Adventskerk Zwolle Zuid
MEDEDELINGEN 23, 24 en 25 december 2018
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
met medewerking van de cantorij o.l.v. Johannes Dijkstra en
organist Eibert Teunissen
Voorganger ds. Nelleke Eygenraam
ZONDAG 30 DECEMBER 2018
09:30 uur
Voorganger ds. Nelleke Eygenraam
GROTE of SINT MICHAËLSKERK – geen viering
MAANDAG 31 DECEMBER 2018 OUDJAARSAVOND
19:30 uur
Voorganger ds. Hans Tissink
DINSDAG 1 JANUARI 2019 NIEUWJAARSDAG
10:30 uur
IN DE OOSTERKERK
Voorganger
1.
Pastorale mededelingen
Meeleven
Op internet worden geen namen en adressen vermeld.
2.
PAARSE BUSSEN IN ADVENT
Op deze laatste zondag van Advent staan de paarse bussen nog klaar voor
opvang en scholing van vluchtelingen kinderen uit Myanmar.
Ook tijdens kinderkerstfeest zal hiervoor gecollecteerd worden.
www.kerkinactie.nl/projecten/kinderbescherming-in-grensgebied
3.
GEVONDEN
In de ton voor postzegels e.d. heb ik een klein rood portemonneetje gevonden
met het logo van de Hartstichting erop. In de portemonnee zit nog een klein
geldbedrag. Ik neem aan dat de portemonnee per ongeluk in de ton terecht is
gekomen. Van wie is deze portemonnee? U/jij kunt hem bij mij ophalen, ik
(Susan Lubbers) zal het portemonneetje de komende weken bij me hebben
naar de kerk.

-24.
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.
5.
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
6.
Verkeerde pet?
Wie heeft zondag 16 december2018 na afloop van de dienst mijn pet
meegenomen? Graag ruilen met de pet die was achtergebleven.
Alvast bedankt. Volkert Boertjes, vogrebo@solcon.nl
7.
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
8.
BERICHT VAN DE KERKENRAAD
De kerkenraad maakt met vreugde bekend dat de heer T. Kamphuis,
Gruitmeesterslaan 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.

-39.
GEZELLIG SAMEN ETEN
De Diaconale Raad nodigt gemeenteleden uit voor een “gezellig samen eten”.
Vindt u het leuk anderen te ontmoeten en niet alleen aan tafel te zitten, dan
nodigen wij u van harte uit op zaterdag 19 januari 2019 om 18.00 uur in SIO,
Thorbeckelaan 2, Zwolle. U kunt zich (voor maandag 14 januari 2019)
aanmelden bij één van de diakenen, per mail bij annaoldenkamp@home.nl en
per telefoon: 038 4661645. Vervoer kan geregeld worden.
De Diaconale Raad
10. Kloosterweekend van 20–23 maart 2020
We hopen van 20 – 23 maart 2020 (3 nachten) door te brengen bij de
Benedictijner monniken in Chevetogne in België
www.monasterechevetogne.com.
Ontmoetingen met de monniken en o.a. een bezoek aan het wierookatelier
zijn onderdeel van het programma. Aankomst vrijdag voor de middag en
vertrek maandag na het ontbijt. Er zijn alleen tweepersoonskamers
beschikbaar en slechts voor bijzondere gevallen 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. Informatie en aanmelden bij Anneke van der Meulen:
an.vandermeulen@planet.nl / 06–53720539. Geestelijk begeleider op het
weekend is ds. Hans Tissink.
11. BIJBELSE 13 DAAGSE RONDREIS ISRAËL- JORDANIË
Van 28 april – 10 mei 2019 op reis naar Israel en Jordanië? Op deze reis
maakt u kennis met de prachtige cultuur en natuur van Israël maar ook met
het mysterieuze en gastvrije Jordanië. Natuurlijk ontbreekt een verblijf in
Jeruzalem niet. In beide landen komen de Bijbelse verhalen tot leven!
Overnachting in goede hotels op basis van logies, ontbijt en diner. Prijs rond
de 2300 euro op basis van logies, ontbijt en diner afhankelijk van het aantal
deelnemers. Informatie bij Anneke van der Meulen,
an.vandermeulen@planet.nl / 06 53720539
12. HARTELIJK DANK.
De diaconie van de Adventskerk wil jullie hartelijk danken voor de gaven die
wij in 2018 mochten ontvangen. Dat waren allereerst de gelden die via de
zondagse collectes werden opgebracht.
Afgezien van de doelcollectes(waarvan we het doel zelf mogen bepalen )
worden deze collecte-gelden afgedragen aan de Centrale Diaconie van Zwolle.
Daarnaast ontvangen we van jullie ook bijdragen op onze eigen bankrekening.
Deze giften kunnen we direct in onze wijk besteden. Wat deden we ermee ?
We hielpen gezinnen met financiële bijdragen, deden soms samen met hen de
boodschappen en droegen bij om een vakantiedag mogelijk te maken.
Anderen hielpen we met een koelkast of we lieten een fiets repareren.
Een kleine greep uit de hulp die we konden leveren en die met veel
dankbaarheid werd ontvangen.
Nogmaals hartelijk dank en wij wensen jullie een gezond en gezegend 2019.
Jullie wijkdiaconie.

-413. 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.
14. ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE
Het Ontmoetingshuis komt in het nieuwe jaar bijeen op dinsdagavond 8
januari om 18.30 uur in de consistorie van de Grote Kerk (kleine ingang aan
de fonteinzijde). Het thema is dit keer: Mode, soberheid, milieu en Moderne
Devotie. Spreekster is Anne Marie van der Veen. Zij woont in Zwolle en is
ambtelijk kleermaker. Ze heeft een eigen atelier en modevakschool. Zij zal
ons iets vertellen over haar ambacht met betrekking tot de Moderne Devotie.
Het belooft een bijzondere ontmoetingsavond te worden.
We beginnen met een warme maaltijd om 18.30 uur. Rond 21.00 uur eindigt
de bijeenkomst. De kosten bedragen €7,50. Zie de website voor verdere
informatie en aanmelding: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Voor
vragen kunt u terecht bij ds. Hans Tissink (hanstissink@kpnmail.nl). Van
harte welkom.
15. Bedankje Wim de Groot
Zoals u waarschijnlijk weet, ben ik een lange periode afwezig geweest
vanwege burn-out klachten. In die periode heb ik van veel gemeenteleden
kaarten met hartelijke beterschapswensen mogen ontvangen, heb ik
verschillende app-jes met dezelfde strekking mogen krijgen, heb ik een keer
de bloemen van de kerk mogen ontvangen, heb ik tijdens mijn wandelingen in
het winkelcentrum of elders in de wijk veel gemeenteleden gesproken, en ook
met verschillende gemeenteleden thuis of op een andere locatie gesprekken
mogen voeren. Dit alles heeft er toe bijgedragen, dat ik langzaam maar zeker
weer de goede kant op ga.
Ik ben blij dat ik de eerste adventsverspers weer heb kunnen bezoeken, en
mijn werk weer gedeeltelijk heb kunnen hervatten.
Het is prettig om deel uit te mogen maken van zo'n gemeente. Hartelijk dank
aan iedereen voor alle belangstelling!

-516. Impressie kerkenraad 18 december 2018
De laatste vergadering van het jaar nemen we afscheid van twee
ambtsdragers: Attie Valkenburg en Ton Kamphuis. We zingen hen toe met
een lied. We behandelen deze avond een aantal belangrijke onderwerpen oa
de voortgang van de ontwikkeling van de nieuwe website. Het is de planning
dat deze per 1 februari 2019 “life” gaat.
We bespreken de organisatie van de vrijwilligersavond die we in 2019 willen
houden. Ook komt de situatie rondom het Armeense gezin dat schuilt in de
Bethelkerk uitgebreid aan de orde. Verder licht de Pastorale Raad het voorstel
toe om gemeenteleden actief te betrekken bij de eredienst. De KR stemt er
mee in om een en ander verder uit vorm te geven. De begroting voor 2019
wordt toegelicht door de kerkrentmeesters en de startzondag en de
dienstenveiling worden geëvalueerd. Suggesties voor 2019 worden
doorgespeeld aan de organisatoren van 2019.
De kerkenraad stemt in met een gemeentebijeenkomst op zondag 3 februari
2019 na de ochtenddienst. We sluiten de vergadering af met een lied en een
informeel samenzijn.
17. Gemeentebijeenkomst zondag 3 februari 2019
De kerkenraad heeft ingestemd met een gemeentebijeenkomst op zondag 3
februari 2019 na de ochtenddienst. Tijdens deze bijeenkomst komen twee
onderwerpen aan de orde.

Waar staan we nu na Heilige Huisjes in het traject van samenwerken met
de Oosterkerk?

Evaluatie van KerkTV.
Deze evaluatie valt een jaar na invoering en heeft als doel om te bezien
hoe het ervaren wordt en of er aanpassingen dan wel verbeteringen
gewenst zijn.
De kerkenraad bereidt een en ander voor in de vergadering van 28 januari
2019. We streven ernaar om daarna stukken te hebben die tevoren zijn op te
vragen, zodat mensen zich kunnen inlezen.
Nadere mededelingen hoe en waar deze stukken dan te verkrijgen zijn,
worden in januari tijdig bekend gemaakt.

