ZwZ

Zondag 22 april 2018, 9.30 uur
Wind-in-de-Zeilen/kloosterdienst
Thema: Vergeving
Met impressies uit een klooster
m.m.v. ad hoc Taizézanggroep en gasten
van de Petrusgemeinde te Schwerin
organist: Frans Dijkstra

De video-opnamen van deze dienst zijn te bekijken door gemeenteleden die de dienst
niet bij kunnen wonen. Als u niet in beeld wilt komen, willen we u vragen niet op de
eerste negen rijen plaats te nemen. Heeft u vragen of wilt u toegang? Neem contact op
met de scriba via scriba@adventskerk.nl

Orgelspel
DEZE DIENST VOLGT DE STRUCTUUR VAN DE GEBEDSTIJDEN IN HET KLOOSTER

Woord van welkom (korte metten)
De 2 kaarsen op tafel die staan voor Woord en Wereld worden aangestoken
met licht van de Paaskaars.
Zingen
Lied 598 (2x, in het Nederlands)
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft (2x).
Stilte
In de consistorie bidt de ouderling om een zegen over deze dienst.
Klokgelui (filmpje van de roepende klokken uit Taizé)
De gemeente gaat staan onder het klokgelui.
Morgenlied

Lied 218: 1, 2 en 3

Openingsvers
o:
g:
o:
g:

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Heer, open mijn lippen.
MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW GOEDHEID.

Morgengebed (de prime) naar een gebed van Dietrich Bonhoeffer
o:
g:
o:
g:
o:
g:
o:
g:

Morgenlied

God, tot U roepen wij in de vroege morgen.
HELP ONS OM TE BIDDEN EN TE ZINGEN.
Richt ons hart op U.
WIJ KUNNEN HET NIET ALLEEN
Als het donker in ons is,
GEEF ONS LICHT
Als we ons alleen voelen, verlaat ons niet.
BLIJF ONS NABIJ.
WEES ONZE ZON, ONZE DAG, ONS LICHT.
AMEN.
Lied 218: 4 en 5

Iedereen gaat weer zitten

-2Gebed om ontferming (de terts)
Na elke foto en gebedsintentie steken we een kaars en zingen we Lied 301g
(1e x door de zanggroep, daarna 2x allen)
Zingen van de Lauden (het lof)
omnes gentes, 2 x zanggroep, 2x allen

Lied (Psalm) 117d, 3x, Laudate

Groet
v: De Heer is met u en met jou
g: DE HEER IS OOK MET U.
Zingen
Lied 421 (herhalingslied)
Wij geven elkaar al zingend een teken van vrede.
RONDOM HET WOORD
Gebed van de noon
De kinderen komen naar voren. Een verhaal over een klooster
Kinderlied
Lied 224 (2x)
De kinderen gaan tijdens dit lied met hun kaarsen naar de kindernevendienst.
Korte introductie bij het thema Vergeving
Schriftlezing
Matteüs 18: 21-35 (NBV)
Zingen
Lied 836: 1, 4 en 5 (op de melodie van gezang 463)
Meditatieve tekst Woorden over vergeving van Dietrich Bonhoeffer,
gelezen in het Duits
Genade gaat altijd ons denken en ons voelen te boven…Goedkope genade is de
doodsvijand van onze kerk. Vandaag de dag gaat onze strijd om de kostbare
genade. Goedkope genade betekent genade als te grabbel gegooide waar,
vergeving, troost, sacrament, alles te grabbel gegooid;…
Kostbare genade is het evangelie, dat altijd weer moet worden
gezocht…Kostbaar is ze, omdat ze oproept tot de navolging; genade is ze, omdat
ze oproept tot de navolging van Jezus Christus. Kostbaar is ze, omdat ze de
mens het leven kost; genade is zij, omdat ze hem pas zo het leven schenkt.

Korte Stilte
Zingen

Lied (psalm) 103e (1x zanggroep, 4x allen),
met gelezen psalmwoorden
Beelden en impressies vanuit klooster Koningshoeven, Berkel-Enschot
Zingen
Lied (psalm) 103e (1x zanggroep, 1x allen)
Overdenking
Orgelspel bij het Vater Unser im Himmelreich van Maarten Luther
(melodie Leipzig 1539, zie lied 370)
Tijdens deze muziek kunt u/jij naar voren komen en op de achterste tafel iets op papier
schrijven n.a.v. de bede ‘Vergeef ons onze schulden’; een naam, een voorval, een
vraag, etc. U kunt dit papiertje in het mandje onder het kruis neerleggen.

Zingen

Lied 417, Frieden, Frieden hinterlasse ich euch
(lied uit Taizé, bij Johannes 14: 27) 1x solo, 2x zanggroep, 3x allen)

De kinderen komen terug

-3DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
Pastorale en diaconale mededelingen
Tweede bos bloemen
Grusswort uit Schwerin
Gasten van de Petrusgemeinde zingen het Flämisches Osterlied
(begeleid op de piano door ds. Jens-Peter Drewes)
La la la – La la la la la – La la la la la – la la la la
Hij
Hij
Hij
Hij
Hij

is opgestaan (Er ist auferstanden)
leeft (Er lebt)
leeft in mij (Er lebt in mir)
komt terug (Er kommt zurück)
is opgestaan, hij leeft, hij leeft in mij, hij komt terug.

Gebeden (vespers)

afgewisseld met responsielied 256
(2x Nederlands, 2x Duits).
Tijdens dit gebed wordt het mandje met briefjes omhooggehouden.
Stil gebed
Onze Vader in het Duits
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Inzameling van de gaven
1ste rondgang:
het werk van de diaconie
2de rondgang:
de voortgang van het kerkelijk leven
Tijdens de collecten verschijnen handige tips over vergeving op de beamer.
De kinderen kunnen uit de crèche worden opgehaald.
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied (staande)
Lied 423
Completen (laatste gebed):
Ierse Zegenbede
v:
Moge de weg jou tegemoetkomen
g:
MOGE DE WIND ALTIJD IN JE RUG BLAZEN
v:
Moge de zon je gezicht warm strelen
g:
MOGE EEN ZACHTE REGEN OP JE VELDEN VALLEN
v:
En moge God jou bewaren in de palm van zijn hand
g:
TOT WIJ ELKAAR OPNIEUW ONTMOETEN

-4Uitgangscollecte: Onderhoud orgels
In de kerk zingen wij graag de lofzang ter ere van God: Vader, Zoon en
Heilige Geest! Een goede begeleiding is daarvoor van grote waarde. Met het
oog op de lofzang staat in alle kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente
Zwolle een orgel. Geen enkel ander instrument bevat in zichzelf zoveel
klankkleur en stemmingen als het orgel. Alleen daarom al is het van grote
waarde de kerkorgels van de PGZ goed te onderhouden en, waar nodig, te
vernieuwen of te vervangen. Uiteraard kunnen we ook niet zonder goede
organisten die de orgels laten klinken en de gemeentezang begeleiden. Uw
bijdrage hieraan is zeer welkom!
Uitgangscollecte zondag 29 april 2018: Diaconale noodhulp
Na afloop van deze dienst is in zaal 2 gelegenheid koffie en thee te drinken
en elkaar te ontmoeten. Als u wilt reageren op deze dienst neem dan contact
op met de voorganger of mail naar raaderedienst@adventskerk.nl
MEDEDELINGEN
Zie ook www.Adventskerk.nl
ZONDAG 22 APRIL 2018
09:30 uur Wind-in-de-Zeilendienst
Voorganger
ds. Hans Tissink
Ouderlingen
Peter Izeboud / Arend van der Beld
Diaken
Dicky Strijbos
Orgel
Frans Dijkstra, Ommen
Koster
Harm Tijms / Wim Oelen
16:30 uur GROTE of SINT MICHAËLSKERK - Michaelsviering Taizé-werkgroep
Liturg
ds. Mariska van Beusichem
ZONDAG 29 APRIL 2018
09:30 uur Voorganger
ds. Iemke Epema m.m.v. de cantorij
16:30 uur GROTE of SINT MICHAËLSKERK - Michaelsviering
Liturg
ds. Mariska van Beusichem
1.
Pastorale mededelingen
Zieken
Op internet worden geen namen enn adressen vermeld.
2.

Bloemengroet
Op internet worden geen namen enn adressen vermeld.

3.
Vakantie ds. Hans Tissink
Van zaterdag 28 april tot zondag 6 mei 2018 is ds. Hans Tissink niet
beschikbaar voor werkzaamheden in de gemeente. Voor dringende zaken kunt
u terecht bij ds. Nelleke Eygenraam

-54.
Bevestiging diaken
De kerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat in de kerkenraadsvergadering
van 12 maart 2018 de heer Geert Endeman tot diaken is verkozen. Mocht u
bezwaren hebben tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de
bevestiging, dan kunt u dit kenbaar maken vóór eind april 2018. Eventuele
bezwaren kunt u schriftelijk versturen naar Peter Izeboud (scriba van de
kerkenraad), via het email-adres scriba@adventskerk.nl
Wanneer geen bezwaren binnenkomen, zal de heer Endeman op eerste
Pinksterdag zondag 20 mei 2018 door ds. Nelleke Eygenraam in het ambt
bevestigd worden.
5.
Gemeenteberaad op zondag 29 april 2018
De kerkenraad nodigt u uit voor een gemeenteberaad op zondag 29 april na
de morgendienst.
Tijdens dit beraad wordt u geïnformeerd over de voortgang van het project
Heilige Huisjes en kunt u uw vragen kwijt. Vervolgens willen we graag van u
horen hoe u de gezamenlijke Paasvieringen in 2017 en 2018 hebt ervaren. De
kerkenraad hoopt op een grote opkomst. Omdat beide onderwerpen geen
besluit vragen, zijn er geen stukken die u ter voorbereiding kunt lezen. U kunt
natuurlijk wel de website van het project Heilige Huisjes nog eens doorlezen:
heiligehuisjeszwolle.nl
6.
Vacatures
Gemeente, op zondag 8 april bent u deelgenoot gemaakt van de zorgen van
de kerkenraad over het slinkende aantal ambtsdragers en de stagnerende
aanwas daarvan.
Op dit moment zijn er nog genoeg ouderlingen en diakenen. Sommigen
hebben zelfs hun ambtsperiode met een aantal jaren hebben uitgebreid. Daar
zijn we uiteraard blij mee. Maar meer mogen we van hen niet vragen.
Hoewel er een beroep op u gedaan werd om u beschikbaar te stellen, heeft
zich nog niemand gemeld. U begrijpt dat dit de kerkenraad verontrust. We
hopen dan ook dat alsnog velen bereid zijn een taak op zich te nemen.
Mocht u vandaag willen reageren dan kan dat bij:
• Anna Oldenkamp voor diakenen, (indien zij niet aanwezig zijn in de
dienst: tel 038-4661645 of annaoldenkamp@home.nl)
• Anne Feima voor ouderlingen, (indien zij niet aanwezig zijn in de dienst:
tel 038-4656128 of 06-46676396 of anne.feima@kpnplanet.nl)
7.
Zomerpakketten-actie weer van start.
Stichting Present is weer begonnen met de actie voor Zomerpakketten. Een
tegenhanger van de Kerstpakketten. Wil jij of willen jullie een gezin in de
zomer verrassen met een extra’tje, geef je dan op voor de Zomerpakketten.
Opgeven kan tot 7 mei via: www.presentzwolle.nl/zomerpakkettenactie. Kijk
hier ook als je wat meer informatie wilt over Zomerpakketten.
Namens de Diaconie: Dicky Strijbos (dicky.strijbos@hotmail.com)

-68.
TALENTEN EN GAVEN VAN DE GEEST (twee avonden van V&T)
Welke talenten en gaven van de Geest heb ik nu eigenlijk zelf en hoe kom ik
daar achter?? Aan de hand van een boekje van drs. Nynke Algra- Dijkstra,
toeruster van de landelijke PKN, willen we ons twee avonden verdiepen in dit
thema. (boekje is op de avond beschikbaar voor €12,50)
Data:
donderdagen 3 en 17 mei 2018
Tijd en plaats:
SIO , Adventskerk, 20.00 uur
Gespreksleiders:
Jaap Jonkmans en Arend van de Beld
Kosten:
€ 2,- per persoon voor koffie.
Informatie en opgave: Jelle Zijlstra, 038-45 42 62, jellezijlstra@telfort.nl
Dit leerhuis is bijzonder geschikt voor gemeenteleden die voornemens zijn
een vrijwilligerstaak (in de gemeente) op zich te nemen.
9.
Organisten/pianisten gezocht
Door een beperktere beschikbaarheid van Kees Kuiper, en het overlijden van
Engbert Koersen, is het tot nu toe niet gelukt om voor alle kerkdiensten in
2018 een organist in te roosteren. Een lange zoektocht heeft als voorlopig
resultaat dat er een aantal organisten bereid is gevonden om een of meerder
diensten te spelen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Helaas zijn er op dit
moment toch nog meerdere diensten tot eind 2018, waarvoor geen organist
beschikbaar is.
Kent u (namen van) organisten ( of bent u het zelf ? ) laat het mij dan
weten, liefst via mail. Ook een goede pianist, die een gemeente kan
begeleiden, is van harte welkom! Denkt en zoekt u met mij mee? Bij voorbaat
dank!
Gerrit Oosterveld, contactpersoon organisten, gj.oosterveld54@gmail.com
038-4651244 / 06-34932425
10. Pionieren
Op DONDERDAG 31 MEI 2018 is er in SIO een dag over de
pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland. Van 14.00-17.00 is er
een bijeenkomst voor predikanten en kerkelijk werkers en van 19.30-21.30
uur voor kerkenraadsleden, gemeenteleden en overige geïnteresseerden.
Vanuit het landelijk “projectteam pionieren” begeleiden Christiaan Cevaal en
Anneke van der Velden deze dag. Ook onze eigen pionier Hans Tissink is
aanwezig om met zijn verhaal u te inspireren. U bent van harte uitgenodigd!
Meer informatie over pionieren vindt u op www.lerenpionieren.nl of zie ook
het volledige bericht op www.adventskerk.nl. Opgeven voor 24 mei 2018

-711. Stralen als de opgaande zon
De Beamerwerkgroep zoekt versterking!
In verband met het recente vertrek van een tweetal leden zijn wij dringend op
zoek naar versterking. Wij zijn een gezellig en professioneel team dat elke
zondag een actieve bijdrage levert aan de kerkdienst van de Adventskerk.
Onze samenwerking is prettig en de sfeer open.
Je krijgt een goede begeleiding / inwerkingsperiode en hierna kun je
zelfstandig aan de slag met het vervaardigen van Power Points en / of het
beameren van deze ijdens de diensten. Verder krijg je volop de ruimte om in
technisch opzicht dingen te verbeteren en op te pakken. Je gaat dan stralen
als de opgaande zon…
Mocht je belangstelling hebben, dan kun je bellen en / of mailen met Hartmut
Hanke ( 038 879 54 75 / hartmuthanke@online.nl ). Anders kun je ook één
van de leden van de Beamerwerkgroep na de dienst aanspreken.
12. De puntjes op de i
Heeft u kleine klusjes en niemand die dat voor u kan doen? Dan is hier de
oplossing. Een lamp ophangen, een snoer vervangen, een klemmende deur,
het is geen probleem meer. Ruurd Dijkstra heeft aangeboden om deze dingen
voor u te doen. En in ruil voor de werkzaamheden, vraagt hij een bijdrage van
4 euro per uur voor de diaconie.
Let op: eventuele materiaalkosten zijn ook voor uw rekening.
Klussen aanmelden kan via: diaconie@adventskerk.nl of bij een van de
diakenen.

