Adventskerk Zwolle Zuid
derde zondag van Advent, 16 december 2018, 09:30 uur
Orgelspel
Woord van welkom
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
De twee kaarsen op de tafel die verwijzen naar het Woord in de 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/Psalm 85: 1, 2

Bemoediging en drempelgebed
v:
Onze hulp is in de Naam van de heer
g:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v:
Hier zijn wij bijeen,
met alles wat ons bezighoudt
g:
KOM TOT ONS, GOD,
EN WIJS ONS EEN WEG OM TE GAAN.
v:
Verheug ons met uw belofte van trouw
en verwarm ons met de gloed van uw genade.
g:
KOM TOT ONS, GOD,
EN LAAT ONS MET VREUGDE U TEGEMOET GAAN.
AMEN.
De derde Adventskaars wordt aangestoken door Diantha. 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.

2 Drie lichten als een teken:
wij komen op het spoor.
God zal ons niet ontbreken
zijn trouw duurt altijd voort.

Gebed om ontferming voor de nood van de wereld
Zingen

Lied 463: 1, 4, 6, 7, 8

Groet
v:
g:

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

Gebed van de zondag
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.

-22 Een oude profeet zingt vrolijk zijn lied:
De Heer maakt een einde aan je verdriet.
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. Er is aandacht voor het
Adventsproject. ‘Geloof met me mee in vreugde en vrijheid!’ Daarna gaan de
kinderen met hun lichtjes naar de kindernevendienst.
DIENST VAN HET WOORD
Profetenlezing
Zingen
Brieflezing
Zingen
Overdenking
Orgel(voor)spel
Zingen

Sefanja 3:14-20
Lied/Psalm 85: 3, 4
Uit Openbaring 12
Lied 1001: 1 en 3

Lied 462: 1 t/m 6

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
Diaconale en pastorale mededelingen
Gebeden
Dankgebed en voorbeden, telkens zingend beantwoord met Lied 368a
Stil gebed
Gezongen Onze Vader Lied 369b
Inzameling van de gaven
1ste rondgang:
Het werk van de diaconie
2de rondgang:
Het kerkelijk leven in Zwolle
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: 5, 6, 7

Zending en zegen
Uitgangscollecte: Diaconale noodhulp
In 2018 heeft de diaconie meer dan 100 personen of huishoudens
ondersteunt die het niet op eigen kracht voor elkaar kregen om zelf in hun
dagelijkse levensbehoeften te voorzien. Een diaconaal noodfonds kan in
dergelijke gevallen bijspringen. Het gaat zelfs om bijdragen voor eerste
levensbehoeften, de drie b’s: bad, bed en brood. Met een bijdrage van de
diaconie wordt rust gecreëerd in een heftige en complexe situatie. Vervolgens
wordt gezocht naar een goede en duurzame oplossing. De diaconie werkt
intussen samen met andere organisaties aan een structurelere aanpak van
armoede,. Tientallen Zwollenaren hebben zo weer perspectief in het leven en
zien de toekomst met meer vertrouwen tegemoet.

-3Uitgangscollecte 23 december 2018: Onderhoud kerkgebouwen
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie, thee of limonade te
drinken en elkaar te ontmoeten. Als u wilt reageren op deze dienst neem dan
contact op met de voorganger of stuur een mailtje aan
raaderedienst@adventskerk.nl
MEDEDELINGEN
zie ook www.adventskerk.nl
ZONDAG 16 DECEMBER 2018 DERDE ADVENT
09:30 uur
Voorganger ds. Nelleke Eygenraam
Ouderlingen Anne Feima / Herman Klaseboer
Diaken
Geert Endeman
Orgel
Kees Kuiper
Koster
Marten Wignand
16:30 uur
GROTE of SINT MICHAËLSKERK – Michaëlsviering, vesper
Liturgen
Harry Steenbergen en Robert Kanning
WOENDSDAG 19 DECEMBER 2018 VESPER
19:00 uur
Voorganger ds. Nelleke Eygenraam
ZONDAG 23 DECEMBER 2018 VIERDE ADVENT
09:30 uur
WIDZ: Festival of lessons and carols
m.m.v. blazersensemble MusicArdore
Voorganger ds. Hans Tissink
16:30 uur
GROTE of SINT MICHAËLSKERK – Michaelsviering, Vesper
Liturgen
Margrieta de Boer en Els Rademaker-Vos
MAANDAG 24 DECEMBER 2018 KERSTAVOND
18:30 uur KINDERKERSTFEEST
22:00 uur KERSTAVOND vanaf 21.30 uur buiten
Voorganger ds. Hans Tissink mmv blazersensemble De Bazuin
22:00 uur GROTE of SINT MICHAËLSKERK - Kertsnachtviering
m.m.v. orkest, cantorij, koor en organist Toon Hagen
DINSDAG 25 DECEMBER 2018 KERST
09:30 uur
KERST
Voorganger ds. Nelleke Eygenraam
1.
Pastorale mededelingen
Meeleven
Op internet worden geen namen en adressen vermeld.
2.

Bloemengroet
Op internet worden geen namen en adressen vermeld.

3.
Paarse bussen in Advent
In Advent staan de paarse bussen nog enkele weken klaar voor opvang en
scholing van vluchtelingen kinderen uit Myanmar.
www.kerkinactie.nl/projecten/kinderbescherming-in-grensgebied

-44.
Adventsvesper op woensdag 19 december 2018
Ook de komende woensdagavonden zal er een vesper worden gehouden om
19:00. Kees Kuiper zorgt voor de muzikale begeleiding. Ds. Nelleke
Eygenraam gaat voor en zal een schilderij laten zien dat aansluit bij het
thema ‘Tegen het donker’. Tijdens de vespers wordt niet gecollecteerd. Bij de
uitgang staan de paarse ZWO-bussen klaar staan ten bate van kinderen uit
Myanmar.
5.
WELKOM, WELKOM, WELKOM OP KERSTAVOND
In en voorafgaande aan de kerstavonddienst op 24 december 2018. Het
wordt om 22.00 uur een feestelijke dienst met ondersteuning van een
blazersgroep van Chr. Harmonieorkest De Bazuin, waarin ook het orgel,
bespeeld door Bert Koerselman, voor begeleiding zorgt.
Maar eerst zingen we, omgeven door feeërieke tuinfakkels, van af 21.30 uur
buiten op het Talmaplein “oude en getrouwe” kerstliederen, terzijde
gestaan door De Bazuin.
Voor het meezingen en bijwonen van de dienst zijn o.m. de buren uit Ittersum
uitgenodigd, maar ook is door publiciteit in dag- en weekbladen aangegeven
dat een ieder welkom is.
6.
DIACONALE MARKT OP ZONDAG 27 JANUARI 2019
Zondag 27 januari 2019 is er na de dienst weer een Diaconale Markt in zaal 2.
Wij nodigen gemeenteleden van harte uit om het diaconale doel, waar u zich
bij betrokken voelt, te presenteren tijdens de Diaconale Markt en aandacht te
vragen voor het werk van de betreffende organisatie.
Let wel: Het is NIET de bedoeling om tijdens de Diaconale Markt actief
fondsen te werven. U kunt zich aanmelden voor deze Diaconale Markt via
email: diaconieadventskerkzz@gmail.com. Graag een korte beschrijving van
uw diaconale doel toevoegen bij uw opgave.
7.
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

-58.
“BEZOEKERS” ZANDHOVE GEZOCHT
De ouderlingen van de Pastorale Raad zijn op zoek naar gemeenteleden die –
overdag - een bezoek/bezoekjes willen brengen aan een gemeentelid in
verpleeghuis Zandhove. Het gaat niet om bezoeken van zwaar kerkelijke of
christelijke aard, maar om ontmoetingen waar de bezochte het gevoel van
heeft dat er naar hem/haar wordt omgekeken. Dit bericht in de liturgie van
afgelopen zondag heeft 2 meldingen opgeleverd, waar we erg blij mee zijn.
Daar het de bedoeling is om een bezoekersgroep(je) te vormen zijn enkele
aanvullingen alsnog gewenst. Melden kan bij Anne Feima,
anne.feima@kpnplanet.nl of tel 06 466 76 396
9.
DOORGAANDE VIERING IN DE ‘ASIELKERK’ TE DEN HAAG
Afgelopen zondag hebben drie gemeenteleden aangeboden om mee te gaan
naar de ‘asielkerk’ te Den Haag. Voor kerst stonden alleen nachtelijke uren
nog open. Vanuit de Adventskerk zijn we ingedeeld in de nacht van zondag
23/12 op maandag 24/12. ‘Ons’ blokje begint middernacht om 0:00 uur en
duurt tot 3:00 uur. De nachtelijke uren zijn het moeilijkst te bemensen. Wie
weet zijn er meer gemeenteleden die in die nacht naar Den Haag willen gaan
om in de nachtelijke viering uit te zien naar de komst van de Heer, naar vrede
op aarde voor alles en iedereen. Laat het mij weten! Nelleke Eygenraam.
10. GEEF JE BUREN EEN GEZICHT: BIJBEL & KORAN
In de Bijbel en de Koran gaat het vaak over dezelfde personen. Dit jaar zal
ds. Jan Post Hospers ons meenemen in de verhalen rond Jezus die in de
Koran Isa wordt genoemd.
Data: donderdag 10 en 17 januari 2018 om 20.00 uur in SIO.
Opgave: via aanmeldingsformulier of e-mail naar raad_vent@adventskerk.nl
Info: h.ottevanger@hetnet.nl
11. OPPAS - JONGEREN GEZOCHT!
We hebben momenteel voldoende volwassenen voor de oppas. Naast een
volwassene wordt er ook een jongere ingeroosterd om te helpen. Aangezien
het groepje jongeren erg klein is geworden zijn we op zoek naar versterking.
Ben jij 10 jaar of ouder en wil je af en toe eens helpen bij de oppas, geef je
dan op! Voor meer informatie en aanmelding mail, bel of app:
judithkamphuisvanbeek@gmail.com / 06 2846 9870
12. BERICHT VAN DE KERKENRAAD
De kerkenraad maakt met vreugde bekend dat de heer T. Kamphuis,
Gruitmeesterlaan 119, bereid is gevonden als ouderling-kerkrentmeester ook
na 30 december 2018 te willen aanblijven. Op 30 december 2018 eindigt zijn
periode als ouderling-kerkrentmeester voor de wijkgemeente, maar hij wil zijn
taken in de classis voortzetten.
Daartoe zal hij op 30 december 2018, als er geen bezwaren zijn, in het ambt
bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester met de speciale taak van
afgevaardigde naar de classis Overijssel en Flevoland. Hij is tevens
penningmeester van de financiële commissie van de classis. Eventuele vragen
kunt u sturen naar de scriba, scriba@adventskerk.nl.

-613. Henk en Anne-Mieke Spaan-Mulder weer in Nederland
Zoals u (misschien nog) weet waren onze gemeenteleden Henk en AnnieMieke Spaan-Mulder met hun twee kinderen Sem en Sarah afgelopen zomer
uitgezonden voor Kerk in Actie naar Rwanda. Hun relatie was kort daarvoor
vanuit de Adventskerk ingezegend. Ze waren vol enthousiasme vertrokken om
jongerenwerk te verrichten voor de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda.
Helaas moest na enkele maanden al worden besloten om deze uitzending te
beëindigen. Er bleek na een intensieve periode van aftasten en integreren
onvoldoende basis te zijn om hun uitzending voort te zetten. Zoals u kunt
begrijpen is dit voor hen een bittere teleurstelling. Ondanks deze grote
tegenslag zien ze terug op mooie ontmoetingen en vriendschappen die er in 4
maanden waren gegroeid. Inmiddels is het gezin weer terug in Nederland. Ze
nemen nu tijd voor bezinning en heroriëntatie en kijken ondanks deze
teleurstelling ook met vertrouwen naar de toekomst.
Wij leven mee met Henk, Anne-Mieke en hun beide kinderen en wensen hen
goede moed en sterkte toe voor de toekomst.
Mocht u hen een hart onder de riem willen steken, dan kunt u hen een kaartje
sturen naar het huidige adres: Lammerhof 93, 7232 AT Warnsveld.

