Zondag 30 september 2018, 09:30 uur
Gezin op zondag
IN GESPREK
Mensen komen binnen…Er staan stoelen rond tafels in de kerkzaal
Er speelt een medley van meester Richardliedjes
Welkom en toelichting
Lied : Goedemorgen welkom allemaal (lied 288)
Aansteken kaars als teken van licht en de aanwezigheid van God
Tijdens het aansteken zingen we : als alles duister is (lied 598) 3x
Niemand luistert, een verhaal van Winnie de Poeh
Een goed gesprek?
Filmpje
Keuzelied
Zingen met de beamer : Dank u wel of is je deur nog op slot
In gesprek met elkaar, speeddate
Filmpje
Lied met de beamer : God kent jou vanaf het begin
Uit de Bijbel : Waar kun je God vinden
Kinderen gaan achterin de kerk gebedsdoosje knutselen
Jongeren geven voorin de kerk een korte impressie van hun Taizéreis
Taizélied, allemaal samen
Mededelingen
Voorbedes
Samen zingen : lied 1006, Onze vader
Collecten, kinderen kunnen meehelpen
1ste rondgang:
Het werk van de diaconie
2de rondgang:
De voortgang van het kerkelijk leven
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Slotlied : Onder boven voor en achter
Zending en zegen

Uitgangscollecte: Stille armoede
We leven in een welvarend land met goede voorzieningen, maar helaas zijn er
altijd mensen die buiten de boot vallen. Door allerlei oorzaken kunnen zij het
hoofd niet boven water houden. De diaconie van onze kerk weet ervan en
staat voor hen klaar. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere
organisaties. Mensen in armoede schamen
zich ervoor en praten er liever niet over. Vandaar: stille armoede. De diaconie
wil hen vooruithelpen met het oog op een nieuw perspectief. Daarbij is alle
mogelijke ondersteuning nodig: in menskracht en in geld. Deze collecte
draagt daaraan bij. Helpt u mee? Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met diaconaal consulent Wim van Ree: consulent@diaconiezwolle.nl
tel. 06-10186422.
Na afloop van de dienst is iedereen welkom in zaal 2 om na te praten,
elkaar te ontmoeten en samen koffie, thee of limonade te drinken. Reacties
op deze dienst: raaderedienst@adventskerk.nl. U kunt ook contact opnemen
met de voorganger.
MEDEDELINGEN Zie ook www.Adventskerk.nl
30-09-18
09:30 uur
Voorganger
Dirk Jan Steenbergen / ds Hans Tissink
Ouderlingen
Bert Letwory / Christa Westerhof
Diaken
Gerard ter Avest
Organist
Nico Aalberts
Koster
Marten Wignand
16.30 uur
GROTE of SINT MICHAËLSKERK
LET OP de Liturg:
ds Mariska van Beusichem: Michaëlsviering met
aanvangstijd huwelijksinzegening
07-10-18
09:30 uur
16:30 uur

Voorganger

ds Hans Tissink: Israëlzondag
medewerking van de Adventscantorij
GROTE of SINT MICHAËLSKERK Michaëlsvesper
Liturgen: Magrieta de Boer en Harry Steenbergen
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Pastorale mededelingen
Zieken
op de website geen namen
1.
Bloemengroet
op de website geen namen

2. 18+gesprekskring begint vanavond
Ben je 18 jaar of ouder en vind je het leuk om met leeftijdgenoten te praten
over wat diepere zaken van het leven? Vragen als: Wat bezielt mij? Wat
verlang ik? Wat geloof ik? En wat betekent godsdienst eigenlijk voor mij? Dan
is de 18+gesprekskring vast iets voor jou. We gaan weer beginnen op
zondagavond 30 september 2018. Van harte welkom om 19.30 uur ten huize
van ds. Hans Tissink, Dantzigstraat 4. Meer info: 038-3374406 of

hanstissink@hetnet.nl
3.

Ontmoetingshuis MODERNE DEVOTIE OP dinsdag 2 oktober 2018
Na een speelse kick-off op 18 september komt het Ontmoetingshuis Moderne
Devotie weer op gebruikelijke wijze bijeen op dinsdagavond 2 oktober 2018
om 18.30 uur in de bovenzaal van studentencafé ‘Het Vliegende Paard’
(Voorstraat 17-19 8011 MK ZWOLLE). We gaan dit seizoen aan het werk met
Boek 4 (over troost) van de Navolging van Christus van Thomas a Kempis. Na
een warme maaltijd zal ds. Iemke Epema ons iets vertellen over het thema
‘Aandachtig luisteren’ (4.1). Daarna gaan we in kleine kring in gesprek over
een woord of spreuk die ons raakt. We sluiten de avond af met een korte
viering. De kosten bedragen 7,50 euro voor maaltijd en koffie/thee. Verdere
info en aanmelding graag via de website:
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Daarin staat ook het verdere
programma voor 2018-2019. Van harte welkom, ook als u/jij nog niet eerder
geweest bent.

4. Gebedsgroep woensdag 3 oktober 2018
We komen als gebedsgroep samen om te bidden voor het wel en wee rond de
gemeente. Tijd : 18.45u-19.45u. Gebedsintentie kunnen in het gebedsschrift
genoteerd worden of gemaild naar willy.dikland@solcon.nl
Iedereen is welkom om mee te bidden.
Groetjes Willy Meijer
5. Heilige Huisjes - het vervolg
Voor de zomer heeft de kerkenraad u geïnformeerd over het project Heilige
Huisjes binnen de PGZ. Als u het niet meer zo goed weet, dan kunt u het op
internet nakijken (zie www.heiligehuisjeszwolle.nl). In het najaar zullen de
plannen stap voor stap concreet worden. De projectleiding hecht eraan dat
iedereen op het zelfde moment dezelfde informatie ontvangt. Daarom is er
een planning gemaakt voor de PGZ als geheel. Op donderdagavond
4 oktober 2018 worden in de Jeruzalemkerk de voorlopige plannen bekend
gemaakt in een bijeenkomst voor alle wijkgemeenten. Op donderdag
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15 november 2018 wordt in de Jeruzalemkerk een gemeenteberaad
gehouden voor alle wijkgemeenten met als doel het kennen en horen over het
definitieve voorstel. De avond op 4 oktober 2018 biedt ook de mogelijkheid
om als gemeente van de Adventskerk in een aparte ruimte te spreken over de
plannen die eerder op de avond bekend worden gemaakt. Zowel de
bijeenkomst op 4 oktober als op 15 november beginnen om 19:30 uur in de
Jeruzalemkerk. De eindtijd is uiterlijk 21:30 uur.
Als u wilt gaan maar vervoer nodig heeft, dan kunt u dat tot en met zondag
30 september aanvragen bij Derk Schipper, telefoonnummer 06 18 39 30 01
of per email aan autodienst-adventskerk@outlook.com .

De kerkenraad roept u op om aanwezig te zijn!
6. Zaterdag 6 oktober Dienstenveiling 18.15u -20.30uur zaal 2 SIO
Inmiddels zijn er al ruim zestig kavels (diensten) binnen die geveild worden!
Vandaag liggen er kavelboekjes voor u klaar, zodat u een overzicht heeft
waar u zoal op kan bieden. Ook kunt de u kavels bekijken op de site
https:/akdv.nl
Vooraf aan de veiling 17.00uur, is er en warme maaltijd georganiseerd door
de diaconie. U kunt zich hiervoor aanmelden via diaconie@adventskerk.nl
Voor de jeugd is er om 15.30uur een Vossenjacht en tijdens de
dienstenveiling is er voor hen een film in zaal 9.
Zondag 7 oktober en zondag 14 oktober zal er na de kerkdienst in zaal 2 een
naveiling zijn! De laatste kansen om te bieden op de resterende kavels.
Heeft u vragen? mail gerust ak.dienstenveiling@gmail.com. De opbrengst is
deels voor de wijkkas en de voedselbank, doet u ook mee?
7. ZWO stand Wereldwinkel 7 oktober 2018
Volgende week zondag, staat de tafel met fairtrade producten weer klaar in
zaal 2. De honing uit Roemenie kunt u ook bij ons kopen. Ook kunt u
postzegels, kaarten, lege cartridges en oude telefoons bij ons inleveren.
We zien u graag bij onze tafel.
De ZWO-commissie.
8. Meld je aan als vrijwilliger voor Kerst Event Zwolle (15 december 2018)
Op 11 oktober om 19.30 uur in de Jeruzalemkerk, Assendorperdijk 134 in
Zwolle. Op deze avond wordt meer verteld over het Kerst Event en welke
vrijwilligers nodig zijn om het Kerst Event tot een succes te maken. Kom
langs en ontdek wat bij jou past (zie ook www.kersteventzwolle.nl)

