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Voorwoord 

 

Dit boekje geeft een overzicht van het gezamenlijke aanbod 

aan vorming- en toerustingsactiviteiten van de gemeente rond 

de Open Kring en de Stinskerkgemeente. Het is de eerste keer 

dat dit boekje verschijnt. In de onderlinge samenwerking waar 

beide gemeenten aan bouwen kan dit als een stap vooruit 

worden gezien.  

In dit boekje staan bekende en nog niet eerder aangeboden 

activiteiten vermeld. Het boekje geeft overigens niet een  

overzicht van alle activiteiten die in beide gemeenten worden 

ontplooid. Het nieuwe aan dit specifieke aanbod zit hem vooral 

in het elkaar uitnodigen om mee te doen bij deze activiteiten, 

zonder dat het gezien wordt als een Stinskerk-activiteit of 

Open Kring-activiteit. We trekken in dit aanbod samen op!   

Bij elke aangeboden activiteit is een omschrijving te vinden 

gevolgd door data, plaats en contactpersoon. Wil je meedoen 

dan kun je dit aan de contactpersoon laten weten.   

Wij hopen dat dit aanbod van gezamenlijke activiteiten de 

verbondenheid tussen beide gemeenten zal versterken en dat 

het bovenal ons gedeelde geloofsvertrouwen zal verdiepen. 

Wij zien er naar uit u en jou te ontmoeten!   

 

Ds. Cor Baljeu 

Ds. Gerlof van Rheenen 
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Contactgegevens van de contactpersonen 

 

Cor Baljeu  06-40616101 ds.cor.baljeu@gmail.com 

Lida Brugmans  06-12639287 brugmanslida@gmail.com 

Geke Cleveringa 06-57993266 g.cleveringa@icloud.com 

Bianca Lubbers  06-30193923 biancalubbers-vandenbelt@ 

       outlook.com 

Gerlof van Rheenen  06-48634432 predikant@stinskerk.nl 

Edward van ’t Slot 038-2000143 edwardvantslot@gmail.com 

 

1. Bijbelgesprekskring met een vleugje theologie 

 

Het komende seizoen start er een Bijbelgesprekskring voor 

mensen die graag nadenken over theologische thema's. We 

denken daarbij aan thema's als 'De eenheid van de kerk' of 

'Het Joodse karakter van de Bijbel'. Een belangrijk doel van de 

kring is ook het oefenen van samen geloven: samen bidden, 

zingen misschien, en af en toe een gezamenlijke maaltijd. Hoe 

we het allemaal precies gaan organiseren, zullen we op de 

eerste avond bespreken. Die houden we op 17 september a.s., 

vanaf 20.15u, in de Stinskerk. Volgende avonden zullen we 

waarschijnlijk, minimaal één keer per maand, bij kringleden 

thuis houden.  

 

Wanneer: start op dinsdagavond 17 september 20.15u 

Waar: eerste avond in de Stinskerk 

Contactpersoon: Edward van ’t Slot 
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2. Young & Holy  

 

Je bent tussen de 12 en 15 jaar. Je bent geïnteresseerd in wat 

er om je heen gebeurd. Je neemt niet zomaar over wat 

anderen zeggen en denken. Je denkt wel eens na over God. 

Herkenbaar? Young & Holy is een nieuwe tienerkring waar 

alledaagse onderwerpen aan de orde komen. In een mix van 

samen doen en praten ontdek jij de ins en outs om je eigen 

mening te vormen. Doe mee! 

 

Wanneer: do 3 okt. 19.00-19.50u, daarna elke 1e do v/d maand  

Waar: Stinskerk 

Contactpersoon: Gerlof van Rheenen 

 

 

3. Leesgroep Tomáš Halík 

 

Tomáš Halík maakte in 2014 indruk met zijn boek ‘Geduld met 

God’. Recent verscheen het boek ‘Raak de wonden aan’ dat 

gaat over niet zien en toch geloven. Volgens dagblad Trouw is 

dit boek het beste van zijn inmiddels vier in het Nederlands 

vertaalde boeken. Het biedt gespreksstof te over. Tijdens de 

maanden oktober en november wil ik met een groep 

gemeenteleden van de Open Kring en de Stinskerk dit meest 

recente boek van priester en hoogleraar Filosofie en 

Sociologie aan de Karelsuniversiteit te Praag, Tomáš Halík 

bespreken. Opgave vóór zaterdag 21 september. Verwacht 

wordt dat vóór de eerste avond het boek is aangeschaft en 

het eerste hoofdstuk gelezen. 

 

Wanneer: do 3, 17 en 31 okt, 14 en 28 nov van 19.30-21.30u 

Waar: Open Kring 

Contactpersoon: Cor Baljeu 
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4. Denktank ‘vernieuwing’ 

 

De Protestantse Gemeente Zwolle heeft middelen 

gereserveerd om vernieuwende projecten te stimuleren. Het 

gaat om nieuwe vormen van kerk-zijn die aansluiten bij de 

huidige tijdgeest. In het voorjaar is eenmalig een groep bijeen 

geweest om te brainstormen over vernieuwing in Zwolle-West. 

Dat leverde een aantal ideeën op die verder uitgewerkt kunnen 

worden en leiden tot het opzetten van een concreet project. 

Heb jij ideeën over vernieuwing en/of wil je mee helpen 

bouwen aan vernieuwing, sluit je dan aan!  

 

Wanneer: dinsdag 8 oktober 20.00-21.45u  

Waar: Stinskerk 

Contactpersoon: Gerlof van Rheenen 

 

 

5. Geloven.nu  

 

Deze ontmoetingskring is bedoeld voor wie op zoek is naar 

manieren om het geloof een plaats te geven in het drukke 

dagelijks leven. Leidraad bij de ontmoetingen is het boekje 

‘Struikelen over God’ (geschreven door ds. H. Mijnders). We 

bespreken steeds een hoofdstuk uit het boekje en gaan in 

gesprek over de betekenis voor de dag van vandaag en hoe je 

dat concreet handen en voeten kunt geven. Van tevoren lezen 

van het hoofdstuk is nuttig maar geen voorwaarde om mee te 

kunnen doen. Naast verdiepend gesprek is gezelligheid en met 

elkaar meeleven minstens zo belangrijk. 

 

Wanneer: do 10 okt. van 20.00-21.30u, daarna maandelijks 

Waar: bij deelnemers thuis 

Contactpersoon: Gerlof van Rheenen 
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6. Wandelen naar Pinksteren/ op weg naar belijdenis 

 

Toen je baby was ben je gedoopt. Nu wil je zelf ‘ja’ tegen God 

zeggen. Of misschien ben je niet als baby gedoopt, maar heeft 

God gaandeweg een steeds belangrijker plaats gekregen in je 

leven. Belijdenis doen is openlijk bekendmaken dat je met God 

op pad wilt gaan. Met alle vragen en twijfels die je hebt! Niet 

als eindpunt dus, maar als startlijn. In de Stinskerkgemeente 

kun je belijdenis doen op Palmzondag 5 april. In de gemeente 

rond de Open Kring op Pinksterzondag 31 mei. Laat het vóór 1 

november weten als je overweegt belijdenis te doen. 

 

Wanneer: in overleg 7 avonden in de periode november 2019 

tot en met maart 2020 

Waar: Stinskerk / Open Kring 

Contactpersonen: Cor Baljeu en Gerlof van Rheenen 

 

 

7. Gelovend denken 

 

Wat heeft geloof in God te maken met wetenschap en 

filosofie? Is er zoiets als ‘denken dat uitgaat van geloof’ of 

‘geloof dat zoekt naar inzicht’? De gesprekskring ‘Gelovend 

denken’ onderzoekt de verhouding tussen geloof en filosofie 

vanuit de benadering van de reformatorische wijsbegeerte. 

Uitgangspunt voor gesprek is het boek ‘Gelovend denken’ van 

René Woudenberg. 

 

Wanneer: donderdag 7 november 20.00u, daarna in overleg 

Waar: Stinskerk 

Contactpersoon: Gerlof van Rheenen 
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8. Omgaan met rouw 

 

Ontmoetingskring voor mensen die rouwen om de dood van 

een levenspartner of belangrijke ander. Als iemand met wie je 

relationeel verbonden of verweven bent sterft, wordt je leven 

door elkaar geschud. Niets is meer hetzelfde. Je komt voor 

nieuwe vragen te staan en blijft achter met een veelheid aan 

emoties. Wat rouw met een mens doet is moeilijk in woorden 

te vatten. Het delen van ervaringen met lotgenoten kan een 

steun zijn bij het verwerken van verlies. 

Daarom starten we in februari 2020 een ‘rouwgroep’. De groep 

wordt begeleidt door Geke Cleveringa en Lida Brugmans 

Verder informatie over opgave, datum en plaats volgt via de 

zondagsbrieven in december.  

 

Wanneer: vanaf februari 2020 

Waar: Stinskerk / Open Kring 

Contactpersonen: Geke Cleveringa en Lida Brugmans 

 

 

9. Geloofsopvoeding 

 

Avondontmoetingen rond allerlei aspecten van 

geloofsopvoeding. Inplanning van deze avonden is afhankelijk 

van beschikbare begeleiding en deelname. Heb je 

belangstelling, neem contact op met de contactpersoon! 

 

Wanneer: in overleg 

Waar: nog niet bekend 

Contactpersoon: Bianca Lubbers 
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10. In liefde en trouw 

 

Heb je met je vriend of vriendin plannen om te gaan trouwen? 

En zou je in de kerk je huwelijk willen laten inzegenen? Meld je 

dan aan voor ‘In liefde en trouw’. Tijdens 3 á 4 avonden leren 

we elkaar beter kennen, gaan we in gesprek over de unieke 

dynamiek tussen jullie beide en bereiden we de 

huwelijksdienst samen voor.  

 

Wanneer: 3 á 4 avonden in overleg 

Waar: Stinskerk / Open Kring 

Contactpersonen: Cor Baljeu en Gerlof van Rheenen 

 

 

11. Miskotte en het Oude Testament 

 

Een belangrijk kenmerk van de Nederlandse protestantse 

theologie is de bijzondere aandacht voor het Oude Testament. 

Zo was er bijvoorbeeld de destijds beroemde theoloog K.H. 

Miskotte (1894-1976) die het had over ‘het tegoed van het 

Oude Testament’: in het oudste en dikste deel van de Bijbel 

waren volgens hem schatten opgeslagen, die in de kerk veel te 

weinig aandacht hebben gekregen en die veel meer zouden 

kunnen doorwerken. In deze kring duiken we op vier avonden 

in vier korte teksten van Miskotte waarin hij dat duidelijk maakt. 

Op avond één is er een korte inleiding en worden de teksten 

uitgereikt. Op de volgende avonden heeft u de teksten van 

tevoren gelezen en proberen we een verdiepingsslag te 

maken. Minimaal aantal aanmeldingen: 10 pers.  

 

Wanneer: dinsdag 12 mei, 26 mei, 9 juni en 23 juni 

Waar: Stinskerk 

Contactpersoon: Edward van ’t Slot 
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BONHOEFFER75 

 

Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog 

Dietrich Bonhoeffer werd geëxecuteerd. Vanaf zijn 

geboortedag, 4 februari, tot maandag 4 mei besteden wij op 

verschillende manieren aandacht aan deze nog altijd actuele 

theoloog. 

 

 

 

12. Bonhoeffer 75 – kunst- en fotoproject 

 

Voorafgaand aan die 4e februari worden één of meerdere 

kunst- en fotogroepen gevormd die geïnspireerd door 

gedichten en gebeden van Bonhoeffer kunstwerken creëren. 

Deze kunstwerken krijgen een plaats in de liturgie van de 

lijdenszondagen en Pasen in de Open Kring. Schilderen, 

fotograferen, beeldhouwen, bloemschikken, gedichten 

schrijven, het maken van een vlog, en nog meer. Het is 

allemaal mogelijk. U wordt begeleid door Anne Zweers (kunst) 

en Hans van Eerbeek (foto). Men kan zowel individueel als in 

groepsverband aan de slag. 

 

Wanneer: dinsdag 14 januari en maandag 24 februari 

Waar: Open Kring 

Contactpersoon: Cor Baljeu 

 

 

13. Bonhoeffer 75 – Film ‘Agent of Grace’ 

 

Deze film portretteert de laatste jaren van het leven van 

Dietrich Bonhoeffer. Wat zijn de consequenties als je Gods 
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wetten boven die van het naziregime stelt? Zijn aandeel in het 

verzet, zijn morele dilemma’s worden aangrijpend aan de orde 

gesteld.  

De film wordt ingeleid door Edward van ’t Slot, oud-predikant 

en lid van de Stinskerk, werkzaam aan de predikantsopleiding 

en deskundige op het gebied van Bonhoeffers leven en 

denken. In oktober 2019 verschijnt zijn boek Zondig dapper: 

Bonhoeffer over christelijk handelen. 

 

Wanneer: dinsdag 4 februari, geboortedag van Dietrich 

Bonhoeffer, 19.30 uur 

Waar: Open Kring 

Contactpersoon: Cor Baljeu 

 

 

14. Bonhoeffer 75 – Lectio Divina 

 

Eigenlijk dekt deze titel de lading niet, want Lectio Divina is 

een manier om in stilte en rust een Bijbelgedeelte te lezen en 

te herlezen. Wat spreekt mij in dat gedeelte aan? Waarom 

spreekt mij dat aan? Waarom spreekt mij dat hier en nu aan? 

Wat zegt dat over mij en mijn situatie vandaag de dag? Dat is 

Lectio Divina. We gebruiken deze methode om zo teksten, 

gebeden en gedichten van Dietrich Bonhoeffer tot en in ons te 

laten komen. Het zijn dezelfde teksten als die de inspiratiebron 

vormen voor het kunstproject Bonhoeffer 75.  

 

Wanneer: alle vier de donderdagen in maart en donderdag 2 

april, van 20.00 tot 21.00 uur 

Waar: Open Kring 

Contactpersoon: Cor Baljeu 
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15. Bonhoeffer 75 – Op weg naar Witte Donderdag 

 

A. Gesprek en ontmoeting voor wie bewust de Stille Week 

wil beleven. Wat is het verhaal achter het vieren van het 

Avondmaal? In één of twee bijeenkomsten leven we toe naar 

de Avondmaalsdienst op Witte Donderdag 9 april 2020, dag 

van verraad en arrestatie. Donderdag 9 april is tevens de dag 

dat Bonhoeffer precies 75 jaar geleden geëxecuteerd werd. 

 

B. Na afloop van de dienst wordt u uitgenodigd om ruim 

een halfuur met elkaar te kijken naar het tweede deel van de 

documentaire ‘Memories and perspectives’, over het leven van 

Dietrich Bonhoeffer. Deel twee is getiteld ‘de kerkstrijd’. Hoe 

gaat het instituut kerk om met bijvoorbeeld de eis Hitler boven 

God te stellen? 

 

Wanneer: A. één of twee nader te bepalen momenten in 

maart/april; B. 9 april, na afloop van de Witte donderdagviering 

Waar: Open Kring 

Contactpersoon: Cor Baljeu 

 

 

16. Bonhoeffer 75 – Samen liederen zingen  

 

Een uur lang liederen zingen die weliswaar niet geschreven 

zijn door Dietrich Bonhoeffer, maar wel geïnspireerd en 

gebaseerd zijn op zijn teksten, gedichten en gebeden. Ton 

Lans begeleidt de liederen met het orgel en de vleugel. De 

melodieën zijn bekend, de woorden nieuw. 

 

Wanneer: zondag 3 mei 19.30 uur 

Waar: Open Kring 

Contactpersoon: Cor Baljeu 
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Vooraankondiging Kloosterweekend 

 

Van vrijdag 6 – zondag 8 november 2020 (let op het jaartal!) 

wordt er een kloosterweekend georganiseerd naar 

kloosterdorp Steyl in Tegelen, Limburg. We logeren in het 

Heilig Hart klooster. Het centrum van de missie in Europa, 

gelegen aan de Maas. Naast het deelnemen aan de 

gebedsdiensten volgen we een eigen programma. Het thema 

is ‘Geef stem aan je geloof’ uw lied zal centraal staan. Het 

weekend wordt begeleid door ds. Cor Baljeu en Anneke van 

der Meulen. Er kunnen maximaal 15 personen mee. Op 

moment van schrijven hebben zich reeds vijf mensen 

aangemeld. De prijs komt uit op € 150,- pp. Meer informatie bij 

Anneke van der Meulen: 06 53 72 05 39. Aanmelden graag via 

de mail: an.vandermeulen@planet.nl 

 

 

Verdere gezamenlijke activiteiten: 

 

 

Ontmoetingsavonden (voorheen: Groothuisbezoek) 

 

In de periode februari – maart 2020 worden er weer 

ontmoetingsavonden georganiseerd. Dit jaar doen we dat rond 

het jaarthema ‘Een goed verhaal’. In januari 2020 zullen de 

data bekend worden gemaakt en uitnodigingen verspreid.  

 

Koffie-inloopochtend Open Kring 

 

Voor wie anderen wil ontmoeten en een praatje maken. Van 

harte welkom iedere vrijdag van 10.00-12.00u in de Open 

Kring. U hoeft u niet van tevoren op te geven.  

Contactpersoon: Geke Cleveringa 

mailto:an.vandermeulen@planet.nl
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Inloop Stinskerk 

 

Inloop om even iets te melden, te delen of voor een kort 

gesprek. Zonder van tevoren af te spreken is de kerkdeur van 

de Stinskerk los. Buiten de vakanties de 1e en 3e donderdag 

van de maand van 17.00-18.00u.  

Contactpersoon: Gerlof van Rheenen 

 

Gezamenlijke diensten 

 

Zondag 27 oktober 2019 in de Open Kring, voorganger ds. 

Gerlof van Rheenen 

 

Zondag 26 april 2020 in de Stinskerk, voorganger ds. Cor 

Baljeu 

 

Donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag) in de Stinskerk, 

voorganger ds. E. van ‘t Slot 

 

 

Vier zondagen in de zomerperiode houden we gezamenlijke 

diensten: 

 

Zondag 12 juli 2020 in de Open Kring 

Zondag 19 juli 2020 in de Stinskerk 

Zondag 26 juli 2020 in de Open Kring 

Zondag 2 augustus 2020 in de Stinskerk 
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