
Adventskerk zondag 24 februari 2019 
Wind in de zeilen zondag met een Open Deur Dienst 

 

Jaarthema: Bron van Leven 
Deze dienst: Je hoeft niet bang te zijn 

 
 

 
 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Woord van welkom 
 

Stilte 
In de stilte worden de twee kaarsen op tafel die verwijzen naar Woord en 
Wereld aangestoken met het licht van de Paaskaars 
 

De gemeente gaat staan  
Openingswoorden 

v:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 

Gebed 
 

Zingen (staand)  Lied 216: 1, 2 en 3 ‘Dit is een morgen’ 
De gemeente gaat zitten 
 
Novem  Psalm 71  
   ‘Spirit of God’ 
 

Moment met de kinderen 
 

Zingen  Lied 935: 1, 2 en 3 ‘Je hoeft niet bang te zijn’ 
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RONDOM HET WOORD 
 

Bijbellezing 2 Timoteüs 1:7-9 (Bijbel in Gewone Taal) 

Zingen  Lied 91a: 1 en 3 ‘Wie in de schaduw Gods wil wonen’ 
 

Overweging 
Pianospel 
 

Gedicht  ‘Jij mijn herder?’ Hertaling van Psalm 23 (Huub Oosterhuis) 
Zingen  Lied 835: 1 en 2 ‘Jezus ga ons voor’ 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 

Diaconale en pastorale mededelingen 
 

Novem  ‘Lord have mercy’ 

   Psalm 56 
 

Voorbeden 
Stil gebed 
Zingen  Lied 1006 ‘Onze Vader in de hemel’ 
 

Collecten  1ste voor het werk van de diaconie 
   2de  voor het kerkelijk leven 
 

Novem  ‘Christ Triumphant’ 
   ‘The Prayer’ 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 

Tijdens het voorspel op het slotlied kunnen ouders hun kind(eren) ophalen uit 

de oppas en komen de kinderen van de kindernevendienst terug.  
 

Slotlied   Lied 418: 1, 2 en 3 ‘God schenk ons de kracht’ 
Zending en zegen  
Zingen  Lied 415: 3 ‘Amen, amen, amen dat wij niet beschamen…’ 
 

Collecte bij de uitgang: Stille hulp 
Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, meestal zonder dat ze er 
zelf iets aan kunnen doen, in grote financiële problemen zijn terechtgekomen. 
Eerder konden zij nog wel het hoofd boven water houden, al was het met pijn 
en moeite, maar door allerlei beleidswijzigingen van de overheid en in de 

hulpverlening lukt dat niet meer. Daardoor kunnen veel mensen helaas niet 

langer zelf in hun basisbehoeften voorzien, zoals eten en drinken, kleding, of 
de huur van een woning. Met het oog op hen verleent de Diaconie stille hulp. 
Het is hulp die niet opvalt, die mensen geen etiket opplakt, maar wel hard 
nodig is. 
 

Uitgangscollecte 3 maart 2019:  
 
DE VOLGENDE WIND IN DE ZEILEN-OPEN DEUR DIENST 
Zondag 31 maart 2019 om 9.30 uur. Voorganger: ds. Hans Tissink 
Muzikale medewerking: Gospelkoor Grace & Glory. 

Hun repertoire bestaat uit een mix van (black) gospel en praise. Denk daarbij 
aan Kirk Franklin, Israel Houghton, maar ook Opwekkingsliederen.  
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Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en nog 
even na te praten. Tevens kun je je naam schrijven in kaarten, die als groet 

vanuit deze dienst worden gestuurd naar gemeenteleden, die een steuntje 
kunnen gebruiken. 
 
Als u wilt reageren op deze dienst neem dan contact op met de voorganger of 
stuur een mailtje aan opendeurdiensten@adventskerk.nl en/of 
raaderedienst@adventskerk.nl 

 

MEDEDELINGEN ADVENTSKERK ZWOLLE ZUID 

ZONDAG 24 FEBRUARI 2019  
09:30 uur WIND IN DE ZEILEN / OPEN DEUR 
 Aan deze Wind-in-de-Zeilendienst hebben vanuit de 

Opendeurcommissie meegewerkt: Joke Heming, Dita Mak, Duncan 

Esajas en Greetje van Kooten. 
Contact: opendeurdiensten@gmail.com 

 Voorganger ds. Nelleke Eygenraam 
 Ouderlingen Christa Westerhof 
 Diaken Herman Kamphuis 
 Organist Kees Kuiper 

 Muzikale medewerking: Vocaal Ensemble Novem o.l.v. Wim 
Verweij 

 Koster Bep de Groot 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK Michaëlsviering 
 Liturg ds. Nelleke Eygenraam  

m.m.v. Cantorij en Cantatekoor 

VRIJDAG 1 MAART 2019 
15:00 uur DE KIEVITSBLOEM – Wereldgebedsdag 

ZONDAG 3 MAART 2019 
09:30 uur Voorganger ds. Nelleke Eygenraam 

10:30 uur IJSSELBOLDER - Viering 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK Taizé-viering 

 

1. Pastorale mededelingen 
Meeleven 

Op internet worden geen namen en adressen vermeld. 
 

Wij gedenken  
Op internet worden geen namen en adressen vermeld. 

 

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

 
  

mailto:opendeurdiensten@adventskerk.nl
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3. ENSEMBLE NOVEM 
Vocaal ensemble Novem uit Kampen is een enthousiaste groep vocalisten 

met de nodige jaren zangervaring o.l.v. dirigent Wim Verweij. Ze zingen een 
breed repertoire aan muziek, van o.a. licht klassiek tot gospelsongs; Engels- 
en Nederlandstalig. En ze verlenen medewerking aan kerkdiensten, jubilea, 
optredens in verzorgingshuizen e.d. 
 
4. Dinsdag 26 februari 20:00 uur: De dag dat God tien jaar werd …. 

Kees is 10 jaar en komt uit een protestant nest. Hij zit op de School met den 
Bijbel. Zijn hoofd zit vol verhalen. En met bezorgdheid over de wereld die hij 
wil redden. Kees droomt van een wereld die klopt, tot zijn vader zegt dat 
dromen niet rendabel zijn. Herkenbaar? Kom dan naar de voorstelling die 
Kees van der Zwaard op dinsdagavond 26 februari 20.00 uur in de Oosterkerk 
komt spelen.  

Toegang gratis! Neem gerust iemand mee, een buur, een vriend(in) 

of....welkom!  
 
5. Breek-de-Week-lunch bij Wilma en Bert Letwory, Wayerkamp 41 
Er is nog een aantal plaatsen vrij op dinsdag 26 en donderdag 28 februari. 
Iedereen mag zich melden. Jong of oud, alleenstaand of niet.  
Geen vervoer, geen probleem. Gewoon aangeven, dan wordt het geregeld. 
Samen lunchen geeft gezelligheid! Inloop is om 11:45 uur. Einde Lunch 13:30 

uur.  
Opgave via dominggoes1@gmail.com of via sms of WhatsApp 0628139060. 
 
6. Wereldgebedsdag vrijdag 1 maart 15:00 u in de Kievitsbloem 

Ieder jaar op de eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond.  
Vrouwengroepen in Slovenië hebben voor dit jaar het thema ‘God nodigt je 

uit’ voorbereid en reiken ons hiervoor bouwstenen aan. De viering van 
Wereldgebedsdag in Zwolle-Zuid wordt als sinds jaren gehouden in De 
Kievitsbloem, maar niet alleen voor mensen die daar wonen. Iedereen is 
welkom! 
 
7. “WOORDENSCHAT” DAGBOEK VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD 
Het veertig dagen boekje draagt dit jaar de titel “Woordenschat”. Het boekje 

is op zondag 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. Anneke van der Meulen 
 
8. ZWO stand Wereldwinkel is er weer op 3maart 2019:  
Volgende week zondag, 3 maart staat de tafel met fairtrade producten weer 

klaar in zaal 2. De honing uit Roemenie kunt u ook bij ons kopen. Ook kunt u 
postzegels, kaarten, lege cartridges en oude telefoons bij ons inleveren. 
We zien u graag bij onze tafel. De ZWO-commissie. 
 
  

mailto:dominggoes1@gmail.com
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9. ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE op 26 februari 
Het Ontmoetingshuis komt bijeen op dinsdagavond 26 februari om 18.30 

uur in studentencafé Het Vliegende Paard (Voorstraat 17). Het thema is: ‘Wie 
ben ik?’. Mink de Vries zal een korte inleiding geven. 
We beginnen met een warme maaltijd om 18.30 uur. Rond 21.00 uur eindigt 
de bijeenkomst. De kosten voor maaltijd, koffie/thee en materiaal bedragen 
€7,50. Zie de website voor verdere informatie en aanmelding: 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Voor vragen kunt u terecht bij ds. 

Hans Tissink (hanstissink@kpnmail.nl). Van harte welkom. 
 
10. Vragen aan het einde van het leven - Hoe gaan we hier als 
geloofsgemeenschap mee om?  
Donderdagavond 28 februari 2019 in 'De Overkant', Kerkplein 22 te Dalfsen. 
Ds. Annie Hasker en ds. Marjanne Dijk, geestelijk verzorgers in de Isala in 

Zwolle, leiden het onderwerp in.  Iedereen is welkom! Programma: 19:00-

19:30 u inloop met koffie/thee 19:30-21:30 u thema-avond over ‘Vragen aan 
het einde van het leven’ De avond is vol geboekt! Om een plaats te krijgen 
op de wachtlijst: mail naar ds. Nelleke Eygenraam: dominel@hetnet.nl  
 
11. 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.  

 
12. LET OP: NIEUW REKENINGNUMMER VOOR KERKBALANS! 
Op onze rekeningafschriften zien we dat er nog vaak naar ons oude 
bankrekening geld wordt overgemaakt. Nu wordt dat nog doorgeboekt naar 
het nieuwe rekeningnummer, maar die service stopt een keer. Dus: wilt u 
controleren of u uw kerkbalans op ons nieuwe RABO-rekeningnummer 
overmaakt? Ook als u zeker weet dat u het goed doet? Ons nieuwe 

rekeningnummer is:  
NL 54 RABO 0373 734 166 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente 

Zwolle. 
Verdere informatie: Kerkelijk Bureau, 038-4217596 of 
administratie@pknzwolle.nl  
 
13. HUISPAASKAARSEN BESTELLEN KAN NOG TOT BEGIN MAART! 

In de kerkzaal hangt een intekenlijst. Verder informatie: Henk Tienstra, 
henktienstra@hetnet.nl of 0610789362 
 
  

http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
mailto:hanstissink@kpnmail.nl
mailto:administratie@pknzwolle.nl
mailto:henktienstra@hetnet.nl
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14. Bedankje familie v.d. Brink 
Beste mensen, hartelijk dank voor de kaarten, telefoontjes en voor de 

gesprekken. 
Hartelijke groet, Henk en Janny v.d. Brink, Gombertstraat 742. 
 
15. 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 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 

eenpersoonskamers (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. 
 
16. VOORTGANG “WAARDERENDE GEMEENTEOPBOUW” 

De projectgroepen “Waarderende gemeenteopbouw” uit  de Adventskerk en 
de Oosterkerk zijn voor de eerste keer bij elkaar geweest op zaterdag 16 
februari 2019. We hebben met elkaar een Wall of Wonder (wonder muur) 
gemaakt. Op een groot papier aan de muur hebben we voor elke kerk 

geïnventariseerd wat voor onze kerken in het verleden (vanaf 1980) 
belangrijk is geweest (verdrietige en blije gebeurtenissen) , welke thema’s er 

op dit moment in onze kerken spelen en wat er, naar ons idee, in de nabije 
toekomst (tot 2035) in onze kerken zal gaan spelen. 
 
Op zondagochtend 14 april 2019 krijgt u een introductie van de Wall of 
Wonder. Aan u als gemeente vragen we hoe u tegen de toekomst van de 
Adventskerk aankijkt. Welke positieve en wellicht minder positieve ervaringen 
uit het verleden en heden kunnen ons verder brengen om te ontdekken wat 

we met en in onze kerk in de nabije toekomst verlangen. Met de oogst die we 
op 14 april “binnenhalen” gaan we op 25 mei 2019 samen met de 

projectgroep van de Oosterkerk aan de slag om een bijeenkomst voor de twee 
kerken voor te bereiden. Die bijeenkomst willen we graag houden tijdens het 
startweekend in september. 
Op zondag 14 april 2019 hopen we u na de dienst in zaal 2 te ontmoeten. 
De projectgroep “Waarderende gemeenteopbouw” 

 
  

http://www.monasterechevetogne.com/
mailto:an.vandermeulen@planet.nl
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17. Wie helpt de AUTODIENST? 
Een ouder gemeentelid heeft aangegeven binnenkort gebruik te willen gaan 

maken van de autodienst binnen de Adventskerk. Verder hebben 2 chauffeurs 
aangegeven dat ze om privéredenen eind april willen stoppen. 
Er is nu dringend behoefte aan een 6 tal mensen die volgens een rooster 1 
keer per 4 weken willen rijden. Dit moet toch geen probleem zijn? Wie geeft 
zich op? 
Dit kan telefonisch bij Derk Schipper tel 038 4660377. Wil u eerst weten hoe 

de autodienst werkt, ook daarvoor kunt u mij bellen. 
 
 


