Zondag 4 november 2018, 9:30 uur Adventskerk
Orgelspel
Woord van welkom
VOORBEREIDING
Stilte
De kaarsen worden aangestoken
De gemeente gaat staan onder het voorspel van het openingslied
Zingen:

Lied 81 : 1, 4

Bemoediging en drempelgebed
v:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
g:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v:
Wees hier aanwezig, God in ons midden
g:
ZEGEN ONS MET UW LICHT
De gemeente gaat zitten
Zingen:

Lied 81 : 8, 9

Gebed
Zingen:

Lied 305 : 1, 2, 3

RONDOM HET WOORD
Groet
v:
g:

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

Gebed
Kinderlied
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Uit de Bijbel:

Deuteronomium 10 : 12 – 19

Zingen:

Lied 316 : 1, 4

Uit de Bijbel:

1 Petrus 1: 1-2, en 1 Petrus 2: 11 – 17

Zingen:

Lied 119 : 7

Verkondiging
Zingen:
Lied 816 : 1, 2, 3, 4
De kinderen komen terug
GEBEDEN EN GAVEN
Diaconale en pastorale mededelingen
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Tijdens het gebed zingen we Lied 368j

-2Inzameling van de gaven:
1ste rondgang: Het werk van de diaconie
2de rondgang: De voortgang van het kerkelijk leven
De gemeente gaat staan
Zingen:
Lied 422 : 1, 2, 3
Zegen, allen zingen Amen
Uitgangscollecte: Najaarszending (ZIE OOK MEDEDELING 5)
In Brazilië lijden de inheemse volken onder vooroordelen over hun specifieke
leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie,
ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. De
inheemse en niet-inheemse bevolking leren door onderwijs en publicaties van
elkaars cultuur en levensvisie. Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in
Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en
draagt zo bij aan uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen. Dit is een
van de vele wereldwijde zendingsprojecten waar de opbrengst van de
doelcollecte van vandaag voor bestemd is.
Avondmaalcollecte 11 november 2018: Prof. I. Juhash Stichting
De Prof. I. Juhash Stichting, gevestigd in Zwolle voorziet theologiestudenten
in Roemenië van een (aanvullende) studiebeurs. Aan de Protestantse
Theologische Universiteit in Cluj (Roemenië) studeren ongeveer 140
studenten, afkomstig uit de Hongaarssprekende Református, EvangelischLutherse en Unitarische kerken in Roemenië. De maandelijkse kosten voor het
internaat van het Instituut bedragen ca. € 200 per persoon. Een deel van de
theologiestudenten deze maandelijkse kosten niet betalen.
Voor meer info, zie de website www.juhasz-stichting.nl
Uitgangscollecte 11 november 2018: Wijkkas
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.
MEDEDELINGEN
zie ook www.adventskerk.nl
ZONDAG 4 NOVE4MBER 2018
09:30 uur
Voorganger ds. Elly Urban
Ouderlingen Christa Westerhof / Anne Feima
Diaken
Joke Gosker
Orgel
Kees Kuiper
Koster
Harm Tijms
16:30 uur GROTE of SINT MICHAËLSKERK –Michaëlsviering Vesper
Voorganger Harry Steenbergen en Christa van Stappen
ZONDAG 11 NOVEMBER 2018
09:30 uur
Oogstdienst, Dienst van schrift en tafel
Voorganger ds. Hans Tissink
16:30 uur GROTE of SINT MICHAËLSKERK –Michaëlsviering Burn-outviering
Liturg
Rosanne Hofman

-31.
Pastorale mededelingen
Meeleven
Op internet worden geen namen en adressen vermeld.
2.

Bloemengroet
Op internet worden geen namen en adressen vermeld.

3.
ZWO-stand Wereldwinkel
De tafel met fairtrade producten staat deze zondag weer klaar in zaal 2. U
kunt ook postzegels, kaarten, lege cartridges, en oude telefoons bij ons
inleveren. De honing uit Roemenie kunt u ook bij ons kopen.
Graag zien we u bij onze tafel. Namens ZWO-commissie.
4.
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
5.
Najaarszendingscollecte
Komende week of de week erop ontvangen alle gemeenteleden van de
Protestantse Gemeente Zwolle de jaarlijkse brief om bij te dragen aan de
Najaarszendingscollecte voor Kerk in Actie of de Gereformeerde
Zendingsbond. Kerk in Actie investeert in initiatieven die christenen en
andersgelovigen met elkaar in gesprek brengen om samen te werken aan een
vreedzame toekomst. De brief, die door onze contactpersonen en
postbezorgers verspreid wordt, nodigt iedereen uit om een bedrag over te
maken. Let u bij het overmaken van geld op het nieuwe
bankrekeningnummer?
Alle gevers alvast hartelijk dank! De ZWO-commissie van de PGZ.
6.
Gebedsgroep: woensdag 7 november2018, 18:45-19:45 uur
Woensdag 7 november 2018 van18:45-19:45 uur komen we als
gebedsgroep samen om te bidden voor het wel en wee rond de gemeente.
Gebedsintentie kunnen in het gebedsschrift genoteerd worden of gemaild naar
willy.dikland@solcon.nl. Iedereen is welkom om mee te bidden.

-47.
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!
8.
Amnesty International: kaarsen, Kerstkaarten en servetten
Zoals altijd sta ik de tweede zondag van de maand met brieven in de hal.
Omdat de Kerst nadert (en ook Sinterklaas) heb ik volgende week weer
spullen te koop: kaarsen, Kerstkaarten en (kerst)servetten. Er is genoeg
keuze en u steunt er het werk van Amnesty mee.
9.

ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE
op dinsdagavond 13 november 2018
Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie (pioniersplek van de PKN) komt weer
bijeen op dinsdagavond 13 november 2018 om 18.30 uur in café ‘Het
Vliegende Paard’ (Voorstraat 19).
Deze avond heeft als thema: Devoot bidden. De Zwolse mysticus Thomas a
Kempis (1380-1471) heeft ons hierover in hoofdstuk 4.3 van De Navolging
bijzondere spreuken nagelaten. Ds. Elly Urban is onze gastpredikant. Zij zal
de aftrap nemen voor de onderlinge bezinning en uitwisseling.
De bijeenkomst begint met een warme maaltijd om 18.30 uur. Na het
collatiegesprek 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.
10. Opbrengst Dienstenveiling
Zaterdag 6 oktober 2018 was alweer de zesde Dienstenveiling van de
Adventskerk. 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.
Het zou leuk zijn als we foto’s van de diverse activiteiten 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

-511. 40-dagen boekje 2019
De editie van 2019 krijgt de titel ‘Woordenschat’. De werkgroep heeft
tekstgedeeltes uit de Bijbel uitgekozen waarin gevleugelde woorden klinken.
Bijvoorbeeld de vraag ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’ of de uitdrukking ‘Zoekt
en gij zult vinden’. We beginnen met Genesis en eindigen op Paasmorgen met
de belofte ‘Zie, Ik ben met u alle dagen’. In de Stille Week zijn het de zeven
kruiswoorden van Jezus. In wat u schrijft gaat het minder om een ‘juiste’
uitleg van de tekst dan om de vraag wat deze woorden bij u oproepen.
Wilt u ook een bijdrage leveren aan het 40 dagenboekje?
Geef u dan zo spoedig mogelijk op bij Anneke van der Meulen,
an.vandermeulen@planet.nl /06-53720539. De benodigde informatie wordt
daarna toegestuurd.
12. 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

-613. Dank van Marianne en Henk Koers
Marianne en Henk Koers (Rietvoornkolk 5 , 8017 PC ) willen iedereen
bedanken voor de vele kaarten, gebeden en medeleven tijdens de ziekte van
Marianne. Het heeft ons gezin goed gedaan. Hartelijk bedankt. Het herstel
verloopt voorspoedig maar ik ben nog wel snel vermoeid.
14. Bedankje van Bets en Jan Westrik
Ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk mochten wij van de Adventskerk
een prachtig herfstboeket ontvangen. Waarvoor onze hartelijke dank.
Bets en Jan Westrik

