Adventskerk zondag 13 mei 2018, 09:30 uur
Zevende zondag van Pasen
Thema: Een teken aan de hemel
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
OM TE BEGINNEN
De twee kaarsen op tafel die symbool staan voor Woord en Wereld 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.
Zingen

Lied 8a: 1, 4 en 5

Bemoediging en drempelgebed
o:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
o: Barmhartige God, U die omziet naar mensen
en zoekt naar wie verloren raken,
wij komen tot U en bidden U:
g: ZIE ONS HIER ZOALS WIJ ZIJN
MET ALLES WAT ER AAN ONS MANKEERT
EN WAT NIET ALTIJD GOED GAAT.
o:
Vergeef ons wat wij verkeerd deden
en waar wij spijt van hebben.
Maak ons tot mensen vol van genade
en open ons naar U en naar elkaar,
uw toekomst tegemoet.
g: AMEN.
De gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming De ouderling bidt de woorden van lied 299j: 1 en 2
waarna we als kyrie zingen: lied 301g.
Glorialied

Lied (psalm) 136: 1, 3, 4 en 13

Groet
v: De Heer zal bij u zijn!
g: DE HEER ZAL U BEWAREN!

-2Gebed om openheid
Kinderlied
Lied 8b: 1, 2 en 3
De kinderen komen naar voren om naar de kindernevendienst te gaan.
RONDOM HET WOORD
Eerste schriftlezing
Zingen
Tweede schriftlezing
Lofprijzing (staande)
Preek
Orgelspel
Zingen

Genesis 9: 8-17 (NBV)
Lied 635: 1, 2, 4, 6 en 8
Johannes 17: 20-26 (BGT)
Lied 339a

Lied 978

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
Diaconale en pastorale mededelingen
Gebeden
 Dankgebed en voorbeden, telkens eindigend met Lied 568a
 Stil gebed
 Gezamenlijk Onze Vader
Inzameling van de gaven
- 1ste rondgang:
het werk van de diaconie
- 2de rondgang:
de voortgang van het kerkelijk leven
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied

Lied 981: 1, 4 en 5 (staande)

Zending en zegen

Uitgangscollecte:

Wijkkas

De wijkgemeenten geven gezicht aan de Protestantse Gemeente Zwolle. Elke
wijkgemeente doet dat op een eigen manier. Er wordt er van alles ondernomen
om het gemeenteleven te laten groeien en bloeien. Zo wil elke wijkgemeente kerk
dichtbij de mensen zijn: bij jonge gezinnen en ouderen, bij kinderen en jongeren.
En niet te vergeten: middenin de samenleving van de wijk. Uw bijdrage hieraan is
dan ook heel welkom!

Uitgangscollecte zondag 20 mei 2018: Pinksterzendingscollecte
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

-3MEDEDELINGEN
Zie ook www.Adventskerk.nl
ZONDAG 13 MEI 2018
09:30 uur Voorganger
ds. Hans Tissink
Ouderlingen
Christa Westerhof / Attie Valkenburg
Diaken
Henk Mak
Orgel
Jeroen van der Scheer
Koster
Bep de Groot
19:00 uur OPEN-DEUR-DIENST
Voorganger
ds. G.J. de Bruin uit Amstelveen
Muzikale begeleiding
Kees Kuiper en Erik Janssen
16:30 uur GROTE of SINT MICHAËLSKERK - Michaëlsviering
Liturg
ds. Mariska van Beusichem
Van 13:00 tot 16:00 uur programma ‘Zin op zondag’
ZONDAG 20 MEI 2018 PINKSTEREN
09:30 uur Voorganger
ds. Nelleke Eygenraam
16:30 uur GROTE of SINT MICHAËLSKERK - Michaëlsviering
In deze vesper klinken composities van voormalig Dom-organist
Jan Jansen, hij zal zelf het orgel bespelen, Toon Hagen leidt de
Michaëlscantorij.
Voorganger
Jan Doelman
1.
Pastorale mededelingen
Zieken
Op internet worden geen namen en adressen vermeld.
2.

Bloemengroet
Op internet worden geen namen en adressen vermeld.

3.
Zondag 20 mei 2018 Pinksteren
De kerkenraad deelt u met vreugde mee dat op 20 mei 2018 Erik Visscher
belijdenis van zijn geloof zal doen. In deze dienst zullen wij verder afscheid
nemen van ambtsdragers, maar ook zal Geert Endeman bevestigd worden als
diaken en Christa Westerhof worden herbevestigd als ouderling voor V&T.
4.
Vanavond 19.00 uur: de laatste Opendeurdienst van dit seizoen.
“De levensreis van Franciscus” Kom je ook? Deze 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?

-45.
Slotavond Ontmoetingshuis Moderne Devotie op 22 mei 2018
Op dinsdagavond 22 mei 2018 sluit de pioniersplek Ontmoetingshuis
Moderne Devotie het seizoen op een bijzondere manier af.
Ds. Hans Tissink zal dan in studentencafé
Het Vliegende Paard (Voorstraat 17-19)
om 19.00 uur zijn nieuwe boekje
‘Ontmoetingen met Moderne Devotie’
aanbieden aan stadspastor Mariska van
Beusichem en Mink de Vries. Na enkele
korte toespraken en muziek volgt een
signeersessie. Vanaf 18.30 uur is de
bovenzaal open en wordt u verwelkomd met
een hapje en drankje. Om 20.00 uur is er
een eenvoudige warme maaltijd. Daarna
zal Mink de Vries met ons een collatie
(geloofsgesprek) houden over het thema ‘De
koninklijke weg van het kruis’.
Deze bijzondere slotavond eindigt na een korte viering rond 21.30 uur. U
bent allemaal van harte uitgenodigd. Toegang, drinken en eten worden u dit
keer gratis aangeboden. In verband met de catering verzoeken wij u wel met
klem zich aan te melden via de website
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl Vermeld daarbij ook of u wel/niet
wilt deelnemen aan de maaltijd.
6.
Fruit-actie
Sinds enkele jaren doen we als Adventskerk mee met de citrus-actie voor de
Voedselbank. Dit jaar is alle fruit welkom, als het maar een beetje houdbaar
is. Doet u ook mee? Op zondag 27 mei, kunt u uw bijdrage in natura
inleveren rond de ochtenddienst. Namens de diaconie alvast hartelijk
dank!
7.
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

-58.
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
9.
Voorjaarsactie voor het Werelddiaconaat
‘Durven geloven in verandering’.is het motto voorjaarsactie voor het
Werelddiaconaat. Met elkaar hebben we er vorig jaar voor gezorgd dat velen
geholpen konden worden. Ook dit jaar willen we opnieuw een beroep op u
doen, want samen kunnen we voor verandering zorgen. De economie trekt
aan, maar lang niet iedereen profiteert hiervan.
Een uitspraak van een oude Franse bisschop luidt: ‘een kerk die niet dient,
dient nergens meer toe’. Vaak denk je, het is een druppel op een gloeiende
plaat. Dat is het niet. Als Diaconie hebben we voor ogen het verhaal van de
vijf broden en twee vissen. Van het weinige wordt veel gemaakt.
De komende weken worden de enveloppen voor deze actie bezorgd. Mogen
we op u rekenen?
10. Zomergesprekskring
Voor ieder die het fijn vind om in de ‘stille tijd’ van de zomerperiode andere
mensen te ontmoeten voor onderlinge bezinning, verdieping en uitwisseling is
er de zomergesprekskring.
Iedereen is welkom! Zo mogelijk per keer bij iemand anders thuis bespreken
we actuele onderwerpen die we telkens in verband brengen met de Bijbel
en/of ons geloof. In de zomerperiode van 2018 staan vier
donderdagmiddagen gepland (telkens van 14.00-16:00 uur).
We beginnen op donderdag 24 mei op Egelveld 22.
Meedoen kan per keer. Wel graag van tevoren aanmelden bij ds. Nelleke
Eygenraam (dominel@hetnet.nl, tel. 038-4525223).
11. Inspiratiereis 18 oktober – 27 oktober 2018 (schoolvakantie).
Er zijn nog 7 plaatsen vrij voor de Inspiratiereis naar Israel in oktober 2018!
Contactadres / informatie: an.vandermeulen@planet.nl / Anneke van der
Meulen – tel. 06 53720539

-612. Welke jongere gaat deze uitdaging aan?
Ben je in juli 2019 tussen de 18 en 25 jaar en wil je je verdiepen in het
dagelijks leven van de mensen in Israël en op de Westbank? Sta je open voor
ontmoetingen met joden, christenen en moslims? Wil je je handen uit de
mouwen steken? Ga dan mee met deze bijzondere reis! Bij terugkomst in
Nederland ben je een ervaring rijker en kijk je met andere ogen naar
berichtgeving over Israël in het nieuws!
Heb je belangstelling om mee te gaan? Neem dan contact op met

Gerrit Groenink groeninkgerrit@gmail.com of

Anneke van der Meulen, anneke@chayareizen.nl / 06 53 72 05 39.
13. Vacatures
Op dit moment zijn er nog net genoeg ouderlingen en diakenen, maar op
Pinksteren zullen we afscheid nemen van 4 wijkouderlingen en 3 diakenen,
terwijl er diezelfde zondag 1 nieuwe diaken bevestigd wordt. U begrijpt dat dit
de kerkenraad verontrust. We hopen dan ook dat velen informatie willen over
de vacatures die er zijn en bereid zijn tot een oriënterend gesprek. Mocht u
willen reageren dan kan dat bij:

Anna Oldenkamp voor diakenen (tel 038-4661645,
annaoldenkamp@home.nl)

Anne Feima voor ouderlingen (tel 06-46676396,
anne.feima@kpnplanet.nl)

Ds. Nelleke Eygenraam (tel 038-4525223, dominel@hetnet.nl)
14. Amnesty International
Amnesty Nederland bestaat dit jaar 50 jaar. Kijkt u eens op de site
www.amnesty.nl wat de organisatie heeft gedaan en bereikt. Ik sta vandaag
weer in de hal met (voorbeeld)brieven voor drie regeringen. U kunt een
exemplaar meenemen en indien u wenst een envelop met buitenlandpostzegel
bij mij kopen. Weet u dat we de brieven ook maandelijks bij u thuis willen
brengen?

China: advocaat mogelijk gedrogeerd in gevangenis. De bekende Chinese
mensenrechtenadvocaat Jiang Tianyong is in november vorig jaar tot twee
jaar cel veroordeeld. Het gaat erg slecht met zijn gezondheid.

Israël: Palestijnse mensenrechtenonderzoeker onterecht vast. Israël
houdt de Frans-Palestijnse Salah Hammouri sinds augustus 2017 vast
zonder aanklacht of proces. Hij is onderzoeker bij een Palestijnse
mensenrechtenorganisatie.

Wit-Rusland: activist krijgt geen medische zorg
De Wit-Russische activist Dzmitry Paliyenka zit sinds april 2017 onterecht
in de gevangenis omdat hij protesteerde tegen het strenge fietsbeleid in
de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Zijn gezondheidstoestand is zorgelijk.
Met vriendelijke groet, Corien de Boer

-715. GA JE MEE NAAR TAIZÉ?
22-29 juli 2018
Ben je tussen de 18 en 30 jaar en vind je het leuk om een week met andere
jongeren in het beroemde Franse klooster door te brengen? Dan is deze reis
naar Taizé vast iets voor jou. Er zijn al enkele jongeren uit de Adventskerk die
meegaan, maar ook hier geldt: hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Taizé staat voor een interkerkelijke leefgemeenschap. Er wonen ongeveer
100 broeders. Elk jaar bezoeken tal van jongeren uit de hele wereld dit
klooster. Zij komen bij elkaar voor ontmoeting, bijzondere vieringen,
gezelligheid, indrukwekkende gesprekken over zingeving en geloof, stilte en
nog veel meer.
Wanneer
We vertrekken zondagmorgen 22 juli 2018 vroeg met eigen
vervoer uit Zwolle en komen zondagavond 29 juli weer terug.
Kosten
Vanwege een subsidie zullen de kosten ongeveer 150 euro per
persoon bedragen (reis, verblijf en maaltijden).
Verblijf
We gaan kamperen en slapen in meegenomen tenten.
Meer
Surf eens naar www.taize.fr/nl Of neem contact op met
informatie
reisbegeleider ds. Hans Tissink, jttissink@hetnet.nl of 0383374406.

