Zondag 14 oktober 2018, 9.30 uur
Viering van de Doop
Paralleldienst met de Petrusgemeinde te Schwerin

Orgelspel
Woord van welkom
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
De twee kaarsen op de tafel worden aangestoken met licht van de Paaskaars
Stilte
In de stilte bereidt ieder zich voor op de dienst.
In de consistorie bidt de ouderling om een zegen over deze dienst
De gemeente gaat staan onder het voorspel van het aanvangslied.
De ambtsdragers en de doopouders lopen door het middenpad naar voren.
Aanvangslied

Lied 216: 1, 2, 3 ‘Dit is een morgen’

Bemoediging en drempelgebed
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v: O God, keer U om naar ons toe
g: EN DOE ONS LEVEN MET HART EN ZIEL.
v: Laat ons, o God, uw liefde zien
g: EN GEEF ONS UW VREDE.
AMEN.
Zingen

Lied 218: 1, 2, 4, 5 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’

De gemeente gaat zitten
Kyrie- en Glorialied Lied 281: 1, 4, 6 en 9 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’
Groet
v: De Heer zal bij u zijn!
g: DE HEER ZAL U BEWAREN!
Gebed van de zondag

Kinderlied
‘Laat de kind’ren tot Mij komen’ (Alles wordt nieuw 1, 20)
1. Laat de kind'ren tot Mij komen,
2. Laat de mensen tot Mij komen
alle alle kind'ren
over alle wegen.
Laat de kind'ren tot Mij komen,
Laat de mensen tot Mij komen
niemand mag ze hind'ren.
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind'ren open,
gaan ook voor hen open,
laat ze allen groot en klein
als ze aan een kind gelijk
bij mij binnen lopen.
bij Mij binnen lopen.
De kinderen komen naar voren om naar de kindernevendienst te gaan
DIENST VAN HET WOORD
Profetenlezing
Micha 6: 8
Evangelielezing
Marcus 10: 17-31
Zingen
Lied 612: 1, 2, 3 ‘Wij komen als geroepen’
Overdenking
Geloofsbelijdenis (staand)
Lied 340 b ‘Ik geloof in God de Vader’
De kinderen komen tijdens het orgelnaspel terug uit de kindernevendienst.
De doopduifjes worden opgehangen boven het doopvont.
DIENST VAN DE DOOP
Binnenkomst van de dopelingen Het doopwater wordt naar binnen gedragen
Daarbij zingen we
Lied 347: 1, 2, 3 ‘Here Jezus wij zijn nu’
Inleiding op de Doop
De doopouders en hun kinderen komen naar het liturgisch centrum.
De dopelingen worden voorgesteld aan de gemeente
Het water wordt uitgegoten
Zingen
Lied 354 ‘Jouw leven staat aan het begin’
Doopgebed
De kinderen mogen naar voren komen
Doop en handoplegging van
Olaf Roelf
Julian
De doopkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars
Geloften van de doopouders
Verwelkoming door de gemeente (iedereen gaat -zo mogelijk - staan)

v: Gemeente, draag Olaf en Julian in uw gebeden
en ga samen met hen de weg van het Koninkrijk.
g: WELKOM, KINDEREN VAN GOD,
WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS,
WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN.
Loflied (staand)

Lied 675: 1, 2 ‘Geest van hierboven’

Daarna gaat iedereen weer zitten. De ouders en hun kinderen nemen plaats op de
eerste rij. De kinderen van de kindernevendienst gaan terug naar hun ouders.

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
Diaconale en pastorale mededelingen
Groet van de Petrusgemeinde
Gebeden
Dankgebed en voorbeden,
telkens zingend beantwoord met Lied 367k ‘Hoor ons bidden’
Stil gebed
Gezamenlijk Onze Vader
Inzameling van de gaven
1ste rondgang: diaconie
2de rondgang: kerk
De kleine kinderen uit de crèche kunnen worden opgehaald.
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied (staand) Lied 418: 1, 2, 3 ‘God, schenk ons de kracht’
Zending en zegen, zingend beantwoord met

Uitgangscollecte: EXPLOITATIE PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE
Juist in deze herfst houdt het project ‘Heilige Huisjes’ de gemoederen bezig.
Het haalde zelfs de krant. Het is goed om te bedenken dat het hierbij niet alleen gaat om de toekomst van de ‘eigen’ wijkgemeenten maar ook om het gezamenlijke gemeente van Christus zijn. We zijn er immers niet alleen voor
onszelf, maar om de Heer van de kerk te dienen, de lofzang gaande te houden en om medemensen tot steun te zijn. Dat is vandaag de dag best ingewikkeld, maar we gaan er voor. En dat doen we samen. In Zwolle. Doet u
mee?

In zaal 2 is gelegenheid de doopouders het goede toe te wensen en elkaar te
ontmoeten. Er is koffie, thee en limonade en de doopouders trakteren op iets
lekkers erbij.
COLLECTEN zondag 21 oktober 2018.
De eerste, de diaconiecollecte is bestemd voor de hulp aan de slachtoffers van
de aardbevingen en tsunami op Sulawesi. Er zijn op dit eiland meer dan duizend doden, tienduizenden gewonden en honderdduizenden ontheemd. Er is
dringend behoefte aan drinkwater, medicijnen en onderdak. Daarom deze collecte.
De eindcollecte is bestemd voor der Stichting Voor Elkaar Zwolle. Deze stichting is ook bekend als SchuldHulpMaatje. Voor Elkaar helpt vanuit de verbondenheid tussen inwoners van Zwolle. Met diverse projecten wordt schuldenproblematiek voorkomen of wordt gezocht naar het oplossen daarvan. Ook
draagt men bij aan een betere aansluiting tussen werkzoekenden en de arbeidsmarkt. Tevens is er hulp voor statushouders.
Mededelingen Adventskerk (zie ook www.Adventskerk.nl)
14-10-18
09:30 uur
Voorganger
ds. Nelleke Eygenraam
Ouderlingen
Attie Valkenburg / Ton Kamphuis
Diaken
Herman Kamphuis
Organist
Kees Kuiper
Koster
Rob van Harten
16:30 uur
GROTE of SINT MICHAËLSKERK
Michaëlsviering: Taizédienst
21-10-18
09:30 uur
Voorganger
ds. Ale Pietersma
16:30 uur
GROTE of SINT MICHAËLSKERK
Michaëlsviering: Vesper
Liturgen
Ds Harm Bousema en Els Rademaker-Vos
Pastorale mededelingen
Vorige week zondag herdacht
op de website worden geen namen vermeld
Doop

op de website worden geen namen vermeld

Parallelkerkdienst
Vandaag vieren we ook de jaarlijkse paralleldienst van de Petrusgemeinde te
Schwerin en de Adventskerk. In Schwerin noemen ze het
‘Zwillingsgottesdienst’. Het was de bedoeling dat vanuit beide kerken mensen
in de andere kerk te gast zouden zijn. Helaas is het bezoek uit Schwerin
vanwege ziekte niet doorgegaan. En helaas lukte het ons niet om met enkele
mensen in de Petrusgemeinde aanwezig te zijn. Maar in goed overleg met
pastorin Ina Diesel en ds. Nelleke Eygenraam zijn vanmorgen in beide kerken
dezelfde schriftlezingen en grotendeels ook dezelfde liederen aan de orde. En
uiteraard zullen gebeden en gedachten vanmorgen ook bijdragen aan de
onderlinge verbondenheid
Bloemen
De bloemen gaan als hartelijke groet van de gemeente naar Gerben en Willemien Plat-Breda, Otto Smikstraat 12. Wie wil de bloemen wegbrengen?

1.

Nieuwe ambtsdragers
De kerkenraad is verheugd dat twee gemeenteleden zich beschikbaar hebben
gesteld om ambtsdrager te worden. De heer Bert Haaksma en mevrouw
Monique Bruins Slot zijn beschikbaar om ouderling respectievelijk diaken te
worden. Indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht bij de scriba
(scriba@adventskerk.nl), dan worden zij DV 28 oktober 2018 in de
morgendienst bevestigd.

2.

Niet beschikbaar
Van zaterdag 20 oktober t/m zondag 28 oktober 2018 is ds. Hans Tissink niet
beschikbaar. Voor dringende zaken kan een beroep worden gedaan op
ds. Nelleke Eygenraam.

3.

Opbrengst Maaltijd Dienstenveiling
De opbrengst van de vrijwillige gift voor de maaltijd, voorafgaande aan de
Dienstenveiling, is €145,95. De Diaconie heeft dit bedrag bestemd voor het
doel van de ZWO: Myanmar, bescherming staatloze kinderen op de grens van
Thailand. Allen hartelijk dank voor uw gift.

4.

5.
De kindernevendienst zoekt collega's!
Vindt u/jij het leuk om kinderen over Jezus te vertellen en met kinderen
spelletjes te doen of te knutselen? Meld je dan aan bij Marjan Wijnands via
veisivi@gmail.com . Het is belangrijk om kinderen op een leuke manier te
betrekken bij de kerk. Wij zoeken nieuwe leiding!!! Groet, Marjan
6.

Ontmoetingshuis MODERNE DEVOTIE op dinsdag 16 oktober 2018

Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie komt weer bijeen op dinsdagavond
16 oktober 2018 om 18.30 uur in café ‘Het Vliegende Paard’ (Voorstraat 19).
We lezen dit seizoen spreuken uit het vierde traktaat (over troost) van De Na-

volging van Christus van Thomas a Kempis. Na een warme maaltijd zal kenner
en kernteamlid Mink de Vries ons iets vertellen over het thema ‘Hoe spreekt
God?’ (4.2). Daarna volgt een open gesprek in kleine groepen. We eindigen
rond 20.45 uur met een korte viering. De kosten bedragen €7,50 voor de
maaltijd en koffie/thee. Zie de website voor verdere informatie en aanmelding: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl . Van harte welkom.
Avondmaalsdienst in de Kievitsbloem
Op vrijdagmiddag 19 oktober 2018 zal er om 15.00 uur in de grote zaal van
de Kievitsbloem een dienst van Schrift en Tafel worden gevierd. Ds. Hans Tissink gaat voor. Be van der Linde speelt piano. En we nemen afscheid van onze
ouderling Jeanne Verhoeff, die zes jaar lang met veel liefde en toewijding gemeenteleden in de Kievitsbloem heeft bezocht. Heel veel dank daarvoor. Iedereen is van harte welkom

7.

Bedankt
Steun is twee open ogen, gericht op de mijne
Steun zijn wat woorden, geen grote maar kleine
Steun is een hand, klaar om te grijpen
Steun is een hart, open om te begrijpen
Steun is de stilte, van een luisterend oor
Steun is er zijn, niet achter en niet voor
Steun zijn jullie naast ons.
Heel erg bedankt voor al het medeleven rondom de operatie van Jaap Ruiter.
We voelden ons gedragen. Jaap en Elise Ruiter (Jellissenkamp 10)

8.

