Zondag 23 september 201, 9:30 uur
Eerste zondag van de herfst
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 275:1,3,5
Bemoediging en drempelgebed (of een andere beurtspraak)
v:
Onze hulp is de Naam van de Heer
g:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v:
Almachtige en barmhartige God,
alle harten liggen voor U open,
alle verlangens zijn aan U bekend
en voor U bestaan er geen geheimen.
….. gebedsstilte…….
Zuiver onze harten en gedachten
door de adem van uw Geest
g:
ZODAT WIJ U VOLUIT LIEFHEBBEN
EN UW HEILIGE NAAM EREN.
AMEN.
De gemeente gaat zitten
Kyrië
Smeekgebed voor de nood van de wereld afgesloten met Lied 367b
Glorialied:
Lied 121:1,4
Groet
v. De Heer zal bij u zijn!
g. DE HEER ZAL U BEWAREN!
Gebed van de zondag
Kinderlied God keert de rollen om (uit Alles wordt nieuw, lied 3-16)
1 De laatsten zullen de eerste zijn
in het Koninkrijk van God.
De onderdrukten worden vrij,
god zet hen op de eerste rij,
geringen gaan voorop.

2 En wie zichzelf verhoogt, die wordt
het allerlaatst gezien.
Maar wie zich houdt aan Zijn gebod
die zal de grootste zijn voor God
die telt, die telt voor tien.

3 De eersten komen het allerlaatst,
God keert de rollen om.
Want Hij meet met een andere maat
en zet ons op de goede plaats
wanneer Hij weder komt.
Tijdens het naspel komen de kinderen naar voren om naar de
kindernevendienst te gaan

-2DIENST VAN HET WOORD
OT-lezing:
Deuteronomium 31:1-8
Zingen:
Lied 362:1,3
NT-lezing:
Johannes 18:25-38
Zingen(staande): Lied 339a
Uitleg en verkondiging
Zingen:
Lied 605
De kinderen komen terug
DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
Diaconale en pastorale mededelingen
Gebeden:
 Voorbeden, telkens afgesloten met acclamatie
(Tekst A. Aboutaleb, M.: Wick Gispen)




Stil Gebed
Onze Vader

Inzameling der gaven:
1ste rondgang:
het werk van de diaconie
2de rondgang:
de voortgang van het kerkelijk leven
Slotlied:

Lied 1016

Zending en zegen, beantwoord met gezongen Amen
Uitgangscollecte: Onderhoud kerkgebouwen
Je hoort wel eens: ‘Alles is niet meer zoals het vroeger was’. Dat is een waarheid als
een koe die ook voor de Protestantse Gemeente Zwolle geldt. De ledenaantallen dalen
en daarmee de inkomsten ook. Des te groter de uitdaging om hierin geen neerwaartse
spiraal te zien maar een opdracht om samen op zoek te blijven naar waar het bij het
kerk zijn om gaat. 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 ervoor. U toch ook?

Uitgangscollecte 30 september 2018: Stille armoede

-3Na afloop van de dienst is iedereen welkom in zaal 2 om na te praten,
elkaar te ontmoeten en samen koffie, thee of limonade te drinken. Reacties
op deze dienst: raaderedienst@adventskerk.nl. U kunt ook contact opnemen
met de voorganger.
MEDEDELINGEN
zie ook www.adventskerk.nl
ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018
09:30 uur
Voorganger ds. Peter Breure
Ouderlingen Attie Valkenburg / Geert Maarleveld
Diaken
Anna Oldenkamp
Orgel
Jeroen van der Scheer
Koster
Harm Tijms
19:00 uur GROTE of SINT MICHAËLSKERK –Michaëls Cantateviering
Voorganger ds. Iemke Epema
ZONDAG 30 SEPTEMBER 2018
09:30 uur
WIND IN DE ZEILEN / GEZINSDIENST
Voorganger Dirk Jan Steenbergen en ds. Hans Tissink
s
16:30 uur GROTE of SINT MICHAËLSKERK – Michaëlsviering, zegening
huwelijk
Voorganger ds. Mariska van Beusichem
1.
Pastorale mededelingen
Meeleven
Op internet worden geen namen en adressen vermeld.
2.

Bloemengroet
Op internet worden geen namen en adressen vermeld.

3.
Ds. Nelleke Eygenraam niet beschikbaar
Van 21 september t/m 5 oktober is ds. Nelleke Eygenraam niet beschikbaar.
Als het nodig is kunt u in deze periode een beroep doen op ds. Hans Tissink.
4.
VOORZITTER GEZOCHT
Op 1 oktober zal onze voorzitter van de kerkenraad, Arend van de Beld, zijn
functie neerleggen. Hij zal binnen afzienbare tijd gaan verhuizen. Dat stelt de
kerkenraad voor de uitdaging om op korte termijn iemand te vinden die - al
dan niet tijdelijk - het voorzitterschap van de kerkenraad op zich wil nemen.
Kent u een kandidaat? Of bent u een kandidaat? We horen het graag. U kunt
dan in contact treden met de scriba (scriba@adventskerk.nl) of één van onze
predikanten.
5.
BEDANKT
Beste Adventskerkers! Allemaal hartelijk dank mede namens Minie voor jullie
meeleven, gebeden, kaarten, telefoontjes, bloemen en bezoekjes. Dit alles
voor, tijdens en na mijn verblijf in ‘Zandhove’ deed ons goed. Wij hebben het
als een grote steun ervaren. We zijn blij bij de Adventskerk te horen. Minie en
Dirk Jan Gelderman (Luzacware 7)

-46.
HEILIGE HUISJES - HET VERVOLG
Voor de zomer heeft de kerkenraad u geïnformeerd over het project Heilige
Huisjes binnen de PGZ. Als u het niet meer zo goed weet, dan kunt u het op
internet nakijken. Zie www.heiligehuisjeszwolle.nl. In het najaar zullen de
plannen stap voor stap concreet worden. De projectleiding hecht eraan dat
iedereen op het zelfde moment dezelfde informatie ontvangt. Daarom is er
een planning gemaakt voor de PGZ als geheel. Op donderdagavond 4
oktober worden in de Jeruzalemkerk de voorlopige plannen bekend
gemaakt in een bijeenkomst voor alle wijkgemeenten. Op donderdag 15
november wordt in de Jeruzalemkerk een gemeenteberaad gehouden voor
alle wijkgemeenten met als doel het kennen en horen over het definitieve
voorstel. De avond op 4 oktober biedt ook de mogelijkheid om als gemeente
van de Adventskerk in een aparte ruimte te spreken over de plannen die
eerder op de avond bekend worden gemaakt. Zowel de bijeenkomst op 4
oktober als op 15 november beginnen om 19:30 in de Jeruzalemkerk.
De eindtijd is uiterlijk 21:30.
Als u wilt gaan maar vervoer nodig heeft, dan kunt u dat tot en met zondag
30 september aanvragen bij Derk Schipper, telefoonnummer 06 18 39 30 01
of per email aan autodienst-adventskerk@outloook.com. De kerkenraad roept
u op om aanwezig te zijn!
7.

ZONDAG 30 SEPTEMBER, 9:30:
‘WIND IN DE ZEILEN’-DIENST EN GEZINSDIENST
GECOMBINEERD
In de Adventskerk hebben we een grote variatie in de bijzondere erediensten.
U kent ze wel: ‘Wind in de zeilen’-dienst, Opendeurdienst, Gezinsdienst en
Inspiritual link. Ze worden voorbereid door verschillende commissies.
Bijzondere diensten zijn vaak op een ander tijdstip, en dat is eigenlijk best
jammer. Reden waarom die in het nieuwe seizoen meer op de zondagochtend
worden ingeroosterd. Door samen te voegen en samen te werken kunnen we
met minder inspanning toch variatie blijven bieden, en meer diensten met en
verzorgd door jongeren organiseren. Want de voorbereiding blijft veel werk en
er zijn (te) weinig vrijwilligers. Komende zondag is de eerste, een combinatie
van ‘Wind in de Zeilen’-dienst en gezinsdienst met als thema ‘In gesprek’,
waaraan ook de jongeren van de Taizégroep meewerken. Een inspirerende
dienst waar extra aandacht aan de kinderen wordt besteed.
8.

GEZIN OP ZONDAG 30 SEPTEMBER 9:30 UUR
(zie ook vorige mededeling)
Was jij ook zo blij met 20 kinderen bij de kindernevendienst op de
startzondag? Wij wel. En we hopen dat jullie op 20 september nog blijer zijn
met nog meer kinderen.
Natuurlijk staan in deze dienst de kinderen centraal maar dat betekent niet
dat het voor anderen niet leuk of interessant is. Er is voor iedereen wat te
halen. Kom daarom ook allemaal, jong en oud!!
Het thema is: IN GESPREK

-59.
Informatieavond 5 oktober 2018 in SIO zaal 9
Op 5 oktober is er een informatieavond over een diaconale jongerenreis naar
Israël en de Westbank. Heb je belangstelling om mee te gaan en ben je in juli
2019 tussen de 18 en 25 jaar? Neem dan contact op met Gerrit Groenink
groeninkgerrit@gmail.com of Anneke van der Meulen, anneke@chayareizen.nl
/ 06 53720539.
10. LASERGAMEN
Vanwege het grote succes van vorig jaar gaan we ook dit jaar lasergamen. Op
een andere locatie dan vorig jaar. Iets met bosjes etc.
Provider op vrijdag 28 september 2018
We verzamelen rond 19.45 bij de Oosterkerk (19.30 bij de Adventskerk) en
spelen tot ongeveer 21.30.
Basisschool op zondag 30 september 2018
We verzamelen om 14.00 uur in de Oosterkerk!!! Opgeven is handig maar
hoeft niet per se.
11. Ontmoetingshuis MODERNE DEVOTIE: dinsdag 2 oktober 2018
Na een speelse kick-off op 18 september komt het Ontmoetingshuis
Moderne Devotie weer op gebruikelijke wijze bijeen op dinsdagavond 2
oktober 2018 om 18.30 uur in de bovenzaal van studentencafé ‘Het
Vliegende Paard’ (Voorstraat 17-19 8011 MK Zwolle). We gaan dit seizoen aan
het werk met Boek 4 (over troost) van de Navolging van Christus van Thomas
a Kempis.
Na een warme maaltijd zal ds. Iemke Epema ons iets vertellen over het
thema ‘Aandachtig luisteren’ (4.1). Daarna gaan we in kleine kring in gesprek
over een woord of spreuk die ons raakt. We sluiten de avond af met een korte
viering. De kosten bedragen 7,50 euro voor maaltijd en koffie/thee.
Verdere info en aanmelding graag via de website:
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Daarin staat ook het verdere
programma voor 2018-2019. Van harte welkom, ook als u/jij nog niet eerder
geweest bent.
12. PEILING AANVANGSTIJD KERKDIENST
Naar aanleiding van de enquête het volgende: Er zijn 258 mensen die de
enquête ingeleverd hebben waarvan 13 reacties uit de leeftijdsgroep t/m 40
jaar. De aanvangstijd van 9.30 uur behaalde de hoogste score en kreeg in
totaal 138 stemmen. Op de tweede plaats volgde (61 stemmen) de optie om
zomer en winter wisselend om 9.30 uur en 10.00 uur te beginnen. En de
aanvangstijd van 10.00 uur kwam op de derde plaats met in totaal 50
stemmen. Deze peiling geeft de kerkenraad een indruk van de wensen vanuit
de gemeente. Er dan ook is besloten om de aanvangstijd van 9.30 uur te
handhaven. Allen hartelijk dank voor uw reactie!

-613. ZATERDAG 6 OKTOBER IN ZAAL 2 VAN SIO; 18:15-20:30 UUR
Tijdens deze dienstenveiling worden diensten/talenten geveild. Iets waar je
goed in bent en dat met anderen wilt delen. Denk bijvoorbeeld aan het maken
van een lekkere maaltijd, een Excelcursus aanbieden of samen zeilen.
Kavels bekijken kan via https://akdv.nl
Kavels aanbieden kan tot 23 september ook via deze site moet je dan
eerst inloggen. Via de site kun je vergeten inloggegevens opvragen, maar
makkelijker inloggen gaat via de mail die je (waarschijnlijk) in de laatste
weken hebt ontvangen met daarin een directe link waarmee je meteen
ingelogd bent in de site en met verdere inloggegevens.
Vooraf aan de veiling is er een warme maaltijd voor wie dat wil.
Aanvang 17:00 uur. (Zie ook volgende mededeling.) Als je komt, graag
even aanmelden via: diaconie@adventskerk.nl
Voor de jeugd is er 0m 15.30 uur VOSSENJACHT en tijdens de
dienstenveiling film in zaal 9. Voor de vossenjacht zoeken wij nog iemand die
vos wil zijn.
Lijkt jou/u dit leuk? Meld je dan aan bij Annieke Korterink
schipper83@gmail.com
Voor vragen mail ak.dienstenveiling@gmail.com
14. 18+GESPREKSKRING
Ben je 18 jaar of ouder en vind je het leuk om met leeftijdgenoten te praten
over wat diepere zaken van het leven? Vragen als: Wat bezielt mij? Wat
verlang ik? Wat geloof ik? En wat betekent godsdienst eigenlijk voor mij? Dan
is de 18+gesprekskring vast iets voor jou. We gaan weer beginnen op
zondagavond
30 september 2018. Van harte welkom om 19.30 uur ten huize van ds.
Hans Tissink, Dantzigstraat 4. Meer info: 038-3374406 of
hanstissink@hetnet.nl
15. PARALLELKERKDIENST - BEZOEK UIT SCHWERIN GEA KRAMER
In het weekend van 12 tot en met 14 oktober 2018 ontvangen we
bezoek vanuit de Petrusgemeinde in Schwerin, onze partnergemeente in
Duitsland. Op zondag zijn de bezoekers uiteraard aanwezig in de
parallelkerkdienst . In beide erediensten zingen we dezelfde liederen. De
gekozen bijbelteksten komen overeen.
Wie heeft er belangstelling om de Parallelgottesdienst in Schwerin bij
te wonen?
Voor informatie en opgave, neem contact op met
Gea Kramer, 06-10619991, geakramer17@outlook.com

-716. WIJ GELOVEN IN DELEN.
Van 26 september tot en met 6 oktober a.s. wordt de Week tegen de
Eenzaamheid georganiseerd. Deze activiteit is opgezet door 8 landelijke
organisaties, waaronder Humanitas, Leger des Heils, Nationale Vereniging de
Zonnebloem en rest van Harte.
Binnen de Adventskerk hebben de ouderlingen en diakenen, geïnspireerd door
het Evangelie, besloten hierbij aan te sluiten en wel in de vorm van een
gemeenschappelijke maaltijd op zaterdag 6 oktober om 17.00 uur in
SIO, waarvoor wij u van harte uitnodigen. Mocht u iemand kennen voor wie u
meent dat zo’n maaltijd een prettig uitje is, nodig die dan (ook) en kom
samen meegenieten. Wij kunnen ons leven delen met elkaar.
Deze maaltijd vindt plaats voorafgaande aan de Dienstenveiling.
Tijdens de veiling kan men zich aanmelden voor activiteiten, die
georganiseerd worden door gemeenteleden voor gemeenteleden. De
activiteiten bieden een mooie gelegenheid om elkaar, door het hele jaar heen,
te ontmoeten.
Hoewel de dienstenveiling los staat van de maaltijd en u ook belangstelling
heeft voor de Dienstenveiling, dan bent u natuurlijk van harte welkom op de
veiling, die om 18.15 uur begint.
U kunt zich voor de maaltijd opgeven via de mail: diaconie@adventskerk.nl of
telefonisch bij Anna Oldenkamp, tel. 038-4661645.

