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Predikanten
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tel.: 038 4525223, e-mail: dominel@hetnet.nl
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Vrije dag: vrijdag.
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Vrije dag: zaterdag.
Kerkelijk werker
Dhr. D.J. (Dirk Jan) Steenbergen, Ravelstraat 20, 8031 DD Zwolle,
tel.: 4662433, e-mail: steenburger@kpnmail.nl
Kerkelijk werker (in deeltijd) voor jeugd- en jongerenwerk.
Kerkenraad
Dhr. A.(Arend) van de Beld (voorzitter), Jellisenkamp 80, 8014 EX,
tel.: 038 4652820, email: a.v.d.beld@filternet.nl
Dhr. P. J.(Peter) Izeboud (scriba): Bastertkamp 17, 8014 EA
tel: 038 4652967, e-mail: scriba@adventskerk.nl
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Bankrekening:
Wijkdiaconie
Bankrekening:

NL02 INGB 0004 7764 58
t.n.v. Wijkkas Adventskerk, Zwolle.
NL30 RABO 0113 9026 38
t.n.v Diakonie Adventskerkgemeente

Protestantse Gemeente Zwolle
Kerkelijk bureau: Molenweg 241, 8012 WG Zwolle
(openingstijden ma t/m vrij 08.30-12.00 uur),
tel. 038 4217596, e-mail: administratie@pknzwolle.nl
Wijkcentrum SIO
Thorbeckelaan 2, 8014 AZ Zwolle, tel.: 4651360, www.siozwolle.nl,
email: info@siozwolle.nl
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WOORD VOORAF
Als kersverse voorzitter van de kerkenraad is één van mijn taken een
‘Woord vooraf’ te schrijven bij het jaarboekje Informare. Nu ben ik nog
niet zo lang lid van de Adventskerkgemeente dat ik van alles op de
hoogte ben, maar ik heb inmiddels wel gemerkt dat er heel wat meer
gebeurt dan alleen maar op zondagmorgen kerkdienst houden. Er zijn
allerlei raden, commissies en groepen actief en sommige gemeenteleden
zijn al heel lang betrokken bij bepaalde activiteiten. Het is mooi dat het
gemeentewerk door een grote groep gemeenteleden gedragen wordt,
zeker in een tijd waarin actief meedoen met de kerk niet zo
vanzelfsprekend is.
Eén van de dingen die in het afgelopen jaar verschillende keren aan de
orde is geweest in onze gemeente is de samenwerking met de
Oosterkerk. Vanuit de Algemene Kerkenraad van de Protestantse
Gemeente Zwolle (PGZ) is een toekomstplan gemaakt voor het totaal
van de Protestantse Gemeente Zwolle. Het rapport daarover heet: ’Een
ontluikend perspectief’. In lijn met dit rapport is afgesproken dat de
Adventskerkgemeente gaat samenwerken met de gemeenschap van de
Oosterkerk. In het afgelopen jaar zijn daarin de eerste stappen
genomen. In deze Informare kunt u dat merken aan het programma van
Vorming en Toerusting, waarin ook activiteiten van de Oosterkerk
worden vermeld. Deze ontwikkeling zal in de komende jaren worden
voortgezet, maar wel met de nodige behoedzaamheid, met voortdurend
een terugkoppeling naar u als gemeente.
Daarnaast is ook een belangrijk punt van aandacht dat we blijven zoeken
naar goede vormen om ook jonge gezinnen en tieners meer te betrekken
bij onze gemeenschap. De oude boodschap van het evangelie in
eigentijdse vormen. Dat is vaak zoeken. Meedenken en suggesties zijn
zeer welkom!
Ik hoop dat alles wat in deze jaargids beschreven wordt, mag dienen tot
opbouw van ons geloof, onze liefde en onze hoop, en dat we van daaruit
als gemeente een licht en een zout voor onze omgeving mogen zijn.
Daar mogen we aan werken en het is goed dat ook biddend te doen.
We hopen op een inspirerend, bemoedigend nieuw seizoen.
Namens de kerkenraad,
Arend van de Beld, voorzitter
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KERKENRAAD
De kerkenraad geeft leiding aan de wijkgemeente Adventskerk. Alle
ambtsdragers (predikanten, ouderlingen en diakenen) maken deel uit
van de kerkenraad. De kerkenraadsvergaderingen worden voorbereid
door het moderamen. De kerkenraad heeft uitvoerende taken
overgedragen aan raden, commissies en werkgroepen. Alle raden,
commissies en werkgroepen volgen het beleid dat is vastgesteld in de
kerkenraad en voeren hun”deelbeleid” uit onder verantwoordelijkheid
van de kerkenraad. Daarnaast adviseren de raden de kerkenraad.
In de Adventskerk zijn de volgende raden actief:
- Raad Eredienst
- Pastorale Raad
- Diaconale Raad
- Jeugdraad
- Wijkraad van kerkrentmeesters
- Raad Vorming en Toerusting
De raden stellen jaarlijks een werkplan op dat wordt afgeleid van het
beleidsplan van de gemeente. De werkplannen tezamen vormen het
jaarplan van de kerkenraad. Jaarlijks vindt evaluatie plaats van de
uitgevoerde activiteiten.
Raad Eredienst
De Raad Eredienst (RE) wordt gevormd door gemeenteleden en één van
de predikanten. De RE adviseert de Kerkenraad over praktische en
organisatorische aspecten rondom de erediensten. De RE is betrokken bij
het ontwikkelen en opstellen van nieuw beleid in relatie tot de
erediensten. Naar de kerkenraad toe heeft zij een adviesfunctie.
Onderwerpen waar de RE zich het afgelopen jaar onder andere mee
bezig heeft gehouden:
- verbinding rondom ontmoeting in en na de Eredienst. Voorbeelden
hiervan zijn; tijdens de koffie het gesprek te openen naar aanleiding
van een woord op het koffiebekertje en het carrouselgesprek met een
drietal vragen, na afloop van de dienst;
- het gezamenlijk voorbereiden van een de Wind in de zeilen dienst;
- de opzet en uitvoering van de rubriek in Kerknieuws “Over liturgie
gesproken”. In deze rubriek worden de verschillende onderdelen van
de liturgie onder de loep genomen en toegelicht;
- evaluatie van (bijzondere) kerkdiensten en ideeën voor verbinding
met de Oosterkerkgemeente;
- gebruik maken van muzikale talenten in de Adventskerk en/of van
koren van elders;
- aandacht voor het nieuwe liedboek. In de rubriek in Kerknieuws “Geef
de pen door” schrijft telkens een gemeentelid over een favoriet lied
uit het nieuwe liedboek.
Heeft u vragen of opmerkingen rondom de Eredienst, laat het weten via
raaderedienst@adventskerk.nl
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Pastorale Raad
De Pastorale Raad (PR) wordt gevormd door alle wijkouderlingen en één
van de predikanten. Naast het verlenen van pastoraat in de wijk en het
adviseren van de kerkenraad inzake pastoraal beleid, nemen ook
vorming, toerusting en onderlinge bemoediging voor de uitvoering van
het pastoraat een belangrijke plaats in. Eén keer per jaar worden de
pastorale medewerkers en contactpersonen uitgenodigd voor een themaavond.
Voorzitter:
vacant
Secretaris:
Yfke Nawijn, tel. 038 3373940,
e-mail: yfkenawijn@kpnmail.nl
Diaconale Raad
De Diaconale Raad (DR) wordt gevormd door de diakenen en één van de
predikanten. Naast de diaconale taken in de eredienst (voorbede,
inzameling gaven, avondmaalsviering) zijn de diakenen gericht op de
bespreking, organisatie en uitvoering van het diaconale werk in de wijk
en het adviseren van de kerkenraad inzake het diaconale beleid. De
werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
(ZWO) en de Diaconale Werkgroep Roemenie (DWR) zijn afgeleide
activiteiten van de Diaconale Raad. Ook de autodienst, het thuis
beluisteren van de kerkdiensten en de bestemming van de wekelijkse
bloemengroet vallen onder de verantwoordelijkheid van de DR. Dat is
ook het geval met de commissie “Duurzaam leven”. Eén diaken behartigt
de samenwerking met Stichting Present. De diaconie organiseert jaarlijks
een aantal activiteiten zoals wandelen met ouderen van de Kievitsbloem,
inzamelingen voor de voedselbank, het samenstellen van
zomerpakketten en het organiseren van een diaconale markt. Een diaken
van de Adventskerk heeft zitting in het college van diakenen van de PGZ
en een diaken neemt deel aan de vergaderingen van het Diaconaal
Platform Zwolle.
Voorzitter:
Anna Oldenkamp, tel. 038 4661645
e-mail: annaoldenkamp@home.nl
Secretaris:
Harm-Jan Kenter, tel. 038 4657605,
e-mail: hjkenter@kpnplanet.nl
Jeugdraad
De Jeugdraad (JR) wordt gevormd door de jongerenwerker, één van de
predikanten en enkele gemeenteleden. We zijn op zoek naar een
jeugdouderling! Van alle geledingen (oppasdienst, kindernevendienst,
XL/XXL, jeugdclubs, 18+groep, Inspiritual Link) zit een afgevaardigde in
de Jeugdraad. Naast het adviseren van de kerkenraad inzake het
jeugdwerk wordt binnen de Jeugdraad veel tijd en aandacht besteed aan
het voorbereiden, bespreken en uitvoeren van allerlei activiteiten voor
kinderen, tieners en jongeren, zoals de oppas- en kindernevendienst, de
jeugdclubs voor kinderen van 6-12 jaar, XL/XXL, de jaarlijkse weekenden
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van de clubs, 12-16 jarigen en 16+ en een aantal diensten waarin jeugd
centraal staat.
Kijk voor meer en actuele informatie in de “Advent-age online”. Deze is
te vinden via de link “Jeugd en Jongeren” op:www.adventskerk.nl
Contactpersoon: Dirk-Jan Steenbergen (jongerenwerker),
tel. 038 4662433, e-mail steenburger@kpnmail.nl
Wijkraad van kerkrentmeesters
De Wijkraad van kerkrentmeesters (WvK) bestaat uit minimaal 2
ouderlingen-kerkrentmeester en enkele kerkrentmeesters die geen
ambtsdrager zijn. De WvK houdt toezicht op de financiële stromen,
adviseert de kerkenraad over financiële zaken, beheert de wijkkas, voert
acties om inkomsten te verwerven en is verantwoordelijk voor de
ledenadministratie.
Voorzitter: vacant
Secretaris
Geert Maarleveld, tel. 038 4650704
email: l.gmaarleveld@home.nl
Raad Vorming en Toerusting
De Raad Vorming en Toerusting (V&T) wordt gevormd door een aantal
kerkenraadsleden onder wie één van de predikanten en enkele andere
gemeenteleden. De Raad V&T stelt elk jaar een activiteitenaanbod samen
op het gebied van vorming en toerusting voor gemeenteleden en legt dit
voor aan de kerkenraad. Met het oog hierop verwerkt de Raad V&T
suggesties vanuit de gemeente, ideeën van cursusleiders en eigen
initiatieven.
De Raad V&T draagt eveneens zorg voor de kleine bibliotheek. Tijdens
het koffiedrinken na de dienst in zaal 2 kan een ieder uit de verrijdbare
kast een boek naar keuze uitzoeken en lenen.
Voorzitter: Christa Westerhof
Secretaris: Mieke van Harten, tel. 038 4651347,
e-mail: raad.vent@adventskerk.nl
Contactgroep Adventskerk-Petrusgemeinde
De Petrusgemeinde Schwerin-Großer Dreesch in de voormalige DDR is al
sinds 1984 partnergemeente van de Adventskerk. Door onderling contact
leven we over en weer met elkaar mee en worden ideeën uitgewisseld.
Samen met de contactgroep van de Petrusgemeinde worden wederzijdse
bezoeken van gemeenteleden georganiseerd. Ook worden er zo mogelijk
gezamenlijke toerustingsweekenden op een locatie halverwege
gehouden. De 2e zondag in oktober is er in beide gemeenten een
paralleldienst. Ook bezoeken gemeenteleden uit beide kerken elkaar over
en weer in het weekend van de paralleldienst. Verder is de contactgroep
bezig om jongeren van de Adventskerk Zwolle en de Petrusgemeinde
vaker met elkaar in contact te brengen. De pastor in Schwerin verleent
hier ook van harte medewerking aan. Als contact groep willen we per
jaar kijken wat verder de mogelijkheden zijn.
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Contactpersoon:

Gea Kramer,
e-mail: geakramer17@outlook.com

Communicatiemiddelen
Kerknieuws
Het blad Kerknieuws is een informatieblad voor en van de
gemeenteleden van de Adventskerk, dat 10 keer per jaar verschijnt.
Kerknieuws verschaft actuele informatie die betrekking heeft op het
gemeenteleven van de Adventskerkgemeente en op activiteiten van de
Protestantse Gemeente Zwolle. In Kerknieuws staat nieuws rondom
erediensten, V&T programma, diaconie, pastoraat, financiën,
overlijdensberichten, geboortes, e.d. Geboortekaartjes en rouwbrieven
hoeven niet naar Kerknieuws gestuurd te worden; berichtgeving aan één
van de predikanten volstaat. Wel kan in Kerknieuws een bedankje voor
gebleken belangstelling worden opgenomen. Kopij voor Kerknieuws
wordt ingeleverd als Word-document op het e-mailadres:
kerknieuwsakzz@gmail.com
De aangeleverde kopij mag maximaal 100 woorden bevatten. De
inleverdata voor het najaar van 2016 zijn telkens op maandag vóór
12:00 uur: 19 september, 17 oktober en 21 november.
Website
Een niet meer weg te denken communicatiemiddel is de website van de
Adventskerk www.adventskerk.nl Op de website vindt u contactgegevens
en actuele informatie over de erediensten, over het V&T programma en
over andere activiteiten die voor gemeenteleden/bezoekers van de
Adventskerk van belang zijn. Ook kan via de website een dienst op
zondag worden beluisterd, zowel live als achteraf. De liturgie van de
betreffende zondag wordt op de website geplaatst, zodat de luisteraar
actief mee kan doen aan de dienst. E-mail: redactie@adventskerk.nl
Informare
De Informare, het jaarboekje dat u voor zich hebt, wordt elk
activiteitenseizoen opnieuw samengesteld met heel veel nuttige
informatie over allerlei aspecten van de gemeente, inclusief de
bijbehorende contactgegevens.
Wekelijkse mededelingen via de liturgie/beamer/flyers
En dan zijn er natuurlijk de wekelijkse mededelingen bij de liturgie, de
beamer-presentatie en flyers voor heel veel actuele informatie. Deze
mededelingen bevatten informatie over de wekelijkse collectedoelen,
pastorale berichten en diverse actuele oproepen met een tijdelijk
karakter. Ze zijn dan ook niet bedoeld om Kerknieuws te vervangen.
Mededelingen bevatten max. 100 woorden. Ze kunnen worden gestuurd
naar liturgie@adventskerk.nl , elke woensdag voor 18:00 uur.
Gaandeweg
Gaandeweg is het full colour magazine voor alle leden van de
Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente
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Zwolle en De Protestantse Gemeente ‘De Hoofdhof’ te Zwolle- Berkum.
Het blad verschijnt 5 keer per jaar. In Gaandeweg is ruimte voor
wijkoverstijgende berichten of aankondigingen en andere kerkelijk
gerelateerde activiteiten. De redactie is te bereiken via
kerkbladgaandeweg@gmail.com of via Het Kerkelijk Bureau (Molenweg
241, 8012 WG Zwolle, tel. 038 4217596)

EREDIENST
Kerkdiensten algemeen ochtenddienst
Elke zondagmorgen om 9:30 uur wordt in de Adventskerk een
ochtenddienst gehouden.
De diensten hebben de volgende cyclus:
 Op de 1e zondag van de maand leidt de predikant de gehele dienst,
zonder dat de ouderling of diaken in de liturgie voorgaat;
 de 2e zondag of de 3e zondag: een dienst met actieve medewerking
van ambtsdragers/andere gemeenteleden. Op deze zondag kan een
sacrament plaatsvinden (Doop of Avondmaal) of de bevestiging van
ambtsdragers;
 de 4e (soms 5e zondag): een bijzondere, zogenaamde Wind in de
Zeilen-dienst, waarin ruimte is voor een andere invulling en
experimentele vormen.
Kerkdiensten algemeen avonddienst
Er vinden geen algemene avonddiensten meer plaats. Zie voor de
avonddiensten bij: Open Deur Diensten.
In de Grote of St. Michaëlskerk (Grote Markt 18) wordt elke zondag voor
de hele stad en andere belangstellenden een Michaëlsviering gehouden
om 16:30 uur, in de maanden juli en augustus een zomervesper om
19:00 uur.
Kerkdiensten met een sacrament of een ritueel
Avondmaalsvieringen
Ongeveer zes keer per jaar wordt er een Avondmaalsviering gehouden.
Ieder die “in de Heer gelooft en Hem van harte liefheeft” is genodigd
voor de Avondmaalsviering. Ook kinderen zijn van harte welkom. In
verband met de hygiëne (verkoudheid, allergie) zijn ook enkele kleine
bekertjes met wijn en druivensap voorhanden.
De Avondmaalsviering kent twee vormen:
de lopende viering, waarin de kerkgangers brood en beker (met wijn
of druivensap) voorin de kerk ontvangen.
een viering in de kring, waarin de kerkgangers samen een kring
vormen om brood en beker te ontvangen.
Kerkgangers die slecht ter been zijn ontvangen brood en beker op hun
zitplaats. Data in 2016-2017: 16 oktober, 22 januari, 12 maart, 13 april,
21 mei, 9 juli
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Doop en belijdenis
De doopzondagen in het seizoen 2016-2017 zijn:
9 oktober, 15 januari , 14 mei 2017, 16 juli en 15 oktober 2017. Ouders
die hun kind willen laten dopen wordt gevraagd dit tijdig te melden bij
één van de predikanten. Naast genoemde doopzondagen biedt ook de
Paasnacht de gelegenheid tot doop. In 2017 op zaterdag 15 april om
22.00 uur. In deze bijzondere viering wordt stil gestaan bij iedereen die
ooit gedoopt is en wordt ook de doop van de kinderen in het afgelopen
jaar herinnerd. Deze bijzondere dienst is daarom ook de gelegenheid bij
uitstek voor het doen van belijdenis. Voorafgaand hieraan is er voor de
geloofsleerlingen belijdeniscatechese. Dit seizoen wordt deze vorm van
catechese aangeboden door de Adventskerk (de Nelleke Eygenraam) en
de Oosterkerk (ds. Iemke Epema) samen. Oriëntatieavond op woensdag
5 oktober 2016, 20.00 u in de Oosterkerk. Zie ook verderop het aanbod
van Vorming & Toerusting.
Tijdens doopdiensten worden alleen foto’s gemaakt door één van de
fotografen van de Adventskerk: Paula Santbulte of André Kruiswijk.
Kinderzegen
In de Adventskerk is sinds december 2012 ruimte ontstaan voor de
kinderzegen. Ouders die dat willen kunnen hun kind(-eren) laten
zegenen in de eredienst. De kinderen kunnen later zelf beslissen of ze
gedoopt willen worden. De kinderzegen is een sober ritueel. We maken
daarbij gebruik van een orde zoals beschreven staat in het Dienstboek
van de PKN (deel 2). Na de presentatie, gebed, lied en motivatie van de
ouders volgt de zegening van de kinderen onder handoplegging. Ook de
ouders ontvangen de zegen. Voorafgaand aan deze dienst vindt een
gesprek plaats met ds. Hans Tissink.
Huisdiensten
Bij ziekte of het naderen van de dood kunnen gemeenteleden verzoeken
om een korte huisdienst. In de huiskamer of een kamer in het ziekenhuis
verzamelen de zieke, familie, predikant, ouderling/contactpersoon en
diaken zich. Samen doen ze een beroep op God. In gebed, zang en
ritueel wordt God aangeroepen om ontferming. Het Dienstboek van de
Protestantse Kerk biedt een variatie aan mogelijkheden. Daaraan is de
ziekenzalving toegevoegd. De zalving met olie verwijst naar de heilige
Geest. Zoals de olie in het lichaam binnendringt, zo wil Gods Geest het
hart van de zieke verlichten en versterken in tijden van zorg en angst.
De zalving is een gebedshandeling waarin God wordt gevraagd om
kracht, aanwezigheid, heil en redding. In de Adventskerk hebben we
hiervoor een eigen boekje gemaakt, in navolging van het Dienstboek van
de Protestantse Kerk, met verschillende mogelijkheden voor een
huisdienst in tijden van ziekte en het naderen van de dood. Wie een
huisdienst wenst, kan contact opnemen met de wijkouderling of
wijkpredikant. Zij vertellen u er graag meer over.
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Laatste zondag van het kerkelijk jaar en de gedachteniswand.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 20 november 2016, worden
de overleden gemeenteleden herdacht. De nabestaanden krijgen een
persoonlijke uitnodiging voor deze dienst. Eind 2011 is een speciale
gedachteniswand in gebruik genomen. Deze gedachteniswand
symboliseert met een Jacobsladder de verbinding tussen het aardse en
het hemelse. De Hebreeuwse letter Beth, die op handen wordt gedragen,
staat centraal in de gedachteniswand. Deze letter lijkt op een open huis
en verwijst naar Bethel= huis van God. Daarom heen zijn steendragers,
waarop de stenen met namen van de overledenen geplaatst kunnen
worden.
Bijzondere kerkdiensten
De Adventskerkgemeente is een gemeente die zich kenmerkt door een
veelheid aan geloofsbelevingen. Daar spelen we op in door het
organiseren van bijzondere kerkdiensten. Diensten met een bijzonder
karakter zijn onder andere de startdienst in september, diensten voor
groot en klein, de jaarlijkse dienst in november voor kerk, school en
gezin, jeugddiensten, themadiensten, Wind-in-de- zeilendiensten en
Open Deur diensten.
Inspiritual Link vieringen
Inspiritual Link vieringen zijn experimentele vieringen die er elke keer
anders uit zien. We organiseren 4 vieringen per jaar, meestal op de
zondagavond om 19:00 uur. ‘Wij’ zijn een groepje creatieve veertigers
en vijftigers die het inspirerend vinden om op deze manier met de Bijbel
en ons geloof om te gaan. Mocht je interesse hebben om een keer mee
te denken of mee te doen. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op
met Dirk Jan (038 4662433, steenburger@kpnmail.nl)
Gezin op Zondag (vieringen)
Het idee achter deze vieringen is dat de kerkdienst een ‘zondagsuitje’
wordt voor het hele gezin. Het zijn creatieve vieringen die wat de
lezingen betreft zoveel mogelijk aansluiten bij de lezingen van de
zondag. We beginnen rond 11:00 uur (na de gewone zondagsdienst) met
de viering maar willen graag samen koffie drinken met de mensen die de
ochtenddienst bezocht hebben. Die koffie is rond 10:30-10:45 klaar. De
frequentie voor dit type viering is nog onduidelijk want dit idee is nog
heel pril. We streven naar een keer of 6 per jaar in het eerste seizoen.
Wil je meedenken of heb je vragen neem dan contact op met Dirk Jan
(038 4662433, steenburger@kpnmail.nl)
Wind-in-de-zeilen-diensten
Met zogeheten Wind-in-de-zeilen-diensten wil de Adventskerk de
veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking brengen. Deze diensten
worden voorbereid door een predikant samen met gemeenteleden. Deze
gezamenlijke voorbereiding draagt bij aan een veelkleurige invulling van
de dienst en versterkt de onderlinge contacten. Het kan inspirerend zijn
om over de inhoud en de vorm van een kerkdienst mee te denken! Deze
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diensten onderscheiden zich van andere diensten door het specifieke
karakter of thema en één of meerdere liturgische elementen die
verrassend, bezielend en/of verdiepend kunnen zijn. De diensten vinden
meestal plaats op de laatste zondag van de maand. Gemeenteleden
worden uitgenodigd om mee te doen met de voorbereiding van deze
dienst.
Contactpersonen: Tonie Kerssies, tel.: 038 4605050,
e-mail: kerssies-luten@hetnet.nl
Anneke van der Meulen, tel.: 038 4652579,
e-mail: an.vandermeulen@planet.nl
Taizévieringen
Taizé is een oecumenische broedergemeenschap in Frankrijk, waar
wekelijks duizenden (vooral) jongeren samenkomen om naar
gemeenschap met God te zoeken. In de bijzondere vieringen die daar
gehouden worden staan stilte, rust, beleven en zingen centraal. Een
Bijbellezing staat centraal en er is geen preek. Tot 1 januari 2013
werden er Taizévieringen in de Adventskerk gehouden. Nu worden de
diensten Zwolle breed georganiseerd. Ze vinden vijf keer per jaar plaats
op de eerste zondag van de maand in de Grote of Michaëlskerk.
Aanvang: 16:30 uur.
Contactpersoon: Anja Oosterveld tel. 038 4651244
Website: www.grotekerkzwolle.nl
e-mail:taizezwolle@hotmail.com
Open Deur diensten
Opendeurdiensten zijn bedoeld voor iedereen, ook met name voor hen
die niet (meer zo vaak) gewend zijn om naar de kerk te gaan. De
diensten zijn anders dan anders. Ze verlopen niet altijd volgens de
bekende patronen. Er zijn soms voorgangers “van buitenaf” en er is
telkens andere muziek en zang.
Het is eenvoudig om de diensten te volgen en te begrijpen. We willen
graag dat iedereen zich welkom voelt en zetten daarom de deuren open.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en wat na te praten
met een kopje koffie.
Meer informatie over deze diensten vindt u op de liturgie, in Kerknieuws,
op flyers in de kerkzaal, in Gaandeweg, in de lokale dagbladen en
vanzelfsprekend op de verschillende websites.
Dit seizoen zullen er 6 Opendeurdiensten worden gehouden op
zondagavonden, aanvang 19:00 uur. Noteert u de data?
2016: 18 september, 30 oktober, 11 december,
2017: 22 januari, 5 maart en 2 april.
Wilt u mee werken aan de voorbereiding van één of meer van deze
diensten of alleen tijdens de dienst (bijv. koffie schenken)? Bel of mail
ons dan. Bent u een enthousiaste bezoeker van de Opendeurdiensten,
neemt u eens iemand mee!
Contactpersoon: Gertjan van Driel, tel. 038 4662849,
e-mail: opendeurdiensten@gmail.com
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RONDOM DE EREDIENST
Oppasdienst
Tijdens de erediensten op zondagochtend bestaat de mogelijkheid
kinderen van 0-4 jaar naar de oppasdienst te brengen, zodat ouders
rustig de dienst kunnen bijwonen. De kinderen worden voorafgaand aan
de dienst naar de oppas gebracht. De ouders kunnen de kinderen weer
ophalen wanneer de oudere kinderen uit de kindernevendienst terug
komen in de kerkzaal. Zodoende kunnen alle kinderen de zegen
meekrijgen. Contactpersoon: Barbara van de Geer: 0610469742,
barbaravandegeer@hotmail.com
Kindernevendienst
Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool is er tijdens de
diensten op zondagochtend gelegenheid om naar de kindernevendienst
te gaan. De kinderen maken het begin en het eind van de kerkdienst in
de kerkzaal mee. Tijdens de kinderneven-dienst zijn zij in hun eigen
ruimte, waar het Bijbelverhaal op een toegankelijke manier wordt verteld
en verwerkt. Contactpersoon: Monique Bruins Slot, 038 -4661658,
moniquebruinsslot@online.nl
XL en XXL
Speciaal voor jongeren vanaf 12 jaar is er XL/XXL. Zit je op het
voortgezet onderwijs dan ben je van harte welkom.
XL/XXL speelt zich af tijdens de kerkdienst en is er elke week.
We gaan een aantal keren samen op pad. Daarnaast werken we met
dvd, spelwerkvormen en van alles en nog wat om er leuke uren van te
maken die toch ook nog ergens over gaan! Ook zal er gelegenheid zijn
om leeftijdsgenoten te ontmoeten buiten de XL om. Zo af en toe zullen
we, afhankelijk van het onderwerp, de groep splitsen in XL en XXL. Een
paar keer per jaar organiseren we een grote activiteit op de zondag.
Meer weten of aanmelden?
Dirk Jan Steenbergen, 038 4662433, steenburger@kpnmail.nl
Wat?
Gezellige ochtenden met inhoud
Waar?
In onze jongerenruimte @9
Wanneer? Elke zondagochtend. Tijdens Wind in de Zeilendiensten
gaan we gezamenlijk naar de kerkdienst.
Kerkdiensten thuis beluisteren
Voor wie het niet mogelijk is de kerkdiensten te bezoeken en thuis een
PC met snelle internetverbinding heeft, kan de diensten op die wijze
beluisteren, gelijktijdig met de dienst of later: www.adventskerk.nl
Klik op: Kerkdiensten (links op de homepagina en dan tweede item
van boven) vervolgens komt u op de site “Dienst beluisteren”,
waarna u een link kunt aanklikken.
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Organisten
Een organist heeft de belangrijke en mooie taak om de gemeentezang
tijdens kerkdiensten te begeleiden. Dat is ook het geval tijdens rouw- en
trouwdiensten.
Als Adventskerkgemeente zijn we blij momenteel te beschikken over 3
gedreven en bekwame organisten die volgens een jaarlijks op te stellen
rooster de kerkdiensten ( ochtenddiensten, vespers, open-deurdiensten)
begeleiden. Het zijn Kees Kuiper, Jeroen van der Scheer en Engbert
Koersen. Incidenteel wordt een beroep gedaan op andere beschikbare
organisten.
Contactpersoon: Gerrit Oosterveld, telefoon 038 4651244
e-mail: gj.oosterveld54@gmail.com
Cantorij
De Adventskerkcantorij heeft als doel de ondersteuning van de
gemeentezang en het meewerken aan verrijking en vernieuwing van de
liturgie. De cantorij repeteert op maandagavond van 19.30-21.30 uur en
kan nog bassen gebruiken. De andere stemgroepen zijn redelijk op
sterkte. De cantorij staat onder leiding van Johannes Dijkstra.
Belangstellenden kunnen zich bij het bestuur aanmelden.
De cantorij zal het komende seizoen in de volgende diensten van zich
laten horen:
zondag 11 september (startzondag), zondag 9 oktober, zondag 20
november (Eeuwigheidszondag), zondag 25 december (Kerst),
zondag 29 januari (WIDZ), donderdag 13 april (Witte Donderdag),
zaterdag 15 april (Paaswake), zondag 4 juni (Pinksteren)
Contactpersoon: Tonie Kerssies, tel.: 038 4605050,
e-mail: kerssies-luten@hetnet.nl
Kinderkoor ‘Adventuriers’
Het kinderkoor ‘Adventuriers’ van de Adventskerk is een projectkoor voor
kinderen in de basisschoolleeftijd en staat onderleiding van Anna
Grooters. Het kinderkoor zingt een aantal keer per jaar in een dienst of
bij een bijzondere gelegenheid. De repetities zijn op de vrijdagavond van
19.00 tot 20.00 uur in de kerkzaal van de Adventskerk. Zit je in groep 3
t/m 8 en houd je van zingen? Zing dan mee!
Contactpersoon: Anna Grooters, tel.: 038 4607178 / 06 16576293
e-mail: anna.grooters@gmail.com
Verbeeldingsgroep
Op verzoek van de predikanten werkt onze groep regelmatig mee aan de
Eredienst door het ‘verbeelden’ van een Bijbeltekst of een thema.
Wij bereiden de verbeelding met elkaar voor door te brainstormen over
de inhoud van de Bijbeltekst of het thema. Een dergelijke avond werkt
inspirerend en leidt altijd tot een mooi resultaat.
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Uit de reacties na een dienst blijkt dat ‘verbeelding’ een zinvolle
toevoeging is. Daarnaast vinden wij het leuk om te doen. Onze groep
bestaat op dit moment uit 9 enthousiaste leden.
Vind je het leuk om ook eens te ‘verbeelden’, meld je dan bij mij aan en
kom een keer kijken of meedoen.
Contactpersoon: Eduard Metselaar, telefoon: 038 4651745
e-mail: eduardmetselaar@ziggo.nl
Beamerwerkgroep
Met de beamer worden de liederen op het projectiescherm vertoond.
Vaak worden er ook afbeeldingen of foto's gepresenteerd om de
eredienst te ondersteunen. Bepaalde diensten worden met videocamera
opgenomen. Informatie voor de mededelingen op de beamer kunt u
mailen naar beamer@adventskerk.nl.
Het team dat de beamer-presentaties verzorgt, staat altijd open voor
nieuw bloed en voor frisse ideeën. Lijkt het u of jou leuk om een bijdrage
te leveren? Bijvoorbeeld op zondag of doordeweeks de beamer of de
camera bedienen, of bij toerbeurt eens per maand de presentaties
voorbereiden, of zo nu en dan DVD's branden of kopiëren?
Contactpersoon: Hartmut Hanke, tel: 038 879 54 75

e-mail: hartmuthanke@online.nl
Bloemengroep
Elke zondag zorgt de bloemengroep voor een boeket bloemen op de
Avondmaalstafel. Bij sommige gelegenheden wordt er een symbolische
schikking gemaakt. Vooral in de Advents- en Veertigdagentijd wordt hier
veel aandacht aan besteed. Wij proberen hierbij het thema van "Kind op
Zondag", samen met de Kindernevendienst te volgen.
De bloemengroep is verantwoordelijk voor het kopen, schikken en
neerzetten in de kerk. De kosten worden betaald door het
verjaardagsfonds. Aan het eind van de kerkdienst wordt dit boeket als
groet vanuit de gemeente naar een ziek gemeentelid gebracht of naar
iemand die gesterkt moet worden.
Namens de diaconie regelt Wim de Groot (tel. 038 4659719 e-mail:
wimdegroot.zz@gmail.com) de bestemming en bezorging van de
bloemengroet.
Contactpersoon: Lamberta Spijkerboer, tel. 038 4651069,
e-mail: lamberta@tele2.nl
Ontmoeting na de kerkdienst
Na de morgendiensten is er gelegenheid om samen koffie, thee of
limonade te drinken. Een goed moment om elkaar te ontmoeten en
nader kennis met elkaar te maken. Het koffie drinken gebeurt in zaal 2,
waar vrijwilligers alles verzorgen. Als u hieraan mee wilt helpen kunt u
zich aanmelden bij uw contactpersoon dan wel wijkouderling. Om de
kosten te dekken wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.
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Kosters
Zonder koster geen kerkdienst. De koster is de stille en onmisbare kracht
op de achtergrond. Er zijn zeven vrijwillige kosters.
Contactpersoon: Bep de Groot, tel. 038 4654228,
e-mail: bep_christa@hetnet.nl
(let op underscore tussen bep en christa)
Autodienst
Gemeenteleden die niet bij machte zijn zelfstandig naar de diensten in de
Adventskerk te komen, kunnen een beroep doen op de autodienst. Een
seintje naar Kees Vreugdenhil en hij probeert een oplossing te regelen.
Hiervoor zijn natuurlijk wel chauffeurs nodig. Zij worden in overleg
ingeroosterd (in de praktijk ongeveer eens per maand).
Contactpersoon:
C.B. (Kees) Vreugdenhil, tel.: 038 4527941
e-mail: cbvreu@yahoo.com
Vieringen in de IJsselbolder
Iedere maand is er in de IJsselbolder een zondagsviering. Meestal op de
eerste zondag van de maand (exacte datum wordt aangegeven op
www.adventskerk.nl). Deze vieringen zijn voor iedereen die thuis of bij
Frion woont met een verstandelijke beperking. De vieringen worden
voorbereid door vrijwilligers vanuit de 4 kerken in Zwolle Zuid. Doel:
samen zingen, luisteren en muziek maken.
Ook vieren we altijd het Kerstfeest samen. Iedereen is welkom om deze
diensten te bezoeken of om te helpen. We beginnen om 10.30 uur.
Contactpersoon:
Ria Schipper, tel. 038 4660377,
e-mail: ria_schipper@hotmail.com
(let op underscore tussen ria en schipper)

PASTORAAT
Pastorale secties
De wijkgemeente Adventskerk is opgedeeld in secties. Elke sectie heeft
een pastoraal team met de wijkouderling, bezoekmedewerkers,
contactpersonen, medewerkers van het verjaardags-fonds, de
sectiecoördinator en de aan de sectie gekoppelde diaken en predikant. In
het pastoraal team wordt de pastorale zorg gecoördineerd en afgestemd.
Er zijn diverse vacatures. Interesse? Neem contact op met de scriba van
de kerkenraad.
De Kievitsbloem
In Zwolle-Zuid bevindt zich woonzorgcentrum De Kievitsbloem
(Patriottenlaan 3), onderdeel van zorgcombinatie Driezorg. Voor geheel
Driezorg is ds. Jelle Vonk geestelijk verzorger. Vanuit de Adventskerk is
mw. Jeanne Verhoeff ouderling in De Kievitsbloem. Zij wordt in haar taak
bijgestaan door andere vrijwillig(st)ers. Elke derde vrijdag in de maand is
er ‘s middags om 15:00 uur in de Willemszaal een oecumenische
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kerkdienst. Vier keer per jaar gaat één van de Adventskerkpredikanten
voor, waarvan eenmaal in een Avondmaalsviering. Op de eerste vrijdag
van maart wordt in de Kievitsbloem de viering van Wereldgebedsdag
gehouden.
Zandhove
Eveneens in Zwolle-Zuid staan verpleeg- en reactiveringscentrum
Zandhove, de Oude Mars en hospice Lotus, onderdeel van zorgspectrum
Het Zand. De geestelijk verzorgers zijn in dienst van de instelling. Vanuit
de Adventskerk zijn er een ouderling en een bezoekmedewerker voor het
pastoraat. Verschillende gemeenteleden van de Adventskerk doen allerlei
vrijwilligerstaken. Elke dinsdag van 10:30-11:15 uur is er een
zangviering in dagcafé 'De Maan' voor de afdelingen psychogeriatrie.
Eens per twee weken is er op woensdag-middag van 15:30-16:15 uur
een viering in de stilteruimte voor de afdelingen somatiek. Beide
Adventskerkpredikanten gaan in de vieringen voor.
Gebedsgroep
De praktische uitvoering van gemeente zijn komt mede tot stand door
gebed. Gebed gaat aan alles vooraf, het is onzichtbaar, maar wel
belangrijk. De Adventskerk heeft een gebedsgroep om daar vorm aan te
geven. Iedere 1e woensdag van de maand wordt er gebeden voor de
verschillende activiteiten en zieken van de Adventskerk. Ik nodig u uit
daar aan deel te nemen. Iedere 1e woensdag van de maand 18:45 –
19:45 uur in de consistorie.
Contactpersoon:: Willy Meijer, tel. 038 4606710
e-mail: willy.dikland@solcon.nl.
Geboorte
Van een blijde gebeurtenis als de geboorte van een kind stelt u graag
velen op de hoogte. Stuur daarom een geboortekaartje aan uw
wijkpredikant, ouderling of contactpersoon. Stel ook het kerkelijk bureau
op de hoogte: Molenweg 241, 8012 WG Zwolle,
e-mail: administratie@pknzwolle.nl
Overlijden
Voor ieder zie zich goed wil voorbereiden op het naderende overlijden
van zichzelf of van een dierbare én voor nabestaanden die met een
overlijden te maken krijgen, hebben we als Adventskerk in het voorjaar
van 2014 een brochure uitgegeven 'Het laatste afscheid' met veel
praktische informatie. Dit boekje is verkrijgbaar bij de predikanten.
Indien u bij de begrafenis of crematie van een dierbare betrokkenheid
van de Adventskerk verlangt, neem dan tijdig contact op met de
(wijk)predikant.
Huwelijk
Neem voor het afspreken van een trouwdienst in de kerk eerst contact
op met de predikant van uw voorkeur. Een kerkelijke
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huwelijksbevestiging dient altijd persoonlijk aangevraagd te worden bij
het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle,
(gegevens op bladzijde 2 van dit boekje).
Ziekte/ziekenhuisopname/bezoek
Neem in dit geval contact op met uw contactpersoon, wijkouderling of
wijkpredikant. Ook als er andere redenen zijn waarom u pastoraal
bezoek zou willen, voor u zelf of een ander, kunt u dit bij één van hen
aangeven.
Jubilea
De kerk leeft graag met u mee. Uw contactpersoon, wijkpredikant of
ouderling is echter niet automatisch op de hoogte van data van
huwelijksjubilea of andere heuglijke feiten. Verwacht u (één van) hen bij
een bijzondere gebeurtenis? Stuur een uitnodiging!
Wijzigingen doorgeven
Allerlei gegevens m.b.t. wijziging van de gezinssamenstelling,
verhuizing, naamswijziging e.d. dient ieder gemeentelid zelf door te
geven aan het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle:
(gegevens op bladzijde 2 van dit boekje).
Studeren en toch mee blijven doen in de Adventskerk
Als je verhuist naar een andere plaats om daar te gaan studeren word je
automatisch overgeschreven naar een kerk daar. Je kunt ook
ingeschreven blijven bij de Adventskerk. Dat moet je dan zelf doorgeven
aan het Kerkelijk Bureau (gegevens op bladzijde 2 van dit boekje).

DIACONAAT
Collectedoelen
In alle erediensten van de Protestantse Gemeente Zwolle wordt drie keer
gecollecteerd. Elke zondag is de eerste collecte bestemd voor de diaconie
en de tweede voor de voortgang van het kerkelijk leven. De derde
collecte is de doelcollecte. De bestemming hiervan verschilt per zondag
en wordt wekelijks toegelicht.
Werkgroep ZWO
ZWO is een afkorting en staat voor:
Zending: delen van geloof.
Werelddiaconaat: recht doen aan mensen.
Ontwikkelingssamenwerking: duurzaamheid en rechtvaardigheid.
De PKN (Protestantse Kerk in Nederland) heeft haar activiteiten op deze
gebieden gebundeld in Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl).
Ons doel is om gemeenteleden te helpen haar missionaire en diaconale
roeping wereldwijd gestalte te geven. Dit doen wij door gemeenteleden
via concrete projecten de mogelijkheid te bieden mee te leven, financiële
steun te geven en solidair te zijn. Wij kiezen hierbij voor projecten van
Kerk in Actie. Via acties als bijv. de Paarse bussen in de 40dagentijd en
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Adventstijd vragen we aandacht voor een project dat we daarvoor
hebben uitgekozen. De ZWO-commissie heeft zich namens de
Adventskerkgemeente voor drie jaar (2016-2019) verbonden aan een
project in Myanmar: bescherming van staatloze kinderen op de grens
van Thailand. Voor meer informatie zie website Adventskerk (ZWO
commissie).
Contactpersoon: Gebca Velema, tel. 038 7851267
e-mail: gvelema@tiscali.nl
Werkgroep Duurzaam leven
In 2013 is deze werkgroep opgericht vanuit de ZWO. De werkgroep stelt
zich ten doel om gemeenteleden bewust te maken van de noodzaak
duurzaam om te gaan met de schepping. De werkgroep bestaat
momenteel uit maar drie leden, nieuwe leden zijn van harte welkom.
De Adventskerk mag sinds kort het predicaat “Groene Kerk” dragen. Er
zijn in Nederland intussen al een kleine 100 “Groene Kerken”. Sinds kort
is er ook een provinciale werkgroep “Groene kerken, Overijssel” druk aan
het werk. Het doel daarvan is zo veel mogelijk kerken, katholiek,
protestant, e.a., maar ook moskeeën met elkaar in contact te brengen.
De Adventskerk is in deze werkgroep vertegenwoordigd. Er wordt zal
eenmaal per jaar een provinciale kerkendag worden gehouden, in
navolging van de jaarlijkse landelijke kerkendag in Nieuwegein. Op deze
provinciale dag ontmoeten de deelnemers van alle kerken, enz. elkaar en
kunnen zo van elkaar leren en ideeën uitwisselen.
Contactpersoon: Johan Deurloo, tel. 038 4601238
email: deurlooj@xs4all.nl
Informatie:
website www.adventskerk.nl onder “Werkgroep
Duurzaam Leven”
Diaconale Werkgroep Roemenië
Sinds 1990 zijn er vriendschappelijke betrekkingen met de
Reformatorische kerk in het dorp Györgyfalva. De DWR wil daar waar
mogelijk activiteiten in het dorp ondersteunen. Voor het jaar 2016 is er
een beroep op ons gedaan om financieel bij te dragen in de renovatie
van de school. In het dorp is een groep jonge mensen verenigd in de
Hegy groep. Met hen werkt de DWR veel samen. Vanuit die groep kwam
de vraag of er contacten gelegd kan worden met jonge gezinnen in
Zwolle. We gaan kijken hoe we aan deze vraag tegemoet kunnen komen.
Regelmatig gaan er mensen uit de Adventskerk naar Györgyfalva. Elk
jaar is er een bijbelvakantieweek voor jongeren uit het dorp en een
kamp voor weeskinderen uit de omgeving. Deze activiteiten krijgen ook
een bijdrage van de DWR. Naast de contacten met het dorp steunt de
DWR financieel ook de opleiding van jonge predikanten. Via de Juhaszstichting ondersteunen we de stichting EXIT, die Bijbelse dagboeken en
theologische basisboeken vertaalt ten behoeve van Hongaarstalige
studenten en kerken. Twee keer per jaar organiseren we een
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kledinginzameling. De kleding wordt in Györgyfalva verkocht en met de
opbrengst worden projecten in het dorp ondersteund.
Achtergronden, geschiedenis en ontwikkelingen in Györgyfalva zijn
beschreven door predikant Antal Jozsef in een Nederlandstalig boekje.
Dit boekje staat in een bakje aan de zijmuur van de Adventskerk en kunt
u gratis meenemen.
De DWR is geheel afhankelijk van giften. Wilt u ons steunen?
Contactpersonen: Marjan Metselaar (voorzitter), tel. 038 4651745
Derk Schipper (secretaris), tel. 038 4660377
Ruud van Pelt (penningmeester), tel. 06 10395811
Informatie:
e-mail: dwr-adventskerk@outlook.com
website www.adventskerk.nl /Roemenië
Bankrekening:
NL55 RABO 0377 330 132 t.n.v. DWR Zwolle.
Werkcafé
Gemiddeld 4x per jaar wordt er onder verantwoordelijkheid van de
diaconale raad een werkcafé georganiseerd. Gemeenteleden die werk
zoeken, een netwerk hebben, of die zich op een andere manier
betrokken voelen bij de materie zijn welkom. Het werkcafé kent een
vertrouwelijk karakter. In het werkcafé kunnen deelnemers vrijuit met
elkaar spreken over hun situatie. Er is ruimte voor alle emoties die in dat
proces voorbij komen. Ook geven deelnemers elkaar tips, en
bemoedigen ze elkaar. Voorts kunnen er thema avonden georganiseerd
worden en/of sprekers uitgenodigd worden. Het werkcafé wordt
aangestuurd door enkele betrokken gemeenteleden, die ook de
voorbereiding verzorgen.
Contactpersoon:
Wim de Groot, telefoon 038 4659719
e-mail: werkcafe@adventskerk.nl
Financiële problemen
Wie vraag je hulp als je de eindjes niet meer aan elkaar kunt knopen? Je
wilt er ook niet mee te koop lopen. En eigenlijk moet je jezelf toch
kunnen redden? Zit u in zo’n situatie of kent u iemand die het moeilijk
heeft, meld het alstublieft. Bij de penningmeester van de diakonie:
Gerard ter Avest, avest119@planet.nl
Of bij de diaconaal consulent voor Zwolle op het Kerkelijk bureau aan de
Molenweg 241, Wim van Ree, consulent@diaconiezwolle.nl . Wim van
Ree is ook telefonisch bereikbaar op: 038 4217596. Of samen met een
schuldhulpmaatje kijken wat er kan, voordat het uit de hand loopt. Deze
is te vinden onder: www.voorelkaarzwolle.com.
Samen kijken we wat er mogelijk/nodig is
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JEUGDWERK
Jeugdclubs
Voor kinderen uit groep 3 t/m 8 in zaal 9 van SIO. Zit je op de
basisschool en vind je het leuk om eens per twee weken een uur met
leeftijdsgenoten bij elkaar te komen om gezellig te knutselen en/of
spelletjes te doen, dan ben je welkom bij de jeugdclubs van de
Adventskerk. De jeugdclubs zijn bedoeld voor kinderen van groep 3 tot
en met 8. In totaal zijn er twee clubs:
 groep 3/4/5 (tweewekelijks op maandag van 18:15 – 19:30 uur)
 groep 6/7/8 (tweewekelijks op maandag van 18:15 – 19:30 uur)
Zie verder: www.advent-age.nl
Ook voor de jaarlijkse disco, de paasactiviteit en het afsluitende
clubkamp.
XL en XXL
Aan leerlingen van het voortgezet onderwijs wordt catechese gegeven op
zondagmorgen in de vorm van XL en XXL. Elke week op zondag om 9:30
uur in de jeugdruimte (zaal 9).
18 +gesprekskring
Ben jij tussen de 18 en 26 jaar en vind je het leuk om met andere
jongeren te praten over wat jou ten diepste raakt? Dan is de
18+gesprekskring iets voor jou. We maken gebruik van verschillende
werkvormen zoals DVD-kijken, tekenen, kaartspel, Bijbelverhalen
uitbeelden, etc.
Datum:
Zondag 2 oktober 2016
Tijd:
1 keer in de 5 à 6 weken op een zondagavond van
19:30 uur tot 21:30 uur.
Plaats:
zaal 2 van wijkcentrum SIO
Leiding:
ds. Hans Tissink
Opgave:
ds. Hans Tissink, 038 3374406, e-mail
hanstissink@hetnet.nl
Belijdenis doen?
Zou je graag belijdenis willen doen of weet je dat nog niet zeker, maar
wil je daar wel eens met anderen over praten? Wat is voor jou belangrijk
in je geloof, in je leven? Wat uit de geloofstraditie kun je be-amen en
wat niet? Een kring als een ontdekkingstocht. Ds. Iemke
Epema (Oosterkerk) en ds. Nelleke Eygenraam (Adventskerk) zullen
samen deze gespreksgroep begeleiden. Introductieavond op woensdag 5
oktober om 20:00 uur in de Oosterkerk. Neem voor aanmelding of
informatie contact op met ds. Nelleke Eygenraam: dominel@hetnet.nl.
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FINANCIËN EN BEHEER
Kerkbalans
Uit de algemene financiële middelen van de Protestantse Gemeente
Zwolle (PGZ) worden de predikanten en het onderhoud van de Zwolse
kerken betaald evenals de gezamenlijke administratie op het kerkelijk
bureau. In de maand januari wordt daarom de actie Kerkbalans
georganiseerd, waarbij aan alle gemeenteleden ouder dan 21 jaar een
financiële bijdrage wordt gevraagd om het kerkelijk leven in de PGZ
mogelijk te maken. Voor de Adventskerk in de huidige omvang (twee
predikanten, een parttime-jeugdwerker en de huur van de zalen in SIO)
is per jaar ca. €350.000,- nodig.
Wijkkas
De wijkkas is voor specifieke Adventskerk gerelateerde activiteiten die
niet vanuit de centrale kas worden vergoed. Voorbeelden hiervan zijn
jeugdwerk, (kinder)koor, kaarsen, Open Deur diensten, Wind in de
zeilendiensten, papier en drukwerk, koffie/thee bij vergaderingen en na
afloop van de kerkdienst en diverse wijkgerelateerde uitgaven. Per jaar
is ca. €15.000,- nodig. Naast een aantal doelcollecten zijn we voor de
inkomsten afhankelijk van giften en acties. Daartoe organiseren we
bijvoorbeeld de wijnactie, een boeldag of de
dienstenveiling. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer:
NL02 INGB 0004 7764 58 t.n.v. Wijkkas Adventskerk, Zwolle.
Verjaardagsfonds
Het verjaardagsfonds is bedoeld voor uitgaven in de sfeer van lief en
leed. Gemeenteleden van de Adventskerk worden jaarlijks benaderd voor
een financiële bijdrage aan het Verjaardagsfonds.
De bijdragen worden als volgt besteed:
 Gemeenteleden van 20 jaar en ouder ontvangen met hun
verjaardag een felicitatiekaart.
 Bij geboorte van een baby wordt een felicitatie en een attentie
aangeboden aan de ouders.
 Bij huwelijksjubilea ontvangen bruidsparen eveneens een
felicitatie en een attentie.
 Gemeenteleden van 75 jaar en ouder ontvangen met hun
verjaardag behalve de felicitatie een bloemetje o.i.d.
 Verder ontvangen 75-plussers met Kerst een kerstgroet en een
kleine attentie.
 Een groot deel van de kosten voor het jaarlijkse uitstapje van
gemeenteleden van 75 jaar en ouder wordt uit het
Verjaardagsfonds betaald.
 Ook de wekelijkse bloemen op het liturgisch centrum, die na de
kerkdiensten als groet vanuit de gemeente naar een zieke
worden gebracht, worden uit dit fonds betaald.
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U kunt een gift voor het verjaardagsfonds overmaken op
rekeningnummer: NL 63 RABO 0387-344365.
Informatie: Gré Boertjes-Trenning,
Wibergstraat 3, 8017 GB Zwolle, tel: 038 4650260,
email: greboertjes@gmail.com
Collectemunten
Hebt u ook zo'n chronisch gebrek aan contant geld in deze tijd van
pinnen? Collectemunten, ook wel collectepenningen genoemd, kunnen
uitkomst bieden. U kunt er net zoveel van kopen als u wilt. Ze zijn er in
de volgende waarden: € 0,20 (geel), € 0,50 (grijs), € 1,00 (rood), € 2,00
(groen), € 5,00 (wit), € 10,00 (goud). De hogere waarden kunt u ook
per stuk kopen.
U kunt ze gebruiken bij de collecte in alle diensten van de Protestantse
Gemeente Zwolle. Naast dit praktische voordeel kan het kopen van de
munten ook nog een belastingvoordeel opleveren.
Ze zijn als gift aftrekbaar! Collectemunten zijn verkrijgbaar:
 op iedere 1e maandag van de maand van 19:00-20:00 uur in
wijkcentrum SIO. En verder bij:
 W.A. Stomp-de Koning, Rendierveld 41, tel. 038 4653663.
Bij dit adres kunt u zo een keer langs gaan. U kunt natuurlijk ook
van tevoren even bellen, als u niet de kans wil lopen voor een dichte
deur te staan.
Tijdens de openingstijden kunt u ook terecht bij het Kerkelijk bureau van
de Protestantse Gemeente Zwolle, Molenweg 241.
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VORMING EN TOERUSTING
Voorwoord bij het programma-aanbod 2016-2017
De Raad V&T van de Adventskerkgemeente heeft weer een uitgebreid en
divers programma kunnen opstellen. Het seizoensoverzicht vindt u op de
volgende pagina’s. Het programma is gesorteerd op startdatum.
Graag wijzen we u op enkele bijzonderheden: het hele aanbod is ontstaan in
samenspraak met de Oosterkerk en met de reeds bestaande contacten met
de rooms-katholieke parochie. Bovendien valt het seizoen 2016-2017 samen
met de herdenking van 500 jaar Reformatie, ook wel genoemd het
Lutherjaar. In verschillende onderdelen wordt hier op ingegaan. Daarnaast
wordt vanuit de Lutherse gemeenten in Noord-Oost Nederland ook dit
seizoen weer ‘Leren van Luther’ aangeboden, op diverse locaties, waaronder
in Zwolle. Het kerkblad Gaandeweg bericht hierover.
De in deze Informare genoemde activiteiten vallen onder
verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad met uitzondering van activiteiten
die door de Oosterkerk worden georganiseerd.
De Raad V&T dankt alle bedenkers en aanbieders van ideeën hartelijk. Wij
denken een mooi programma te hebben voor het komende seizoen en hopen
dan ook op een grote deelname aan de diverse activiteiten van uw kant.
Als u suggesties heeft voor het komende seizoen kunt u die voor februari
2017 doorgeven aan het secretariaat: raad.vent@adventskerk.nl
Voor alle activiteiten die buiten de Adventskerk of het SIO-gebouw
plaatsvinden geldt verzekeringtechnisch deze regel, dat deelname aan de
betreffende activiteit voor eigen risico is.
Namens de Raad V&T,
Christa Westerhof
1.
Gespreksgroep 40 +
De 40 + groep bestaat uit een groep van 15 mensen.
Eén keer per maand komen we op dinsdagavond bij elkaar.
Iedere maand diepen we op verschillende manieren een onderwerp uit en
spiegelen we onze meningen. Regelmatig nodigen we gastsprekers uit om
een onderwerp te behandelen.
Onderwerpen waar we bij stil hebben gestaan zijn onder andere; zoek de
stilte, beelden van Jezus, laat de Geest maar waaien, Marc Chagall, lijden
loutert niet het overkomt je en bronnen van inspiratie. Trefwoorden:
Bezinning, gezelligheid, betrokkenheid, verdieping, openheid en informeel.
Belangstelling? Kom eens langs.
Datum:
1 x per maand op iedere derde dinsdag van de
maand, start 20 september.
Tijd
Rond 19:45 uur, ontvangst met koffie of thee.
De avond stopt rond 22:00 uur
Plaats:
Bij deelnemers thuis
Gespreksleiding:
Wisselend
Kosten:
Af en toe een kleine bijdrage voor gemaakte
onkosten
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Informatie:
Opgave:
Bijzonderheden:

Marijke van der Meer, tel. 038 4661863.
e-mail: m.t.vandermeer@ziggo.nl
Marijke van der Meer, tel. 038 4661863.
e-mail: m.t.vandermeer@ziggo.nl
Opgave is altijd mogelijk.

2.
Vacare-Groep Zwolle
In deze tijd van hectiek en koude drukte zoeken we naar rust, stilte en
verdieping. We zoeken naar een lager tempo, een meer verstilde levensstijl.
Zoiets vind je niet in je eentje. Daar heb je anderen bij nodig.
In Zwolle bestaat nu al een paar jaar een vaste Vacare-groep: mensen uit de
Adventskerk in Zwolle-Zuid, maar ook uit andere delen van de stad of
daarbuiten. Ieder die wil kennismaken met mediteren vanuit een christelijke
visie is hartelijk welkom!
Iedere derde woensdag in de maand komen we bij elkaar. We beginnen met
een oefening in de meditatieve houding: hoe je zit, hoe je ademt. Hoe je
misschien je gedachten kunt ordenen. Dat is nodig om je open te stellen voor
God, voor jezelf en voor elkaar. Die oefening loopt uit op een meditatie over
een bijbelwoord. Ook stilte en muziek zijn belangrijk.
Na een korte pauze praten we over een meditatieve levensstijl. Dit jaar aan
de hand van het boek “Leven met Thomas Merton” geschreven door Kick
Bras.
Vacare is het platform voor meditatief leven van de Protestantse Kerk in
Nederland. De beweging is uitgegroeid tot een organisatie met veel
activiteiten. Een landelijke ontmoetingsdag. Cursussen en trainingen. Een
blad “Meditatief leven”. En nog veel meer.
Datum:
elke derde woensdag van de maand. Start 21
september 2016
Tijd
20:00 uur – 21:30 uu
Plaats:
Wijkcentrum SIO
Gespreksleiding:
ds. Siebren van der Zee en ds. Henk Ottevanger
Kosten:
€.2,- voor koffie/thee
Informatie:
Henk Ottevanger,e-mail: h.ottevanger@hetnet.nl
Zie ook: www.pkn.nl/vacare
Opgave:
via het aanmeldingsformulier of een e-mail naar
raad.vent@adventskerk.nl
3.
Weg van de Psalmen
Psalmen zijn oude Bijbelse geloofsliederen die vandaag nog steeds iets
kunnen betekenen voor de geloofsweg. Welk woord of beeld uit de psalm
raakt aan mijn eigen levensweg?
Tijdens 7 bijeenkomsten gaan we in op deze vraag onder leiding van
verschillende Zwolse PKN predikanten van de kerken uit Zwolle. Om de beurt
zijn de verschillende Zwolse kerken gastkerk en verzorgen zij de organisatie
van de avond. Het avondprogramma wordt uitgevoerd onder leiding van de
predikant van desbetreffende kerk. Er wordt op verschillende manieren aan
de Psalm gewerkt zoals bijvoorbeeld het voeren van een geloofsgesprek, een
zangavond of gebruik makend van een bepaalde creatieve werkvorm.
De avond wordt begonnen met een gezamenlijke maaltijd en wordt
afgesloten met een gezamenlijk liturgisch moment.
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Woensdag
21-09-2016
Woensdag
12-10-2016

Adventskerk
Geloofsgesprek
Open Kring

Ds. Hans Tissink

Ps 131

Ds. Margo Jonker
Ps 31/126
Ds. Nelleke Beimers
Creatieve werkvorm
Jeruzalemkerk
Ds. Jacob Mulderij
Ps 3
Geloofsgesprek & zang
Oosterkerk
Ds. Iemke Epema
Ps 8
Verschillende vormen van verwerking
Sionskerk
Ds. Hélène Evers
Ps 103
Psalmen zingen
Adventskerk
Ds. Nelleke Eygenraam
Ps
Geloofsgesprek
14
Stinskerk
Ds. Wim Andel
Ps 84
Geloofsbeleving en muzikale mogelijkheden
Grote kerk
Toon Hagen mmv cantorij

Woensdag
16-11-2016
Woensdag
14-12-2016
Woensdag
11-01-2017
Woensdag
15-02-2017
Woensdag
15-03-2017
Zaterdag
25-03-2017
(of woensdag 19 april 2017)
Tijd
18:30 uur - 21:30 uur.
Begonnen wordt met gezamenlijke maaltijd.
Plaats:
Zie boven
Gespreksleiding: Zwolse PKN predikanten
Kosten:
€ 5 pp per avond inclusief maaltijd, koffie en thee
Informatie:
ds. Hans Tissink of Anneke van der Meulen,
an.vandermeulen@planet.nl, ,tel. 06 53720539
Opgave:
Voor 12 september 2016 voor één of meerdere
avonden, bij voorkeur per mail aan
an.vandermeulen@planet.nl of 06 53720539

4.
30+ gespreksgroep
Eens per maand komen we als groep 30+ op zondagavond bij elkaar. Met
elkaar gaan we in gesprek over thema’s rond het geloof, zingeving en
levensvragen.
De gespreksgroep wordt de ene keer begeleid door ds. Hans Tissink. De
andere keer bereidt iemand uit de groep de avond voor.
Ben je benieuwd geworden naar de 30+ groep, wil je graag een keer sfeer
proeven of heb je misschien nog vragen, neem gerust contact op met
Annieke Korterik, zie onder.
De eerste gespreksavond in het nieuwe seizoen is op zondagavond 25
september om 19:30 uur. We zijn deze avond welkom bij Hans en Myrthe
Scholtheis Pilotenlaan 34.
Datum/tijd:
Eerste avond zondag 25 september 19:30 uur
Plaats:
Hans en Myrthe Scholtheis Pilotenlaan 34
Gespreksleiding:
ds. Hans Tissink en anderen uit de groep
Informatie:
Annieke Korterik, tel. 038 7851750 of
e-mail: schipper83@gmail.com
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5.
Bidden is een weg
Al jaren bestaat er in de Adventskerk een gebedsgroep die maandelijks bij
elkaar komt om te bidden (en te danken!) voor het wel en wee van onze
gemeente. We zijn daarin niet uniek, want wist u dat allerlei wijkgemeentes
van de PGZ een gebedsgroep hebben?
Het leek ons zinvol om voor de gebedskringen en voor geïnteresseerde
gemeenteleden een avond te organiseren die bedoeld is om ons persoonlijk
en gemeenschappelijk gebed te stimuleren. Onze ervaring is dat gebed
makkelijk kan verslappen of zelfs bijna kan verdwijnen uit ons leven. Het is
dan goed dat we stimulansen krijgen om door te gaan en onze gebeden te
verlevendigen. Zo’n avond willen we aan het begin van het nieuwe
winterseizoen organiseren.
Datum/tijd:
dinsdag 4 oktober 2016, 20:00-22:00 uur
Plaats:
Wijkcentrum SIO
Gespreksleiding:
drs. Elly van de Ven (Zwolle), theologe, actief in het
gebedswerk
Kosten:
€ 5,00 p.p.
Informatie:
Willy Meijer, tel. 038 4606710;
email: willy.dikland@solcon.nl
Opgave:
Arend van de Beld, tel. 038 4652820;
email: a.v.d.beld@filternet.nl
6.
Gedachten over gedichten - Veerkracht
We ervaren het steeds opnieuw: een goed gedicht komt op een andere
gevoelslaag binnen dan een ‘gewone’ tekst. Het kan je raken, ontroeren of
ontregelen. Je vraagt je af: hoe kan het dat dit gedicht over mij gaat? En
waarom is dit gedicht zo waar? Om je in een gedicht te verdiepen is boeiend
en inspirerend. Vooral als je dit samen met anderen doet. Maar lang niet
altijd ben je in de gelegenheid om een gedicht rustig op je in te laten werken.
Op drie woensdagmiddagen laten we onze gedachten over gedichten gaan en
maken we hier tijd voor. Dat deze bijeenkomsten waardevol zijn blijkt uit de
jaarlijks terugkerende belangstelling.
Het thema voor dit seizoen 2015-2016 is: ‘Veerkracht’. In de eerste twee
bijeenkomsten richten we ons op wat bepaalde gedichten bij ons oproepen.
Voor de derde bijeenkomst zoeken de deelnemers zelf een gedicht uit.
Datum:
woensdag 5 en 12 oktober, 2 november 2016
Tijd/Paats:
13:30 – 15:30 uur, Wijkcntrum SIO
Gespreksleiding: ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg Louissen
Kosten:
€ 2,00 pp per keer voor koffie en thee
Informatie:
Hadewieg Louissen, tel. 038 4656104,
e-mail: hadewieg@home.nl)
Opgave:
Voor 26 september 2016 via het
aanmeldingsformulier of een e-mail aan
raad.vent@adventskerk.nl
7.
Geloof be-amen?
Zou je graag belijdenis willen doen of weet je dat nog niet zeker, maar wil je
daar wel eens met anderen over praten? Wat is voor jou belangrijk in je
geloof, in je leven? Wat uit de geloofstraditie kun je beamen en wat niet? Een
kring als een ontdekkingstocht. Ds. Iemke Epema (Oosterkerk) en ds.
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Nelleke Eygenraam (Adventskerk) zullen samen deze gespreksgroep
begeleiden. Een introductieavond staat gepland op woensdag 5 oktober om
20:00 uur in de Oosterkerk.
Datum:
Introductieavond woensdag 5 oktober 2016
Tijd
Plaats:
Gespreksleiding:
Informatie:
Opgave:

Wil je wel meedoen, maar komt deze avond je niet uit?
Laat het even weten: dominel@hetnet.nl

20:00 uur
Oosterkerk/Bagijnhof (Koewegje 2)
ds. Iemke Epema (Oosterkerk) en ds. Nelleke
Eygenraam (Adventskerk)
ds. Nelleke Eygenraam
via het aanmeldingsformulier of per e-mail aan
raad.vent@adventskerk.nl

8.
Kirchentag 2017
500 jaar Reformatie zal in allerlei opzichten centraal staan op de 36ste Duitse
Evangelische Kirchtentag die van 24-28 mei 2017, het Hemelvaartsweekend,
gehouden zal worden in Berlijn en Wittenberg. Het thema van de Kirchentag
is ‘U ziet mij’ (Genesis 16:3).
Het zou mooi zijn wanneer we met een groep Zwollenaren aan de Kirchentag
kunnen meedoen. Misschien ook een gelegenheid enkele zusters en broeders
van de Petrusgemeinde te Schwerin te ontmoeten?
Uiteraard vraagt deelname aan de Kirchentag de nodige informatie en
voorbereiding. Met het oog daarop zullen we in de loop van het seizoen
2016-2017 enkele keren bij elkaar komen.
Datum:
dinsdag 11 oktober2016
Eerste avond: inventarisatie en oriëntatie
Tijd /Plaats:
20:00 uur Wijkcentrum SIO
Gespreksleiding:
ds. Nelleke Eygenraam
Informatie:
ds. Nelleke Eygenraam, tel. 038 4525223,
e-mail: dominel@hetnet.nl
Opgave:
via het aanmeldingsformulier of door e-mail aan
raad.vent@adventskerk.nl
Bijzonderheden:
36ste Duitse Evangelische Kirchtentag:
woensdag 24 – zondag 28 mei 2017
9.
Levensthema’s voor 60-plussers: ‘De weg die je gaat’
Mensen van 60 jaar en ouder nodigen wij van harte uit om samen met
leeftijdgenoten en onder leiding van Anneke Scholten (ouderling) en Nelleke
Eygenraam (predikant) dieper in te gaan op verschillende thema’s waar je op
je levensweg mee te maken krijgt. Het gaat om thema’s die je raken, omdat
ze te maken hebben met de kern van je bestaan. Bij het thema ‘De weg die
je gaat’ zal het gaan om: beginnen en volhouden, huis en thuis, spanningen
en pleisterplaatsen, een lied voor onderweg, de weg is het doel.
In de maandelijkse bijeenkomsten op donderdagmiddag worden verschillende
werkvormen gehanteerd, zoals film, groepsgesprek, muziek, beeldende
kunst. We lezen altijd een Bijbelgedeelte en zingen een lied. De eerste
bijeenkomst op 13 oktober staat open voor iedereen. Een mooie gelegenheid
om u te oriënteren of u de hele serie wilt volgen.
Datum:
in 2016: 13 oktober open bijeenkomst!
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Tijd
Plaats:
Gespreksleiding:
Kosten:
Opgave:
Bijzonderheden:

10 november, 8 december
in 2017: 12 januari, 9 februari, 9 maart
14:30 uur-16:30 uur
Wijkcentrum SIO
Anneke Scholten en Nelleke Eygenraam
€ 2,00 pp voor koffie/thee +
€ 1,00 pp voor drukwerk
via het aanmeldingsformulier of door e-mail aan
raad.vent@adventskerk.nl
Leeftijd: 60+; aantal: maximaal 15 personen

10.
Mystiek en Bevinding
Tweeluik rond Mystiek en Bevinding. Mystieke tekstlezing van K.H. Miskotte.
Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976) behoort tot de beroemdste theologen
van Nederland in de 20ste eeuw. Hij was predikant in verschillende
gemeenten en werd later hoogleraar. Hij introduceerde de theologie van Karl
Barth in ons land. Hij was betrokken bij het kerkelijk verzet in de Tweede
Wereldoorlog. Hij schreef mee aan de nieuwe kerkorde en stimuleerde de
nieuwe psalmberijming. Minder bekend is de mystieke kant van Miskotte.
Onlangs verscheen deel 14 uit het Verzameld Werk onder de titel ‘Mystiek en
Bevinding’. We zullen ons op twee avonden buigen over enkele mystieke
teksten van zijn hand.
Datum:
dinsdag 25 oktober 2016; thema “Verborgen omgang”
dinsdag 22 november 2016; thema “De weg van het gebed”
Tijd
20:00 - 22:00 uur
Inloop met koffie / thee vanaf 19:45 uur
Plaats:
Wijkcentrum SIO
Gespreksleiding: ds. Hans Tissink
Kosten:
€ 2,00 pp voor koffie/thee
Informatie:
Ds. Hans Tissink
Opgave:
Voor 10 oktober 2016 via het
aanmeldingsformulier of per e-mail aan
raad.vent@adventskerk.nl
11.
Tekenen bij Bijbelse symbolen
Dit najaar starten we met een experiment: tekenen bij bijbelse symbolen.
Samen lezen we een aantal teksten uit de bijbel. Op elke avond staat één
thema centraal. Al tekenend proberen we te verbeelden wat deze teksten
met ons doen. Aan het eind van de avond bekijken we onze ‘producten’ en is
gelegenheid om te vertellen wat het bezig zijn met het thema met ons
gedaan heeft.
Het doel van beide avonden is het zoeken van verdieping via het beeld. En
misschien ontdekken we daarbij dat er iets moois op papier is ontstaan.
Onder begeleiding van ds Annie Hasker (Isala) laten we ons inspireren door
de woorden en staan we stil bij bijbelse beelden en symbolen. Irene Goede
(illustrator) begeleidt het beeldende proces. Teken- of schilderervaring is niet
nodig, laat jezelf inspireren en verrassen.
Datum:
Dinsdag 1 en 8 november 2016
Tijd / Plaats:
19:30 – 22:00 uur, Oosterkerk
Begeleiding:
Annie Hasker, Irene Goede
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Kosten
Informatie:
Opgave:

Vrijwillige bijdrage voor koffie /thee evt
materiaalkosten
Annie Hasker, e-mail: ajhasker@outlook.com of
tel. 038 8536609
Aanmelding kan tot 15 oktober
Annie Hasker, e-mail: ajhasker@outlook.com of
tel. 038 8536609

12.
Leeskring ‘Liberaal christendom’
We lezen het boek ‘Liberaal christendom – Ervaren doen denken’ (Uitgeverij
Skandalon, 2016, € 21,95). In een ruimdenkende omgang met de christelijke
traditie komen in dit boek grote vragen aan bod, zoals over het bestaan van
waarheid en van God. Ook wordt ingegaan op actuele vragen rond Jezus, de
Bijbel en de relatie kerk - wereld. Verder krijgen religieuze speelvelden als
liturgie, gebed en ritueel aandacht. En in hoofdstukken over geweld, vrijheid,
liefde, seks, creativiteit en gastvrijheid staat het dagelijks leven centraal. Op
donderdagavond, afwisselend in de Adventskerk en de Oosterkerk.
Data:
In 2016: donderdag 3 november,1 december
In 2017: 12 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april
Tijd
20:00 uur
Plaats:
Afwisselend Wijkcentrum SIO en Oosterkerk
Gespreksleiding:
ds. Iemke Epema en ds. Nelleke Eygenraam
Kosten:
€ 2,00 per keer
Informatie:
Nelleke Eygenraam, tel. 038 4525223, e-mail:
dominel@hetnet.nl
Opgave:
Via het aanmeldingsformulier of door e-mail aan
raad.vent@adventskerk.nl
13.
Liturgisch bloemschikken
We gaan liturgisch bloemschikken met als thema: Ontmoeting.
De uitleg van de symboliek en de teksten krijg je mee naar huis.
Graag snoeischaar meenemen.
Datum:
donderdag 3 november
Tijd
19:30 uur
Plaats:
Wijkcentrum SIO
Begeleiding:
Anneke Scholten
Kosten:
€ 12.50
Informatie:
Anneke Scholten, e-mail: annekescholten @tele2.nl
Opgave:
Via het aanmeldingsformulier of door e-mail aan
raad.vent@adventskerk.nl
14.
Anders in de kerk
Komend seizoen houden we twee inspirerende ontmoetingsavonden, waarin
wij met elkaar van gedachten wisselen over een thema dat te maken heeft
met geloof, kerk en homoseksualiteit.
De eerste bijeenkomst is bepaald op dinsdagavond 8 november en zal al in
het teken staan van bibliodrama. Ieder die belangstelling heeft is van harte
welkom! Opgave van te voren is niet nodig.
Tijd/Plaats :
8 november 2016 20:00 uur, Oosterkerk (eerste
avond)datum van de tweede avond: deze wordt in
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Gespreksleiding:
Kosten:
Informatie:

onderling overleg afgesproken
Ds. Wim Hortensius te Hattem
n.v.t.
hortensiusw@gmail.com

15.
Kennismaking met de geregistreerde kerk te China
De christelijke kerk in China groeit momenteel als kool! Na de periode van
het streng atheïstische regime onder Mao Zedong is er de laatste decennia in
dat mega-land wat meer ruimte gekomen voor religie. Die ruimte wordt
dankbaar benut door de christenen aldaar en dat met veel zegen. Maar China
is een werelddeel in beweging, met een partijleider die graag de touwtjes
strak in handen houdt. Dus de ruimte nu biedt geen enkele garantie voor de
toekomst. In oktober 2015 is een groep Nederlandse predikanten op
studiereis naar dat land geweest om in de vreugde van die groei te delen en
te onderzoeken of de christenheid in Nederland van de kerk in China zou
kunnen leren. Het was een reis van 20 dagen. Met een vol programma
waarin veel ontmoetingen plaats vonden. Wel allemaal met de zogenaamde
geregistreerde kerk. Maar tot veel verder dan “snuffelen” kwam het eigenlijk
niet, omdat China een volstrekt andere geschiedenis heeft dan ons land, het
kerkelijk erf er totaal anders uitziet dan bij ons en de samenleving geheel
anders in elkaar steekt dan ons in Nederland vertrouwd is. Toch was zelfs dat
“snuffelen” een groot avontuur! Over dat avontuur komt ds. Lily Burggraaff
(Protestantse gemeente Berkum) ons op donderdag 17 november 2016
vertellen. Met een thematisch verhaal over China, vroeger en nu, en haar
kerk, vroeger en nu, ondersteund met beeld en geluid.
Datum:
donderdag 17 november 2016
Plaats:
Wijkcentrum SIO
Inleiding:
ds. Lily Burggraaff
Kosten:
€ 3,00 p.p.
Informatie:
Arend van de Beld, tel. 038 4652820,
e-mail: a.v.d.beld@filternet.nl
Opgave:
Arend van de Beld, tel. 038 4652820,
e-mail: a.v.d.beld@filternet.nl
16.
Papoea: ver weg en toch dichtbij
Papoea - vroeger heette het ( Nederlands) Nieuw-Guinea – is ver weg. Dat
was zeker zo in de 19e eeuw: een uithoek van het koloniale Nederlands-Indië
waar primitieve Papua’s woonden en waar voor de Nederlanders vrijwel niets
te halen was. Toch gingen er zendelingen heen, de eersten waren twee
Duitsers, later gevolgd door Nederlanders. Wat bewoog hen? Hoe verging het
hun? En hoe was het met de Papoea’s? Wat leefde er bij hen aan verlangen
en hoe reageerden ze op de boodschap van het Evangelie? Hoe verliep de
communicatie trouwens? En dan komt het toch ook weer dichtbij. Je kunt
deze vragen ook in onze tijd stellen. Ook het huidige Papoea is ver weg.
Sinds 1962 is het overgedragen aan Indonesië en sinds 1969 hoort het ook
officieel bij Indonesië. Maar naar de bevolking is niet geluisterd, door
Nederland niet en door Indonesië al helemaal niet. Hun mensenrechten
werden, en worden nog steeds, op grote schaal geschonden. De Papoea’s
worden gediscrimineerd, hun land wordt geplunderd, de gezondheidszorg en
het onderwijs worden verwaarloosd. Hoe moet het verder met hen? En wat
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betekent het Evangelie voor hen in deze situatie? En wat betekent dit alles
voor ons: hoe komt Papoea voor ons nu dichtbij? De inleider, ds. Henk van
der Steeg, heeft van 1968 tot 1973 als zendingspredikant de GKI
(Evangelisch Christelijke kerk) in Papoea gediend. In allerlei verbanden zet
hij zich sinds zijn emeritaat in voor solidariteit met de Papoea’s.
Datum:
donderdag 19 januari en donderdag 16 februari
2017
Tijd/Plaats:
20:00 uur – 21:30 uur, wijkcentrum SIO
Inleider:
ds. Henk van der Steeg
Kosten:
€ 2,00 per persoon per keer (koffie/thee)
Informatie:
ds. Henk Ottevanger, tel.038 4600659,
e-mail: h.ottevanger@hetnet.nl
Opgave:
via het aanmeldingsformulier of e-mail aan
raad.vent@adventskerk.nl
17.
Geef je buren een gezicht – Teksten over Eva in Bijbel en
Koran
Al een aantal jaren lezen we teksten uit de Bijbel en de Koran, zoals over
Maria, de Koningin van Scheba, de bedevaart, of teksten over geweld. Keer
op keer blijkt het een verassing dat die voor ons onbekende en soms
vreemde teksten uit de Koran, ineens een beetje begrijpelijk worden als we
die samen intensief gaan lezen en samen gaan bespreken. Pas dan worden
ook de overeenkomsten en verschillen met de verhalen uit de Bijbel duidelijk.
Voor het komende seizoen is gekozen voor de verhalen van Eva / Hawwah.
Hierbij kijken we niet alleen naar de verhalen in Bijbel en Koran, maar ook
naar de geschiedenis van de uitleg hiervan in het christendom en in de islam.
Er is een min of meer vast groepje ontstaan om deze verhalen te lezen. Maar
anderen zijn natuurlijk van harte welkom!
Datum:
woensdag 25 januari en 8 februari 2017
Tijd/Plaats:
20:00 uur, Wijkcentrum SIO
Gespreksleiding:
Ds. Jan Post Hospers
Kosten:
€ 2,- per persoon per keer
Informatie:
ds Henk Ottevanger ,tel. 038 4600659, e-mail:
h.ottevanger@hetnet.nl
Opgave:
via het aanmeldingsformulier of e-mail aan
raad.vent@adventskerk.nl
18.
Muzikale kerkdienst: ds. Gerard Rinsma en de band ‘Grace’
Op zondagmiddag 29 januari 2017 zal Gerard Rinsma, predikant in het Friese
Goutum, samen met de band Grace, in de Oosterkerk een speciale dienst
houden. Een kerkdienst in het teken van popmuziek. Na een mooie dienst
vorig jaar, hebben we hen gevraagd weer naar de Oosterkerk te komen. De
dienst vindt plaats om 16:30 uur.
In deze kerkdienst brengt Rinsma popsongs tot leven en verbindt hij de
teksten met het Bijbelse verhaal over Jezus Christus. Via verschillende media
wordt ieder verder geïnformeerd. Jong en oud: van harte welkom!
Datum:
zondag 29 januari 2017
Tijd / Plaats:
16:30 uur, Oosterkerk
Voorganger:
Gerard Rinsma, predikant in het Friese Goutum
samen met de band Grace
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19.
Vincent van Gogh, Meditatief Kijken naar zijn schilderijen
De 19e eeuwse schilder Vincent van Gogh is vandaag wereldberoemd. De
bewonderaars komen uit alle delen van de wereld. Allemaal bekijken ze zijn
doeken. Waarom fascineert de schilder zoveel mensen? De theoloog Henri
Nouwen beschouwde Van Gogh als een ziener, een monnik. Van Gogh ziet in
mens en natuur iets van het mysterie. En schilderde niet zozeer mooie
plaatjes maar impressief, wat hij zag en beleefde. We zullen deze avond
anders proberen te kijken – naar de spirituele werking.
Ds. Hans Tissink zal deze avond begeleiden. Hij heeft zich in de schilderijen
van Vincent van Gogh verdiept en heeft er een boekje over geschreven
“Kijken met je ziel”, uitg. Narratio, 2015.
Datum:
dinsdag7 februari 2017
Tijd/Plaats:
20:00 tot 22:00 uur in de Oosterkerk
Inleider:
ds. Hans Tissink
Kosten:
Vrijwillige bijdrage voor koffie/thee
Informatie:
ds. Hans Tissink, tel. 038 3374406,
e-mail: hanstissink@hetnet.nl
Opgave:
vóór 17 januari 2017 via het
aanmeldingsformulier of een e-mail aan
raad.vent@adventskerk.nl
20.
Namensymboliek in het boek Ruth
Op donderdag 9 februari 2017 bent u hartelijk welkom op een leerhuisavond
over namensymboliek in het Bijbelboek Ruth, door ds. Jaap Jonkmans.
Overal in de bijbel, maar zeker in het Bijbelboek Ruth, staan heel veel namen
genoemd. Alle namen in de bijbel hebben betekenis, zoals ook uw eigen
naam betekenis heeft. In de bijbel zijn de namen en hun betekenis echter
altijd verbonden met God en Zijn heilsplan. Juist in het boek Ruth is dat
duidelijk het geval, en leiden de namen via koning David in het oude
testament, rechtstreeks naar Jezus in het nieuwe testament.
Datum:
donderdag 9 februari 2017
Tijd /Plaats:
20:00 uur, zaalruimte Oosterkerk
Gespreksleiding:
ds. Jaap Jonkmans
Kosten:
koffie vanaf 19:45 uur (0.80 cent per kopje)
Informatie:
jaapjonkmans48@gmail.com
Opgave:
Niet nodig
21.
Oecumenische ontmoetingen 2017: Beelden in de kerk
Sinds 2007 komen deelnemers uit de Adventskerk en parochianen van de
Thomas a Kempis parochie samen om kennis te maken met elkaars tradities,
vieringen en gebruiken. Deze ontmoetingen zijn steevast leerzaam, gezellig
en inspirerend. Dit jaar doet ook de Oosterkerk mee. Wie tot een andere kerk
behoort is eveneens van harte welkom! Op twee dinsdagvonden in het
voorjaar verdiepen we ons in de betekenis van beelden voor de
geloofsbeleving. En dan bedoelen we niet alleen beelden in de zin van
symbolen en beeldspraak, maar ook echte beelden, die in de kerk te vinden
zijn. Of juist niet meer, doordat ze gedurende de Beeldenstorm in de tijd van
de Reformatie weggehaald of vernietigd zijn. Waartoe dien(d)en beelden in
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de kerk? Waarom de Beeldenstorm? Wat is de achtergrond van het
beeldverbod?
Datum/tijd/plaats: dinsdag 14 maart 2017, 20:00 uur
Sint Jozefkerk, Ministerlaan in Zwolle-Zuid
dinsdag 21 maart 2017, 20:00 uur
De Bagijn bij de Oosterkerk,Koewegje 2
Gespreksleiding:
Pastor Hans Schoorlemmer en ds. Nelleke
Eygenraam
Kosten:
€ 2,00 pp per avond
Informatie:
ds. Nelleke Eygenraam, tel 038 4525223, e-mail:
dominel@hetnet.nl
Opgave:
vóór 21 februari via het aanmeldingsformulier of
e-mail aan raadvent@adventskerk.nl
22.
Missionaire gebeurtenissen en ervaringen in Kameroen
Van 1963 tot 1974 was ik, Jaap van Slageren, werkzaam als missionaire
predikant in Kameroen. Dat is al lang geleden, maar de gebeurtenissen en
ervaringen van die tijd ben ik nog niet kwijt. Zij echoën nog door in mijn
bewustzijn en ze houden me nog steeds zo sterk bezig dat ik ze op schrift
heb gesteld. Dat is intussen een document geworden, dat ik vooral voor mijn
kinderen, familie en zendingsvrienden heb geschreven. Het is dus niet voor
de boekhandel bestemd. Maar de mensen die aan deze kring willen mee
doen, krijgen allemaal een exemplaar. Aan de hand van dit document wil ik
dan de deelnemers meenemen naar dit stuk. missionaire verleden. Ik hoop
dat het een avontuurlijke en geest vernieuwende tocht zal worden.
Datum:
woensdag 8 maart en 22 maart 2017
Tijd/Plaats:
09:30 uur - 11:00 uur, wijkcentrum SIO
Gespreksleiding:
Jaap van Slageren
Kosten:
€ 2,00 per persoon per keer voor koffie/thee
Informatie:
ds. Henk Ottevanger,tel.038-4600659 e-mail:
h.ottevanger@hetnet.nl
Opgave:
via het aanmeldingsformulier of e-mail naar:
raad.vent@adventskerk.nl
23.
Religieuze klassieke muziek luisteren
Muziek, een taal geschapen door God, kan ons diep in ons hart raken. Door
de eeuwen heen hebben verschillende componisten hun geloof geuit in de
muziek. Op twee woensdagavonden willen we luisteren naar muziek over de
Paastijd. Bekend, maar met name minder bekend werk zal te horen zijn, uit
de verschillende tijdperken van de muziekgeschiedenis. Er zal een korte
toelichting op de beluisterde muziek zijn. De avond gaat echter meer om de
luisterervaring, dan om de kennis van de muziek.
Datum:
woensdagavond 22 maart en 5 april 2017
Tijd/Plaats:
19:45 – 21:15 uur, Democratenlaan 149
Plaats:
Democratenlaan 149
Leiding:
Job de Jong en Anna Grooters
Kosten:
Vrijwillige bijdrage voor koffie/thee
Opgave:
via het aanmeldingsformulier of e-mail aan
raad.vent@adventskerk.nl
Bijzonderheden:
Maximaal aantal deelnemers: 7
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24.
Kijken met andere ogen naar beeldende kunst
Zolang er mensen zijn op aarde hebben zij/wij te maken met goed en kwaad,
lelijkheid en schoonheid, zonden en deugden. Hoe daarin een weg te vinden
is telkens opnieuw thematiek in de Bijbel. We zien het weerspiegeld in
kerkelijke leefregels en christelijke ethische richtlijnen. Maar ook daarbuiten,
van de klassieke Griekse mythologie bijvoorbeeld tot aan de postmoderne
filosofie van de levenskunst, worden de mogelijkheden die een mens te
midden van goed en kwaad heeft, aan een nadere beschouwing
onderworpen.
Op woensdag 29 maart kijken we met andere ogen naar zonden en deugden
en de soms flinterdunne scheidslijn tussen beide. We kijken niet alleen
passief naar hoe beeldend kunstenaars zich ertoe verhouden, maar laten ons
op deze middag in de veertigdagen- of vastentijd ook prikkelen tot een
(kritische?) blik op ons zelf.
Datum:
Woensdag 29 maart 2017
Tijd
14:30 uur tot uiterlijk 17:00 uur
Plaats:
Wijkcentrum SIO
Gespreksleiding:
ds. Peter den Hengst / ds. Nelleke Eygenraam
Kosten:
€ 2,00 per persoon voor thee/koffie
Informatie:
Nelleke Eygenraam, tel. 038-4525223
Opgave:
niet nodig, maar wordt wel op prijs gesteld via het
aanmeldingsformulier of e-mail aan
raad.vent@adventskerk.nl
25.
Kloosterweekend 2017
Ook in 2017 wordt er een kloosterweekend georganiseerd! In een klooster
leven de zusters en broeders vanouds volgens een ritme van bidden en
werken. Wij doen mee met het gebedsritme van een kloostergemeenschap
en volgen tevens ons eigen programma. Het thema op dit weekend is
“Waarom?”. Op crisismomenten doemt deze vraag telkens weer op: Waarom
overkomt mij dit? Waarom is er zoveel ellende in deze wereld? Waarom doet
God er niks aan?
Een vraag waarmee je ook als gelovig mens kunt worstelen. In de Bijbel
komen we de waaromvraag al tegen. Job, psalm 22 en de kruiswoorden van
Jezus: ‘God, waarom hebt Gij mij verlaten?’ Niet dat wij de vraag dit
kloosterweekend zullen oplossen, maar wel kunnen de ontmoetingen
misschien helpen om met de vraag om te gaan.
Datum:
Vrijdag 31 maart – zondag 2 april 2017
Tijd
Meer informatie over kloosterbestemming en
Plaats:
kosten zal in september bekend zijn en wordt
Kosten:
dan gecommuniceerd via liturgie en
Kerknieuws
Begeleiding en
ds. Hans Tissink
organisatie:
Anneke van der Meulen
Informatie:
Anneke van der Meulen, tel 06 53720539,
email: an.vandermeulen@planet.nl
Opgave:
voor 20 januari 2017 via het
aanmeldingsformulier of e-mail aan
raad.vent@adventskerk.nl
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26.
Excursie naar Groninger kerken op 13 mei 2017
In het kader van het jubileumjaar 500 jaar Protestant gaan we op zaterdag
13 mei 2017 o.l.v. de Zwolse kerkhistoricus dr. Gert van Klinken op pad naar
Middeleeuwse kerken in het Groninger land, die onder invloed van de
Reformatie een heel eigen inrichting kregen. Met Gert van Klinken hebben we
niet alleen een zeer deskundige maar ook enthousiaste gids! Noteer de
datum alvast.
Datum:
Zaterdag 13 mei 2017
Plaats:
kerken te Loppersum, Zeerijp en Westeremden.
Tijd
Meer informatie volgt in de loop van het
Kosten:
seizoen. Zie www.adventskerk.nl , Kerknieuws
en Gaandeweg.
Gids:
dr. Gert van Klinken, kerkhistoricus
Informatie:
ds. Nelleke Eygenraam, tel. 038-4525223, e-mail:
dominel@hetnet.nl
Opgave:
voor 20 januari 2017 via het
aanmeldingsformulier of e-mail aan
raad.vent@adventskerk.nl

OVERIGE ACTIVITEITEN
Gemeentegroeigroep
In de Adventskerk bestaat al jaren een gemeentegroeigroep.
In de groep delen we ons geloof en twijfel. Aan de hand van een gekozen
boekje en de Bijbel diepen we een onderwerp uit. Door zo samen op weg te
gaan en onze gedachten en gevoelens met elkaar te delen is het een veilige
plek om je zelf te zijn en te leren van elkaar.
We komen ongeveer 10 maal per jaar samen, eenmaal per 14 dagen, op een
dinsdagavond, in een huiskamer. Eén van de deelnemers bereidt de avond
voor.
Datum:
Onze eerste avond is op:
dinsdag 20 september,Vrouwenlaan 177, Zwolle.
Informatie:
Jaap Meijer, tel 460710,
e-mail: jaap@meijer.cc
Jan Kerssies, tel 4650216,
e-mail: kerssies@kpnmail.nl
Rouwbegeleiding
De pastorale beroepskrachten van de Adventskerk zijn de aangewezen
personen voor individuele begeleiding van rouwenden. Daarnaast zijn er
vanuit de Adventskerk ook contacten met Hedera, centrum voor
levensbegeleiding. Een initiatief van Nieske Willems, geestelijk verzorger en
gemeentelid van de Adventskerk.
Informatie:
Nieske Willems, tel. 038 4654484
website: www.rouwbegeleidinghedera.nl
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Amnesty International werkgroep Zwolle Zuid
Helaas is het nog steeds zo dat in onze wereld in sommige landen mensen
gevangen worden gehouden op grond van hun politieke of religieuze
overtuiging, ras of seksuele voorkeur.
Amnesty International zet zich in voor hun vrijlating en streeft naar eerlijke
processen binnen redelijke termijnen.
In Zwolle Zuid biedt de schrijfgroep u de mogelijkheid voorbeeldbrieven op te
halen: iedere 2e zondag van de maand liggen ze na de morgendienst klaar in
de hal van de Adventskerk. U kunt dan schrijven voor mensen in 3
verschillende landen. Ook kunt u zich opgeven voor een "schrijfabonnement".
Wij brengen dan iedere maand 1, 2 of 3 voorbeeldbrieven met of zonder
gefrankeerde enveloppe bij u thuis. Schrijven helpt!
Informatie:
Corien de Boer, tel. 038 4651593
e-mail: coriendeboer@home.nl
Samengroeien vrouwenbijbelstudiegroepen
Vrouwen van verschillende kerkgenootschappen, waaronder ook
Adventskerkleden, komen 1x per 14 dagen bij elkaar om bijbelstudie te
houden, samen te zingen, en zo te groeien in hun persoonlijk geloof. Meestal
vindt dit plaats op een ochtend of avond bij één van de vrouwen thuis.
Wanneer de groep groter wordt dan 12 personen, wordt er in overleg
gesplitst.
Op dit moment zijn er in Zwolle-Zuid 5 groepen.
Hebt u interesse of wilt u informatie bel gerust.
Informatie:
Jeanet Jansen , tel: 038 4660734,
e-mail: jansen.jeanet@gmail.com
Vrouwengespreksgroep
De leden van de vrouwengespreksgroep ontmoeten elkaar elke laatste
woensdag van de maanden september t/m mei in Sio.
Er worden onderwerpen besproken die zowel Bijbels als maatschappelijke
relevant zijn. Meningen, zienswijzen en geloof worden op deze manier met
elkaar gedeeld.
De avonden worden door de leden zelf voorbereid, meestal in tweetallen.
Een keer per jaar wordt er, in de paastijd, gezamenlijk gegeten.
Ook zijn er regelmatig gastsprekers.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Contactpersonen: Gré Boertjes, tel: 4650260,
e-mail: greboertjes@gmail.com
Manny Frederiks, tel:4656900,
e-mail: hfrederiks@kpnplanet.nl
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Uw eigen predikant, ouderling en contactpersoon.
uw wijkpredikant is:

uw wijkouderling is:
telefoon/e-mail:

uw contactpersoon is:
telefoon/e-mail:
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