Adventskerk Zwolle Zuid
zondag 29 april 2018 09:30 uur
Cantate: Zingt!
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
Woord van welkom
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Stilte waarin de kaarsen worden ontstoken
De gemeente gaat staan tijdens het voorspel voor het aanvangslied
Aanvangslied:

Lied/Psalm 146: vs 1, 3 en 5 allen, vs 2 en 4 cantorij

Gezongen bemoediging en drempelgebed Lied 298
De gemeente gaat zitten
Kyrie en glorialied:

Lied 299f

Groet
v. De Heer zal bij u zijn!
g. DE HEER ZAL U BEWAREN!
Gezongen gebed van de zondag Lied 333, 1x voorganger, 1x cantorij, 1x allen
Kinderlied

Lied 163B vs 1 cantorij en gemeente

DIENST VAN HET WOORD
OT-lezing:
Genesis 6: 5-9 en 17-22
Zingen:
Lied 163b vs 2 en 3 beurtzang en vs 4 allen
Evangelielezing: Johannes 15: 1-8
Zingen:
Lied 656, vs 1 cantorij, vs 2 en 3 allen
Uitleg en verkondiging
Cantorij zingt Lobsinget Gott dem Herrn
Zingen Lied 653 vs 1, 4, 5 en 7
DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
Diaconale en pastorale mededelingen
Gebeden:
- Voorbeden, telkens afgesloten met Lied 368f
- Stil Gebed
- Onze Vader gezongen Lied 369B
Inzameling der gaven:
- 1ste rondgang :
het werk van de diaconie
- 2de rondgang :
de voortgang van het kerkelijk leven

-2Slotlied:

Lied 655

Zending en zegen, beantwoord met gezongen
Uitgangscollecte: Diaconale noodhulp
Er zijn in ons welvarende land nog steeds teveel mensen die langdurig
moeten zien rond te komen van een inkomen onder het minimum. Ook in
Zwolle. Sommigen moeten lang wachten op de toekenning van een uitkering,
terwijl ze vaak al flink in de schulden zitten. Uitgerekend dan gaat de
wasmachine of de koelkast kapot. Het diaconaal noodfonds kan in zo’n geval
bijspringen. Zo kan worden voorkomen dat mensen dieper wegzakken in de
armoede. Helpt u mee het diaconale noodfonds gevuld te houden? Dan
kunnen we tegelijkertijd werken aan een meer structurele aanpak van
armoede, samen met andere instanties.
Uitgangscollecte zondag 6 mei 2018: Instandhouding Zwolse
Synagoge
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 29 APRIL 2018
09:30 uur Dienst m.m.v. de cantorij
Voorganger
ds. Iemke Epema
Ouderlingen
Bert Letwory / Nelleke Riezebos
Diaken
Ina Stomp
Orgel
Ton Lans
Koster
Marten Wignand
16:30 uur GROTE of SINT MICHAËLSKERK - Michaelsviering
Liturg
ds. Mariska van Beusichem
ZONDAG 6 MEI 2018
09:30 uur Voorganger
ds. Irma Janssen-Kleinjan uit Ermelo
16:30 uur GROTE of SINT MICHAËLSKERK - Michaelsviering Vesper
Liturgen
Robert Kanning en Christa van Stappen
1.
Pastorale mededelingen
Zieken
Op internet worden geen namen en adressen vermeld.
2.

Bloemengroet
Op internet worden geen namen en adressen vermeld.

-33.
Vakantie ds. Hans Tissink
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
4.
Gebedsgroep: woensdag 2 mei 2018 18:45 uur
Woensdag 2 mei 2018 van 18.45 -19.45 uur komt de gebedsgroep weer
samen in de consistorie. We vinden het fijn als u mee komt bidden.
Gebedsintenties kunt u noteren in het schrift dat midden achter in de kerk
ligt of mailen naar willy.dikland@solcon.nl
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
Er is tijdens het gemeenteberaad opvang voor de kinderen! Hiervoor zorgt de
leiding van de kindernevendienst.
6.
Opbrengst avondmaalscollecte zondag 15 april 2018
De Avondmaalscollecte van zondag 15 april, met als doel Stichting Afrika
2007 Zwolle, heeft € 263,07 opgebracht. De Stichting Afrika 2007 Zwolle stelt
zich ten doel de leef- en woonomstandigheden van de bevolking in het
Zuidelijk deel van Afrika te verbeteren. Zij maakt daarbij geen onderscheid op
grond van huidskleur, religie, geslacht of culturele achtergrond.
7.
Limonadeconcert 2018
Het was weer een muzikaal feestje, op 22 april, het 3e limonadeconcert.
Ditmaal door kinderen van Oosterkerk en Adventskerk ( Elise). Er werd
geconcentreerd gespeeld en het orkeststuk o.l.v. Geeske klonk super. Zie ook
www.oosterkerk.nl
De collecte aan het eind van het concert voor de bouw van een basisschooltje
op Sulawesi bracht € 320,50 op. Iedereen bedankt. Nel vd Maden

-48.
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)
9.
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.
10. Zondag 13 mei 2018 19:00 uur: laatste OPEN DEUR DIENST
seizoen
De laatste Opendeurdienst dit seizoen is op zondag 13 mei 19.00 uur.
Het thema is “De levensreis van Franciscus”.
Kom je ook? Deze laatste Open Deur Dienst staat in het teken van Franciscus.
Een man die een grote ommekeer in zijn leven meemaakte. Hoe kan zijn
levensreis vandaag betekenis hebben voor ons. Wat heeft hij ons te vertellen?
Voorganger is ds. G.J. de Bruin uit Amstelveen. De dienst wordt muzikaal
begeleidt door Kees Kuiper en Erik Janssen. Zij zorgen voor muzikale
verrassingen, veelal ontstaan uit improvisatie. Graag ontmoeten we u om dit
uur samen onderweg te zijn. Na afloop is er koffie! Nodigt u iemand uit om
mee te komen?

-511. GROTE BOEKEN en CD-MARKT in de Grote Kerk Zwolle
Vanaf dinsdag 24 april tot en met zaterdag 5 mei 2018 organiseren wij
een extra grote markt. Dus ook op vrijdag 27 april (koningsdag! ), maar
NIET op zondag 29 april en maandag 30 april. Alle dagen open van 11.00
uur tot 17.00 uur!
De reden voor deze langlopende extra grote markt is dat wij buitengewoon
veel mooie boeken hebben binnen gekregen en onze opslagruimte overvol is.
Vandaar in deze weken een aanbod van meer dan 300 bananendozen vol
boeken, Cd’s en Dvd’s. En zoals bij ons gebruikelijk: alles in goede staat,
keurig gesorteerd en voor zeer lage prijzen.
De volledige opbrengst is voor de Stichting Grote Kerk Zwolle.
Voor verdere informatie kunt u bellen naar: Harry Frijling (4655035)
12. Ontmoetingshuis Moderne Devotie
U, jij bent dinsdagavond 8 mei 2018 van harte welkom op onze
bijeenkomst van het Ontmoetingshuis Moderne Devotie in de Grote
Kerk/Academiehuis (Grote Markt 18).
Charles Caspers zal dan een lezing houden over het thema: Aansporing tot de
communie, het mystieke hart van de Navolging van Christus
Dr. Charles Caspers is theoloog-kerkhistoricus. In 1992 promoveerde hij in
Utrecht op een proefschrift over de vroomheid in de late middeleeuwen.
Momenteel is hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Titus
Brandsma Instituut te Nijmegen, waar hij onder meer onderzoek verricht naar
de Moderne Devotie en naar Vincentiaanse spiritualiteit. In 2017 publiceerde
hij samen met Peter Jan Margry Het Mirakel van Amsterdam. Biografie van
een omstreden devotie.
De bijeenkomst begint met een gezamenlijke maaltijd om 18.30 uur in de
consistorie van de Grote Kerk en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De kosten
bedragen 7,50 euro p.p. (inclusief maaltijd en koffie/thee). Voor aanmelding
(graag voor maandag 7 mei!) en verdere informatie:
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl.
13. 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. Helaas zijn er op dit moment 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 0384651244 / 06-34932425

-614. 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)
15. De puntjes op de i
Heeft u kleine klusjes en niemand die dat voor u kan doen? 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.
16. 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
17. Bedankje Janneke van Dulmen
Graag wil ik iedereen bedanken voor de mooie bloemen die ik vanuit de kerk
kreeg en voor de vele kaarten die ik mocht ontvangen met wensen voor een
spoedig herstel. En al deze aandacht heeft me goed gedaan.
Ik kan jullie zeggen dat ik gelukkig weer op de been ben na de tweede keer
dotteren en dat het, met twee stents in mijn vaten, nu goed gaat met me.
Ik moet nog wel weer conditie opbouwen, want ik heb deze winter aardig
moeten inleveren. Ik blijf echter positief gestemd en ga er weer met goede
moet tegen aan. Hartelijke groet, Janneke van Dulmen

