
 

Zondag 10 februari 2019, 9:30 uur 
 

Thema: “God is een kunstenaar” 

 

Welkom 
 

Zingen:   Lied 288  Goedemorgen welkom allemaal 
 
De schepping I 

Dag 1: licht/donker 
We steken de kaars aan als teken van het licht van god 

 

Zingen:   Ochtend ontluikt weer (Morning has broken) 
 

Ochtend ontluikt weer, zoals de eerste 
Roodborstje zingt weer, als was hij er pas 
Lof voor de ochtend, lof voor het zingen 

Dag komt tot leven, nog steeds verrast 
 

Dauw op de bloemen fonkelt in zonlicht 
Als eens de regen op gloednieuw gras 
Lof voor de geuren van landerijen 
Waar lang tevoren zijn voetstap was  

 

Aan ons gegeven is deze ochtend 
Heerlijk ontsprongen uit Edens pracht 
Lof met verheffing voor deze morgen 
Gods nieuwe schepping van deze dag. 

 

Kunstenaar 

Verhaal 
Filmpje van de zandkunstenaar 
Zingen:   Lied : God is een kunstenaar  
 

De schepping II 
Dag 2: Water en land 

 

Dag 3: Planten  

 ‘meespeel’- verhaal 
 

Zingen:   Lied 839:  Ik danste in de morgen (Lord of the dance) 

refrein, couplet 1, refrein 

 

De schepping III 
Dag 4: hemellichamen 

 

Dag 5: vissen en vogels 
 

Zingen:   Lied : 162: 1,4,5 
 
De schepping IV 

Dag 6a: dieren  
 

Dag 6b: mensen 
 

Lied: whole wide world (youtube)  
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De schepping V   

Dag 7: en God zag dat het goed was 

 
Lezing:    Genesis 2:2  en Jesaja 11 : 7 
Verhaal bij de zevende dag 
 

Lied: Ik ben (youtube) 
 

Gebed  
 

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

 

Slotwoorden 
Slotlied:   Lied 423: Nu wij uiteen gaan 
 

Zegen 
 
Uitgangscollecte vandaag: Exploitatie PGZ 
De jaarlijkse actie Kerkbalans is nog maar net achter de rug en alweer vragen 
we u om een bijdrage. Want we willen als Protestantse Gemeente Zwolle 
meer dan de kerk draaiende houden en ‘op de winkel passen’. Ook wil de PGZ 

ruimte geven aan nieuwe initiatieven. In de Grote Kerk en in het kader van 
Moderne Devotie zijn nieuwe bewegingen in gang gezet. 
 
Uitgangscollecte 17 februari 2019: Studentenpastoraat 
 

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 10 FEBRUARI 2019  
09:30 uur DIENST VOOR KIND SCHOOL EN GEZIN 
 Voorganger Dirk Jan Steenbergen 
 Ouderlingen Anne Feima / Ton Kamphuis 
 Diaken Gerard ter Avest 
 Organist Jeroen van der Scheer 

 Koster Marten Wignand 

10:30 uur  IJSSELBOLDER - Viering 

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

ZONDAG 17 FEBRUARI 2019 
09:30 uur AFSCHEID EN (HER)BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 
 Voorganger ds. Nelleke Eygenraam 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK Michaëlsviering 
 Liturg ds. Mariska van Beusichem 

  

mailto:raaderedienst@adventskerk.nl
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1. Pastorale mededelingen 
Meeleven 

Op internet worden geen namen en adressen vermeld. 
 
2. Bloemengroet 

Op internet worden geen namen en adressen vermeld. 
 
3. OPEN DEURDIENST ZONDAG 24 FEBRUARI 2019 OM 09:30 UUR 

Dit wordt een wind-in-de-zeilendienst met een open deurdienst karakter. 
Vanuit ons jaarthema “Bron van leven” hebben we samen met Nelleke 
Eygenraam een inspirerende dienst voorbereid. Het thema van deze dienst is: 
Je hoeft niet bang te zijn. Vocaal groep Novem uit Kampen treedt op naast 
onze eigen organist Kees Kuiper. Het wordt een mooie dienst. Je komt toch 
ook? 

 

4. “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 
 
5. 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. 
 
6. Nieuwe website 

De geplande datum voor de start van de nieuwe website is 12 februari 2019! 
Door middel van periodieke evaluatie vindt verdere optimalisatie plaats.  
Het webadres: www.adventskerk.nl.  
De webbeheerder: webbeheerder@adventskerk.nl. 
 
  

http://www.adventskerk.nl/
mailto:webbeheerder@adventskerk.nl
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7. HUISPAASKAARSEN BESTELLEN KAN WEER! 
In de kerkzaal hangt een intekenlijst. Verder informatie: Henk Tienstra, 

henktienstra@hetnet.nl of 0610789362 
 
8. OPROEP: VRIJWILLIGERS VOOR GEESTELIJKE VERZORGING 
ISALA  
Met de Oecumenische vieringen op zondag in Isala dragen wij bij aan welzijn 
van patiënten en hun familie. Om dit mogelijk te maken, zoekt de vakgroep 

Geestelijke Verzorging vrijwilligers voor het volgende: 

 het uitnodigen van patiënten:  

eens per maand op vrijdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur 

 het halen en brengen van patiënten op zondag:  
eens per twee maanden van 9:15–11:30 uur 

 Voor Isala Cantat, het koor dat 2 wekelijks de vieringen vast ondersteunt, 

zoeken wij tenoren en bassen. 
Met name voor vrijdagmiddag zoeken wij versterking. Wat houdt het in?  
Op vrijdagmiddag nodig je met twee anderen persoonlijk patiënten uit.  Een 
klus die veel voldoening geeft. Vaak horen wij van mensen: ‘Het is fijn dat je 

ook in het ziekenhuis een kerkdienst kan meemaken’. In een 
kennismakingsgesprek vertellen we graag meer. Informatie en of opgeven bij: 
he.groen@isala.nl / 038-4244335 
 
9. BENT U EEN BUITENMENS? 
Dan is deze oproep misschien iets voor u! Voor als straks het groeiseizoen 
weer aanbreekt, zoeken wij voor een gemeentelid een man/vrouw, die het 

gazon wil maaien. Betreffende gemeentelid lukt het niet meer om dit zelf te 
doen. Voor het groot onderhoud van de tuin, komt een tuinman langs. Het 
betreft alleen het maaien van het gazon. U kunt voor informatie contact 
opnemen met Anne Feima, tel 06 466 76 396 of met Anna Oldenkamp, tel 
038-4661645. 
 
10. VRIJWILLIGERSAVOND 2019 

Samen zijn we gemeente van God. Dit wordt mogelijk gemaakt door de vele 
vrijwilligers die allemaal verschillende taken uitvoeren. Voor hen organiseert 
de kerkenraad een gezellige avond op donderdag 16 mei of vrijdag 24 
mei. Voert u vrijwilligerstaken uit in onze gemeente, houdt dan alvast één 

van deze avonden vrij vanaf 17.30 uur. Binnenkort volgt meer informatie. 
Het belooft in ieder geval een mooie ontmoeting te worden: gezellig, op 

smaak en ………..een vleugje sportief! De voorbereidingscommissie: Anna 
Oldenkamp, Monique Bruins Slot., Anneke van der Meulen.  
 
11. Diaconale werkvakantie voor jongeren gaat niet door 
Wegens onvoldoende belangstelling gaat de Diaconale jongerenreis in 2019 
helaas niet door. In 2020 wordt opnieuw geprobeerd om deze reis te 
organiseren.  

 
 

mailto:henktienstra@hetnet.nl
mailto:he.groen@isala.nl
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12. HETVAKANTIEBUREAU ZOEKT NIEUWE AMBASSADEUR 
Ik ben nu een paar jaar ambassadeur voor Hetvakantiebureau. Het zou 

prettig zijn als ik deze – leuke – job kon overdragen aan een ander 
gemeentelid van de Adventskerk. Graag informeer ik u over de inhoud van 
het werken voor Hetvakantiebureau, evenals over de belasting die dit werk 
met zich meebrengt. 
Anne Feima, tel. 06 466 76 396 
 

13. IMPRESSIE KERKENRAAD 28 JANUARI 2019 
Hans Tissink opent de vergadering met het lezen van Romeinen 14 “Aanvaard 
elkaar…”. Deze tekst sluit goed aan op het proces wat we als gemeente in 
zullen gaan. Enerzijds spelen er de vragen rondom nadere uitwerking van 
Heilige huisjes en anderzijds gaan we een traject in van “Waarderende 
Gemeenteopbouw” (WGO), samen met de Oosterkerk. Het traject WGO, 

onder begeleiding van gemeenteadviseur Els Deenen, richt zich op de 

positieve krachten in de gemeente die we verder uit willen bouwen passend 
bij de eigenheid van de eigen gemeente. Gemeenteleden zullen nauw bij de 
uitwerking betrokken worden.  
 
Onderwerpen die verder besproken worden zijn onder andere  de 
vrijwilligersavond in mei 2019 en we delen onze zorgen over de openstaande 
vacatures.  

 
De Pastorale raad heeft een voorstel gedaan voor periodieke  participatie van 
gemeenteleden in de eredienst en een verbreding van de commissie van 
ontvangst. Het advies wordt door de Kerkenraad overgenomen en de 

pastorale raad zal de invoering ter hand nemen. Hierover volgt later meer 
informatie. De voorbereiding van het gemeenteberaad vindt plaats met onder 

andere het onderwerp KerkTV.  
We sluiten of met het zingen van Laudate omnes gentes.  
 
14. Lezing in de Lutherse kerk: BACH EN HET GETAL  
Lezing door Bach-kenner Kees van Houten Wat is het verband tussen muziek 
en getallen? Welke relatie is er tussen eeuwenoude muziek, kosmos en getal, 
zoals die zich sinds Pythagoras (”Harmonie der Sferen”) tot in de Barok heeft 

ontwikkeld en uiteindelijk bij Johann Sebastian Bach zijn absolute hoogtepunt 
vindt? 

Kees van Houten, docent muziektheorie aan het Brabants conservatorium te 
Tilburg, geeft antwoord op deze vraag aan de hand van klinkende 
muziekvoorbeelden. Een boeiende lezing in de tijd waarin velen zich weer 
voorbereiden op het beluisteren van een van de passies die Bach heeft 
geschreven. 

Woensdagavond 13 februari 2019 in de Lutherse kerk, Koestraat 2, 8011 
NK Zwolle (www.elkz.nl). Inloop vanaf 19.30 u, programma vanaf 20.00 uur  
Iedereen is welkom! De toegang is gratis. Info: ds. Margo Jonker, 
margojonker@kpnplanet.nl, tel. 038 4525408 
 

mailto:margojonker@kpnplanet.nl
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15.  ‘Sta even stil’ - WINTERWANDELING op zaterdag 16 februari 
2019 

Wandelen is in beweging zijn en goed voor lichaam en geest. Tegelijk kan 
even stil staan heel heilzaam zijn. Dus niet alleen doorlopen, maar ook tot 
rust komen, kijken waar je bent, wat de omgeving met je doet, je bezinnen. 
De wandeling duurt ongeveer een uur en begint in stilte, na welkom, zo nodig 
kennismaking en uitleg. Hoe het weer ook is: de wandeling gaat door.  
Na de wandeling even napraten met een kop koffie/thee en iets lekkers.  

Voor de dienstenveiling heb ik deze wandeling 4 keer aangeboden, ieder 
seizoen een keer. Wie de dienstenveilig gemist heeft en toch graag wil 
meedoen: meld je aan!  
De wandeling begint om 9:00 uur in de buurt van de dijk van Schelle. 
Tijdens de wandeling staan we een aantal keren stil, om te kijken, te luisteren 
of te mijmeren. Informatie/opgave: ds. Nelleke Eygenraam, 

dominel@hetnet.nl, tel. 038 4525223. 

 
16. KLOOSTERWEEKEND 20-23 MAART 2020 IN CHEVETOGNE 
(BELGIË) 
Thema: “Bidden met Iconen” 
We hopen een lang weekend van vrijdag 20 maart tot en met maandag 
23 maart 2020 in het bijzondere Benedictijnerklooster te Chevetogne 
(België) door te gaan brengen. Zie: www.monasterechevetogne.com. Het 

belooft een heel mooi verblijf te worden. Daarin zullen we kennismaken met 
de Oosters-orthodoxe liturgie. Dit gebeurt via ontmoetingen met de 
monniken, bezoek aan het wierookatelier en natuurlijk de vieringen met 
indrukwekkende rituelen en onvergetelijke muziek. Ds. Hans Tissink en ds. Ad 

van Noord zijn de geestelijke begeleiders in het weekend. Het thema van het 
weekend is ‘Bidden met iconen’. Aangezien we op tijd de kamers dienen te 

reserveren vragen we nu al opgave. Er zijn alleen tweepersoonskamers 
beschikbaar en een zeer beperkt aantal éénpersoonskamers (voor bijzondere 
gevallen). De heren slapen in het kloostercomplex en de dames in het 
nabijgelegen gastenverblijf Béthanie. Sanitair is in de meeste gevallen op de 
gang.  
De kosten komen op ongeveer € 165,- inclusief logies, ontbijt, diner en 
lakenpakket. Opgave en informatie en aanmelden voor 1 maart 2019 bij 

Anneke van der Meulen: an.vandermeulen@planet.nl / 06-53720539.  
 

  

mailto:dominel@hetnet.nl
http://www.monasterechevetogne.com/
mailto:an.vandermeulen@planet.nl
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17. STIMULERINGSFONDS KERK LAAT JE ZIEN  
Als Protestantse Gemeente Zwolle willen we het leven vanuit de Bijbelse 

boodschap met elkaar beleven en delen. Het is goed en mooi als het weer 
gaat ‘tintelen’ door dit op een vernieuwende  wijze te doen. En misschien 
mogen we zo ook weer nieuwe mensen begroeten. Het fonds wil een 
financi le ondersteuning geven aan die kleine of grotere projecten die een 
nieuwe impuls geven aan betrokkenheid vanuit het geloof van kerkleden op 
elkaar  n bij de stad. Kenmerkend aan de projecten is dat ze uitgaan van 

frisse ideeën, nieuwe wegen durven inslaan en dat ze, ook als de financiële 
ondersteuning op termijn wegvalt, door kunnen gaan. Omdat het lastig is 
deze nieuwe impuls vorm te geven, is gezocht naar een coach: ds. Mariska 
van Beusichem, stadspastor bereid gevonden. Heb je een projectidee, dan 
word je uitgenodigd een gesprek aan te vragen met deze coach. Het eerste 
gesprek van maximaal 2 uur wordt betaald uit het stimuleringsfonds zelf. In 

het plan dat daarna mogelijk wordt ingediend, kan je, in overleg met Mariska 

van Beusichem, ook begeleidingskosten opnemen voor de verdere loop van 
het project.  
Voor inspiratie: www.lerenpionieren.nl/praktijkverhalen.  
Uiterlijk 1 april 2019 kun je een nieuwe project- aanvraag indienen. 
Ben jij degene die een mooi plan heeft of ken je iemand anders met zo’n 
idee? Neem dan contact op met ds. van Beusichem: 
mariskavanbeusichem@academiehuis.nl   

De commissie Stimuleringsfonds ‘Kerk laat je zien’. email: 
pgzstimuleringsfonds@gmail.com  

http://www.lerenpionieren.nl/praktijkverhalen
mailto:mariskavanbeusichem@academiehuis.nl

