Adventskerk Zwolle Zuid
Eerste zondag van Advent, 2 december 2018, 09:30 uur
Thema: Engelen met Advent
Orgelspel
Woord van welkom
OM TE BEGINNEN
De twee kaarsen op tafel die verwijzen naar Woord en Wereld worden
aangestoken met licht van de Paaskaars.
Stilte
In de stilte bereidt ieder zich voor op deze dienst. In de consistorie bidt de
ouderling om een zegen over deze dienst.
De gemeente gaat staan bij het voorspel van het aanvangslied.
Aanvangslied

Lied 452

Bemoediging en groet
De gemeente gaat zitten
De eerste Adventskaars wordt aangestoken door Gio. We zingen
hierbij
(tekst: Geertje de Vries/melodie: Lied 444/bron: Bonnefooi)

1 Een wereld vol van donker
wacht op een spoor van licht.
Vanuit de hemel vonkt er
een ster, een goed bericht.
Gebed van toenadering
Zingen
Woord voor onderweg
Zingen

2 De kaars die wij ontbranden
wijst ons een lichtend spoor:
hier en in alle landen
breekt Gods bevrijding door.

(naar Lied 442: 1)
Lied 442: 2
Romeinen 13: 10-12 (BGT)
Lied 441: 1 en 4

Gebed om licht en openheid
Projectlied Advent en Kerst 2018 ‘Geloof met me mee’
(tekst: Erik Idema/melodie: Tjeerd van der Ploeg)

1 Geloof met me mee, dan wordt het Advent,
want God maakt aan ons zijn vrede bekend.
2 Geloof dat de hemel open kan gaan.
God blijft niet ver weg,
Hij spreekt mensen aan.
3 Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.
Tijdens het naspel komen de kinderen naar voren en starten we met het
nieuwe Adventsproject.
De kinderen gaan daarna met hun lichten naar de kindernevendienst

-2RONDOM HET WOORD
Oude Testament
Zingen
Nieuwe Testament
Zingen
Overdenking
Orgelspel
Zingen

Daniël 9: 20-23 (BGT)
Lied 25: 2 en 7 (psalm van de zondag)
Openbaring 1: 1-3, 9-11
Openbaring 8: 1-4 (NBV)
Lied 758

Lied 259

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
Diaconale en pastorale mededelingen
Gedachtenis (staande)
Zingen (staande)

Lied 961

Gebeden
Dankgebed en voorbeden, telkens zingend beantwoord met Lied 458a
Stil gebed
Gezamenlijk Onze Vader
Inzameling van de gaven (zie bericht over de kleine wijziging)
1ste rondgang:
Het werk van de Diaconie
2de rondgang:
Het kerkelijk leven
Tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de kindernevendienst en
kunnen ouders hun kind ophalen uit de oppas.
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied

Lied 466: 2, 5 en 7

Zending en zegen

Uitgangscollecte: Jeugddiaconaat
Een van de projecten waaraan de diaconie zowel financieel als met
menskracht bijdraagt is ‘Hart voor Zwolle’. Kort samengevat verbindt de
Stichting Hart voor Zwolle jongeren aan kwetsbare Zwollenaren zonder
netwerk. Veel jongeren willen graag wat betekenen voor een ander. Vaak
vinden ze het moeilijk om die betekenis om te zetten in daadwerkelijke hulp.
Hart voor Zwolle heeft als doel de kloof tussen jongeren en kwetsbare
Zwollenaren te dichten. Hart voor Zwolle inspireert jongeren om zich vrijwillig
in te zetten voor hun medebewoners. Men verbindt de jongeren met mensen
die zelf geen netwerk hebben en hun hulp goed kunnen gebruiken. Vele
jongeren zetten zich inmiddels op allerlei plekken in voor hun stadsgenoten.
Ze zien om naar eenzame ouderen, kijken voetbal met dakloze herberggasten
of ondernemen activiteiten met vluchtelingen.

-3Uitgangscollecte 9 december 2018: Exploitatie PG Zwolle
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 2 DECEMBER 2018 EERSTE ADVENT
09:30 uur
Voorganger ds. Hans Tissink
Ouderlingen Geert Maarleveld / Ton Kamphuis
Diaken
Geert Endeman
Orgel
Kees Kuiper
Koster
Wim Oelen
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 – Michaëlsviering, vesper
Liturgen
Els Rademaker-Vos en Robert Kanning
ZONDAG 9 DECEMBER 2018 TWEEDE ADVENT
09:30 uur
Voorganger
ds. Nelleke Eygenraam
16:30 uur
GROTE of SINT MICHAËLSKERK - Michaelsviering, Vesper
Liturgen
ds. Harm Bousema en Christa van Stappen
1.
Pastorale mededelingen
Meeleven
Op internet worden geen namen en adressen vermeld.

Kleine wijziging rond het ontvangen van de collecten
Met ingang van zondag 2 december is het in ontvangst nemen van de
collectezakken gewijzigd. Tot nu ontving de voorganger de collectezakken van
de collectanten op de collecteschaal. Met ingang van vandaag zal de diaken
van dienst de collectezakken in ontvangst nemen. De overige collectanten
leggen de zakken op de collecteschaal, waarna de diaken van dienst de schaal
terugzet op tafel.
2.

Bloemengroet
Op internet worden geen namen en adressen vermeld.

3.
Paarse bussen in Advent
In Advent staan de paarse bussen nog vier weken klaar voor opvang en
scholing van vluchtelingen kinderen uit Myanmar.
www.kerkinactie.nl/projecten/kinderbescherming-in-grensgebied
4.
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.
De volgende keer is zondag 3 februari 2019. We zien u graag bij onze tafel.
Namens ZWO-commissie, Hennie de Lange
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Opendeurdienst vanavond 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
6.
Adventsvesper woensdag 5 december 2018
In deze Adventstijd zullen er op drie woensdagavonden vespers gehouden
worden: op 5, 12 en 19 december, telkens om 19:00. Ja, ook op
Sinterklaasavond, want lang niet iedereen voelt zich dan geroepen om thuis
te blijven. De vespers zijn sober van opzet en duren hooguit een half uur.
Kees Kuiper zorgt voor de muzikale begeleiding. De predikanten gaan voor en
laten in elke vesper een schilderij zien dat aansluit bij het thema ‘Tegen het
donker’. Tijdens de vespers wordt niet gecollecteerd. Wel zullen er bij de
uitgang de paarse ZWO-bussen klaar staan ten bate van kinderen uit
Myanmar.
7.
Gebedsgroep
In verband met de vesper is er woensdag 5 december geen gebedsgroep.
Namens de gebedsgroep, Willy Meijer.
8.
Zondag 9 december 2018
Tweede Advent met aandacht voor het ZWO-project voor kinderen uit
Myanmar. Aan het eind van dit kalenderjaar houdt onze ondersteuning op
maar voor de tijd van Advent en Kerst willen we de kinderen die eindelijk tot
hun recht komen in Mao Tao Clinic nog een keer in het zonnetje zetten. Leden
van de ZWO-groep hebben de dienst mee voorbereid. Evelien Vrolijk van Kerk
in Actie zal te gast zijn, tijdens en na de dienst. De kinderen uit Myanmar en
alle hulpverleners aan de andere kant van de grens vragen ons: Geloof je met
me mee in een nieuw begin?
9.
Bezoek aan Schwerin
Gea Kramer
Dit weekend brengt een aantal leden van de contactgroep een bezoek aan
onze partnergemeente in Schwerin, daar het in oktober 2018 met de parallel
kerkdienst niet mogelijk was.
Het is een weerzien om verbinding te zoeken met elkaar. We bespreken het
programma voor het komende jaar en bezoeken vandaag de kerkdienst. Om
de wederzijdse band te benadrukken zullen we een (Nederlands) liedboek
overhandigen en een kerstgroet overbrengen.

-510. DIACONIE
Een gemeentelid stelt gratis beschikbaar een zo goed als nieuw
kinderledikantje van 115 bij 60 cm. Kleur wit. Compleet met matras,
onderlakentjes, slaapzakjes en dekbedje met hoes. Kan bij jou thuis gebracht
worden. Heb je belangstelling, neem dan contact op met Gerard ter Avest.
Tel. 038 4655186 , mail g.avest@planet.nl
11. ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE
Het Ontmoetingshuis komt in deze Adventstijd bijeen op dinsdagavond 11
december 2018 om 18.30 uur in café ‘Het Vliegende Paard’ (Voorstraat
19). Het thema is: Liefde en Gemeenschap. Oud stagiaire en student
theologie aan Windesheim Christine Pilon schreef hierover een werkstuk. Zij
zal een korte inleiding houden. Daarna volgt het open geloofsgesprek rond
enkele spreuken uit de Moderne Devotie (collatie). We beginnen met een
warme maaltijd om 18.30 uur. Rond 21.00 uur eindigt de bijeenkomst. De
kosten bedragen €7,50. Voor nieuwe geïnteresseerden geldt ditmaal een
Adventsprijs van €5,00. Zie de website voor verdere informatie en
aanmelding: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Voor vragen kun je
terecht bij ds. Hans Tissink (hanstissink@kpnmail.nl). Leuk als u/jij een keer
wilt meedoen.
12. Vrijwilligers gezocht
Voor ondersteuning bij de samenzang & kerstavonddienst (24 december 2018
vanaf 21:30) zoeken wij vrijwilligers. Wat houdt het in?
Voorafgaand aan deze avonddienst ondersteunen bij praktische zaken
waaronder bijvoorbeeld;
 Bezorgen van uitnodigingen aan de buren ( circa 100 )
 Fakkels plaatsen/aansteken/opruimen
 Regelen van verkeer
 Lampjes én liedteksten uitdelen/ophalen
 Sfeerkaarsen plaatsen/aanvullen
 Na afloop van deze avonddienst gezamenlijk opruimen.
Om u aan te melden, of met vragen, kunt u contact opnemen met Henk Jan
Kamphuis via kamphuishenkjan@gmail.com
óf telefonisch/Whatsapp via 06 17272276
13. Welke jongere gaat deze uitdaging aan?
Op vrijdagavond 7 december 2018, 19.30 uur in SIO, zaal 9 is de eerste
KESHER meetup met informatie over de Diaconale werkvakantie voor
jongeren in de zomervakantie van 2019.
Je hoort over de reis, wie er meegaan en wat we gaan doen. Er is wat te eten
en te drinken en je hoort over de toffe acties die we komend half jaar gaan
organiseren om geld in te zamelen.

-614. 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.
15. Bijbelse 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. Een aanrader voor
iedereen die in de voetsporen van de Bijbel wil gaan.
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 Israël 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. Periode van 28 april – 10 mei 2019. Informatie en
aanmelding: an.vandermeulen@planet.nl / 06-53720539.
16. Kloosterweekend 2020 – Thema: “Bidden met Ikonen”
Ja, u leest het goed. Het gaat over het kloosterweekend 2020, van vrijdag 20
maart tot maandag 23 maart 2020! In dit bijzondere klooster in Chevetogne,
België moeten we de kamers nu al reserveren en daarom vragen we nu al
opgave. Opgave voor 15 februari 2019!
De kosten komen op ongeveer € 165,- inclusief logies, ontbijt en diner en
lakenpakket. Handdoeken zelf meenemen. Exclusief annuleringsverzekering.
Opgave en informatie: an.vandermeulen@planet.nl

