Adventskerk zondag 20 mei 2018, 09:30 uur

PINKSTEREN

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
OM TE BEGINNEN
Woord van welkom
De kaarsen worden ontstoken
De kaarsen op de tafel die verwijzen naar het Woord en Wereld worden
aangestoken met licht van de Paaskaars.
Stilte
Tijdens de stilte bidt de ouderling van dienst in de consistorie om een zegen
over allen die vandaag het Pinksterfeest vieren
De gemeente gaat (zo mogelijk) staan
Cantorij
Lied 668 (introïtusantifoon)
Bemoediging en drempelgebed
v:
Onze hulp is de naam van de Heer
g:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v:
Met alle mensen hier beneden
die uitzien naar uw kracht uit de hoge
bidden wij U, o God, kom met uw Geest in ons midden
g:
KOM ALS DE WIND EN ZUIVER ONS
KOM ALS HET VUUR EN DOORGLOEI ONS
KOM ALS DE DAUW EN VERFRIS ONS.
v:
Verlos, verander en vernieuw ons.
g:
AMEN.
Zingen (staand)
Lied/Psalm 68: 3 ‘O God, de wond’ren die Gij deed’
Cantorij
Lied 668 (introïtusantifoon)
De gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming
Glorialied
Lied/Psalm 68: 7 ‘God zij geprezen met ontzag’
Groet
v:
g:

De Heer zal bij u zijn!
DE HEER ZAL U BEWAREN!

Gezongen gebed van de zondag Lied 669 ‘Kom o Geest des Heren kom’
cantorij/allen
Welkom aan Dyoumé en Ruth Keita uit Farakala, Mali
De kinderen komen naar voren om naar de kindernevendienst te gaan

-2RONDOM HET WOORD
Schriftlezing
Zingen
Schriftlezing
Lofprijzing (staand)

Genesis 11:1-9
Lied 689 ‘Wat altijd is geweest’
in wisselzang met cantorij
Handelingen 2: 1-13
(gedeeltelijk, uit de Bijbel in Gewone Taal)
Lied 675: 1en 2 ‘Geest van hierboven’

Overweging
Orgelspel
Geloofslied

Lied 324 ‘Wat vrolijk over U geschreven staat’
cantorij 1, allen 2 en 3
Tijdens het naspel komen de kinderen terug
AFSCHEID EN BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS EN BELIJDENIS
Afscheid van ambtsdragers
Zingen
Lied 687: 1 ‘Wij leven van de wind’
Bevestiging van Geert Endeman en herbevestiging van Christa
Westerhof
Zingen
Lied 687: 2 ‘Wij delen in het vuur’
Belijdenis door Erik Visscher
Verwelkoming door de gemeente
Zingen
Lied 687: 3 ‘Wij teren op het woord’
GEBEDEN EN GAVEN
Diaconale en pastorale mededelingen
(Gedachtenis met Lied 961)
Gebeden
Zingen

Lied 368g Adem van God, vernieuw ons bestaan
(1e keer cantorij, 2e keer allen)
Dankgebed en voorbeden
Zingen
Lied 368g Adem van God, vernieuw ons bestaan
(1e keer cantorij, 2e keer allen)
Stil gebed
Gezongen Onze Vader (Lied 369b; met meerstemmig slot)

Inzameling van de gaven
1ste rondgang:
het werk van de diaconie
2de rondgang:
de voortgang van het kerkelijk leven
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied
Lied 686: 1 cantorij, 2 en 3 allen ‘De Geest des Heren heeft’
Zending en zegen

-3Orgelspel
Uitgangscollecte: Pinksterzendingscollecte
Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te
worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook
hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district
Mymensingh (MCCP) ondersteunt twintig kleine, jonge kerkgemeenschappen
om tot bloei te komen, en ondersteunt gemeenteleden om hun
leefomstandigheden te verbeteren. MCCP biedt gemeenteleden onderwijs,
vaktrainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij
alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bijbel lezen. Voorgangers worden
toegerust voor het kerkenwerk. Verder organiseert MCCP voor kinderen
zondagsschool, huiswerkbegeleiding en kinderkampen. Helpt u mee zodat
deze lokale kerken te ondersteunen bloeiende gemeenschappen van hoop
kunnen zijn? (www.kerkinactie.nl/onderwijsbangladesh)
Uitgangscollecte zondag 27 mei 2018: Jeugd- en jongerenwerkwerk
Na afloop van deze dienst is in zaal 2 gelegenheid Geert Endeman, Christa
Westerhof, Erik Visscher de hand te drukken. Uiteraard wordt er ook koffie,
thee en limonade geschonken.
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 20 MEI 2018 PINKSTEREN
09:30 uur Voorganger
ds. Nelleke Eygenraam
Ouderlingen
Peter Izeboud / Henk Endeman
Diaken
Anna Oldenkamp
Orgel
Jan Willem Altelaar
Koster
Harm Tijms
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
ZONDAG 27 MEI 2018
09:30 uur WIDZ / IL DIENST (ZIE MEDEDELING 15)
Voorganger
Dirk Jan Steenbergen
16:30 uur GROTE of SINT MICHAËLSKERK - Michaëlsviering
Voorganger
Jan Doelman

-41.
Pastorale mededelingen
Zieken
Op internet worden geen namen en adressen vermeld.
2.

Bloemengroet
Op internet worden geen namen en adressen vermeld.

3.
Afscheid en (her)bevestiging
Vandaag leggen 4 wijkouderlingen (Henk Endeman, Jaap Meijer, Jan Kerssies,
Nelleke Riezebos) en 3 diakenen (Dicky Strijbos, Henk Mak, Wim de Groot)
hun ambt neer. Met veel dankbaarheid en waardering voor hun persoonlijke
inzet laten we hen gaan.
We zijn blij dat Geert Endeman vandaag als diaken bevestigd wordt en dat
Christa Westerhof als ouderling Vorming en Toerusting haar termijn verlengt.
U begrijpt dat de kerkenraad hoopt op meer mensen die een taak op zich
willen nemen: als diaken, ouderling, bezoekmedewerker of anders. Schroom
niet en vraag om meer informatie of een (vrijblijvend) oriënterend gesprek:

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)
4.
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!
5.
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
6.
Bedankje
Graag wil ik iedereen bedanken voor, alle kaarten die ik gekregen heb. En
voor het prachtige boeket, bloemen van de kerk. Ook alle wensen voor een
goed herstel.
Hartelijke groet, Bertus Blom.
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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
8.
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.

-69.
Wandelen met de Kievitsbloem
Op de zondagen 3 juni, 24 juni, 15 juli en 5 augustus willen we weer met
bewoners van de Kievitsbloem gaan wandelen van 14:30 uur tot ongeveer
16:30 uur. Eerst maken we een wandeling en daarna drinken we met de
bewoners thee
of koffie met iets lekkers erbij. Zin om mee te wandelen? Graag even opgeven
bij mij. Ik sta 'voor paal' in de hal, of opgeven per email:
ndevries3991@gmail.com.
Nelleke de Vries
10. Wandel3daagseKievitsbloem
Op 2, 3,en 4 juli start rond 18.30 uur de jaarlijkse wandel3daagse van de
Kievitsbloem, Patriottenlaan 3, 8014 XP Zwolle. Er wordt met de bewoners
een rondje gelopen van ongeveer 3,5 km . Iedereen die zin heeft en (een van
de avonden) beschikbaar is kan zich opgeven bij: b.jansen@driezorg.nl.
Opgeven kan ook telefonisch bij de Kievitsbloem: 038-2001100
11. 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?
12. 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 Wijkcentrum SIO.
Meedoen kan per keer. Wel graag van tevoren aanmelden bij ds. Nelleke

-713. Dank u wel!
Bij deze willen wij een ieder van u bedanken voor uw belangstelling en
medeleven na het overlijden van onze moeder/schoonmoeder en oma,
mevrouw A.F ten Brinke-Bode.
Onze moeder en oma woonde al vanaf 1962 in Ittersum en in 2006 verhuisde
zij naar "de Kievitsbloem". Zij vond het fijn als er zomaar een kaartje kwam
van een gemeentelid tijdens haar ziekte, ook mocht zij verschillende keren
mooie bloemen ontvangen vanuit de Adventskerkgemeente. Hartelijk dank
daarvoor, namens de kinderen en kleinkinderen van Mevr. A.F ten BrinkeBode.
14. Kledinginzameling Roemenië…..HIER DOEN WE HET VOOR.
De DWR kreeg de volgende reactie op de kledinginzameling:
Vrijdag 10 mei hebben we de kledingmarkt georganiseerd in
Györgyfalva.
Veel mensen deden mee, zodat het inkomen uiteindelijk 4.000 lei - 880
euro bedroeg. Van beide delen (kerk en HEGY) werd besloten dat we
het geld zouden geven aan een gezin waar de man net een amputatie
van zijn linkerbeen had. Het maandelijks inkomen van dit gezin is
ongeveer 250 euro, dus de financiële hulp is nodig.
Zondagmiddag brachten we hen het geld. De vrouw gaf me een dikke
knuffel en ze huilde. Ik schrijf jullie zo gedetailleerd omdat we dank zij
de kledinginzamelingen en ons gemeenschappelijke werk heel wat
families hebben geholpen.
Bedankt, en God zegene jullie werk. Kati (vrouw van predikant Antal
Scaba).
15. Heilig (T)huis, WIZ en IL-viering zondag 27 mei 9:30 uur
Waar in de kerk voel jij je thuis? Waar vind jij (nog) je basis in de gemeente?
Waar of wat is jouw Heilig (T)huis ? En wat is ons als perspectief beloofd?
Van de schepping tot openbaringen. Het ‘Heilig (T)huis van God voor de
mensen. Het komt allemaal aan de orde. Als inspiratie voor ons als gemeente
van de Adventskerk. Voorbereid door Myrthe, Betsie, Gerda, Chris, Bertjan en
Dirk Jan
16. Hagenpreek Ittersumerbroek
Op zondag 3 juni 2018 organiseren we de hagenpreek in onze wijk
Ittersumerbroek. De dienst, waarin Arend van de Beld zal voorgaan, vindt
plaats bij de familie Nicolaij, Jan van Arkelweg 7. Het thema is: Tel je
zegeningen. De dienst begint om 11.30 uur en vanaf 11.00 uur staat de
koffie klaar.
U bent van harte welkom! (graag zelf een stoeltje meenemen) Ook als u uit
een andere wijk komt bent u van harte uitgenodigd.

-817. Stralen als de opgaande zon: 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 tijdens 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.
18. 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.
19. Peiling aanvangstijd kerkdienst
Bij het overgaan van 2 naar 1 dienst in 2011 is er een peiling geweest betreft
aanvang van de ochtenddienst op zondag. Uitkomst was aanvang om 09.30
uur.
De kerkenraad heeft besloten om de huidige aanvangstijd van de eredienst te
evalueren naar aanleiding van diverse verzoeken van gemeenteleden. In het
komende Kerknieuws vind u daarom een vragenlijst.
U kunt deze vragenlijst voor 1 juli 2018 inleveren, zie nadere informatie op
het formulier.
De uitslag wordt na de zomer bekend gemaakt via de gebruikelijke kanalen.

