Zondag 13 januari 2019, 9.30 uur
Thema: Homoseksualiteit, (Regenboog-)kerk en Liefde.
Orgelspel
Woord van welkom
OM TE BEGINNEN
De twee kaarsen op tafel die Woord en Wereld symboliseren, worden
aangestoken met het licht van de Paaskaars. Bij de Wereldkaars denken wij
vandaag speciaal aan alle homo’s en lesbiennes (LHBT’ers) die afgelopen
week geschokt zijn om alle ophef rond hun geaardheid.
Stilte
In de stilte bereidt ieder zich voor op de dienst. In de consistorie bidt de
ouderling om een zegen over deze dienst.
Iedereen gaat (zo mogelijk) staan onder het voorspel van het aanvangslied.
Aanvangslied
Lied 216
Bemoediging en drempelgebed
v:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
g:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v:
Hier zijn wij samengekomen
g:
WEES BIJ ONS, GOD, HOOR EN ZIE ONS
v:
met al ons goed en al ons kwaad
g:
UW MENSEN ZIJN WIJ, UW BEMINDE KINDEREN,
NIEMAND UITGEZONDERD
v:
Ontferm U over ons en spreek ons vrij.
g:
DOE ONS GAAN IN UW LICHT
EN ZEGEN ONS MET VREDE EN LIEFDE.
g:
AMEN.
Iedereen gaat weer zitten
Kyriëgebed, afgewisseld met Lied 367d
Glorialied
Lied 985
Groet
v: De Heer zal bij u zijn!
g: DE HEER ZAL U BEWAREN!
Gebed van de zondag
Kinderlied

Lied 806

Gesprekje met de kinderen over de nieuwe toga en stola
De kinderen komen naar voren om naar de kindernevendienst te gaan
RONDOM HET WOORD
Schriftlezingen
Genesis 1: 26-28a.31 en Galaten 3: 26-27(BGT)
Zingen
Lied (Psalm) 139: 1, 8 en 10
Schriftlezing
Lucas 3: 15-16.21-22 (NBV)
Zingen
Lied 356: 1, 2, 3, 6 en 7

-2Preek
Orgelspel
Zingen

‘Ongestraft mag liefde bloeien’

Tekst: Sytze de Vries Melodie: lied 791. In 2011 geschreven voor het
boekje ‘Coming out churches’ en de ondertekening van het antigeweld-tegen-homo’s manifest van de gez. kerken, in de Domkerk.

allen: 1 en 8, vrouwen: 2, 4 en 6, mannen: 3, 5 en 7
1 Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!

2 Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

3 Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.

4 God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

5. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.

6 Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

7 Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!

8 Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
Mededelingen
Gebeden Dankgebed en voorbeden telkens afgewisseld met lied 368e
Stil gebed
Gezamenlijk Onze Vader
Inzameling van de gaven
1ste rondgang:
De diaconie
2de rondgang:
De kerk
De kinderen uit de crèche kunnen worden opgehaald en de kinderen van de
kindernevendienst komen terug.
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied(staande)

Lied 419

Zending en zegen
Gezongen be-aming

Lied 431b

Uitgangscollecte: Stedelijk diaconaat.
In het inloophuis de Bres creëren vrijwilligers een huiselijke sfeer om deze
mensen te ontvangen met een kopje koffie, een luisterend oor, gezelligheid,
warmte (letterlijk en figuurlijk) en medemenselijkheid: iets waar ieder mens
op zondagmiddag behoefte aan heeft. Helpt u het mede mogelijk te maken?

-3Na 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 ADVENTSKERK ZWOLLE ZUID 6 JANUARI 2019
ZONDAG 13 JANUARI 2019 DRIEKONINGEN
09:30 uur
Voorganger ds. Hans Tissink
Ouderlingen Henk-Jan Kamphuis / Ton Kamphuis
Diaken
Herman Kamphuis
Organist
Bert Koerselman
Koster
Rob van Harten
16:30 uur
GROTE of SINT MICHAËLSKERK Michaëlsviering – Vesper
Liturgen
Els Rademaker-Vos en Robert Kanning
ZONDAG 20 JANUARI 2019
09:30 uur
DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL m.m.v. de cantorij
Voorganger
16:30 uur
GROTE of SINT MICHAËLSKERK Michaëlsviering - Vesper
Liturg
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.
HET ONZE VADER IN BEELD EN MUZIEK (Gewijzigde
aanvangstijd!)
Op donderdagmiddag 17 januari 2019 14:30-16:30 uur presenteren Peter
den Hengst en Kees Meijer in SIO het Onze Vader in beeld en muziek.
Kosten: € 2,00 pp Opgave: niet nodig
Informatie: Nelleke Eygenraam (038-4525223, dominel@hetnet.nl)
4.
NIEUWE TOGA EN STOLA’S
Vandaag is de eerste morgendienst waarin ik mijn nieuwe toga en stola’s kan
tonen. Ze zijn gemaakt door een goede vriendin en kleermaakster Gerda
Groenevelt (Zie voor meer info: www.gerdagroenevelt.nl). Na 25 jaar toga’s
in het wit werd het voor mij nu tijd voor een andere kleur: donker blauwgrijs.
Het thema van het geheel is: Van donker naar Licht. De stola heeft links een
donkerbruin liggend kruis en rechts een gele zon (a la Vincent van Gogh). Aan
beide kanten cirkelt een veelkleurige regenboog als teken van Gods liefde
voor zijn totale schepping. De bovenkant kan van kleur verwisseld worden:
groen, paars, rood en wit. Kleuren die respectievelijk toekomst/hoop,
inkeer/deemoed, geest/liefde, en opstanding/feest. In gesprek met de
kinderen zal ik er deze morgen extra aandacht aan besteden. Hans Tissink
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AMNESTY INTERNATIONAL
Vandaag kunt u weer brieven ophalen bij mijn tafel in de hal. Deze maand
schrijven we naar:
Brazilië: moord op activiste (maart 2018) nog steeds niet opgelost.
Marielle Franco (38 jaar) zette zich onvermoeibaar in vóór mensenrechten en
tégen politiegeweld. In 2017 werden er ten minste 58 activisten vermoord.
Kirgizië: gehandicapte vrouw strijd voor gelijkwaardigheid.
Gulzar Duishenova zet zich ervoor in dat vrouwen met een handicap
gelijkwaardig toegang krijgen tot gezondheidszorg, werk en voorzieningen die
ze nodig hebben. Ze kan niet lopen en voert vooral actie vanuit huis, via
sociale media.
Zuid Afrika: landrechtenactiviste op dodenlijst.
De Zuid Afrikaanse Nonhle Mbuthuma wordt bedreigd omdat ze zich al jaren
verzet tegen mijnbouw die de leefomgeving van honderden families bedreigt.
Het helpt echt als u brieven stuurt. Met vriendelijke groet en tot ziens aan
mijn tafel, Corien de Boer.
6.
GEZELLIG SAMEN ETEN ZATERDAG 19 JANUARI 2019 OM 18:00
UUR
De Diaconale Raad nodigt gemeenteleden, die “niet alleen willen eten” van
harte uit voor een “gezellig samen eten” 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
7.
ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE over Liefdesspreuken
Het Ontmoetingshuis komt bijeen op dinsdagavond 22 januari om 18.30 uur
in studentencafé Het Vliegende Paard (Voorstraat 17). Het thema is:
‘Pakkende verzen over Liefde’. Pioniersplekcoördinator ds. Hans Tisink zal de
deelnemers uitnodigen om een eigen ‘rapiarium’ te maken. Dat is een soort
spreukenboekje.
We beginnen met een warme maaltijd om 18.30 uur. Rond 21.00 uur eindigt
de bijeenkomst. De kosten voor maaltijd, koffie/thee en materiaal 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.
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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.
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.
9.
HULP GEVRAAGD!!
Wegens wegvallen van hulp ben ik op zoek naar enkele vrijwilligers die in
goed overleg wekelijks en bij toerbeurt mij willen halen en brengen vanaf
Democratenlaan 149 naar het therapiebad van de Hogeschool Windesheim op
vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur ( vrijdag 25 januari is nog open ). Mijn
rolstoel is inklapbaar. Daarnaast gaat het om hulp bij aan/uikleden en
douchen na afloop. Meer informatie of aanmelden jp.dejong88@gmail.com
10. LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN OP 17 JANUARI 2019
We gaan liturgisch bloemschikken op donderdag 17 januari om 19:30 uur in
SIO. Thema is de levensloop van een vrouw uit de bijbel. Uitleg krijgt u mee.
Opgave Anneke Scholten, ascholten61@gmail.com of via Vorming en
Toerusting.
11. AVONDMAALSCOLLECTE 20 JANUARI 2019
Via Joke Gosker waren Dyoumé en Ruth Keita uit Mali in mei 2018 te gast in
de Adventskerk. Hun dochter heeft in Mali, in een gebied waar vrouwen
amper toegang hebben tot medische zorg, de vrouwenkliniek Bethesda
opgezet. De kliniek bestaat uit 30 kraambedden, 10 bedden voor chirurgie en
10 bedjes voor een kinderafdeling. Omdat er nog geld nodig is voor het
interieur is deze avondmaalscollecte bestemd voor Bethesda.
Voor meer informatie zie camazending.nl/content/bethesda-mali/
12. VRAAG VAN DE KERKENRAAD
Door de Kerkenraad is op initiatief van de Pastorale Raad en na advies van de
Raad Eredienst het volgende besloten:

Elke eerste zondag van de maand gaat na het aanvangslied de predikant
voor in alle onderdelen van de dienst.

Op Wind in de Zeilen-zondagen bepaalt de voorbereidingsgroep hoe de
dienst na het aanvangslied wordt vormgegeven, dus ook wie wat doet.

Op de overige zondagen kan een gemeentelid worden ingezet om na het
aanvangslied voor te gaan in bemoediging, drempelgebed en kyrië.
Als achtergrond zij vermeld dat de overwegingen van de Pastorale Raad zijn:

Er is onder gemeenteleden meer animo voor kortere en overzichtelijke
activiteiten dan voor grotere en langdurige taken zoals het
ouderlingschap.
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hiervoor goede mogelijkheden in de eredienst.

We hebben momenteel te maken met een slinkend aantal ouderlingen.
Bovendien is niet elke ouderling beschikbaar voor een liturgische taak in
de eredienst.
Binnenkort gaat de Pastorale Raad gemeenteleden benaderen met de vraag of
men zich wil inzetten bij het voorgaan in bemoediging, drempelgebed en
kyrië. Hiervoor zullen als te doen gebruikelijk voorbeeldteksten beschikbaar
zijn. De kandidaten zullen ook ondersteund worden met een
microfoontraining.


13. WEEK VAN GEBED 2019
Ook dit jaar kunt u meedoen met de Week van gebed. Het thema is: “Recht
voor ogen”. Christenen in Indonesië hebben het materiaal voor deze week
voorbereid. Uit ervaring hebben zij gemerkt dat de Bijbel je kijk op recht en
onrecht scherp maakt.
De bijeenkomsten beginnen zijn steeds van 19:00 tot ongeveer 19:45
uur
BIJEENKOMSTEN WEEK VAN GEBED 2019 (19:00 UUR)
Maandag
21 januari 2019 Plantagekerk
Dinsdag
22 januari 2019 Zuiderhof
Woensdag
23 januari 2019 Adventskerk
Donderdag 24 januari 2019 Koningskerk
Vrijdag
25 januari 2019 Jozefkerk
Zaterdag
26 januari 2019 gebedswandeling, start bij de
Jozefkerk
Zondag
27 januari 2019 High Tea High Pray High Praise,
15:30 uur in de Koningskerk
Van harte uitgenodigd! Na afloop van de vieringen en de gebedswandeling is
er alle ruimte om elkaar te ontmoeten en is er koffie en thee.
Voor geïnteresseerden ligt er achterin de kerk een boekje met nadere
informatie.
14. WIJKRAAD VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE ADVENTSKERK
(WvK)
Twee hele trouwe leden, Geert Maarleveld en Ton Kamphuis zijn per 1 januari
afgetreden omdat hun ambtstermijn er meer dan opzat. Geert en Ton
hartelijk bedankt voor jullie enorme inzet!
Onze WvK is daardoor echter aardig onderbezet geraakt. Wij doen dan ook
een dringend beroep op u allen. De WvK is voornamelijk verantwoordelijk
voor het financiële reilen en zijlen van onze wijkgemeente.
De financiële functies zijn op dit moment nog bezet. Vooral de functie van
secretaris zouden wij echter heel graag op korte termijn ingevuld willen zien.
Als u denkt “dat is niks voor mij” kon u wel eens heel erg ongelijk hebben.
Maar ik vertel u er graag over. Jan van der Spek, 06 533 789 65

-715. OPROEP VAN HETVAKANTIEBUREAU!!
Hetvakantiebureau: werkt nauw samen met De Protestantse Kerk in
Nederland. Het organiseert al 50 jaar Vakantie met Aandacht, met een open
protestants-christelijk karakter: iedereen ongeacht religie is welkom. Er zijn
altijd voldoende (gediplomeerde) vrijwilligers/verpleegkundigen aanwezig.
Doelgroepen zijn: van senioren met of zonder zorgbehoefte, tot groepen
met zorgbehoefte.
Kosten: voor wie een beperkt inkomen heeft zijn kortingen beschikbaar,
prijsverlagingen en bijdragen van lokale diaconieën, beroep op het
Vakantiefonds, zijn mogelijk. Eventueel tegemoetkoming via
ziektekostenverzekering.
Verdere info bij anne.feima@kpnplanet.nl of 038 4 656 128/ 06 466 76 396
Zie ook brochures achter in de kerk.
16. KERKBALANS 2019
Vanaf 20 januari start de actie Kerkbalans 2019 onder het motto GEEF VOOR
JE KERK
Een actueel motto in het kader van ons project Heilige Huisjes. Wat is er
mooier om voor je kerk te geven als het ook ten goede komt aan de
Adventskerk. Door de actie Kerkbalans wordt geld opgebracht voor onze
predikanten en kerkelijk werkers, de gebouwen, de erediensten en ook voor
het centrale kerkelijk bureau.
Ook voor de Adventskerk is zoals u zult begrijpen geld nodig. Wij hopen dat u
wilt bijdragen aan het mede voortzetten van het kerkelijk werk van onze
predikanten en kerkelijk werkers. Ook voor de Adventskerk. Geeft voor je
kerk! Uw kerkrentmeesters.

