Zondag 11 november 2018, 09:30 uur
Oogstdienst van Schrift en Tafel
Thema: Liefde is…
Voorafgaand aan deze oogstdienst worden de meegenomen producten voor
de Voedselbank ingezameld. Met hartelijke dank!
Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling van dienst
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
De twee kaarsen op de Avondmaalstafel die verwijzen naar Woord en Wereld
worden aangestoken met licht van de Paaskaars. Bij de Wereldkaars denken
we vandaag speciaal aan de Voedselbank, zowel de hulpontvangers als de
hulpverleners.
Stilte
In de consistorie bidt de ouderling om een zegen over deze dienst.
De gemeente gaat staan onder het voorspel van het aanvangslied.
Aanvangslied
Lied 275: 1, 3 en 4
Bemoediging en drempelgebed
o:
g:
o:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Wij zijn door U geroepen, God,
om samen te delen wat wij van U ontvangen.
Vergeef ons waar dat is misgegaan,
waar wij alleen aan onszelf dachten
en niet naar anderen hebben omgezien.
g:
BRENG ONS BIJEEN
VAT ONS SAMEN IN UW LIEFDE
EN ZEGEN ONS MET VREDE.
AMEN.
De gemeente gaat zitten.
Kyriegebed
Glorialied
Lied 146a: 1
Groet
v:
De Heer zal bij u zijn.
g:
DE HEER ZAL U BEWAREN.
Gebed om het licht van Gods Geest
Zingen
Lied 783: 1 en 3
De kinderen komen naar voren.
Voor de kinderen
Het verhaal van Sint Maarten
De kinderen gaan met hun lichten naar de kindernevendienst.
RONDOM HET WOORD
Schriftlezingen Deuteronomium 6: 4-8 (BGT) en
Marcus 12: 28-34 (NBV)
Zingen
Lied 320: 1, 2 en 3

-2Preek
Orgelspel
Zingen

Lied 320: 4 en 5

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
Diaconale en pastorale mededelingen
Gebeden
Dankgebed en voorbeden, telkens eindigend met zingen van Lied 568a
Collecten
1ste rondgang:

Avondsmaalcollecte, bestemd voor
Prof. I. Juhash Stichting (zie onder)
2de rondgang:
De kerk
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
DE MAALTIJD VAN DE HEER
De tafel wordt gedekt.
Nodiging
Tafelgebed
‘Breng dank aan God, want Hij is goed’, lied 403e
(gesproken en gezongen)
Onze Vader
Vredegroet
Geef elkaar een teken van vrede.
Delen van brood en wijn. U kunt via het middenpad naar voren komen.
Daar ontvangt u brood en wijn. Diantha en Tamiko houden elk een beker met
druivensap vast. U kunt ook uit een apart bekertje drinken.
Via het zijpad loopt u weer terug naar uw zitplaats.
Dankgebed
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied (staande)

Lied 791: 1, 4, 5 en 6

Zending en zegen
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, Evangelisch-Lutherse 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: Wijkkas
In het najaar draait het kerkenwerk in de wijken weer volop. Er wordt overal
op een eigen manier invulling aan gegeven. De wijkkas draagt eraan bij dat
het gemeenteleven het hele jaar door mag groeien en bloeien, ook in de
herfst! Uw bijdrage hieraan is dan ook heel welkom!
Uitgangscollecte 18 november 2018: Zwolse migrantenkerken

-3Gelegenheid 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 11 NOVE4MBER 2018
09:30 uur
Oogstdienst, Dienst van schrift en tafel
Voorganger ds. Hans Tissink
Ouderlingen Attie Valkenburg – Henk-Jan Kamphuis
Diaken
Joke Gosker
Orgel
Bert Koerselman
Koster
Marten Wignand
16:30 uur
GROTE of SINT MICHAËLSKERK –Michaëlsviering Burn-outviering
Voorganger Rosanne Hofman
ZONDAG 18 NOVEMBER 2018
09:30 uur
Voorganger ds. Iemke Epema
16:30 uur
GROTE of SINT MICHAËLSKERK - Michaëlsviering Taizé
1.
Pastorale mededelingen
Meeleven
Op internet worden geen namen en adressen vermeld.
2.

Bloemengroet
Op internet worden geen namen en adressen vermeld.

3.
Woord van dank Niesje en Harm uitslag
Beste Adventskerkers, na een moeilijke periode van bestralingen en
chemokuren tegen de longkanker, heb ik (Harm) nu een periode van rust om
daarvan bij te komen. Eind september waren die kuren afgelopen en eind
oktober heb ik een pet/ct scan gehad waaruit blijkt dat de behandeling wel
effect heeft gehad. Omdat de behandeling nog verder door werkt, wordt eind
december weer een scan gemaakt. Aan de hand daarvan gaan de artsen
kijken wat een eventuele vervolgbehandeling zal zijn. Dus dat is nog even
afwachten.
Verder willen wij iedereen hartelijk bedanken voor jullie medeleven, kaarten,
bloemen, telefoontjes en bezoekjes. Dat gaf ons steun en deed ons goed.
Niesje en Harm Uitslag
4.
Kennen en horen op 15 november 2018 Jeruzalemkerk
Op 15 november 2018 is er een bijeenkomst voor alle leden van de
PGZ. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd om de voorgenomen besluiten
rond Heilige Huisjes te kunnen meedelen aan de gemeenteleden en daarna
met elkaar daarover te spreken. Dit is een vervolg op de bijeenkomst in
oktober. Toen hebben zo'n 70 leden van de Adventskerk op basis van een
voorlopig advies hun mening gegeven.
Net zoals de vorige keer is de bijeenkomst in de Jeruzalemkerk en begint
om 19:30 uur. De kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn.

-45.
Najaarszendingsactie 2018
Hartelijk dank aan iedereen die in de benen is geweest om een week na de
verspreiding van Kerknieuws opnieuw op pad te gaan om de enveloppen voor
de Najaarszendingsactie 2018 te verspreiden. We mogen ons als
Adventskerkgemeente gelukkig prijzen met zoveel vrijwilligers!
Iets anders over deze Najaarszendingsactie: in de brief staat een nieuw
bankrekeningnummer van ZWO vermeld: NL 65 RABO 0373 7399 82. De
juiste tenaamstelling van de begunstigde is: Diaconie van de Protestantse
Gem. Zwolle inz. ZWO commissie. Wie internetbankiert zal dat inmiddels
gemerkt hebben. Denkt u eraan er ook bij te vermelden dat uw gift bedoeld is
voor de Najaarszending 2018? Alle gevers hartelijk dank! De ZWO-commissie
van de PGZ.
6.
Amnesty International: kaarsen, kerstkaarten en servetten
Zoals elke tweede zondag van de maand sta ik met brieven van Amnesty in
de hal. Deze maand kan geschreven worden naar de overheden van Sri
Lanka, Indonesië en Myanmar.
Omdat de Kerst nadert (en ook Sinterklaas) hebben we weer spullen te koop:
kaarsen, kerstkaarten en (kerst)servetten. Er is genoeg keuze en u steunt er
het werk van Amnesty mee. Hartelijke groet, Alice Mensink
7.
ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE
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.
8.
INSPIRITUAL LINK, ZONDAG 18 NOVEMBER 2018 19:00 UUR
De eerste IL-viering (experimentele viering) staat gepland op volgende week
zondag 18 november om 19:00 uur hier in SIO.
We sluiten aan bij het jaarthema ‘een goed gesprek’ en gaan op zoek naar of
en hoe wij communiceren met God. We doen dat samen met de mensen die
komen op onze eigen open manier. Wees welkom. 18-11,19.00, SIO
9.
GEZIN OP ZONDAG: ‘WAAR BOUW JIJ OP’
Zondag 18 November is er aansluitend aan de ochtenddienst in SIO weer
een viering waar jonge kinderen centraal staan. Natuurlijk mogen ouders, opa
en oma’s ook mee komen genieten van een leuke ontspannen kinderdienst.
Het thema deze keer is ‘waar bouw jij op?’
We beginnen zo rond 11.00 uur in de kerkzaal.

-510. 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.
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
11. Levensthema’s: Bijbelse symbolen
Mensen van 60 jaar en ouder zijn van harte welkom om zich gezamenlijk te
verdiepen in Bijbelse symbolen. Door de hele Bijbel heen wordt gebruik
gemaakt van symbolen die iets vertellen over het leven van mensen. Ze
raken de kern van ons bestaan. Op 6 donderdagmiddagen zullen we er nader
op ingaan. In de maandelijkse bijeenkomsten worden verschillende
werkvormen toegepast, zoals film, groepsgesprek, muziek, beeldende kunst.
We beginnen op donderdagmiddag 22 november. De daaropvolgende
bijeenkomsten zijn: 13 december, 24 januari, 21 februari, 21 maart,
25 april. Telkens van 14.00-16.00 u in wijkcentrum SIO bij de
Adventskerk (Thorbeckelaan 2). Zin om mee te doen? Of liever eerst meer
informatie? Neem dan contact op met ds. Nelleke Eygenraam (038-4525223,
dominel@hetnet.nl)
12. 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
/0653720539. De benodigde informatie wordt daarna toegestuurd.
13. NOVEMBER - Maand van de Mantelzorg
Zwolledoet vestigt in november speciaal de aandacht op de vele
mantelzorgers in Zwolle. Mantelzorgers kunnen zich aanmelden voor
‘mantelzorgwaardering’ en / of voor de speciale activiteiten die in de komende
maand speciaal voor mantelzorgers georganiseerd worden. Kent u een
mantelzorger en denkt u dat hij of zij dit beetje aandacht kan gebruiken?
Wijst u hem of haar dan op www.zwolledoet.nl/mantelzorg of neem een van
de foldertjes mee die achter in de kerk liggen.

-614. Collega's gezocht voor de kindernevendienst
Vindt u/jij het leuk om kinderen te vertellen over Jezus, dan zijn wij op zoek
naar u/jou! Na het kinderkerstfeest nemen een aantal collega's afscheid van
de kindernevendienst, dus wij zijn hard op zoek naar nieuwe mensen.
Opa's, oma's, papa's, mama's, mannen, vrouwen, jongens, meisjes, wij
hebben jullie nodig! Wanneer iemand interesse heeft om met ons mee te
doen, je mag altijd een keertje meelopen met ons. Meld je aan bij mij via
veisivi@gmail.com. Ik hoop op stapels reacties!
Met vriendelijke groet, Marjan Wijnands-Veninga
15. Kloosterweekend 2020 – Thema: “bidden met Ikonen”
Ja, u leest het goed. Het gaat over het kloosterweekend 2020! In dit
bijzondere klooster moeten we de kamers nu al reserveren en daarom vragen
we nu al uw opgave. Opgave voor 15 februari 2019! De groep bestaat uit
maximaal 15 personen.
We hopen een lang weekend (3 nachten) door te brengen bij de Benedictijner
monniken in Chevetogne in België www.monasterechevetogne.com .
Aankomst vrijdag voor de middag en vertrek maandag na het ontbijt. Er zijn
tweepersoonskamers beschikbaar en slechts een beperkt aantal één
persoonskamers. Heren slapen in het kloostercomplex, dames in het nabij
gelegen gastenverblijf Béthanie. Sanitair is in de meeste gevallen op de gang.
De kosten komen op ongeveer € 165,- inclusief logies, ontbijt en diner en
lakenpakket.
16. Unieke 13 daagse rondreis ISRAEL – JORDANIE 2019
Op deze reis maakt u kennis met de prachtige cultuur- en natuurschatten van
Israël en met het mysterieuze en gastvrije Jordanië.
In Jordanië brengen we onder andere een bezoek aan de uit rode zandsteen
opgetrokken stad Petra en de berg Nebo van waar uit Mozes het beloofde land
zag. In Israel bezoeken we het Timna park met de kopermijnen van Salomo,
we bekijken we een replica van de Tabernakel en natuurlijk ontbreekt een
verblijf in Jeruzalem niet. Overnachting in goede hotels op basis van logies,
ontbijt en diner. Prijs rond de € 2000,- per persoon (2 pkm) afhankelijk van
het aantal deelnemers. Periode van 28 april – 10 mei 2019.
Informatie en aanmelding: an.vandermeulen@planet.nl / 06-53720539.

