Zondag 28 oktober 2018, 9:30 uur Adventskerk
Wind in de zeilendienst
Thema: ‘Met andere ogen’
OM TE BEGINNEN
Orgelspel
Woord van welkom
De kaarsen op de tafel worden aangestoken met licht van de Paaskaars
Stilte
In stilte bereiden we ons voor op de dienst.
In de consistorie bidt de ouderling om een zegen over deze dienst.
Wie het kan gaat staan bij het voorspel van het aanvangslied. Intussen lopen
de ambtsdragers door het middenpad naar voren
Openingslied
Lied 288 ‘Goedemorgen welkom allemaal’
(2 keer; bij de 2e keer kijken we elkaar aan en groeten elkaar al zingend)
Gebed in de morgen
v:
Wij zijn hier bijeen in de Naam van de Heer
g:
DE HEER IS IN ONS MIDDEN
v:
God, U ziet ons en hoort ons, hoe wij er ook aan toe zijn
g:
MET ALLES WAT ONS BEZIGHOUDT OF BELAST
v:
Help ons een weg te vinden in deze ingewikkelde wereld.
g:
OPEN ONZE OGEN EN OREN VOOR ALLEN DIE IN NOOD ZIJN
v:
Wees onze gids en ga voor ons uit.
g:
AMEN.
Wie stonden gaan weer zitten
Zang
‘Mooi ‘(Marco Borsato) door Chris en Rosanne
Over het thema deze dienst
Zingen
Lied 314: 1, 2, 3 ‘Here Jezus, om uw woord’
De kinderen vooraan : ‘Wat zie je?’
Kinderlied
Lied 8b ‘Zie de zon, zie de maan’
De kinderen gaan naar hun eigen ruimte
DE BIJBEL OPEN
Inleidende woorden
Evangelielezing Marcus 10: 46-52
Tussenzang
Lied 925 ‘Wek mijn zachtheid weer’ door Chris en Rosanne
Enkele gedachten om te overwegen
Zang
‘Ken je mij’? door Chris en Rosanne
Stilte
Zingen
Lied 534: 1 t/m 4 ‘Hij die de blinden weer liet zien’
AFSCHEID EN BELOFTEN
Inleiding
Gebed om Gods zegen
Afscheid ouderling-voorzitter van de kerkenraad Arend van de Beld
Beloften van ambtsdragers
Bert Haaksma (ouderling) en Monique Bruins Slot (diaken)

-2Beloften van pastoraal medewerkers
Akkie van Voornveld en Bertine Gunnink
Zegenbede
Ja-woord door de gemeente (staand)
v:
Gemeente, wilt u Akkie van Voornveld, Bertine Gunnink,
Bert Haaksma en Monique Bruis Slot
in uw midden ontvangen,
hen omringen met uw steun
en hen dragen met uw gebed?
g:
JA, VAN HARTE
Zingen (staand)

Lied 783 ‘Voor mij is geluk’

GAVEN EN GEBEDEN
Diaconale en pastorale mededelingen
Inzameling van de gaven
1ste rondgang: Het werk van de diaconie
2de rondgang: De voortgang van het kerkelijk leven in de PGZ
Tijdens de collecte komen de kinderen uit de kindernevendienst terug en
kunnen de allerjongsten uit de oppas worden opgehaald
Gebeden
 Dankgebed en voorbeden, telkens zingend beantwoord met Lied 367b
 Stilte voor persoonlijk gebed
 Samen zingen we Lied 1006 ‘Onze Vader in de hemel’
OP WEG IN DE WERELD
Zegen
Zingen, als antwoord Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’
Uitgangscollecte: Extra Diaconie
Steeds vaker doen mensen een beroep op de diaconie. Veel voormalige
overheidstaken overgeheveld naar de burgerlijk gemeente. Deze is nu
verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de WMO, taxivervoer voor mensen met
een beperking, zorg aan huis en individuele begeleiding, dagbesteding en
beschermd wonen. Verschillende maatschappelijke organisaties, de diaconie
en andere (kerkelijke) verbanden zijn begonnen op wijkniveau samen te
werken. De diaconie wil hier zo goed mogelijk aan bijdragen en rekent hierbij
op uw steun. Zo blijven we als kerk opkomen voor mensen bij wie de eigen
kracht (soms, even) tekort schiet.
Uitgangscollecte 4 november 2018: Najaarszending
Gelegenheid om elkaar te ontmoeten
In zaal 2 wordt koffie, thee of limonade geschonken. Hier kan worden
nagepraat over deze dienst. Reacties per mail zijn ook welkom:
raaderedienst@adventskerk.nl. U kunt ook contact opnemen met de
voorganger.

-3MEDEDELINGEN
zie ook www.adventskerk.nl
ZONDAG 28 OKTOBER 2018
09:30 uur
Voorganger ds. Nelleke Eygenraam
Ouderlingen Jan Duenk / Bert Letwory
Diaken
Ina Stomp
Orgel
Jeroen van der Scheer
Koster
Henk Tienstra
16:30 uur GROTE of SINT MICHAËLSKERK –Michaëlsviering
Voorganger ds. Nelleke Eygenraam
ZONDAG 4 NOVEMBER 2018
09:30 uur
Voorganger ds. Elly Urban
16:30 uur GROTE of SINT MICHAËLSKERK – Michaëlsviering Vesper
Liturgen
Harry Steenbergen en Christa van Stappen
1.
Pastorale mededelingen
Meeleven
Op internet worden geen namen en adressen vermeld.
2.

Bloemengroet
Op internet worden geen namen en adressen vermeld.

3.
Jaap en Willy Meijer berichtten het volgende:
Beste gemeente,
Even wat meer informatie van ons, over ons. U hebt al gezien en gehoord dat
het met Jaap niet goed gaat. Zelf houdt ons dit nu al een jaar bezig. Na vele
onderzoeken, is men er nog niet achter wat Jaap mankeert. Voor ons een erg
onzekere tijd, temeer omdat Jaap zijn conditie steeds verder achteruit gaat.
Vanuit de Adventsgemeente ontvingen we vele blijken van medeleven. Dit
doet ons echt heel goed. We voelen ons gedragen door uw betrokkenheid en
de gebeden. Dank u wel voor uw liefde en medeleven. Op 2 november zijn we
40 jaar getrouwd. Dit feest willen we vieren met onze families en vrienden.
Op 4 november ligt er een traktatie klaar voor bij de koffie.
Hartelijke groeten Jaap en Willy Meijer
4.
Zondag 4 november is de ZWO stand Wereldwinkel in zaal 2
Volgende week zondag, 4 november staat de tafel met fairtrade producten
weer klaar in zaal 2. De honing uit Roemenie kunt u ook bij ons kopen.
Ook kunt u postzegels, kaarten, lege cartridges en oude telefoons bij ons
inleveren. We zien u graag bij onze tafel. De ZWO-commissie.
5.
Opbrengst collecte voor Sulawesi
De vorige week gehouden collecte voor de hulp aan de slachtoffers van de
aardbevingen en tsunami op Sulawesi, heeft opgebracht € 4.208,16
Alle geefsters en gevers hartelijk dank.
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Inzameling voor de Voedselbank op 11 november 2018
Op woensdag 8 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid.
Daarom zal op zondag 11 november om 09.30 uur een oogstdienst
worden gehouden in de Adventskerk.
We willen graag op deze dag het werk van de Voedselbank steunen. Doet u
weer mee? Er is specifiek behoefte aan de volgende producten: rijst,
macaroni, houdbare melk en blikgroenten. U kunt uw producten inleveren
voor of na de ochtenddienst. Namens de diaconie alvast bedankt!
7.

Lezing ds. de Jong in Ontmoetingshuis MODERNE DEVOTIE
dinsdagavond 30 oktober 2018 om 18.30 uur
Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie komt weer bijeen op dinsdagavond
30 oktober 2018 om 18.30 uur in café ‘Het Vliegende Paard’
(Voorstraat 19). Deze avond ontvangen we als gastspreker ds. Henk de
Jong, voormalig predikant te Windesheim. Ds. de Jong schreef vorig jaar een
mooi boek over Vincent van Gogh en de Navolging van Christus, getiteld ‘Dat
boek is subliem’. Voordat Vincent van Gogh schilder werd, wilde hij dominee
worden. In zijn ‘evangelische’ periode raakte hij enthousiast over de mystieke
bestseller van Thomas a Kempis. Ds. de Jong zal ons iets vertellen over de
invloed van de spiritualiteit van Thomas a Kempis op onze beroemde
Hollandse schilder. De bijeenkomst begint met een warme maaltijd om
18.30 uur. Na de lezing en het gesprek eindigen we rond 20.45 uur met een
korte viering. De kosten bedragen €7,50.
Zie de website voor verdere informatie en aanmelding:
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Van harte welkom.
8.
Opbrengst Dienstenveiling
Zaterdag 6 oktober 2018 was alweer de zesde Dienstenveiling van de
Adventskerk. Voorafgaand was er een heerlijke maaltijd/buffet georganiseerd
door de Diaconie. Er zijn maar liefst 64 kavels aangeboden met een
gevarieerd aanbod. Op die kavels zijn er 706 biedingen gedaan. Het was een
geslaagde avond met een zeer goede opkomst en met geweldige opbrengst
van € 5.645,20 ten behoeve van de wijkkas en de Voedselbank.
Veel van die kavels zijn activiteiten die door het hele jaar heen door
gemeenteleden georganiseerd worden. Zo gaat er o.a. een grote groep
mensen binnenkort op excursie naar Groningen. In het komend voorjaar gaat
een groep mensen hun eigen bier brouwen. Daarnaast worden er tal van
etentjes georganiseerd. Het zou leuk zijn als we hier foto's van toegestuurd
krijgen, zodat we volgend jaar een impressie kunnen laten zien van al die
activiteiten en ontmoetingen. U kunt deze sturen naar
ak.dienstenveiling@gmail.com.
Zondag 18 november zal er na de kerkdienst, tijdens de koffie een
presentatie zijn van de voedselbank en zal er een bedrag overhandigd
worden.
De commissie Dienstenveiling

-59.
Vrijwilligers nodig voor Kerst Zwolle!
Stichting Kerst Zwolle zoekt weer vrijwilligers om 2500 kerstpakketten te
vullen.
Zie voor meer informatie over de actie op
www.kerstzwolle.nl of www.facebook.com/KerstZwolle
of mail of bel Rudolf van de Kolk rudolf@kerstzwolle.nl, tel 06-31689114
10.

Nieuw rekeningnummer PGZ per 1 november voor kerkbalans!

De rekeningnummers van de PGZ zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk
Geldbeheer (SKG). SKG maakt gebruik van de systemen van Van Lanschot
Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer.
Per 1 november is dit niet meer mogelijk en gaat SKG gebruik maken van de
systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigen onze rekeningnummers per 1
november 2018.
Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:
•

Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te
incasseren?
Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw
rekeningafschrift.

•

Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één
van de rekeningen van onze gemeente?
Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze
overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze
gemeente via de ‘Overstapservice’. U moet dan het rekeningnummer
in internetbankieren wijzigen.

•

Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude
rekeningnummer?
Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken,
maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet meer
fysiek inleveren bij uw bank.

Het nieuwe rekeningnummer wordt: NL 54 RABO 0373 7341 66
Let op: voor Gaandeweg en Solidariteitskas worden ook andere
rekeningnummers gebruikt vanaf 1 november!!
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.
Tel: 038-4217596 of mail: administratie@pknzwolle.nl

