Zondag 7 oktober 2018, 9.30 uur, Israëlzondag
Thema: Voor altijd samen gezegend?
m.m.v. de cantorij o.l.v. Johannes Dijkstra
organist: Kees Kuiper
Orgelspel
Oefenen van lied 930
OM TE BEGINNEN
Woord van welkom
Lichtritueel
De ouderling van dienst ontsteekt de twee kaarsen op tafel, die Woord en Wereld symboliseren, met licht van de Paaskaars. Vandaag denken we bij de
tweede kaars aan onze onlosmakelijke verbondenheid met het Bijbelse volk
Israël, het jodendom, onze geestelijke roots en de strijd tegen antisemitisme
en racisme.
Stilte
In de consistorie bidt de ouderling om een zegen over deze dienst.
De gemeente gaat staan onder het voorspel van het aanvangslied.
Aanvangslied

Lied 8a, allen: 1 en 6
orgelkant: 2 en 4, kanselkant: 3 en 5
(De cantorij zal vanaf strofe 4 de (Tallis)canon zingen.)

Bemoediging en groet
Zingen

Lied 195 Klein Gloria

Iedereen gaat weer zitten
Gezongen drempelgebed Lied 295 door de cantorij.
Het eerste refrein zingen we tweemaal. Eerste keer cantorij, tweede keer allen. Daarna alle refreinen met z’n allen.
Woord van vergeving
Tien Woorden gezongen Lied 311, cantorij: 1, 2 en 3, allen: 4 t/m 10
De vrouwen zingen melodie A en de mannen melodie B.
Gebed van de zondag
Zingen

Lied 930 in canon

De kinderen komen naar voren
Moment met de kinderen
Kersvers filmpje over het joodse feest van de Vreugde der Wet (Simchat
Thora) De kinderen gaan daarna met hun licht naar de kindernevendienst.
RONDOM HET WOORD
Schriftlezing Thora Genesis 1: 26-31 en Genesis 2: 21-25 (BGT)
Zingen
Lied 788
Schriftlezing
Nieuwe Testament Marcus 10: 1-16 (NBV)
Zingen
Lied 849, cantorij: 1, allen: 1, 2 en 3
Bijdrage over Israël door Anneke van der Meulen
Zingen
Hine ma tov, in canon

Preek
Koorzang De cantorij zingt het Hebreeuwse lied ‘Eli’.
Dit lied is een onderdeel van de Holocaustdag in Israël (Yom Hashoah). De
eerste woorden (Eli, Eli) zijn de openingswoorden van Psalm 22 (‘God, mijn
God, waarom hebt Gij mij verlaten?’).
Vertaling:
Mijn God, mijn God, ik bid dat nooit ophoudt:
Het zand en de zee, het geritsel van het water,
de bliksem aan de hemel, het gebed van de mens…
Zingen

Lied 839

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
Pastorale en diaconale mededelingen
Wij gedenken (staande)
Zingen
Lied 961
Gebeden
- Dankgebed en voorbeden, afgewisseld met het responsielied 367e
- Stil gebed
- Gezongen Onze Vader: lied 369b

Inzameling van de gaven
1ste rondgang: diaconie
2de rondgang: kerk
De kleine kinderen uit de crèche kunnen worden opgehaald.
De kinderen uit de kindernevendienst komen terug.
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied (staande)
Lied (psalm) 150

Na de handdruk zingen we bij het verlaten van de kerkzaal:

Vertaling: Vrede vrienden, vrede. Tot we elkaar weerzien, vrede. De cantorij zingt in canon.

Uitgangscollecte: KERK EN ISRAËL - HET GESPREK GAAT ALTIJD DOOR
Ieder jaar vieren we in de Protestantse Kerk op de eerste zondag in oktober Israëlzondag. We staan stil bijonze verbondenheid met Israël. Voor veel mensen staat
Israël gelijk aan oorlog en incidenten, een land waar Israëlieten en Palestijnen elkaar het licht in de ogen niet lijken te gunnen. Het is ingewikkeld daarin stelling te
nemen, en misschien is dat ook wel onmogelijk.Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voeltzich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwegeGods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloofis voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook
verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid.
Een dubbele loyaliteit.De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de
kerk met Israël,onder meer doorhet organiseren van ontmoetings- en netwerkdagen en in het magazine Kerk & Israël Onderweg. Voor het komende jaar is het
speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent. Vandaag, Israëlzondag, vragen we uw steun om het werk van Kerk
en Israël mogelijkte maken.
Van harte aanbevolen.

Mededelingen Adventskerk (zie ook www.Adventskerk.nl)
Zondag 7 oktober 2018:
09:30 uur
Voorganger
ds. Hans Tissink
Ouderlingen
Anne Feima / Henk Jan Kamphuis
Diaken
Geert Endeman
Organist
Kees Kuiper
Koster
Bep de Groot
16:30 uur
GROTE of SINT MICHAËLSKERK Genesis gelezen
LET OP
Michaëlsvesper
aanvangsDe grote vloed / leven onder de regenboog
tijd
liturgen
Margrieta de Boer / Harry Steenbergen
Paraleldienst met Petrusgemeinde in Schwerin
zondag 14 oktober 2018
09:30 uur
Voorganger
ds. Nelleke Eygenraam doopdienst
16:30 uur
GROTE of SINT MICHAËLSKERK
Taizéviering
09:30 uur
JEUGD
XL/XXL
Pastorale mededelingen
Zieken
worden niet op de website vermeld
Gedachtenis
word niet op de website vermeld

1.

Bloemen
wordt niet op de website vermeld

2.

ZWO-stand Wereldwinkel
De tafel met fairtrade producten staat deze zondag weer klaar in zaal 2. U
kunt ook postzegels, kaarten, lege cartridges, en oude telefoons bij ons
inleveren. De honing uit Roemenie kunt u ook bij ons kopen.
Graag zien we u bij onze tafel.
De ZWO-commissie.

3.

Project Heilige Huisjes
Afgelopen donderdag 4 oktober werd op de algemene gemeentevergadering
van de gehele PGZ het concept-advies van het Projectteam Heilige Huisjes
gepresenteerd. Als u daarover meer wil weten of vragen heeft, kunt u na de
dienst in zaal 9 met uw vragen terecht.

4.

Noodhulp Sulawesi
Er is een landelijke noodhulpactie gestart voor de slachtoffers van de aardbevingen en tsunami op Sulawesi. De samenwerkende hulporganisaties (Giro555) slaan de handen ineen om hulp te bieden. In eerste instantie wordt er
voor drinkwater, medicijnen en onderdak gezorgd. Kerk in Actie is dit keer coördinator van de noodhulpactie. Vanwege uw betrokkenheid bij Kerk in Actie
vragen we u om óók in actie te komen. Wat kunt u doen? U kunt uw gift of de
collecte-opbrengst overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie, o.v.v. noodhulp Sulawesi.
Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse kerk:
Als één lid lijdt… Sulawesi is getroffen door rampzalige aardbevingen en een
tsunami. Als kerk zijn we al decennia lang betrokken op bewoners en kerken
van Sulawesi. De ramp die hen treft, treft daarom ook ons. Vandaar de oproep om zondag te bidden en te geven voor

5.

Kledinginzameling Roemenië
Zaterdag 13 oktober is er weer een kledinginzameling U kunt kleding brengen
in SIO van 10.00 tot 12.00 uur. Ook huishoud textiel is welkom, geen lingerie
en ondergoed. Alles graag schoon en heel. Mocht u echt geen mogelijkheid
hebben om het te brengen dan even contact opnemen met:
Ruud van Pelt tel.4655649; Derk Schipper tel.4660377

6.

Gezocht: vertegenwoordiger vanuit PG Zwolle voor
stichtingsbestuur Studentenpastoraat
De Stichting Interkerkelijk Studentenpastoraat Hoger Onderwijs Zwolle is een
platform waar vier kerkgemeenschappen en drie hogescholen samenwerken
om pastoraat voor studenten te realiseren in Zwolle. Het stichtingsbestuur is
het coördinerend orgaan voor de strategie en het beleid van het
studentenpastoraat. De functie van bestuurslid (eventueel penningmeester)

vanuit de Protestantse Gemeente Zwolle komt binnenkort beschikbaar.De rol
van het bestuur binnen het studentenpastoraat is dat het strategisch
meedenkt hoe, vanuit missie en visie, de activiteiten van het
studentenpastoraat kunnen floreren.
Onder de naam Re-Link geeft pastor Martin Jans, verbonden aan de PGZ,
vorm aan het studentenpastoraat op Hogeschool Windesheim, ArteZ
Hogeschool voor de Kunsten en de Katholieke PABO in Zwolle.
U kunt via de scriba van de Algemene Kerkenraad, scriba@pknzwolle.nl ,
aangeven dat u belangstelling hebt voor deze functie, of voor vragen of
informatie contact opnemen met het huidige bestuurslid, Martin Vosjan,
06 5325 8078, martinvosjan@hotmail.com.

7.

Heropening Wijkcentrum SIO
Tijdens de voorbije zomer is het horecadeel van Wijkcentrum SIO ingrijpend
verbouwd en gemoderniseerd. Als stichtingsbestuur en personeel zijn we
ingenomen met het resultaat en daarom is er vrijdagmiddag 12 oktober om
16.30 u een officiële heropening met wijkwethouder dhr. M.W.J. van Milligen,
aansluitend vanaf 17.00 u Open Huis met muziek. U bent van harte
uitgenodigd.
Hartelijke groet van Henk Tigelaar

