Adventskerk Zwolle Zuid
MEDEDELINGEN 30 en 31 december 2018
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
10:00 uur
OOSTERKERK: VANAF 10:00 UUR INLOOP MET KOFFIE
10:30 uur
Voorganger ds. Hans Tissink
ZONDAG 6 JANUARI 2019 DRIEKONINGEN
09:30 uur
Voorganger ds. Nelleke Eygenraam
16:30 uur
GROTE of SINT MICHAËLSKERK Michaëlsviering - Vesper
Liturgen
Els Rademaker-Vos en Robert Kanning
1.
Pastorale mededelingen
Meeleven
Op internet worden geen namen en adressen vermeld
2.
Uitgangscollecte: OUDEJAARSCOLLECTE
De opbrengst van deze collecte op 30 en 31 december 2018 is bestemd voor
de Protestantse Gemeente Zwolle. Wilt u eraan bijdragen dat we samen een
veelkleurige Protestantse Gemeente Zwolle kunnen blijven?
3.
AFSCHEID EN HERBEVESTIGING
Dankbaar nemen we vandaag afscheid van Attie Valkenburg-van Roon, nadat
zij zich gedurende 8 jaar als ouderling heeft ingezet voor het pastoraat in de
sectie Schellerbroek ingezet en in vele andere aspecten van het
kerkenraadswerk. Eveneens met dankbaarheid denken we aan Geert
Maarleveld van wie ook vandaag zijn periode als ambtsdrager als ouderlingkerkrentmeester eindigt. Geert is niet meer in staat deze kerkdienst bij te
wonen, maar onze gedachten zijn bij hem. We zijn verheugd dat Ton
Kamphuis bereid is gevonden als ouderling-kerkrentmeester ook na 30
december 2018 te willen aanblijven. Zijn periode als ouderlingkerkrentmeester voor de wijkgemeente eindigt vandaag, maar hij zal zijn
taken in de classis Overijssel-Flevoland voortzetten.
4.
Dank
Heel veel dank voor de vele kaarten die ik in de dagen rond Kerst heb
ontvangen. Op mijn beurt wens ik iedereen veel heil en zegen in het nieuwe
jaar! Hartelijke groeten, Nelleke Eygenraam
5.
Dank
Hartelijk dank voor de kerstkaarten met goede nieuwjaarswensen die we als
gezin van u mochten ontvangen. Ook u veel liefde, licht en zegen gewenst in
2019. Hans Tissink en Irma Smits

-26.
GEBEDSGROEP: woensdag 2 januari 2019 van 18:45–19:45 uur
Ook in het nieuwe jaar komen we iedere 1e woensdag van de maand weer bij
elkaar in de consistorie om te bidden voor onze gemeente, de zieken en wat
er speelt in de gemeente. Woensdag 2 januari van 18:45–19:45 uur. U bent
allen van harte welkom om mee te bidden.
Het gebedsschrift ligt achter in de kerk waarin u kunt noteren waarvoor u
gebeden wilt hebben. U kunt het ook mailen naar willy.dikland@solcon.nl
7.
DRIEKONINGEN IN DE ADVENTSKERK
Op zondag 6 januari 2019 09:30 uur vieren we in een dienst voor Groot en
Klein het feest van Driekoningen. Het feest herinnert ons aan de wijzen uit
het oosten die als eersten van de volken Jezus als Koning van de wereld
herkenden. Vandaar dat ze Hem koninklijke geschenken gaven. Alle kinderen
zijn welkom! En jongeren en volwassenen natuurlijk ook.
8.
ZONDAG 6 JANUARI INTERRELIGIEUZE VREDESVIERING
Vanuit de kerngroep SLAG Zwolle (Samen Leven Anders Geloven) wordt op
de eerste zondag van het nieuwe jaar weer de interreligieuze vredesviering
georganiseerd; op 6 januari om 19:00 in de Ulu moskee (Gomberstraat 340).
Elk jaar is de viering in een ander gebedshuis en dit jaar is de moskee weer
aan de beurt. De drie Abrahamitische godsdiensten (jodendom, christendom
en islam) zoeken elkaar op in hun viering van vrede. Dit jaar is het thema
'pelgrimage'. Vanuit de drie verschillende religies worden er teksten gelezen
en is er muziek. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om met
elkaar in gesprek te gaan. Het belooft opnieuw een mooie viering te worden!
Van harte welkom.
9.
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
10. 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.

-311. 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
12. 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.
13. 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.
14. Doorgaande viering in de ‘asielkerk’ te Den Haag
In de nacht van zondag 23/12 op maandag 24/12 hebben enkele
gemeenteleden samen met ds. Nelleke Eygenraam ruim drie uur doorgebracht
in de Bethelkerk in Den Haag, waar al sinds enige weken weken een
doorgaande kerkdienst plaatsvindt. Vanwege het nachtelijke tijdstip heeft het
Adventskerkgroepje het rustig gehouden, maar wel vanuit deze overtuiging:
zolang de liturgie wordt gevierd is elke kerk een vrijplaats voor mensen die
elders niet veilig zijn. Met kerst en ook in de komende tijd is elke voorbede en
iedere andere vorm van meeleven zeer welkom. Zie voor meer informatie:
www.protestantsekerkdenhaag.nl

