Eeuwigheidszondag 25 november 2018 in de Adventskerk
Gedachtenis van de overledenen
m.m.v. de Adventskerkcantorij en DoReVocaal
o.l.v. Johannes Dijkstra
OM TE BEGINNEN
Orgelspel
Woord van welkom
De twee kaarsen op tafel die verwijzen naar Woord en Wereld worden
aangestoken met het licht van de Paaskaars
Stilte
In de stilte bereidt ieder zich voor op de dienst. In de consistorie bidt de
ouderling om een zegen voor deze dienst
De gemeente gaat staan onder het voorspel van het aanvangslied
Aanvangslied
Lied/Psalm 93: 1, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen
Bemoediging en drempelgebed
v:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
g:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v:
Zie ons hier bijeen, God,
met onze harten bij wie wij missen
met onze hoofden vol herinneringen
met onze lege handen.
g:
NEEM ONS IN UW HOEDE
VERVUL ONS MET UW GEEST
EN ZEGEN ONS MET VREDE.
AMEN
De gemeente gaat zitten
Kyrie
Gloria

Lied 299j: 1 cantorij, 2 allen
Lied 299j: 3 cantorij, 4 allen

Groet
v:
g:

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

Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen komen naar voren
Kinderlied
Lied 935 Je hoeft niet bang te zijn: 1 cantorij, 1 t/m 3 allen
Tijdens het naspel gaan de kinderen naar hun eigen ruimte
RONDOM HET WOORD
Schriftlezing
Zingen
Evangelielezing
Lofprijzing (staand)
Overdenking

Openbaring 7:1-17
Lied 769 1, 3, 5, 6
Marcus 13:24-27
Lied 339a

-2Orgel(voor)spel
Zingen
Lied 735: 1 (cantorij), 2 (allen), 3 (vrouwen cantorij), 4 (allen)
Tijdens naspel komen de kinderen terug
GEDACHTENIS VAN WIE ZIJN OVERLEDEN
Inleidende woorden
Cantorij
Lied 736: 1 t/m 3
De gemeente gaat staan
De namen van wie zijn overleden worden genoemd
Bij elke naam wordt een lichtje aangestoken. Tenslotte wordt ook een lichtje
aangestoken voor allen die zijn gestorven zonder dat wij hun namen kenden
Stilte
Zingen
Lied 730:1, 2, 3 (staand)
De gemeente gaat zitten
Gelegenheid om een kaarsje aan te steken en op de ‘gedachtenistrap’
neer te zetten
Wilt u hiervoor door het middenpad naar voren komen? Wij vragen u om na
het aansteken van een kaarsje langs het zijpad weer terug te gaan naar uw
zitplaats.
Cantorij

‘Herr, ich warte auf Dein Heil’ (Johann Michael Bach, 1648–1694)

Herr, ich warte auf dein Heil
Ach wie sehnlich warte ich der Zeit
Wenn du, Herr, kommen wirst.
Und mich aus diesem Herzeleid
Zu dir in Himmel führst
O komm und hole mich

(Vertaling: Heidrun Steenstra)
Heer, ik wacht op uw verlossing.
O, Heer, hartstochtelijk verlang ik naar die tijd
Dat u, Heer, gaat komen
En mij uit deze diepe smart
Naar u in de hemel leidt.
O kom en haal me toch.

GEBEDEN EN GAVEN
Diaconale en pastorale mededelingen
Gebeden
Dankgebed en voorbeden met gezongen responsie lied 367b:
1e keer cantorij, herhaald door allen, de volgende keren door allen
Stil gebed
Gezongen Onze Vader 369b
Inzameling van de gaven
1ste rondgang:
Het werk van de diaconie
2de rondgang:
De voortgang van het kerkelijk leven in de PG Zwolle

-3ZENDING EN ZEGEN
Slotlied (staand)

Lied 513: 1 t/m 4

Zending en zegen
Gezongen Amen

Lied 431b

Achterin de kerk kunnen nabestaanden het steentje met de naam van
hun dierbare in ontvangst nemen.
Uitgangscollecte: Stille hulp
Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, meestal zonder dat ze er
zelf iets aan kunnen doen, in grote financiële problemen zijn terechtgekomen.
Eerder konden zij nog wel het hoofd boven water houden, al was het met pijn
en moeite, maar door allerlei beleidswijzigingen van de overheid en in de
hulpverlening lukt dat niet meer. Daardoor kunnen veel mensen helaas niet
langer zelf in hun basisbehoeften voorzien, zoals eten en drinken, kleding, of
de huur van een woning. Met het oog op hen verleent de Diaconie stille hulp.
Het is hulp die niet opvalt, die mensen geen etiket opplakt, maar wel hard
nodig is.
Uitgangscollecte 2 december 2018: Jeugddiaconaat
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(s) of mail naar raaderedienst@adventskerk.nl
MEDEDELINGEN
zie ook www.adventskerk.nl
ZONDAG 25 NOVEMBER 2018 EEUWIGHEIDSZONDAG
09:30 uur
Voorganger ds. Nelleke Eygenraam / ds. Hans Tissink
Ouderlingen Attie Valkenburg / Bert Letwory
Diaken
Gerard ter Avest
Orgel
Frans Dijkstra
Koster
Rob van Harten
16:30 uur
GROTE of SINT MICHAËLSKERK –Eeuwigheidszondag
Liturg
ds. Mariska van Beusichem
Uitgevoerd wordt het Lux Aeterna (Altijddurend Licht) uitgevoerd
van Morten Lauridsen door het orkest Musica Michaelis, de
Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen, tevens organist
ZONDAG 2 DECEMBER 2018 EERSTE ADVENT
09:30 uur
Voorgangers
ds. Hans Tissink
19:00 uur Open Deur Dienst m.m.v. BLaF (Bert Letwory and Friends)
Voorganger
ds. Gijs Bikker, Harderwijk
16:30 uur
GROTE of SINT MICHAËLSKERK - Michaelsviering, vesper
Liturgen

Els Rademaker-Vos en Robert Kanning
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Pastorale mededelingen
Meeleven
Op internet vermelden we geen namen en adressen.
2.

Bloemengroet
Op internet vermelden we geen namen en adressen.

3.
De cantorij en witte accenten.
De kleur van deze Eeuwigheidszondag is wit. Deze liturgische kleur is o.a. te
zien bij de koorleden van de cantorij. Zo hebben de mannen een wit pochetje
en ziet u bij de vrouwen ook witte accenten in hun kleding.
4.
ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE
Het Ontmoetingshuis komt weer bijeen op dinsdagavond 27 november
2018 om 18.30 uur in café ‘Het Vliegende Paard’ (Voorstraat 19). Het
thema is: Juiste handel en wandel. Mink de Vries zal een korte inleiding
houden. Daarna volgt het open gesprek. We beginnen met een warme
maaltijd om 18.30 uur. Rond 21.00 uur eindigt onze bijeenkomst. De kosten
bedragen €7,50. Zie de website voor verdere informatie en aanmelding:
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Leuk als u/jij een keer wilt
aanschuiven.
5.
Woensdag 28 november20.00 uur: Een getuige uit Syrië
Dema Nazha vertelt over pater Frans van de Lucht op woensdag 28
november om 20.00 uur in de Oosterkerk. Haar verhaal wordt
afgewisseld door muzikale bijdragen van koorbizniz Oosterwind en enkele
muzikanten. Organisatie: Vorming en Toerusting Oosterkerk en
Vredesplatform Zwolle. Toegang gratis, met collecte voor Syrië.
6.
ZWO stand Wereldwinkel is er weer op 2 december 2018.
Volgende week zondag, 2 december 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.
7.
Opendeurdienst 2 dec. 19.00 uur: Wat zet jou in beweging?
Vanuit ons jaarthema: Bron van Leven hebben we samen met ds. Gijs
Bikker uit Harderwijk een inspirerende dienst voorbereid over: Wat zet jou in
beweging? Gijs Bikker is emerituspredikant en o.a. legerpredikant geweest.
Muziekgroep BLaF zal haar muzikale medewerking verlenen. Kent u ze?
Deze groep, die ons al meerdere malen in een opendeurdienst verraste met
hun muzikaliteit? BlaF is namelijk: Bert Letwory and Friends. We hopen
dat deze dienst iets in jullie in beweging zet!
Na afloop is er koffie, iedereen jong en oud is van harte welkom.

-58.
Voor de jeugd
Provider organiseert op vrijdag 30 November 2018 voor brugklas/XL en
ouder: Zwemmen in ‘De Eemhof’. Vertrek: 18.30 bij SIO
Wel opgeven via de xl-ap of mail naar steenburger@kpnmail.nl
9.
Impressie Kerkenraad 19 november 2019
De kerkenraad is nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. Tijdelijk zal
Anneke van der Meulen het voorzitterschap tijdens de vergaderingen
waarnemen en als aanspreekpunt fungeren. Dat zal zij doen in nauwe
afstemming en in samenwerking met de scriba, Peter Izeboud. Na opening
van de vergadering door ds. Nelleke Eygenraam wordt de praktische
uitvoering van de Wind in de Zeilen diensten “nieuwe stijl” besproken. Het
afstemmen van de planning, de aanpak en uitvoering van de verschillende
soorten diensten wordt ingebed in het bestaande rooster van predikanten,
organisten en collectedoelen. In overleg met elkaar kan daarvan worden
afgeweken. De evaluatie volgt in het voorjaar 2019. We staan stil bij de
laatste bijeenkomst “Heilige Huisjes” en er volgt er alvast een voorzichtige
vooruitblik op de toekomst. Echter, voordat we verdere plannen maken
moeten we eerst de definitieve besluitvorming van de Algemene kerkenraad
afwachten.
10. Bedankje Voedselbank
Afgelopen zondag na afloop van de Kerkdienst mocht ik een korte presentatie
houden over de Voedselbank. Cornelie Smilde verraste me met een cheque
van maar liefst € 1.500 euro. Dit bedrag is een gedeelte van de opbrengst
van de Dienstenveiling. Daarnaast ontvingen we op zondag 11 november
(Oogstdienst)12 kratten met ingezamelde levensmiddelen (rijst, macaroni
etc). Via deze weg wil ik namens de vrijwilligers van de Voedselbank iedereen
hartelijk bedanken! Het geld en de gegeven producten zullen een goede
bestemming krijgen voor onze klanten van de Voedselbank, die het zo hard
nodig hebben. Jelly van Pelt

-611. 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.

