Adventskerk Zwolle Zuid
zondag 18 november 2018 09:30 uur
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/Psalm 103: 1, 5 en 6
Bemoediging en drempelgebed gevolgd door Psalm 103 vs 7
De gemeente gaat zitten
Kyriegebed gevolgd door Glorialied: Lied/Psalm 103: 8
Groet
v.
g.

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

Gebed van de zondag
DIENST VAN HET WOORD
OT-lezing:
Job 19: 23-17
Zingen:
Lied 928
Evangelielezing: Marcus 12: 18-27
Zingen:
Lied 331 (1x vrouwen, 1x mannen, 1x allen)
Uitleg en verkondiging
Zingen

Lied 158b

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
Diaconale en pastorale mededelingen
Zingen
Lied 961
Gebeden:
- Voorbeden, telkens onderbroken door Lied 367k
- Stil Gebed
- Onze Vader
Inzameling der gaven:
1ste rondgang :
het werk van de diaconie
2de rondgang :
de voortgang van het kerkelijk leven
Slotlied:

Lied 90a (allen gaan staan)

Zending en zegen, beantwoord met gezongen
Uitgangscollecte: Zwolse migrantenkerken
Zwolle staat er gekleurd op en dat is mooi! De veelkleurigheid is terug te zien
in de verscheidenheid aan migrantenkerken die her en der hun diensten
houden. Soms komen de gemeenteleden vanuit de wijde omgeving naar

-2Zwolle toe om daar samen met hun volks-. taal- en geloofsgenoten hun geloof
in Christus gemeenschappelijk te vieren. In de meeste gevallen zijn de leden
van deze geloofsgemeenschappen als arbeidsmigrant, asielzoeker of
vluchteling naar Nederland gekomen. Ze hebben menselijke mogelijkheden te
over maar vaak veel te weinig financiële middelen. De diaconie wil de
migrantenkerken een handje helpen om in Zwolle ook een ‘kerkelijk’ bestaan
op te bouwen, zodat zij ook in de toekomst blijven bijdragen aan de
veelkleurigheid van de geloofsbeleving in Zwolle. Helpt u mee? Alvast veel
dank voor uw steun.
Uitgangscollecte 25 november 2018: Stille hulp
Na afloop van deze dienst is in zaal 2 gelegenheid koffie en thee te drinken
en elkaar te ontmoeten. 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 18 NOVE4MBER 2018
09:30 uur
Voorganger ds. Iemke Epema
Ouderlingen Henk van der Sar / Geert Maarleveld
Diaken
Joke Gosker
Orgel
Jeroen van der Scheer
Koster
Bep de Groot
11:00 uur GEZIN OP ZONDAG – Waar bouw jij op?
19:00 uur INSPIRITUAL LINK - Een goed gesprek
16:30 uur
GROTE of SINT MICHAËLSKERK – Michaëlsviering Taizé
ZONDAG 25 NOVEMBER 2018
09:30 uur
EEUWIGHEIDSZONDAG
Voorgangers
ds. Hans Tissink / ds. Nelleke Eygenraam
16:30 uur
GROTE of SINT MICHAËLSKERK - Eeuwigheidszondag
Liturg
ds. Mariska van Beusichem
Uitgevoerd wordt het Lux Aeterna (Altijddurend Licht) van
Morten Lauridsen door het orkest Musica Michaelis,
de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen, tevens organist
1.
Pastorale mededelingen
Meeleven
Op internet worden geen namen en adressen vermeld.
Wij gedenken
Op internet worden geen namen en adressen vermeld.
2.

Bloemengroet
Op internet worden geen namen en adressen vermeld.

-33.
INSPIRITUAL LINK, VANAVOND (18 NOVEMBER 2018 19:00 UUR)
De eerste IL-viering (experimentele viering) is vanavond om 19:00 uur 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
4.
GEZIN OP ZONDAG: ‘WAAR BOUW JIJ OP’
Straks na de dienst is er aansluitend 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.
5.
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.

HEILIG KIJKEN MET TON SCHULTEN

Ton Schulten (1938) schildert sinds een ernstig auto-ongeluk en bijnadoodervaring in 1991 veelkleurige schilderijen van het Twentse landschap.
Daarop zien we in allerlei schakeringen zon, huizen, bomen en wegen. Zijn
doeken zijn erg geliefd. Tal van bewonderaars bezoeken zijn atelier en
museum in Ootmarsum. Zijn werk is spiritueel en mystiek te noemen. Samen
met de benedictijner monnik Anselm Grün publiceerde hij het mooie boek
‘Betoverend licht’.
Ds. Hans Tissink zal op woensdagavond 21 november 2018 meditatieve
kijkoefeningen houden aan de hand van diverse schilderijen uit dit boek. Van
harte welkom in SIO, zaal 3 van 20.00 tot 22.00 uur. De kosten bedragen
2 euro per persoon voor koffie/thee. Aanmelding (graag voor dinsdag) via
jttissink@hetnet.nl.
7.
Levensthema’s: Bijbelse symbolen
Mensen van 60 jaar en ouder zijn van harte welkom om zich gezamenlijk te
verdiepen in Bijbelse symbolen. 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)

-48.

ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE

Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie (pioniersplek van de PKN) komt weer
bijeen op dinsdagavond 27 november 2018 om 18.30 uur in café ‘Het
Vliegende Paard’ (Voorstraat 19). Deze avond staat in het teken van het
thema: Juiste handel en wandel. Thomas a Kempis (1380-1471) heeft
hierover in zijn werk De Navolging van Christus bijzondere levenslessen
geschreven. Kenner en kernteamlid Mink de Vries zal een korte inleiding
houden. Daarna volgt het onderlinge collatiegesprek. De bijeenkomst
begint met een warme maaltijd om 18.30 uur. Na 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.
9.
Woensdag 28 november20.00 uur: Een getuige uit Syrië
Pater Frans van der Lugt werd in 2014 vermoord in het Syrische Homs.
Midden in alle onmenselijkheid wist hij mensen te inspireren en humaniteit
hoog te houden. Dema Nazha maakte hem van dichtbij mee en vertelt erover
op woensdag 28 november om 20.00 uur in de Oosterkerk. Haar
verhaal wordt afgewisseld door muzikale bijdragen van koorbizniz
Oosterwind en enkele muzikanten. Het geheel bepaalt de aanwezigen bij
de kracht, hoop en vrede die mensen staande kunnen houden, zelfs in de
meest donkere omstandigheden. Organisatie: Vorming en Toerusting
Oosterkerk en Vredesplatform Zwolle. Toegang gratis, met collecte voor Syrië.
10. 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
11. Kloosterweekend 2020 – Thema: “Bidden met Ikonen”
Ja, u leest het goed. Het gaat over het kloosterweekend 22 t/m 25 maart
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.

-512. Opbrengst avondmaalscollecte zondag 11 november 2018
De avondmaalcollecte op zondag 11 november met als doel de Prof. I.
Juhash Stichting, heeft € 274,50 opgebracht. De Prof. I. Juhash
Stichting, gevestigd in Zwolle voorziet theologiestudenten in Roemenië van
een (aanvullende) studiebeurs. Info: zie www.juhasz-stichting.nl
13. 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.
14. ZWO en Wereldwinkel: KOOPAVOND IN DE WERELDWINKEL
De Wereldwinkel heeft veel meer dan Foodproducten maar die kunnen we niet
uitstallen in zaal 2. Daarom een koopavond voor de leden van de
Adventskerk! Op zoek naar leuke, originele cadeautjes voor Sint of Kerst?
Kom dan naar de koopavond. Wereldwinkel, Luttekestraat 24, Zwolle
Woensdagavond 21 november 18:30 – 20:30 uur
15. Oproep om diaconale collectedoelen aan te melden.
Voor het collecterooster van de Adventskerk voor 2019 wordt grotendeels
het landelijk collecterooster gevolgd. Daarnaast zijn er ten minste 8
zogenaamde 'vrije' collectes, die door de wijkdiaconie van de Adventskerk
zelf kunnen worden ingevuld. De diaconie roept daarom gemeenteleden op
doelen hiervoor aan te melden.
De volgende criteria zijn van toepassing:
1. het moet een doel zijn met een duidelijk diaconaal karakter
2. er is een duidelijke organisatie vorm (stichting, vereniging, etc) voor het
doel opgericht
3. het betreft met name een lokaal doel en
4. de voorkeur gaat uit naar kleine initiatieven die verder weinig inkomsten
hebben.
U kunt uw collectedoel aanmelden tot zondag 9 december. Doe dit door
een email te sturen naar dr.adventskerk@gmail.com. Geef daarin een
korte toelichting aan de hand van bovenstaande criteria. Op maandag 10
december2018 maakt de diaconie een keuze uit de ontvangen aanmeldingen.
16. OPROEP
Wie schrijft er mee aan het 40-dagen boekje 2019? We hebben nog vijf
schrijvers nodig! De editie van 2019 krijgt de titel ‘Woordenschat’. In wat u
schrijft gaat het minder om een ‘juiste’ uitleg van de tekst dan om de vraag
wat deze woorden bij u oproepen. Opgave bij Anneke van der Meulen,
an.vandermeulen@planet.nl /06-53720539. De benodigde informatie wordt
daarna toegestuurd.

