
 

Zondag 3 februari 2019, 9:30 uur 
 

Thema: In zak en as. 
Wat helpt in tijden van rouw? 

 

 

Orgelspel 

 
OM TE BEGINNEN 
 

Woord van welkom 
De twee kaarsen op tafel, die Woord en Wereld symboliseren, worden 

aangestoken met het licht van de Paaskaars.  
Stilte 

Aanvangslied (staande): Lied 287: 1, 2 en 5 
Bemoediging en groet 

De gemeente gaat zitten  
 

Gebed van toenadering 

Zingen    Lied 906: 2 
Leefregel 

Zingen    Lied 906: 6 
 

RONDOM HET WOORD 
 

Gebed 

Kinderlied    Lied 806 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst. 
 

Eerste schriftlezing:  Ester 4: 1-4, 13-17 (NBV) 

Zingen:    Lied 71: 1 en 3 (psalm van de zondag) 

Tweede schriftlezing: Lucas 4: 14-21 (BGT) 
Zingen:   Lied 533: 1, 2, 3 en 6 (inclusief refrein) 

 

Preek 

Orgelspel  
Zingen:   Lied 807; allen: 1 en 6, vrouwen: 2 en 4, mannen: 3 en 5 

 

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 
 

Mededelingen 

Gebeden 
 Dankgebed en voorbeden,  

na 'zo bidden wij tot U' zingen wij steeds de chant van Lied 103e 
 Stil gebed 

 Gezongen Onze Vader: Lied 369b 

 
Inzameling van de gaven:  

1e rondgang:  Het werk van de diaconie 
2e rondgang:  De voortgang van het kerkelijk leven 

 

De kinderen uit de crèche en de kindernevendienst komen terug. 
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ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied (staande):   Lied 802: 1, 3, 4 en 6 

Zending en zegen 

Gezongen be-aming  Lied 431b 
 

Uitgangscollecte vandaag: Werelddiaconaat 

Waarom is de collecte voor het Werelddiaconaat altijd op de eerste zondag 
van februari? In deze periode is het 66 jaar geleden dat Zeeland en de Zuid-

Hollandse eilanden werden getroffen door een Watersnoodramp. Nederland 

ontving van alle kanten uit de wereld hulp voor de slachtoffers. Deze hulp 
heeft veel betekend voor de bevolking in de getroffen gebieden. Op zijn beurt 

willen we als kerken wat terugdoen voor landen en gebieden waar net zulke 
rampen plaatsvinden. Via het Werelddiaconaat wordt bijgedragen aan acute 

nood waar ter wereld ook en wordt er tevens een bijdrage geleverd aan 
herstel en opbouw.  

 

Uitgangscollecte 10 februari 2019: Exploitatie PGZ 
 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie, thee of limonade te 
drinken en elkaar te ontmoeten. Als u wilt reageren op deze dienst neem dan 

contact op met de voorganger of stuur een mailtje aan 

raaderedienst@adventskerk.nl 
 

MEDEDELINGEN ADVENTSKERK ZWOLLE ZUID 

ZONDAG 3 FEBRUARI 2019  
09:30 uur Voorganger ds. Hans Tissink 

 Ouderlingen Peter Izeboud / Herman Klaseboer 
 Diaken Anna Oldenkamp 

 Organist Piet Lievense 

 Koster Harm Tijms 

10:30 uur  IJSSELBOLDER - Viering 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK Michaëlsviering 

 Liturg ds. Margo Jonker 

ZONDAG 10 FEBRUARI 2019 
09:30 uur Voorganger ds. Hans Tissink 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK Michaëlsviering - Vesper 
 Liturgen Els Rademaker-Vos en Harry Steenbergen 

 
1. Pastorale mededelingen 

Meeleven 
Op internet worden geen namen en adressen vermeld 

 
2. Bloemengroet 

Op internet worden geen namen en adressen vermeld 

 
  

mailto:raaderedienst@adventskerk.nl
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3. Gebedsgroep op woensdag 6 februari 2019 
Woensdag 6 februari van 18:45-19:45 uur komen we weer bij elkaar in de 

consistorie om te bidden voor de gemeente. U bent allen van harte welkom 

om mee te bidden. Het gebedsschrift ligt achter in de kerk waarin u kunt 
noteren waarvoor u gebeden wilt hebben. U kunt het ook mailen naar 

willy.dikland@solcon.nl 
 

4. ZWO STAND WERELDWINKEL. 

Vandaag staat de tafel met fairtrade producten weer klaar in zaal 2. De 
honing uit Roemenië kunt u ook bij ons kopen. Ook kunt u postzegels, 

kaarten, lege cartridges en oude telefoons bij ons inleveren. 
En deze keer dus ook oude (gewassen) spijkerbroeken! We zien u graag bij 

onze tafel. De ZWO-commissie. 
 

5. GUN JE OUDE SPIJKERBROEK EEN NIEUW LEVEN! 

Ook oude spijkerbroeken kunnen gerecycled worden. Gooi ze niet in de 
vuilcontainer maar zorg dat ze goed terecht komen. Dat is bij Wereldwinkel 

“Sari” in Dalfsen. Vandaag staat er in zaal 2 in de hoek bij onze Wereldwinkel 
een mand waarin u uw oude (gewassen) spijkerbroeken kwijt kunt. Wij 

zorgen dan dat ze bij Sari in Dalfsen komen. 

De volgende keer dat de spijkerbroekenmand er staat is zondag 2 juni. U doet 
toch ook mee? De ZWO-commissie.  

 
6. ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE VIERT 2E VERJAARDAG  

Op dinsdag 5 februari 2019 viert het Ontmoetingshuis zijn tweede verjaardag. 
Viert u/jij het feestje met ons mee? Het thema is: ‘Deemoedig’. Gastspreker 

is ds. Nelleke Eygenraam. De kosten voor maaltijd, feestelijk drankje, 

koffie/thee en materiaal bedragen €7,50. Zie de website voor verdere 
informatie en aanmelding: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Van 

harte welkom om 18.30 uur in  
 

7. MEDITATIEF SCHILDEREN OP 7 FEBRUARI  

Op deze avond lezen en verwerken we een psalm op een creatieve manier. Na 
het lezen en herlezen nodigt ds. Hans Tissink de deelnemers uit om de psalm 

meditatief en creatief vorm te geven op het witte paneel. Je hoeft geen 
schilder of kunstenaar te zijn om mee te doen. Het levert vaak verrassende 

ervaringen op. Mooi om onze creaties bij de psalm te delen en te bespreken 
met elkaar. En welke psalm het gaat worden, dat blijft nog even een 

verrassing. Plaats: Een zaal in de Oosterkerk, Datum: donderdag 7 februari 

2019, Tijd: 20:00–22:00 uur, Begeleider: ds. Hans Tissink 
(jttissink@hetnet.nl). Graag opgeven van te voren. 

 
8. HUISPAASKAARSEN BESTELLEN KAN WEER! 

Verder informatie: Henk Tienstra, henktienstra@hetnet.nl of 0610789362 

 
  

mailto:willy.dikland@solcon.nl
http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
mailto:jttissink@hetnet.nl
mailto:henktienstra@hetnet.nl
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9. “WOORDENSCHAT” DAGBOEK VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD 
Het veertig dagen boekje draagt dit jaar de titel “Woordenschat”. Het boekje 

is op zondag 17 en 24 februari en zondag 3 maart voor € 4,50 verkrijgbaar na 

de dienst in zaal 2. Het boekje is geschreven door schrijvers van de 
Adventskerk, Oosterkerk en Open Kring. Na aftrek van de kosten is de 

opbrengst bestemd voor het werk van Kerk in Actie in Jeruzalem. Achter in 
het boekje is een uitgebreidere toelichting opgenomen. Anneke van der 

Meulen 

 
10. VOORAANKONDIGING: NIEUWE WEBSITE ADVENTSKERK 

Rond 1 februari 2019 komt de nieuwe website van de Adventskerk in de lucht. 
In de loop van 2019 vindt mogelijk nog aanvulling en verfijning plaats. Het 

adres blijft ongewijzigd www.adventskerk.nl. Het interne beheer van de 
website wordt gedaan door Hans Scholtheis (webmaster) en Anneke van der 

Meulen (beleid en communicatie).  

 
11. OPBRENGST PROJECT MYANMAR 2016-2018 

We hebben als ZWO-commissie van de Adventskerk-gemeente samen met u, 
ons 3 jaar lang ingezet voor de kinderen uit Myanmar. Kinderen die opgroeien 

in een vluchtelingenkamp op de grens van Myanmar met Thailand.  

Een project van Kerk in Actie, waarin kinderen de mogelijkheid krijgen om 
naar school te gaan, waar medische zorg wordt gegeven en een 

voedselprogramma is. 
Ook worden er geboortebewijzen en identiteitsbewijzen geregeld. 

’t Was misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar alle beetjes 
helpen. 

In de dienst van zondag 9 december 2018 werd het project formeel 

afgesloten. Evelien Vrolijk van Kerk in Actie, heeft een bijdrage aan deze 
dienst geleverd. De acties voor het project liepen in december nog door. 

Paarse bussen en Kinderkerstfeest waren voor dit doel bestemd.  
De totale opbrengst van de afgelopen drie  jaar bedraagt: € 6983,70 

Namens de kinderen uit Myanmar hartelijk dank. 

 
12. VOOR DE JEUGD: GOD IS EEN KUNSTENAAR 

Zondag 10 februari is de KSG-dienst. Om half 10 komen er kinderen van de 
christelijke basisscholen bij ons in de Adventskerk om een kerkdienst mee te 

maken. Het thema van de dienst is ‘God is een kunstenaar’. 
Op de scholen is de hele week aandacht besteed aan dit thema en dat project 

wordt afgesloten in verschillende kerken in Zuid, dus ook bij ons. 

De werkjes van de kinderen zullen de kerk fraai versieren en we maken er 
een vrolijke dienst van. 
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13. HETVAKANTIEBUREAU  
Programma’s tijdens een vakantie week van Hetvakantiebureau omvat het 

volgende: (1) Ontvangst, (2) Iedere dag uitnodiging tot deelname aan 

activiteiten, (3) Idem excursies en (4) Genieten van optredens koren of 
artiesten. 

Zorg/begeleiding: Er zijn altijd voldoende vrijwilligers aanwezig, w.o. 
gediplomeerde verpleegkundigen. Benodigde (dagelijkse) zorg wordt tijdens 

de vakantie voortgezet door vrijwilligers/deskundigen. Indien nodig met 

nachtzorg, 24 uurs zorg en ook middelen zoals tillift, douchestoel en 
rolstoelbus. 

Identiteit: Er is sprake van een niet exclusieve protestants christelijke 
identiteit. De aanwezige pastor is beschikbaar voor persoonlijke 

gedachtenuitwisseling en gaat ook voor in (zondagse) vieringen. Zie ook: 
Brochures achter in de kerk.  

Contact: anne.feima@kpnplanet.nl / tel 038 465 6128/ 06 466 76 396. 


