de identiteit, 
doelstelling en organisatie van de Sionskerk.  
De Startgids komt ieder jaar uit aan het begin van het nieuwe seizoen en bevat 
het complete actuele jaarprogramma van de gemeente. Dit alles is ook terug te 
vinden op de website. 

 

Kennismaking met nieuwe leden 
Voor nieuwe leden of mensen met belangstelling houden we twee keer per jaar 
een kennismakingsbijeenkomst. U kunt elkaar en leden van de kerkenraad ont-
moeten en nadere informatie krijgen. Wij heten u van harte welkom na de dien-
sten op zondag 9 oktober 2022 en 12 maart 2023. De Sionskerk staat open voor 
gasten, bezoekers en belangstellenden. U kunt gerust een dienst bijwonen en 
bent van harte welkom. 
 

Vrijwilligers 
Vrijwel alles in het kerkelijke leven gebeurt door vrijwilligers. Jeugdwerk, be-
zoekwerk, schoonmaakwerk, de muziek, omzien naar elkaar, het drukken van 
dit blad, kaarten schrijven aan zieken, koffiezetten, het is te veel om op te noe-
men. Samen mogen wij het Lichaam van Christus zijn op aarde en het belang-
rijkste is dat wat je doet uit liefde is. Uit liefde voor elkaar en uit liefde voor de 
Heer. Zou jij ook je steentje willen bijdragen en eens willen kijken welke gaven 
jij hebt gekregen en hoe die ingezet kunnen worden voor anderen, neem dan 
gerust eens contact op met de predikanten, de beheerder of de kerkrentmees-
ters. 
 

http://www.sionskerkzwolle.nl/
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Ambtsdragers 
Leden van de kerkenraad noemen we ambtsdragers. Zij zijn ook vrijwilligers: ge-
meenteleden die uit het midden van de gemeente geroepen worden voor di-
verse ambten. De leiding van de gemeente ligt bij de kerkenraad. Dit is mooi 
werk, ook belangrijk en er is wijsheid en inzet voor nodig. Samen draag je ver-
antwoordelijkheid. 
Voor het gemeenteleven is het belangrijk dat alle volwassen leeftijdsgroepen in 
de kerkenraad vertegenwoordigd zijn, zodat de kerkenraad een afspiegeling is 
van de gemeente. Daarom zouden we ook graag enkele kerkenraadsleden heb-
ben uit de groep 20- en 30-ers en ook enkele 40-ers en 50-ers. Je mag het ook 
samen met iemand doen. Zou je er eens over willen nadenken en ervoor willen 
bidden? En zou u als gemeente ook hiervoor willen bidden? Noem gerust een 
naam van iemand als je iemand geschikt lijkt of geef jezelf op als je je aange-
sproken weet. De maanden september en oktober zijn in het bijzonder bestemd 
voor het aanmelden van kandidaat-kerkenraadsleden. 
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KERKENRAAD 
 

Predikanten 
Ds. Hélène Evers, Boomkensdiep 14 8032 XX Zwolle, tel. 038-455 06 50,  
dshevers@sionskerkzwolle.nl 
Ds. Ruilof van Putten, Pr. J. Frisolaan 15 8084 AC ’t Harde, tel. 06-34069041, 
dsruilof@kpnmail.nl 
 

Kerkelijk werker 
Ouderling Jeroen Knol, tel. 038-785 12 94 of 06-26305286,  
jknol@sionskerkzwolle.nl (jeugd- en ouderenwerker) 
 

Ouderling- Scriba 
Nico Hukubun, Bonkenhavestraat 52, 8043 TC Zwolle, tel. 038-422 72 12,  
scriba@sionskerkzwolle.nl 
 

Ouderlingen  

Jan Bouwhuis, tel. 038-453 65 37, bouwhuis.spijker@gmail.com 
Dick van Boven, tel. 038-454 61 04 of 06-51429908, dvboven@live.nl 
Henrieke Knobbe, ouderling jonge gezinnen, tel. 038-422 28 96 of 06-46261535, 
henriekedeolde@gmail.com 
Jan Mulder, tel. 038-4527431, janmulder57@hotmail.com 
Jan van der Velde, tel. 038-460 04 03, j.vd.velde@planet.nl 
Jan Westera, tel. 06-12708761, janwestera3@gmail.com 
 

Diakenen 
Gerrie van Berkum, tel. 038-453 31 12, g.vanberkum@kpnmail.nl 
Jenny Docter, tel. 038-453 66 13, wim@docterzwolle.nl 
Wim Docter, tel. 038-453 66 13, wim@docterzwolle.nl 
Kees Kloosterman, voorzitter kerkenraad en diaconie, tel. 038-453 49 42,  
keeskloos@home.nl 
Linie Kok, diaken in Wijthmen, tel. 0529-401 972, a.h.kok@hetnet.nl 
Janine Oude Wesselink-Geerligs, tel. 038-420 08 84, woudew@hotmail.nl 
Lummy Schutte-Eshuis, tel. 0529-401 623, lummyschutte@gmail.com 
Henk Slomp, tel. 06-46333830, hslomp@home.nl 
Corry van der Velde, tel. 038-460 04 03, corryvandervelde@gmail.com 
Gerda Westerkamp, secretariaat, ggwesterkamp@gmail.com 

mailto:dshevers@sionskerkzwolle.nl
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Gerard Wittenaar, penningmeester, tel. 038-421 92 19, gjwittenaar@gmail.com 
 

Diakenen met speciale opdracht 
Margreet de Roo, secretaris AK-PGZ, tel. 038-337 46 09 of 06-10164700,  
margreetderoo@gmail.com 
 

Ouderling-kerkrentmeester 
Eilert van Berkum, tel. 038-453 31 12, eilert.vanberkum@gmail.com 
 

Ouderling-kerkrentmeester met speciale opdracht 
Jan van der Veen, voorzitter CvK, tel. 038-460 60 18,  
jan.van.der.veen@ordina.nl 
 

Kerkrentmeesters 
Harjan Inkelaar, tel. 06-51353301, inkelaar@ziggo.nl 
Roely Berends, tel. 06-29514992, penningmeester@sionskerkzwolle.nl 
 

Technisch voorzitter van de Grote en Kleine Kerkenraad 
Paul van Houten, tel. 038-850 02 12, paulvhouten@hotmail.com 
 

Notulist vergaderingen Grote Kerkenraad en kerkrentmeesters 
Hermien Inkelaar, tel. 06-27477146, inkelaar@ziggo.nl 
  

Vergaderingen kerkenraad 
De kerkenraad vergadert op maandagavonden 10 oktober 2022, 30 januari, 20 
maart en 5 juni 2023. 
 

Studiedag kerkenraad 
Op zaterdag 11 februari 2023 houdt de kerkenraad haar jaarlijkse studieochtend 
van 9.30-13.00 uur. 
 

Gemeenteavond 
Woensdag 2 november 2022 is het Dankdag voor gewas en arbeid. Om 19.30 
uur is een kerkdienst met aansluitend een gemeente-avond; aanvang 20.15 
uur. 

mailto:eilert.vanberkum@gmail.com
mailto:jan.van.der.veen@ordina.nl
mailto:inkelaar@ziggo.nl
mailto:paulvhouten@hotmail.com
mailto:inkelaar@ziggo.nl
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Evangelisatievereniging Rehoboth Wijthmen 
Wim Selles, voorzitter, Kroesenallee 2a, 8026 PN Wijthmen 
Tel. 0529-40 14 22 Bank: NL30 RABO 0387 3757 08 
 

 
KERKELIJK WERKER IN DE SIONSKERK  
 

Jeroen Knol 
Sinds juli 2018 ben ik werkzaam in de Sionskerk als kerkelijk werker op het 
terrein van het ouderenwerk en het jongerenwerk. Binnen deze terreinen houd 
ik mij bezig met het pastoraat aan ouderen, het leiden van uitvaartdiensten, het 
houden van weeksluitingen in verzorgingshuizen en jeugdwerk.  
 
Wilt u bezoek van mij ontvangen, neemt u dan contact met mij op voor een 
afspraak: jknol@sionskerkzwolle.nl, 038-785 12 94. 
Mijn werkdagen zijn maandag, donderdag en vrijdag. 
 

 

  

mailto:jknol@sionskerkzwolle.nl
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HOE BEN JE CHRISTEN OP JE WERK?  
Inspiratie en verbinding voor geloven op je werk 
 
In 2016 is het ‘Centrum voor Geloof en Werk’ (CGW) gestart. 
Het CGW heeft tot doel gelovigen te inspireren om het chris-
telijk geloof ‘handen en voeten’ te geven op de werkvloer en 
de verbinding te zoeken met andere gelovigen, om elkaar te 
bemoedigen, met elkaar te klankborden en te helpen staande 
te blijven. Een hulpmiddel hierbij is het programma Kroon op je werk. Hiervan is 
het CGW mede-initiatiefnemer. Het programma draait om de vraag: hoe geef je 
als christen invulling aan je geloof op je werk? Iets waar ik in mijn dagelijks werk, 
binnen en buiten de kerk, het accent op heb gelegd.  
Door de wijkkerkenraad van de Protestantse wijkgemeente van de Sionskerk in 
Berkum/Zwolle-Noord ben ik als wijkpredikant vrijgesteld van alle werkzaamhe-
den in de gemeente om als missionair predikant een bijzondere taak te vervul-
len. Ik mag leiding te geven aan het CGW. Zodoende is er ruimte ontstaan om 
de betekenis van het geloof voor het dagelijks werk verder uit te diepen. In al 
mijn spreekbeurten en activiteiten wil ik deze focus aanbrengen. Hoe ben je 
christen op je werk? 
De combinatie van geloof en werk heeft altijd al mijn passie gehad. 25 jaar heb 
ik voor ABN Amro gewerkt, onder meer als directeur. Naast dat werk begon ik 
in 2003 met de studie theologie ,,vanuit de overtuiging dat het Evangelie rele-
vant is voor het dagelijks leven”. Een uitspraak die ontleend is aan wat de Britse 
bankier Ken Costa zegt: ‘Als het evangelie niet relevant is voor de werkvloer, is 
het helemaal niet relevant’. Franciscus van Assisi zei al veel eerder: ‘Overal waar 
je bent is je preekstoel’. Oftewel: je bent 24 uur per dag en alle dagen van de 
week christen, maar hoe geef je dat handen en voeten? Naast mijn predikant-
schap ben ik nog steeds werkzaam in de financiële wereld, nu als eigen onder-
nemer. Daarnaast run ik samen met mijn broer een akkerbouwbedrijf in Thürin-
gen, in het oosten van Duitsland. 
Vanuit het Centrum voor Geloof en Werk worden spreekbeurten, lezingen en 
workshops gegeven. Om de bewustwording te vergroten. Wat nog ontbrak was 
materiaal waarmee mensen kunnen worden toegerust en waarmee mensen aan 
elkaar verbonden worden. Die leemte vult Kroon op je werk. Het programma is 
een vertaling van een cursus van het London Institute of Contemporary Christi-
anity met extra materiaal vanuit de Nederlandse context. Het (gratis) pro-
gramma bestaat uit een app en een handboek voor groepsleiders en bevat on-
der meer podcasts, video’s en Bijbelstudies voor vijftien sessies. Dat kan prima 
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in delen behandeld worden, ook online, en vormt een goede invulling van ‘vor-
ming en toerusting’ binnen de gemeente en daarbuiten. Thema’s die aan de 
orde komen zijn onder meer: Hoe kan ik goed werk leveren? Hoe kan ik de cul-
tuur op mijn werk positief beïnvloeden? Hoe kan ik mijn geloof delen op mijn 
werk? Hoe kan ik op langere termijn tot zegen zijn? Wellicht herken je deze vra-
gen ook wel als thema van de diensten waarin ik ben voorgegaan. 
Evangelisatie is niet het doel van Kroon op je werk. Je gedrag kan echter wel 
zorgen voor gesprekken over het geloof. Wanneer mensen zien dat je staat voor 
je principes, dwingt dat vaak respect af. We leven in een tijd waarin economisch 
denken heel belangrijk is. Leven op Bijbelse grondslagen is echt anders dan wan-
neer je leeft op economische grondslagen. Kijk alleen al naar het taalveld. Bij 
economie gaat het om de wet van de schaarste, en om vraag en aanbod. In de 
Bijbel draait het om overvloed en gaat het over geven en ontvangen, over rent-
meesterschap. 
Overal in het land zijn gespreksgroepen rondom het programma Kroon op je 
Werk opgestart. Opstarten is heel simpel. Een gespreksleider behoeft alleen het 
werkboek van de website te downloaden waarmee het heel eenvoudig is ge-
maakt om dit programma te leiden. En alle deelnemers downloaden de gratis 
app in Appstore of Playstore. Meer informatie hierover is te vinden op: 
www.kroonopjewerk.org En op de website www.geloofenwerk.nl worden met 
regelmaat column en andere berichten geplaatst. Ik nodig iedereen uit om ook 
eens op de websites te kijken en het materiaal te downloaden. Geef het gerust 
ook aan anderen door waarvan jij denk dat die hiervoor ook interesse zouden 
kunnen hebben.  
 
Ds Ruilof van Putten, dsruilof@kpnmail.nl  
Tel. 06-539985426  
 
 
  

http://www.kroonopjewerk.org/
http://www.geloofenwerk.nl/
mailto:dsruilof@kpnmail.nl
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PASTORAAT 
Als u pastorale of diaconale zorg nodig heeft, uw eigen of andermans nood of 
ziekte wilt melden, als u meer bij de kerk betrokken wilt raken of om andere 
redenen contact zoekt, dan is er voor elk gedeelte van de wijk een contactper-
soon die u hiervoor kunt benaderen en die kan zorgen dat de juiste persoon bij 
u komt. 
 
Voor pastoraat binnen onze wijkgemeente Sionskerk is onderstaande blokinde-
ling gemaakt. 
 
Blok 1 Aa-landen Oost 
Alle beken ten oosten van de Westerveldse Aa en de gemeenteleden die wonen 
in Zwolle-Zuid 
Coördinator: Gerrie van Berkum (diaken) tel. 038-4533112,  
g.vanberkum@kpnmail.nl 
  
Blok 2 Aa-landen Zuid 
Alle straten ten zuiden van de Zwartewaterallee en de gemeenteleden die wo-
nen in Dieze, Centrum, Wipstrik en Assendorp 
Coördinator: Jan van der Velde (ouderling) tel. 038- 460 04 03,  
j.vandervelde@planet.nl 
 
Blok 3 Aa-landen Noord 
Alle straten ten noorden van de Waallaan (alle Diepen en straten rond de Hun-
zelaan) en de gemeenteleden in Stadshagen 
Coördinator: Dick van Boven (ouderling) tel. 06- 51 42 99 08, dvboven@live.nl 
(Jeugd)diaken: Janine Oude Wesselink, tel. 038-420 08 84,  
janine@walteroudewesselink.com 
 
Blok 4 Aa-landen Midden 
Alle straten ten noorden van de Zwartewaterallee en ten zuiden van de Waal-
laan en de gemeenteleden, die buiten de gemeente Zwolle wonen 
Coördinator: Maartje Lindeboom tel. 06-20312921, automaartje@gmail.com 
Diaken: Wim Docter, wim@docterzwolle.nl, jenny@docterzwolle.nl, tel. 038- 
453 66 13 
 
  

mailto:janine@walteroudewesselink.com
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Blok 5 Holtenbroek 
Alle straten ten noorden van de Zwartewaterallee en in het westen begrensd 
door het Zwartewater en in het oosten door de Middelweg 
Coördinator: Bernd Steenbergen (pastoraal medewerker), tel. 038- 454 57 88 
Diaken: : Gerard Wittenaar, tel. 038- 421 92 19, gjwittenaar@gmail.com 
 
Blok 6 Berkum Oost: 
Alle straten ten oosten van de Campherbeeklaan 
Coördinator: Gerrie Ruitenberg  tel. 06- 25 25 44 04 
Diaken: Henk Slomp,  06- 46 33 38 30, hslomp@home.nl 
 
Blok 7 Berkum West 
Alle straten ten westen van de Campherbeeklaan 
Coördinator: Thea Hulsbergen  tel. 038- 454 27 28 
Diaken: Henk Slomp, tel.  06- 46 33 38 30, hslomp@home.nl 
 
Blok 8 Berkum Noord  
Alle straten ten noorden van de A28 en ten oosten van de Vecht  
Coördinator: Albert Schutte, tel.  0529- 42 75 84 
Diaken: Gerry van Berkum , tel. 038- 453 31 12, g.vanberkum@kpnmail.nl 
 
Blok 9 Berkum Zuid  
Alle straten ten zuiden van de Nieuwe Vecht 
Coördinator: Lummy Schutte, tel. 0529- 40 16 23 
Diaken: Gerry van Berkum , tel. 038- 453 31 12, g.vanberkum@kpnmail.nl 
Diaken met speciale opdracht voor Berkumstede en Rehoboth (Wijthmen): 
diaken Lini Kok, tel. 0529- 40 19 72, a.h.kok@hetnet.nl 
 
Contactpersonen Woonzorgcentra  
Arcadia: Jan Mulder, 038-452 74 31,  janmulder57@hotmail.com 
Berkumstede: Tiny van Ommen, 038-423 06 27, tivao@hotmail.com 
De Havezate: José Steenbergen, 038-454 57 88, jjnijdam@gmail.com 
Esdoorn: Lineke van Houten 038-850 02 12 ,linekevanhouten@gmail.com 
Fermate: Henk van den Berg, 038-454 33 19, henkbarg@ziggo.nl 
Rivierenhof/ de Riethorst: Liny Vreman, 038-4543421 b.vreman@hetnet.nl  
Zandhove: Truus Ester, 038-460 10 16, t.ester-kool@hotmail.nl 
Het Zonnehuis: Janine Oude Wesselink, 038-420 08 84,    

    janine@walteroudewesselink.com 
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Pastoraat vóór en uitvaartdiensten ván gemeenteleden 70 jaar en ouder,  
Kerkelijk werker Jeroen Knol, tel. 038- 785 12 94 of 06- 26 30 52 86  
 
Pastoraat gericht op jongeren (zie kinderen en Jeugdwerk) 
Pastoraalmedewerker José Steenbergen 038- 454 57 88, jjnijdam@gmail.com 
 
Pastoraat anders begaafden   
Pastoraalmedewerker Angeline Vermeulen 038- 453 65 03,  
a.g.vermeulen@gmail.com 
 
Pastoraat bij ziekenhuisopname 
Wilt u een ziekenhuisopname doorgeven, neemt u dan contact op met pastoraal 
medewerker Margriet van der Veen, tel.  038- 460 60 18 of tel.  06 42 33 22 55 

 
Plattegrond blokindeling pastoraat Sionskerk 
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DIACONIE 
Als diaconie mogen wij specifiek onze inspiratie vinden in: 
‘En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn of-
fers waarin God behagen schept.’ (He-
breeën 13:16) 
 
De diaconie weet zich geroepen door de op-
dracht en het voorbeeld van Jezus Christus 
om aan anderen dienstbaar te zijn, ver weg 
en dichtbij. Zowel binnen als buiten de ker-
kelijke gemeente. Bij deze taak heeft zij 
steeds weer de Heilige Geest nodig. 
 
De diaconie is één onderdeel, één aspect van de dienst aan de Heer. Vanuit die 
visie doen de diakenen de dingen waarvoor ze gevraagd worden. Als u in de kerk 
bent, ziet u hen aan het werk bij het Heilig Avondmaal, de collectes en zo nu en 
dan presenteren we een onderwerp. Daarnaast brengen de diakenen bezoekjes, 
sturen kaarten en bieden praktische hulp aan mensen die dat nodig hebben. 
 
Er zijn ook diverse dingen, waar u wel eens iets over hoort, maar meestal niets 
van ziet. Denk daarbij dan aan hulp in de wijk, deelname aan acties van ZWO en 
vormen van samenwerken met de sociale wijkteams. 
 
De diaconie ondersteunt voor een periode van 4 jaar enkele stichtingen en ver-
enigingen die  zich wereldwijd inzetten. Concreet zijn dit projecten in Suriname, 
Afrika, Zuid Amerika en Oost Europa. 
 
Interesse om meer van  de diaconie te weten? Zoek dan contact met één van de 
diakenen. Hun namen zijn ook in deze startgids te vinden. Een berichtje op de 
website zetten kan natuurlijk ook. 
 
Kees Kloosterman, voorzitter  
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ISRAËL 
De Sionskerkgemeente is onlosmakelijk verbonden met het verbondsvolk Israël. 
Elke kerkdienst begint daarom met een psalm. Elke kerkdienst bidden we voor 
de vrede van Jeruzalem, voor Israël en voor de Joodse gemeenschap in Zwolle. 
De avondmaalswijn uit Israël betrekken we van onze Zwolse synagoge. Ook ne-
men we deel aan open avonden in de synagoge en leven we mee met Joodse 
feestdagen. Om onze verbondenheid te uiten sturen we kaartjes naar de Joodse 
gemeenschap bij Rosh Hasjana, Joods Nieuwjaar, op 25 september 2022 en bij 
Pesach, 5 april 2023. U kunt een leuke en mooie kalender bestellen met daarop 
alle  feestdagen van Israël en ook de schriftlezingen van elke Sabbat.   
Op 1 oktober 2022 is het Israëlzondag. We verdiepen ons dan in de Joodse wor-
tels van het Evangelie van Jezus, de Messias.  
Onze gemeente heeft een Israëlcommissie. De collecte van de eerste zondag in 
mei is bestemd voor de instandhouding van de Zwolse synagoge. 
 
 
 
 
 
 

Joodse Feestweek in Zwolle: 4-11 september 2022 
In 1721 kregen Joden toestemming om zich in Zwolle te vestigen. Dit heuglijke 
feit wilde de Zwolse Joodse Gemeente vorig jaar vieren. Dit jaar is er nog iets te 
vieren, namelijk dat het dit jaar precies 300 jaar geleden is dat de eerste Joodse 
eredienst plaatsvond in Zwolle. In de media wordt de nadere invulling bekend 
gemaakt. Vanaf deze plaats alvast vreugde en zegen gewenst. 
 

Commissie Kerk en Israël 
De commissie brengt o.a. Israël voortdurend onder de aandacht bij onze ge-
meente om zo de relatie met het volk Israël te bekrachtigen, dat wil de commis-
sie bewerkstelligen.  
 
 
”Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel on-
derdeel van de eigen identiteit.” 
 
In de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland staat immers geschreven dat 
de kerk is geroepen om in al haar geledingen: 
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• het gesprek met Israël te zoeken en 

• gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk   
 Israël. 

 
Om invulling te geven aan deze opdracht en om in verbondenheid te zijn met 
het land van God en Zijn volk Israël, wil de commissie samen met de kerkenraad 
en de gemeenteleden alles in het werk stellen hieraan gehoor te geven door 
Israël voortdurend onder de aandacht te brengen.  
Dit vertaalt zich onder andere in de volgende activiteiten voor onze gemeente: 

• Het organiseren van Israël-avonden/-cursussen. 

• Het onder de aandacht brengen van Joodse gebruiken als de Pesach-
maaltijd, de Menora, de Chanouka. 

• Meedenken over de inhoud en meehelpen met het organiseren van Is-
raëlzondag / diensten. 

• Het onderzoeken van de Bijbel t.a.v. vragen m.b.t. Israël. 

• Attent te zijn op vormen van (sluimerende) antisemitisme. 

• In overleg met predikanten bevorderen dat in de voorbeden aandacht 
aan de verhouding Kerk & Israël wordt geschonken. 

• Het publiceren van en informeren over relevante zaken vanuit de com-
missie, de landelijke kerk en Israël-organen/-organisaties. 

• Het opzoeken en ter beschikbaar stellen (i.o.m. de predikanten) van lec-
tuur voor de lectuurtafel in de kerk. 

 
We streven er naar dat de gemeente van Jezus Christus: 

• Verbonden is met Israël, Gods uitverkoren volk. 

• Over haar volle breedte bewust wordt van haar oorsprong en basis. 

• Een verbreding en verdieping van inzicht vormt m.b.t. de weg die God 
met Israël gaat, door ernstig en intensief studie te maken van de Bijbels-
Joodse wortels van ons geloof. 

• Leert herkennen van en opkomen tegen iedere vorm van antisemitisme 
in kerk en samenleving 

• Wordt toegerust tot de ontmoeting en het gesprek met Israël, in ver-
bondenheid met elkaar en elk in haar verhouding tot de levende God. 

 
En er is meer, veel meer. Gemeenteleden kunnen uiteraard bij de commissiele-
den terecht met hun vragen. Houd vooral de Sionskrant in de gaten voor nog 
meer nieuws en de doelstelling van deze commissie.  
 



 
Startgids Sionskerk 2022-2023              30 

 

Zie voor nadere informatie ook:  
https://www.protestantsekerk.nl/themas/kerk-en-israel/kerk-en-israel 
 
Leden commissie 
Jan Mulder     038-452 74 31  
Dick van Boven   06-51429908  
Hans Zwanenburg  038-423 41 90   
Gea Aalvanger 
 
Jaarprogramma  
Jaarprogramma 2022 / 2023 (onder voorbehoud) 
- 1e zondag van oktober vieren we de Israëlzondag  
- najaar 2022 leerhuisavonden, data zie elders in deze Startgids 
- februari 2023 thema avond met spreker 
- voorjaar  2023 excursie / bezoek synagoge 
 
Voor het doorgaan van deze activiteiten en voor meer informatie verwijzen wij 
u naar de Sionskrant en de website van de Sionskerk. 
 

Joods leerhuis: over het gebed 
Wij zijn als christenen diep verbonden met het Joodse volk. De Bijbel is groten-
deels hun boek en wij hebben in Jezus de Messias de God van Israël leren ken-
nen. In het Joods Leerhuis willen wij dit jaar eens lezen over het gebed. 
Herschel (1907-1972) geldt als een van de belangrijkste Joodse denkers. Hij 
heeft een prachtig boek geschreven over gebed. Zo schrijft Heschel bijvoor-
beeld: “Gebed is meer dan een licht op onze weg. Soms is het een licht binnenin 
ons. Wie ooit met dit licht doorstraald is, heeft weinig behoefte meer aan spe-
culaties over de vraag of bidden nut heeft.”  
En “Het doel van het gebed is niet Hem te kennen, maar door Hem gekend te 
worden”. Samen willen we lezen uit het boek van deze Joodse geleerde. Zelf 
aanschaffen: In het Licht van Zijn Aangezicht, Abraham Joshua Heschel.  
Je kunt ook online meedoen. Het is een rustpunt in je dag! 
Zeer geschikt voor tijdens je lunchpauze. Meld je even aan via  
dshevers@sionskerkzwolle.nl. Leiding ds. H. Evers.  
Data: maandagmiddag 26 september, 31 oktober en 28 november 2022 
13.00-13.45 uur in de Sionskerk. 
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GELOOFSGESPREK 20- EN 30-ERS  
Voor 20-ers en 30-ers houden we 1x per maand een ontmoeting. We volgen de 
thema’s van Focus op Jezus. Er zijn drie leeftijdsgroepen. Afwisselend komen we 
samen in de kerk en dan weer bij deelnemers thuis of in het jeugdhonk van de 
kerk. Zo kan de onderlinge verbondenheid groeien.  
De leiding is bij Jeroen voor leden van 20-24 jaar, in het jeugdhonk.  
Jane geeft leiding aan de groep 25-30 jaar bij deelnemers thuis.  
Ds. Hélène, 30+, deelnemers thuis of in de pastorie. Tijd: 19.45-21.30 uur. 
 
Data: 
27 september, Sionskerk, thema: Ont-moeten, Martha en Maria Lucas 10: 38 
25 oktober, jeugdhonk, thuis, Thema: Verwondering Filippenzen 1:3-11 
22 november, Sionskerk, Thema: Verlangen Psalm 63   
13 december, jeugdhonk, thuis, Thema: Verwachting Jesaja 11 
24 januari, Sionskerk,  
21 februari, jeugdhonk, thuis,  
21 maart, Sionskerk 
Meld je aan, als je mee wilt doen of kom een keer kijken. 

KENNISMAKEN MET HET CHRISTELIJK GELOOF 
Wat geloven christenen nu eigenlijk? Een minicursus over het christelijk geloof. 
Geheel vrijblijvend, geen voorkennis nodig. Ook online meedoen is mogelijk. 
Voor info en opgave: dshevers@sionskerkzwolle.nl 
Dinsdagmiddag 13.00-13.45 uur in de Sionskerk. Data: 
27 september, wie is Jezus?  
25 oktober, bidden, hoe doe je dat? 
22 november, de Bijbel, hoe vind ik hierin de weg? 

BELIJDENISCATECHISATIE  
Wil je gedoopt worden of belijdenis doen van het geloof, dan ben je van harte 
uitgenodigd voor de belijdeniscatechisatie. We bereiden ons in 7 bijeenkomsten 
voor op de belijdenis. We kunnen eventueel ook andere data afspreken.  
Data: 25 oktober, 22 november en 13 december 2022, 24 januari, 21 februari en 
7 en 21 maart 2023.  
Tijd: 19.00-19:45 uur. 
Voor info en aanmelding: dshevers@sionskerkzwolle.nl 
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ANDERS BEGAAFDEN 
Ben je groot of ben je klein 

of ergens tussenin; 
God houdt van jou! 

Ben je dik of ben je dun 
of ben je blank of bruin; 

God houdt van jou! 
God zegt: Ik houd van jou, jij hoort erbij! 

 
Contactpersoon: Angeline Vermeulen (tel. 038-4536503) 
Anders dan anders gaan we komend seizoen proberen om op locatie een ont-
moeting rondom de Bijbel te houden, dus bijvoorbeeld in de Boeier. Het lukt 
niet meer om een Philadelphiadienst in de kerk te houden, jammer genoeg. 

 
KINDEREN EN JONGEREN 
“De Heer zegt tegen zijn volk: Ik heb je gemaakt. Ik heb je het leven gege-
ven, nog voordat je geboren was. Ik help je altijd. Want jij bent mijn die-
naar, jou heb ik uitgekozen. (....) En zoals ik water geef aan het droge land, 
zo zal ik mijn geest geven aan je nakomelingen. Ik zal hun een gelukkig 
leven geven. Door mijn geest zal het goed gaan met je nakomelingen. Net 
zoals planten goed groeien als het regent. En net zoals bomen goed 
groeien als ze langs het water staan. (Jesaja 44: 2-4 BGT)  
 
De bovenstaande belofte gaf God in de Bijbel. Wij willen in ons jeugdwerk kin-
deren en jongeren een plek bieden waarin zij kunnen groeien en waarin hun 
geloof mag ontkiemen. 
 
In onze Sionskerkgemeente hebben we kinder- en jongerenwerk. Met verschil-
lende mensen, door activiteiten en kerkdiensten willen we kinderen en jongeren 
kennis laten maken met God. De God die ons allemaal allang kent. Met vele ou-
ders, vrijwilligers, ouderlingen, diakenen, de predikant en de jongerenwerker 
willen we jou betrekken in de kerk en met hoofd, hart en handen leren wie God 
is. We doen dit met een enthousiaste groep mensen. De organisatie van het jon-
gerenwerk ligt in handen van de Taakgroep jongeren. 
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Taakgroep jongeren 
Naast de jeugdambtsdragers en de jongerenwerker bestaat de Taakgroep Jon-
geren uit een verantwoordelijke vanuit elke activiteit. Dat betekent korte lijntjes 
en één plek waar je terecht kunt met al je ideeën, vragen, suggesties en opmer-
kingen. Aanspreekpunt voor algemene zaken in het jeugdwerk zijn Gerita de Vis-
ser en Jeroen Knol. Wil je iets weten over een specifieke activiteit? Dan kun je 
contact opnemen met de betreffende contactpersoon. 
 
De taakgroep bestaat uit:       
• Jeroen Knol (jongerenwerker), jknol@sionskerkzwolle.nl 
• Gerita de Visser (jeugdouderling), geritadevisser@gmail.com 
• Annemarie Remmink, annemarieremmink@gmail.com 
• Greet Kloosterman, greetkloos@home.nl 
• Alette van Vilsteren, alettevv@gmail.com 
• Dewi Telehala, sdtelehala@gmail.com 
• José Steenbergen, jopper@sionskerkzwolle.nl 

 
Jongerenwerker 
De jongerenwerker, Jeroen Knol, stimuleert en coördineert de activiteiten voor 
kinderen en jongeren in de kerk. Hij is het aanspreekpunt voor kinderen, jonge-
ren, ouders en belangstellenden. 
 

Jongerenpastoraat en speciale aandacht 
De Sionskerk biedt pastoraat gericht op kinderen en jongeren. Relaties, aan-
dacht en samenkomsten vormen de basis van dit pastoraat. De kern is elkaar 
zien en kennen. Vooral ook wanneer er problemen zijn, zoals met ziekte. Heb je 
een vraag? Zit je ergens mee? Heeft een jongere, een gezin met kinderen of jij-
zelf hulp nodig? Mail of bel José Steenbergen (jopper@sionskerkzwolle.nl) of tel. 
06 21520912 
 
Ook vanuit de Taakgroep Jongeren krijgen jongeren van onze gemeente speciale 
aandacht op momenten dat het even extra nodig is. Ken jij iemand die het moei-
lijk heeft? Geef het door aan één van de leden van de taakgroep. In ieder geval 
krijgen jongeren die eindexamen doen bezoek vanuit de taakgroep. 
 

Sociale media 
De Sionskerk is actief op de diverse sociale media. Je vindt ons op: 

● Twitter via @sionskerkzwolle 

mailto:greetkloos@home.nl
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● Facebook via Facebook.com/sionskerkzwolle 
● Instagram via instagram.com/sionskerkzwolle 

 

De erediensten 
Tijdens en rondom de eredienst is er speciale aandacht voor jou! Ook in het 
nieuwe seizoen organiseren wij speciale kinder- en ontmoetingsdiensten. Hier 
volgt een overzicht: 
 

Oppasdienst 
Voor de kleinsten in de gemeente hebben we tijdens de kerkdiensten oppas. 
Zo kun jij in de kerkzaal de dienst volgen, terwijl zoon of dochter bij de oppas 
in goede handen is. Vragen of contact hierover? Dan kunt u terecht bij Alette 
van Vilsteren (alettevv@gmail.com). 
 

Kindernevendienst 
Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst. Kinderen komen met hun ouders 
in de kerk en gaan na het kindermoment naar een eigen ruimte.  Momenteel is 
er een groep voor alle kinderen van groep 1 tot en met groep 6. Dit is wegens 
het kleine aantal kinderen dat de kindernevendienst momenteel bezoekt. We 
hopen dat in de toekomst weer veel meer kinderen komen, maar dan is het weer 
afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat we kunnen vinden. 
Elke zondag is er een thema, een Bijbelverhaal en een creatieve invulling. We 
werken met de Bible Basic methode van het Nederlands Bijbelgenootschap. 
Op de tafel staat tijdens de nevendienst een spaarpotje, waar de kinderen wat 
geld of collectemunten in kunnen doen. Iedere vier maanden verzinnen we een 
aansprekend spaardoel. 
Contactpersoon is Greet Kloosterman (greetkloos@hotmail.com). 
 

Bible Friends 
Om de week is er voor groep 7 en 8 en de brugklas Bible Friends tijdens de kerk-
dienst. We volgen het bijbelleesrooster uit de jongerenbijbel die de kinderen in 
groep 7 cadeau krijgen. Met dat ‘cadeau’ gaan we aan het werk. Bij Bible Friends 
leer je wat de Bijbel is en hoe je die gebruikt. Vragen of contact hierover? Dan 
kun je terecht bij Gerita de Visser (geritadevisser@gmail.com). 
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De data voor Bible Friends in 2022 zijn (In 2023 worden de data later nog inge-
pland): 
25 september, 9 oktober, 23 oktober, 6 november, 20 november, 4 december 
en 18 december. 
 

Jeugdkerk 
Voor de jongeren die in klas 2 ,3 of 4 van het voortgezet onderwijs zitten orga-
niseren we iedere maand een keer Jeugdkerk. Vanaf het begin van de kerkdienst 
mag je naar het jeugdhonk komen en met elkaar proberen we te ontdekken wat 
geloven inhoudt, wat de kerk daarin voor ons kan betekenen en hoe je dat prak-
tisch zou kunnen invullen in je leven. We zullen het leuk vinden het leuk als jij er 
dan bij bent! 
 
De data voor Jeugdkerk in 2022 zijn (In 2023 worden de data later nog inge-
pland): 
2 oktober, 23 oktober, 6 november, 27 november en 18 december. 
Contactpersoon is Annemarie Remmink (annemarieremmink@gmail.com) tel. 
038-453 15 83 

 
Kinderdiensten 
Ook dit seizoen zijn er naast de erediensten voor de gehele gemeente diensten 
voor een specifieke doelgroep. Voor deze diensten wordt ieder gemeentelid van 
harte uitgenodigd, maar ben JIJ in het bijzonder heel erg welkom! Je zou deze 
diensten ook 'gezinsdiensten' kunnen noemen. De volgende diensten zijn ge-
pland:  
13 november 2022 10.00 uur met de school De Aquarel 
1 januari 2023  11.00 uur  Alle kinderen worden gezegend voor  
     het nieuwe jaar 
6 april 2023  19.00 uur  Witte Donderdag, speciale kinder- 
     dienst. 
 
In de start- en slotdienst, op 18 september 2022 en 4 juni 2023, is er altijd spe-
ciale aandacht voor de kinderen van de basisschool, en waarschijnlijk komt er 
ook nog een kinderkerstfeest, hierover later meer! 
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Interactieve diensten 
in-ter-ac-tief: onderling samenwerkend. Dat is de opzet van deze bijzondere 
kerkdiensten. Tijdens de diensten wordt iedereen gevraagd actief mee te doen 
met het zingen van liederen, aan verschillende spel- en gespreksvormen en aan 
het bidden. Ook is er tijd voor een korte overdenking. Van harte welkom! De 
diensten beginnen om 12.30 uur (12.15 uur inloop met een kopje soep) en zijn 
op: 
6 november 2022 Henk van Dam Sionskerk 
11 december 2022 Jeroen Knol VEG, Hogenkampsweg 25 
15 januari 2023  Jeroen Knol VEG, Hogenkampsweg 25 
19 maart 2029  Henk van Dam Sionskerk 
Ook meedoen? Heb je een goed idee, wil je meedenken of contact hierover? 
Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl) 
 

Overige activiteiten (Kinderclub, Rock Solid en Solid Friends) 
Naast de activiteiten op zondag hebben we verschillende activiteiten waar je bij 
aan kunt sluiten. Als kind of jongere om mee te doen of als jongere of volwas-
sene om mee te organiseren! Houd je mailbox, de website, beamer en andere 
communicatielijnen van de kerk goed in de gaten voor updates! Hieronder vind 
je een overzicht van alle tot nu toe bekende kinder- en jongerenactiviteiten. 
 
Kinderclub 
Voor de midden- en bovenbouw, groep 4 t/m 7 van de basisschool, zowel jon-
gens als meisjes, wordt om de week op vrijdagavond een club georganiseerd. Na 
een Bijbelverhaal en gebed doen we en leuke activiteit. Club start om 19.00 uur. 
En neem gerust al je vriend(inn)en mee! Contactpersoon: Jeroen Knol (jknol@si-
onskerkzwolle.nl). 
 
Rock Solid en Solid Friends 
Ben je tussen de 11 en de 15 jaar? Kom dan naar Rock Solid (11-13 jaar) of Solid 
Friends (14-15 jaar)! Op vrijdagavond om 19.00 uur gaan we in gesprek over het 
geloof maar vooral ook over wat belangrijk is in jouw leven. We doen leuke spel-
len, eten wat lekkers en ontdekken samen meer over God. Contactpersoon: Je-
roen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl) 
De data voor Club, Rock Solid & Solid Friends zijn: 
16 september 2022 Startweekend-activiteit (12+ om 19.30 uur) 
30 september   Eerste avond in 3 groepen 
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En vervolgens op:  
14 oktober, 28 oktober, 18 november, 2 december, 16 december, 
13 januari 2023, 27 januari, 10 februari, 24 februari, 10 maart, 24 maart, 14 april, 
28 april (onder voorbehoud), 12 mei en 26 mei (slotfeest!). 
 
Stay Solid - catechisatie voor 16 t/m 19 jaar 
Catechisatie saai? 
Nee hoor! 
We nodigen je uit om wekelijks op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur naar 
het jeugdhonk van de Sionskerk te komen. 
We ontmoeten, praten en denken na, met leuke jongeren van jouw leeftijd over: 

• wie God is, 

• wat Hij in je leven wil doen, 

• en hoe je dit in je dagelijks leven kunt toepassen en vorm kan geven aan het 
leven als Christen. 
 
Ben je 16 t/m 18 jaar dan ben je van harte uitgenodigd voor de catechisatie voor 
het komende seizoen. Waarschijnlijk starten we weer na de herfstvakantie. 
 
Doe je mee of wil je meer informatie: Annemarie Remmink (annemarierem-
mink@gmail.com) tel. 038-453 15 83. 

 

Sirkelslag Kids, Sirkelslag Young en Paaschallenge Large 
 
Sirkelslag Kids 
Dit jaar doen we weer mee aan het creatiefste, spannendste en meest interac-
tieve spel dat er is. Wij gaan met onze groep de strijd aan tegen honderden an-
dere kinderen in Nederland. Doe jij ook mee? Als we de opdrachten het best 
uitvoeren, dan winnen we de KIDS beker! 
Wanneer: datum is nog niet bekend, volg de info op de website. 
Hoe laat verzamelen: 19.00 uur 
Waar: Sionskerk Voor wie: Groep 6, 7 en 8 (8 t/m 12 jaar) 
Opgeven en meer info: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl) 
 
Sirkelslag Young 
In februari 2023 doen we mee aan het grootste, spannendste, en meest inter-
actieve spel tussen jongerengroepen uit heel Nederland. Je weet niet welke op-
drachten uitgevoerd moeten worden deze avond. Het enige wat je weet is dat 
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duizenden anderen op hetzelfde tijdstip klaar zitten om de strijd aan te gaan 
tegen jouw groep! Durf jij de strijd aan te gaan? Doe mee met Sirkelslag! 
Wanneer: datum is nog niet bekend, volg de info op de website. 
Hoe laat verzamelen: 19.00 uur 
Waar: Sionskerk Voor wie: 12 t/m 16 jaar 
Opgeven en meer info: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl) 
 
Paaschallenge Large 
Het Paasverhaal heb je misschien al vaak gehoord, maar komt de boodschap van 
Pasen nog aan? Speciaal voor jou is er nu de PaasChallenge! In de PaasChallenge 
beleef je het Paasverhaal door er zelf onderdeel van te zijn. De PaasChallenge is 
een spannend spel in de Paasnacht. Het spel begint op zaterdagavond met een 
'Laatste Avondmaal' en eindigt met een ontknoping bij zonsopkomst op Paas-
morgen. 
Wanneer: 8 tot 9 april 2023 
Tijd: 22.00 uur tot 8.00 uur 
Locatie: Sionskerk 
Voor wie: 12 t/m 18 jaar 
Opgeven en meer info: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl) 
 

Toerusting ouders 
‘Geloofsopvoeding’. Het klinkt zo eenvoudig maar is vaak zo ingewikkeld. Hoe 
maak je in je dagelijks leven tijd vrij om je kinderen te vertellen over God, de 
Bijbel en de Kerk? Welke vormen geef je daaraan, en op welke manier ga je om 
met vragen die je kinderen hierover stellen? Als je dit in je eentje uit moet zoe-
ken kan dit een hele klus zijn, maar gelukkig kunnen we dit in de kerk samen 
doen. Want samen staan we voor dezelfde uitdagingen. We organiseren een 
avondprogramma voor zowel ouders als leiding van kinderen en tieners. infor-
matie volgt nog, maar zet het vast in de agenda. 
Wanneer:  - 6 oktober 2022 voor ouders/leiding 12+ 

- 23 maart 2023 voor ouders/leiding 12- 
Tijd:      Avondprogramma (details volgen) 
Opgeven en meer info: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl) 
 

Evaluatie jeugdwerkseizoen ouders 
Doet uw kind dit seizoen mee aan één van de jeugdactiviteiten? Of wilt u meer 
weten over het jeugdwerk? Kom dan naar de evaluatie aan het eind van het 
seizoen. Aansluitend aan de morgendienst praten we u bij over het afgelopen 
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seizoen en kunt u uw reacties, vragen, complimenten en kritische opmerkingen 
aan ons kwijt. Op die manier kunnen we samen werken aan een nog beter jeugd-
werkprogramma dat aansluit bij uw kind. 
Wanneer: zondag 28 mei 2023 
Hoe laat: Aansluitend aan de morgendienst (+/- 11.00 uur) 
Waar:   Sionskerk 
Voor wie:  Alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar 
Meer info:  Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl) 
 

Kinderen in armoede 
Voor in de kerk hangt een wereldkaart. Hiermee vragen we aandacht voor kin-
deren die overal ter wereld in armoede leven. Door veel gemeenteleden worden 
wereldwijd veel kinderen ondersteund. Op het bord hangen de foto’s van alle 
kinderen die een sponsor hebben in onze kerk. Het maakt niet uit via welke or-
ganisatie. De leiding van de kindernevendienst neemt iedere zondag een foto 
mee om met de kinderen te bidden voor dit ene kind. Hangt de foto van jullie 
sponsorkind er nog niet bij? Neem dan contact op met Greet Kloosterman: 
greetkloos@home.nl, tel. 038 - 453 49 42. 
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SCHOENENDOOS AKTIE 2022 
 
Speciaal voor de kinderen in arme landen die nooit een cadeau krijgen, houden 
we ook dit jaar de schoenendoosactie.  
 
Vanaf de eerste zondag in oktober mag je weer een versierde schoenendoos 
inleveren. Doe er dan leuke dingetjes in zoals een pen, potlood, kleurpotloden, 
knuffeltje, tandenborstel met tandpasta, schriften, zeep, zeepdoosje, plastic be-
ker, T-shirt, slippers, haarborstel, speelgoed enz.  
 
Elke zondag kun je de schoenendoos inleveren, 13 november is de laatste zon-
dag dat je de versierde schoenendoos kunt inleveren. Wij zorgen ervoor dat 
deze worden verstuurd naar de kinderen in: Afrika, Oost Europa, Midden Oosten 
en de kinderen van vluchtelingenkampen in Europa.   
 
Voor de ouderen is er een mogelijkheid om mee te doen door een enveloppe 
met geld in te leveren bij Tine of Mirjam of het te deponeren in de versierde 
doos die voorin de kerkzaal staat. Dan wordt er gezorgd dat daarmee één of 
meerdere schoenendozen worden gevuld en versierd.  
U kunt het geld/bijdrage ook overmaken op de rekening van de diaconie; 
NL55RABO0387337040 o.v.v. schoenendoosactie. Wij zorgen dat het op de 
juiste plaats komt. 
 
Heeft u nog vragen, de contactpersonen zijn: 
Tine Wittenaar 038-421 92 19 / tjwittenaar@gmail.com 
Mirjam Sijbolts 06-46041444 / hm.sijbolts@hotmail.com 
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GESPREKSKRINGEN, KRINGWERK EN OVERIGE GROEPEN 
In diverse kringen komen gemeenteleden en belangstellenden bij elkaar om 
geloofsgesprekken te houden. U/jij bent welkom om mee te doen. 
 

Toerusting van alle cursusleiders 
Alle leiders van cursussen en groeigroepen ontmoeten elkaar voor evaluatie en 
toerusting op: 
Maandag 12 september 2022: 20.15 uur, Focus-thema “Ont-moeten” 
dinsdag 7 februari 2023, 18.00-19.30 uur, met maaltijd 
dinsdag 16 mei 2023, 20.00 uur  
 

Toerusting pastoraat en diaconaat 
Alle ouderlingen, diakenen en pastorale medewerkers en bezoekmedewerkers 
ontmoeten elkaar voor overleg en toerusting op de blok-avonden. De toerusting 
wordt verzorgd door ds. Hélène Evers. Van 19.30-21.00 uur in de Sionskerk: 
dinsdag 8 november 2022 en dinsdag 14 maart 2023. 
 

Voorbereiding van de diensten voor Jong & Oud 
De kerkdiensten voor Jong & Oud willen we samen voorbereiden. We hopen dat 
het gesprek over het Bijbelgedeelte en de toepassing in de preek, het uitkiezen 
van de liederen mee helpt om het thema dichtbij te brengen. Wil je meedoen? 
Donderdag 1 september bereiden wij de Jong & Ouddienst van 18 september 
voor, thema: Ont-moeten, Lucas 10, Martha en Maria, 19.30-20.30 uur,  
Donderdag 13 oktober bereiden wij de kerkdienst van 30 oktober voor, thema 
is: Verlangen, psalm 63. Grace & Glory komt zingen, 19.30-20.30 uur, Sionskerk 
Dinsdag 15 november, voorbereiding Jong & Ouddienst van 27 november, 
thema: Verwachting, 19.30-20.30 uur, Sionskerk 

 
Eetgroep alleengaanden 
Iedere laatste vrijdag van de maand vanaf september tot april wordt er een ge-
zamenlijke maaltijd georganiseerd in de Sionskerk. Iedereen die gewoonlijk al-
leen aan tafel zit mag hieraan deelnemen. Afgelopen seizoen waren er tussen 
de 20 en 25 gasten aan tafel, die volop genoten van het eten en van het gezel-
schap.  
De kosten voor deze maaltijd zijn € 6,00 per persoon en er wordt een 3-gangen 
menu geserveerd. 
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Ook volgend seizoen willen we deze eetgroep op vrijdag voortzetten. Het voor-
ziet echt in een behoefte. Omdat we het goed willen voorbereiden, is vooraf 
opgeven gewenst. Dat kan via mail: greetkloos@hotmail.com, telefoon 038-453 
66 13, of via de lijst die in de Sionskerk op de tafel in de hal ligt. 
 

Aan tafel  
Een aantal jaren hebben we aan huis een gemeentegroeigroep met twaalf ge-
meenteleden. We komen eens per maand van september t/m juni bij elkaar 
voor een warme maaltijd, drinken samen koffie of thee en vervolgen de avond 
om te praten over een bepaald thema. We zingen samen en sluiten de avond af 
met (dank)gebed. Dit jaar doen we als Sionskerk mee aan het Focusproject. 
 
Verlangen van het project is dat wij komen tot een nieuwe ontmoeting met Jezus. 
 
Blok 0: Focus op Jezus 
September: Ont-moeten  Lukas 10:38-42 
Oktober:  Verwondering  Filippensen 1:3-11 
November:  Verlangen  Psalm 63 
December: Verwachting  Jesaja 11:1-10 
 
Data: woensdag 21 september, 19 oktober, 16 november, 14 december, plus 
nog nader te bepalen avonden in 2023. 
 
We beginnen de maaltijd om 18.00 uur en sluiten af om 21.00 uur 
Jan en Corry van der Velde, Stettinstraat 6 (Hanzeland)  Tel. 038-460 04 03 

 
Vrouw en kerk 
Binnen de gemeente verzorgt Vrouw en Kerk vele uiteenlopende activiteiten. 
Die worden verzorgd door een grote groep trouwe vrijwilligers. Daar is Vrouw 
en Kerk enorm dankbaar voor. Mede dankzij deze vrijwilligers is veel mogelijk. 
 
Vrouw en Kerk verzorgt onder andere: 

• het verjaardagsfonds, de jarige gemeenteleden krijgen bezoek 

• de bloemengroet, zij brengen iedere zondag een bloemengroet voor 
een oudere, zieke of jubileum 

• het ouderenbezoek en het welkomstbezoek aan nieuwkomers 

• het vrijwilligerswerk in verzorgingshuis Rivierenhof 
 

mailto:greetkloos@hotmail.com
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Voor haar tientallen vrijwilligers verzorgt Vrouw en Kerk ook een voor- en na-
jaarsmiddag. Dit is eenmaal per jaar informatief en eenmaal per jaar creatief. 
Wilt u meer weten over Vrouw en Kerk en/of wilt u meehelpen? 
U bent van harte uitgenodigd contact op te nemen met een van onderstaande 
bestuursleden. 
H. Roebersen  Voorzitter  038-454 29 19 
W. van den Berg Secretaris            038-454 33 19 
J. en A. Beumer  Verjaardagsfonds 038-453 73 96 
A. Vermeulen  Verjaardagsfonds 038-453 65 05 
H. Stegeman  Bloemengroet  038-453 12 82 
J. Docter  Bloemengroet en                      
   Nieuwingekomenbezoek 038- 453 6613 
Monica Vijfwvinkel Ouderenbezoek  info@monica-vijfvinkel.nl 
H. Roebersen  Ouderenbezoek 038-454 29 19 
 

God dichterbij 
Veel mensen hebben wel eens ervaren dat je bij het lezen in de Bijbel of tijdens 
een preek iets ontvangt dat echt ‘voor jou’ is. Alsof God rechtstreeks iets tegen 
je zegt. Zou je daar meer van kunnen leren? 
Jezus beloofde zijn discipelen dat ze zijn stem zouden horen, zoals schapen de 
stem van de herder herkennen. Dat geldt voor ons ook nog steeds, ook na 20 
eeuwen. Wat kunnen we doen om zijn stem te horen? Zodat je iets ontvangt dat 
echt ‘voor jou’ is, of jou leiding in je leven geeft. Of dat je kunt gebruiken om 
iemand anders tot zegen te zijn?  
Daarvoor bestaat de cursus ‘Luisteren naar Gods stem’ aan. Dat zijn drie dagde-
len, met stukjes onderwijs, groepsgesprek en het oefenen in ‘luisteren'. We wil-
len de Heer vragen of Hij ons echt wil vullen met zijn Geest zodat we zijn stem 
herkennen. We hebben gemerkt dat dat tot heel mooie dingen kan leiden, groot 
of klein. Ons uitgangspunt is de Bijbel, omdat we die als basis nodig hebben. Die 
geeft ons toerusting en handvatten  voor de praktijk. We maken verder gebruik 
van het cursusboekje “Luisteren naar Gods stem” van het Evangelisch Werkver-
band.   
 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: 
• Hoe spreekt God? Hoe weet ik of iets van God is? 
• Hoe kan ik Hem meer toelaten in mijn leven? 
• Wat kan je helpen om stil te worden? 
• Welke obstakels kunnen er zijn? 

mailto:info@monica-vijfvinkel.nl
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Data:  woensdag 3, 10 en 17 mei    
Plaats: Oelerbeek 12 
Leiding: Dineke van Veluwen en Henriët Ferguson 
Opgave: Mail naar dineke.van.veluwen@hetnet.nl, of bel  Henriët  038 - 457 89 
98, ook voor verdere informatie.  
 

Vrouwen koffieochtend 
Ook in het nieuwe seizoen willen we weer beginnen met onze koffieochtenden. 
We willen deze ochtenden samen een vraag bespreken die n.a.v. de preek aan 
de gemeente wordt meegegeven (Focus project), samen bidden en door 
persoonlijke verhalen elkaar tot steun zijn. 
Ook het persoonlijke contact wordt in deze groep zeker gewaardeerd. 
 
We proberen iedere 3e woensdag van de maand samen te komen bij iemand 
thuis. De eerste ochtend wordt gehouden op woensdag 26 oktober van 9.45 tot 
11.15 uur aan de Verwoldsebeek 58. 
 
Alle dames zijn van harte uitgenodigd, ook de nog niet naar school gaande 
kinderen zijn van harte welkom! 
 
Bij vragen kun je contact opnemen met Gea Klos, telefoon 038-337 79 43 
 

Groeigroepen Bekenbuurt en omgeving 
Het doel van de groeigroep is samen te groeien in ons geloof, maar ook om el-
kaar beter te leren kennen en zo nodig bij te staan: het omzien naar elkaar.  
 
In de Bekenbuurt zijn er twee groeigroepen. Deze komen één keer per drie we-
ken bij elkaar, zo mogelijk bij één van de deelnemers thuis of in één van de zalen 
in de kerk  op de dinsdag of de donderdag van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur. 
Bij Dineke van Veluwen op de dinsdag en bij Hans van der Maar op donderdag. 
De vraag is er om een groeigroep overdag te houden. Op moment van schrijven 
is de voorkeur dinsdag overdag en donderdagavond. Meer informatie volgt in 
de Sionskrant van september 2022 en ook na de startdienst op zondag 18 sep-
tember 2022 is er een informatiemarkt van alle kringen, groepen en cursussen.  
 
Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. 
 

mailto:dineke.van.veluwen@hetnet.nl
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Opgeven kan bij : 
-Hans van der Maar, Leerinkbeek 35, tel 06-23096795,  
  hvandermaar@ziggo.nl  (donderdaggroep) 
-Dineke van Veluwen, Oelerbeek 12, tel 038-455 06 26,  
  dineke.van.veluwen@hetnet.nl (dinsdaggroep) 
-na de startdienst op zondag 18 september in de kerk. 
 
Als Sionskerkgemeente doen we mee aan het Focusproject. Hiermee wil IZB de 
gemeente ondersteunen bij hun missionaire roeping. Het gespreksmateriaal, 
dat we gebruiken, is bedoeld om het gemeente-breed in te zetten. Dit willen we 
doen door o.a. in de Sionskrant in de meditaties in te gaan op het thema van de 
maand. Dan stellen we ook enkele gespreksvragen, die mensen thuis of bij de 
koffie na de dienst kunnen bespreken. Zo brengen wij het thema gemeente-
breed onder de aandacht. 
 
Verlangen van het project is dat wij komen tot een nieuwe ontmoeting met 
Jezus. 
 
Blok 0:   Focus op Jezus -   Thema van de maand : 
September:       Ont-moeten                       Lukas 10: 38-42            
Oktober:            Verwondering                    Filippensen 1: 3-11 
November:        Verlangen                           Psalm 63         
December:        Verwachting                       Jesaja 11: 1-10 

 

Kring Rivierenhof 2020-2021 
Zodra het weer mogelijk is en als er belangstelling is, kan de Bijbelkring in Rivie-
renhof ook weer gehouden worden. Om de veertien dagen.  
Dat wordt dan te zijner tijd bekend gemaakt en gaan de uitnodigingen de deur 
uit.  
W. Ferguson 
 

Zondagavond Bijbelkring 

Deze kring komt bijeen op de laatste zondagavond van de maand, uitgezonderd 
december. Het is altijd weer fijn om elkaar te zien. We delen wel en wee met 
elkaar bidden voor elkaar en de gemeente.  
De eerste avond van het seizoen van 2022/2023 is gepland op 25 september 
2022 om 20.00 uur in de kerk. We volgen het thema van de maand, om aan te 
sluiten bij de gemeente gespreksgroepen.  

mailto:hvandermaar@ziggo.nl
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Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom. 
Leiding: Henriët Ferguson, tel. 038-457 89 98, Annemarie Remmink,  
tel. 038-453 15 83  en Ineke Lamers, tel. 038-785 20 21. 

 

KUNSTCOMMISSIE 
De Heer zei tegen Mozes: “Ik heb Besaleël uitgekozen om aan de tent te werken. 
Besaleël komt uit de stam Juda. Hij is een zoon van Uri en een kleinzoon van 
Chur. Ik heb hem heel knap, verstandig en wijs gemaakt. Hij is een vakman op 
veel gebieden. Hij kan iets bedenken en het daarna maken, in goud, in zilver, 
koper en brons. Hij kan edelstenen bewerken en ze vastzetten. Hij kan hout be-
werken en hij kan nog veel meer. Oholiab, de zoon van Achisamach, uit de stam 
Dan, zal hem overal bij helpen. Ik heb er voor gezorgd dat ook alle anderen die 
meewerken, goed zijn in hun vak. Ze kunnen alles maken wat ik met je bespro-
ken heb”.- Exodus 31: 1-7 
 
Met deze tekst zijn we enkele jaren geleden van start gegaan met de Kunstcom-
missie. Hierin wordt duidelijk dat God het belangrijk vind dat zijn heiligdom mooi 
gemaakt wordt. 
  

Expositie schilderijen van Christa Rosier 
Medio september D.V. tot half december zullen we de reproducties ophangen 
van Christa Rosier, een prachtige collectie  geschilderde psalmen. In de tijd dat 
haar zoon ernstig ziek was las ze iedere dag een psalm voor. Die psalmen werden  
tot steun in een moeilijke tijd. Na zijn overlijden heeft ze die psalmen uitgebeeld.  
Ook Christa is inmiddels overleden, maar haar reproducties zijn  nog steeds be-
schikbaar. 
 

40 jaar Sionskerk 
In 2023 bestaat het kerkgebouw en onze Gemeente 40 jaar. Evenals vijf jaar ge-
leden willen we weer een “eigen” expositie maken waaraan iedereen kan deel-
nemen onder het motto: “FOCUS OP DE BIJBEL”. 
 
Dus: maak iets met een onderwerp uit de Bijbel, bijvoorbeeld:  

• 40 jaar in de woestijn 

• 40 dagen tijd 

•  Psalmen, verhalen, teksten 
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Kortom: alle onderwerpen uit de Bijbel 
U kunt alle  technieken gebruiken: aquarel, olieverf, mixed media, keramiek, tex-
tiel enz. De afmeting laten we aan u zelf over. 
 
Het inleveren van de werken zal eind januari 2023 zijn, de juiste datum wordt 
nog bekend gemaakt in de Sionskrant. 
 
De leden van de kunstcommissie zijn:  
Hans van der Maar (voorzitter), Hester Schaapman, Hermine Wellinghoff, Joke 
Timmer (notuliste) 
Adviseurs: Ds. Hélène Evers en Bert Dijkink 
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COMMISSIE OOST EUROPA ZWOLLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze interkerkelijke commissie is op 29 mei 1979 opgericht door de kerkenraad 
van de voormalige Emmaüskerkgemeente en valt onder eindverantwoording 
van de Centrale Diaconie Zwolle. Door de grote veranderingen in de afgelopen 
40 jaar in Oost Europa is de omvang en inhoud van de hulpverlening ook regel-
matig aangepast. Bijvoorbeeld door de Russische invasie in Oekraïne op 24 fe-
bruari 2022, waardoor er meer dan 9,5 miljoen vluchtelingen kwamen.  
Waren de verschillen met West-Europa in beleid, inkomen, sociale voorzienin-
gen, zorg voor ouderen en mensen met beperkingen nog erg groot, daar komt 
de opvang van vluchtelingen nu ook nog bij.  
Gelukkig kunnen wij, mede door goede contacten met andere hulpgroepen, 
waar nodig, directe zorg bieden. 
 
Het doel van de commissie is momenteel: 

- Aandacht houden voor het belangrijke kinder- en jeugdwerk, waar elk 
jaar tienduizenden kinderen aan deelnemen.  

- Ondersteunen van projecten. 
- Bieden van diaconale hulp aan voornamelijk Romagemeenten en de al-

lerarmsten. 
- Acute noodhulp aam vluchtelingen. 

 
Collectes en persoonlijke giften blijven welkom op: 
Bankrekening NL26RABO0413550745 ten name van Protestantse Gemeente 
Zwolle t.g.v commissie Oost-Europa Zwolle. RSIN/fiscaalnr.002645105 
 
De commissie bestaat momenteel uit:  
Gerry van Berkum,  tel. 038- 453 31 12,  g.vanberkum@kpnmail.nl 
Dineke Rohaan,  tel. 038- 453 94 90, d.rohaan@kpnmail.nl  
Jan Flokstra,   tel. 038-455 00 06,  j.h.flokstra@centaurus.nl  
Herman Lammersen,  tel. 038- 453 47 08, h.lammersen@ziggo.nl 

mailto:g.vanberkum@kpnmail.nl
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CURSUSSEN / LEZINGEN E.D. 

 
Alpha cursus  
Dit najaar starten er in Zwolle weer meerdere Alpha-cur-
sussen. Het biedt een ieder de kans om nader kennis te ma-
ken met Jezus Christus en het Christelijk geloof en samen 
met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. 
Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkom-
sten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. 
 
 
Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken, samen met an-
deren. Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie en verhalen van 
Alpha-deelnemers op www.alphacursus.nl. 
 
De beste manier om mensen in aanraking te brengen met de Alpha-cursus is niet 
zozeer communiceren via nieuwsbrieven, websites etc., maar persoonlijk men-
sen vragen! We willen vragen of er mensen in uw omgeving zijn, die nieuwsgie-
rig zijn of waarvan u weet dat ze overwegen kennis te willen maken met de 
Alpha-cursus. Het zou mooi zijn als u hen persoonlijk wilt benaderen. Mocht dit 
op de een of andere manier niet lukken, dan willen we u/jullie vragen de naam 
of namen aan ons door te geven, zodat wij hen persoonlijk kunnen benaderen. 
Denk aan kennissen of familie die misschien geen kerkganger zijn maar wel be-
langstelling hebben voor levensvragen. Nodig ze uit! 
 
 
Voor meer informatie of aanmelding, 
www.sionskerkzwolle.nl 
of 
alphacursus@sionskerkzwolle.nl 
of 
Dick van Boven 
tel. 06-51429908 
ouderling vorming & toerusting 

  

http://www.alphacursus.nl/
http://www.sionskerkzwolle.nl/
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Artsen en verpleegkundigen  
Een bemoedigende jaarlijkse avond voor 
professionele werkers in de gezondheids-
zorg. Maakt het christenzijn verschil op de 
werkvloer? Artsen en verpleegkundigen 
maken ook het sterven van patiënten mee. 
Goed om hierover met elkaar te spreken. 
Thema: Verwondering op het grensvlak van 
leven en dood. 
Wanneer: dinsdag 7 februari 2023 
Door: dr. Jaap-Jan Smit en dr. Mei-Nga Smit-
Wu 
Tijd: 20.00 tot 21.30 uur 
Plaats: in de kerkzaal van de Sionskerk  
Leiding: dr. Erwin Smelt  
Opening: ds. Hélène Evers         “Doe maar net als die Samaritaan” 
 
Christelijke dogmatiek 
In deze studiekring lezen wij samen het boek “Christelijke dogmatiek” van de 
hoogleraren Van der Kooi en Van der Brink. Dit boek hebben wij bijna uit. In 
januari 2023 starten wij met een ander boek: Christopher J.H. Wright, “De God 
die ik niet begrijp”. Nieuwe leden kunnen zo meedoen.  Data: maandagen 
26 september 2022, hoofdstuk 7 Chr. Dogmatiek: De mens als beeld van God  
16 januari 2023, Deel I, boek Christopher Wright 
3 juli 2023, Deel II, boek Christopher Wright   
Tijd: 20.15-21.45 uur 
Plaats: Fam. Smit, Spiekerbrink 32 
Info en opgave: smitwu@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:smitwu@gmail.com
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ISRAEL-REIS 20 - 27 oktober 2023 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de herfstvakantie van 2023 zouden wij een actieve Israëlreis kunnen maken. 
Bij de doelgroep denken we aan jongvolwassenen, 20- & 30-ers en sportieve 40- 
& 50-ers en gezinnen. Voor het hele programma, zie de website van de Sions-
kerk. In het kort:  
Vrijdag 20 oktober vertrekken wij vroeg om in Jeruzalem het begin van de Sab-
bat bij de Klaagmuur te kunnen meemaken. We eindigen de dag met een tradi-
tionele Shabbatsmaaltijd bij een Joodse familie thuis.  
 
Zaterdag 21 oktober wandelen wij door Jeruzalem, de Olijfberg, Gethsema, de 
Via Dolorosa.  
Zondag 22 oktober houden wij een kerkdienst, lopen we door de tunnel van Hiz-
kia, maken we een jeeptour door de woestijn van Judea, een kamelenrit en sla-
pen we in een bedoeïenkamp.  
Maandag 23 oktober bezoeken we kibbutz Sde Boker, het graf van Ben Gurion, 
en overnachten aan de Dode Zee.  
Dinsdag 24 oktober bezoeken we Massada en rijden we door de Jordaanvallei 
naar het Noorden, gaan we zwemmen Gan Hashlosha en dineren we in Tiberias.  
Woensdag 25 oktober staan de plaatsen rondom het meer van Galilea op het 
programma, hebben we vanaf de Berg van de Zaligsprekingen een prachtig uit-
zicht, bezoeken we Kapernaum en gaan we kajakken op de Jordaan.  
Donderdag 26 oktober begint met een boottocht op het Meer, rijden we over 
de Golan hoogvlakte en wandelen we door Banias, het Bijbelse Cesarea Filippi.  
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Vrijdag 27 oktober bezoeken we Nazareth Village, het Aquaduct Caesarea en 
gaan we via het vliegveld Ben Goerion huiswaarts. Bij alle plannen geldt DV. Mi-
nimaal aantal deelnemers is 20.  
Prijs per persoon bij: 
20-24 deelnemers: € 1.975,-  /  25-29 deelnemers: € 1.895,- 
Er geldt een kinderkorting van € 180,- , op 1 slaapkamer met de ouders. Info bij 
dshevers@sionskerkzwolle.nl Informatiebijeenkomst en aanmelding op: 
Dinsdag 1 november 2022, 20.30-21.30 uur, Sionskerk 

RUIMTE VOOR DE ZIEL 
Thomas a Kempis, De Imitatio Christi 
Samen lezen wij uit zijn beroemde boek. Lectio Divina wil zeggen dat je samen 
een gedeelte leest en ieder voor zich in stilte luistert en overdenkt wat het jou 
wil zeggen, je bid en vraagt aan de Heer wat Hij tegen jou wil zeggen, en er is 
tijd om in stilte te bidden om tot de Here God iets te zeggen of Hem te danken. 
We komen samen in de gebedsruimte van de kerk. We kunnen ook, b.v. bij Co-
ronamaatregelen, wandelend rond de Wijde Aa het boek Lectio Divina “lezen”. 
 
Dinsdagmiddag 27 september 2022, Sionskerk, 14:00-14:45 uur 
Lectio Divina, Boek I, hoofdstuk 1 
Wie Mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, zegt Jezus. 
 
Dinsdagmiddag 25 oktober 2022, Sionskerk, 14:00-14:45 uur 
Lectio Divina, Boek IV, hoofdstuk 15 
Het is namelijk niet zo dat alle verlangens bij de Heilige Geest vandaag komen. 

 

 

mailto:dshevers@sionskerkzwolle.nl
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Bezoek aan het Thomas a Kempis-museum 
Wilt u eens een bezoek brengen aan het Thomas a Kempis-Museum, Berg-
klooster? Samen fietsen we naar het museum. Vertrek vanaf de Sionskerk, 
14.45 uur. Wij willen een gift geven van € 50 aan het museum. Bij 10 deelne-
mers gaat het door, ieder geeft dan € 5 incl. koffie/thee. 
Dinsdag 25 oktober van 15.00-16.00 uur, bezoek aan het museum. 
Aanmelden tot aan de maandag ervoor, dshevers@sionskerkzwolle.nl 
 

TIJD NEMEN VOOR JE EIGEN GEESTELIJKE WEG 
 
Abdij Koningshoeven in Tilburg 
 
Logeren in een klooster 
Sta je wel eens stil bij je geloof, bij je eigen geestelijke weg? Bij de vraag wie de 
Here God voor jou is geweest op je levensweg? Wie Jezus nu voor jou is? En wat 
jouw verlangen is als het gaat om je leven met God? Wij willen de tijd nemen 
om hierbij stil te staan. Het is alsof je een reis maakt. Geen reis naar een ver 
land, maar een reis naar binnen, in je eigen leven, je hart en je ziel. 
Wij nemen hiervoor drie bijeenkomsten die bij elkaar horen, een mini-cursus. Op 
twee avonden in de Sionskerk maken we een begin met deze vragen om ten-
slotte drie dagen in maart 2023 een klooster stil te staan bij onszelf en onze weg 
met de Heer.  
In deze drie dagen zijn we welkom in het klooster Koningshoeven in Tilburg. Daar 
wonen 14 monniken. Er zijn 7 gebedstijden per dag. Aan minimaal 3 gebedstij-
den doen wij als gasten mee. De maaltijden vinden in stilte plaats. Tijdens onze 
retraite nemen wij zelf ook veel stilte in acht. Data van de cursus:  
Dinsdagavonden 1 november 2022 en 31 januari 2023, 19.30-20.30 uur Sions-
kerk.  
Kloosterverblijf van woensdag 1 maart (10.30 uur) – vrijdag 3 maart 2023 
Kosten: € 125,  voor twee overnachtingen inclusief ontbijt, lunch en diner. 
Deelnemers maximaal 9 (en minimaal 7). Geef je op, vol = vol. 
Aanmelding en Info: dshevers@sionskerkzwolle.nl 
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EEN BIDDENDE GEMEENTE 2022-2023 
 

De Sionskerk, een biddende gemeente.  Een ? of een ! 
 
Heer, leer ons bidden.  Lucas 11:1. 
Een rare vraag? We bidden toch, thuis en in de kerkdiensten. 
Een rare vraag dus ook van de discipelen. Zij baden toch ook elke dag hun gebe-
den en op de sabbatten in de synagogendiensten. 
En toch stelden zij die vraag aan Jezus. Het was geen rare vraag. 
Ze zagen elke dag hoe Jezus volkomen afhankelijk van zijn hemelse Vader leefde. 
Dat noemde Jezus: leven in het Koninkrijk. Ze merkten hoe het gebed in Jezus 
leven topprioriteit was. Ze ontdekten dat dat totaal iets anders was dan hun 
traditionele bidden. Vandaar die vraag: Heer leer ons bidden. 
Daarom bad Paulus voor ons: “dat de God van onze Here Jezus Christus, de Va-
der der heerlijkheid, ons geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem 
recht te kennen: verlichte ogen van je hart, zodat je weet welke hoop zijn roe-
ping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis, hoe overweldigend groot 
zijn kracht is aan ons die geloven. Efeze 1:17-19 
De vraag blijft actueel: Heer, leer ons bidden. 
 
Gemeentebidstond  Eerste maandagavond van elke maand. 
19.30 – 20.15 uur in de Sionskerk. 
2022: 5 september; 3 oktober; 7 november; 12 december. 
2023: 2 januari; 6 februari; 6 maart; 3 april; 1 mei; 5 juni; 3 juli; 7 augustus; 4 
september. 
 
Gebedslunch  Laatste maandag van de maand (niet altijd) 
 
12.00 - 13.00 uur in de Sionskerk. (zelf lunch meenemen) 
29 augustus; 26 september; 31 oktober; 28 november; 19 december; 30 januari; 
20 februari; 27 maart; 17 april; 22 mei; 26 juni. 
 
Ministrygebed na de kerkdiensten. Voorbede voor en met elkaar.  
We zien ernaar uit dat dit weer gewoon wordt in onze gemeente. 
 
Lectio Divina in de Lijdenstijd donderdagochtend 9.15-10.00 uur. 
9 maart; 16 maart; 23 maart; 30 maart; 6 april (Witte Donderdag). 
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Wereldwijde Week van Gebed om de eenheid van christenen. 3e week januari. 
Dinsdag 17 januari, 19.30 uur, gezamenlijk gebed in de Lutherse Kerk. 
 
Huis van gebed in Zwolle 
Elke vrijdagavond in de aula van het VEZ centrum. 19.30 – 22.00 uur. Voor alle 
kerken in Zwolle. Vrije inloop en uitloop. 

 
DOPEN, TROUWEN EN BEGRAVEN 
 

Dopen 
In onze gemeente worden zowel kinderen als volwassenen gedoopt. De kinder-
doop kennen we vanuit het verbond dat de HERE God sloot met zijn volk en de 
kinderen van zijn volk. Zo worden kinderen van gelovige ouders gedoopt en vor-
men zij samen een christelijk gezin. Volwassenen worden gedoopt op grond van 
hun belijdenis van het geloof. De doop wordt eenmaal bediend. Data van de 
doopdiensten: 9 oktober en 4 december 2022 en 5 februari en 14 mei 2023. 
 

Trouwen 
Trouwen is een bijzondere, feestelijke en belangrijke stap in jullie leven. In onze 
gemeente is het mogelijk om na het burgerlijke huwelijk tussen man en vrouw 
het huwelijk kerkelijk te laten bevestigen en inzegenen. In drie persoonlijke ge-
sprekken met de predikant wordt dit zorgvuldig voorbereid. 
 

Begraven en herdenken 
Vanouds begraaft de kerk haar doden. Als de Sionskerk officieel is betrokken bij 
de uitvaart, dan wordt de gestorvene in de zondagse dienst in het midden van 
de gemeente herdacht. Dit gebeurt zowel op de zondag na het overlijden als in 
november op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
 
Heeft u te maken met een overlijden en wilt u een kerkelijke uitvaart, dan kent 
de Sionskerkgemeente een pastoraal team van uitvaartleiders. 
De scriba of pastoraal coördinator informeert u graag over degene die in aan-
merking komt.  
Beschikbaar zijn kerkelijk werker de heer J.Knol voor de 70 plussers, pastoraal 
medewerker mevrouw ds. M.J.Hukubun, emeritus predikant ds. W.P.Ferguson 
en ouderling J. Mulder. De familie of de uitvaartondernemer kan het best con-
tact opnemen met Dhr. N. Hukubun (ouderling-scriba), tel. 038 422 72 12 of kan 
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over datum en beschikbaarheid van het gebouw contact opnemen met de Be-
heercoördinator van de Sionskerk, tel. 06 19786041. 

 
DIVERSEN 
 
Groene Kerk 
Wij willen met onze kerk actief aan de slag met duurzaamheid, sociale recht-
vaardigheid en het vergroenen van onze eigen gemeenschap. Daarom is de Si-
onskerk een ‘Groene Kerk’. Wil jij ook meehelpen om onze kerk duurzamer en 
groener te maken? Neem dan contact op met Jeroen & Lianne Knol (jknol@si-
onskerkzwolle.nl). 

 

Ontmoetingen in de verzorgingshuizen 2023 
De Sionskerk komt naar u toe in de zomer 2023 voor ontmoeting en gesprek 
Ook in de zomer van 2023 komen we graag weer naar u toe voor ontmoeting en 
gesprek. Het afgelopen jaar 2022 hebben we dit als heel waardevol ervaren. 
Deze ontmoetingen noemden we voorheen ook wel groothuisbezoeken. Deze 
organiseren we niet meer bij mensen thuis, maar wel in verzorgingshuizen bij u 
in de buurt en als het kan jaarlijks. Zij zijn bedoeld voor alle gemeenteleden en 
belangstellenden in de betreffende wijk of buurt. Als de datum bij u in de buurt 
niet uitkomt, dan bent u natuurlijk ook bij een ontmoeting op een van de andere 
data/locaties welkom. Alle ontmoetingen zijn van 10.00 tot 11.30 uur. De data 
zijn onder voorbehoud van de zaalreserveringen. Houd daarom de Sionskrant 
van juni/juli 2023 in de gaten voor de actuele informatie, maar noteer de data 
van uw keuze vast in uw agenda. 
 
Maandag 3 juli 2023  Woonzorgcentrum Berkumstede 
Vrijdag 7 juli   Woonzorgcentrum de Esdoorn 
Maandag 10 juli  Woonzorgcentrum Fermate 
Dinsdag 11 juli   Woonzorgcentrum Rivierenhof 
Donderdag 13 juli Serviceflat Arcadia 
Maandag 17 juli  Verpleeghuis het Zonnehuis 
 

Kringen Berkumstede, Arcadia en Zonnehuis 
In het nieuwe seizoen willen we voor de bewoners in Berkum, Dieze en Stads-
hagen nieuwe kringen starten. We gaan aan de slag met het Focus-materiaal en 
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hopen dat er groepen zijn die vanaf januari mee willen gaan doen. Om te inven-
tariseren of er voldoende deelnemers zijn houden we in oktober 3 startbijeen-
komsten. Vindt u het fijn om in uw eigen wijk het geloofsgesprek te voeren? 
Weet u dan van harte welkom. 
 
De startbijeenkomsten zijn van 10.00 tot 11.30 uur. 
 
10 oktober:  Woonzorgcentrum Berkumstede 
11 oktober:  Verpleeghuis het Zonnehuis 
13 oktober:  Serviceflat Arcadia 
 
Meer informatie bij Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl / 038-785 12 94) 

 
Werkgroep Kerk in de Buurt 
Om de missionaire taak binnen de Sionskerk meer handen en voeten te geven 
is er de werkgroep “kerk in de buurt”. Zij probeert, uiteraard samen met de ge-
meenteleden, de kerk een gezicht te geven buiten de kerkmuren en hoopt zo 
Gods liefde en genade te kunnen laten zien aan mensen die Hem (nog) niet ken-
nen. Deze werkgroep is steeds op zoek naar mogelijkheden hiervoor.  
Vaste activiteiten zijn o.a. : 

- Burendag of kerkproeverij voor onze gasten uit de buurt. Er wordt op 
dit moment nog bekeken wat vanwege de corona maatregelen de mo-
gelijkheden hiervoor zijn  dit jaar. 

- Een stand op de Kerst Creatief Beurs in de Bolder waar we als kerk iets 
van de echte Kerstboodschap op verschillende manieren laten zien.  

- Knabbelen en babbelen. 
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In 2019 zijn een kleine foodtrailer en gesprekwagen met de namen ‘Knabbelen’ 
en ‘Babbelen’ aangeschaft waarmee we op vaste tijden aan de Geleen en  bij de 
Dollard-flats staan. Door middel van eten (vooral pannenkoeken) willen we in 
contact komen met  mensen, tot een goed gesprek komen en  hen  iets van Gods 
liefde laten ervaren. Hier zijn vrijwilligers van verschillende gemeentes bij be-
trokken. Als u/jij een keer mee wilt doen of meer informatie hierover wilt neem 
dan contact op met  Greet Kloosterman (06-57308089) of Dineke van Veluwen 
(06-20855814). 
Deze foodtrailer en gesprekswagen kunnen ook door andere kerken of organi-
saties gebruikt worden. 
 

Bazaar/rommelmarkt 2023 
Ook in 2023 willen we weer een bazaar “nieuwe stijl” organiseren en deze zal  
plaatsvinden op vrijdag 12 mei en zaterdag 13 mei 2023. Hoe het allemaal orga-
nisatorische zal verlopen zullen we in de Sionskrant t.z.t. bekend maken. Hou 
deze dagen al vast vrij en wilt u meehelpen dan kunt u een mail sturen naar:  
gjwittenaar@gmail.com 
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NAMEN, ADRESSEN EN OVERIGE GEGEVENS SIONSKERK 
 
Kerkgebouw Sionskerk: Glanerbeek 10, 8033 BA Zwolle, tel. 038 - 453 70 75  
Beheercoördinator: Henk Slomp, 06 19786041, tevens info verhuur zalen 
beheerder@sionskerkzwolle.nl 
 
Koster: Kostersteam, t.a.v. Dick van Boven of via koster@sionskerkzwolle.nl 
 
Webmasters: webmaster@sionskerkzwolle.nl 
 
BANKREKENING 
Bankrekeningnummer wijkgemeente Sionskerk 
NL55 INGB 0001 2128 88 t.n.v. Wijkkas Sionskerk 
Bankrekeningnummer diaconie Sionskerk 
NL55 RABO 0387 3370 40 t.n.v. Diaconie Sionskerk 
 
Coördinatoren kerktelefoon en kerk-TV: 
Wim Docter, 038-453 66 13 
Harjan Inkelaar, 06-51353301 (tevens kerk-TV Berkumstede) 
 
Autodienst: Bert Kremer, tel. 038-454 03 04 
 
Organist en kerkdienstgemist: Gert Hendriks, 038-454 54 38, 
gerthendriks@sionskerkzwolle.nl 
 
Beamteam/geluid en video: techniek@sionskerkzwolle.nl 
 
Ledenadministratie: ledenadministratie@sionskerkzwolle.nl 
 
Gebouw Rehoboth: Heinoseweg 34, 8026 PD Zwolle-Wijthmen 
 
Kerkelijk bureau: 
Molenweg 241, 8012 WG Zwolle, 
tel. 038-421 75 96, administratie@pknzwolle.nl 
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