
 

Zondag 10 maart 2019, 09:30 uur 
met bijdrage Adventskerkcantorij, 

de eerste zondag van de Veertigdagentijd - ‘Een nieuw begin’ 

 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Woord van welkom 
De twee kaarsen op de tafel die verwijzen naar Woord en Wereld worden 
aangestoken met licht van de Paaskaars 
 

Stilte 

In de stilte bereidt ieder zich voor op de dienst. In de consistorie bidt de 
ouderling om een zegen. 
 

De gemeente gaat staan onder het voorspel van het aanvangslied 

Aanvangslied   Lied 91a ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen 
vers 1 en 3 allen, 2 cantorij 

 

Bemoediging en drempelgebed 

v: Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
v: Wij wachten op U.  
 U schenkt ons aan elkaar, als pelgrims op weg. 
g: BEHOED ONS ALS WIJ GAAN. 
v: God, bij U kunnen wij schuilen 
 als wij dwalen of vallen. 

g: U MAAKT EEN NIEUW BEGIN MET ONS 

v: U hoort het als wij om U roepen. 
 U geeft ons zicht op bevrijding. 
g: HOUD ONS VOOR OGEN DE ZOON VAN UW LIEFDE, 
v: Hij is voor ons allen 
 de weg van vertrouwen en vrede. 
g: AMEN. 

 

Gezongen kyriëlitanie Lied 300b ‘God van ons leven’,  
coupletten: cantorij, refrein: allen 

 

Groet 
v: De Heer zal bij u zijn 

g: DE HEER ZAL U BEWAREN 
 

Gebed van de zondag 
 

Projectlied uit Kind op Zondag ‘Wij bidden om een nieuw begin’: 1 (t: Erik 
Idema/m: Gerard van Amstel) 
Refrein: 
Wij bidden om een nieuw begin,  
een nieuw begin van leven. 
God stuur ons toch uw wereld in  
om liefde door te geven. 

In de woestijn klinkt de stem van de macht: 
‘Ik zal je leiden, ik geef je mijn kracht. 
Buig je voor mij, dan verdrijf ik je pijn. 
Ik maak je koning in deze woestijn. 
Refrein 

 

De kinderen komen naar voren 
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Aandacht voor Veertigdagenproject. Thema vandaag: ‘Kiezen’ 
 

De kinderen gaan met het licht naar de kindernevendienst 

 
RONDOM HET WOORD 
Lezing uit de Thora Deuteronomium 5:6-21 
 

Zingen    Lied 540 ‘Het waren tien geboden’ 
A vrouwen, B mannen, A+B vrouwen en mannen  

 

Lezing uit het Evangelie Lucas 4:1-13 
 

Zingen    Lied 538 ‘Een mens te zijn op aarde’ 
vers 1, 3, 4: allen; 2: cantorij 

 

Overdenking 
 

Orgelspel 
 

Zingen  Lied 830 ‘Leven is wachten’ 
    1A cantorij, 2A allen, 3A allen, 4B cantorij, 5B allen, 6A allen, 6B cantorij B 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 

Aandacht voor het Veertigdagenproject ZWO ‘Opvang weeskinderen in 
Rwanda’  
 

Diaconale en pastorale mededelingen 

Gebeden  
 Dankgebed en voorbeden, met telkens met Lied 368 e (1ste keer door cantorij) 

 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 
Tijdens de collecte kunnen ouders hun kind uit de oppas ophalen. Na de 
collecte komen de kinderen uit de kindernevendienst terug. 

 

ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied ‘Veertigdagen nog tot Pasen’ coupletten cantorij, refrein allen  
(t: Marijke de Bruijne/m: Peter Rippen/in: Zangen van zoeken en zien Lied 703) 
 

1. Veertig dagen nog tot Pasen,  
tot de winter is gegaan 
en het lengen van de dagen  
kou en duister gaan verjagen 

en het leven op zal staan. 
 

Refrein: Veertig dagen, weken, 
jaren  
wachten, weten en ervaren 
dat iets nieuws, verandering 

met vreugd’ en moeite samenging. 
 

2. Veertig weken duurt het groeien 
van het ongeboren kind 

in de warme schoot van moeder 
tot het klaar is om te komen.  
volheid is en nieuw begin. Refrein 

3. Veertig jaren van een leven 
zijn naar mensenmaat een tijd 

om te leren en te delen 
wat met moeite werd verkregen, 
volheid is en nieuw begin. Refrein 
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4. Veertig dagen nog tot Pasen 

soms een tocht door de woestijn 
om te leren en te vragen 
hoe je duister kunt verjagen 
om met Pasen klaar te zijn. Refrein 

 

 

Zegenbede uit Afrika 
v:  Moge God met u zijn! 
a:  MOGE U MET GOD ZIJN! 
v:  Moge uw pad vrij zijn van gevaar! 
a: MOGE U BEWAARD BLIJVEN VOOR TEGENSLAG! 
v: Moge God u vrede schenken! 

a:  MOGE U GOEDHEID OP UW WEG VINDEN! 

v:  Moge God voor u zorgen! 
a: MOGE GOD MET U WANDELEN! 
v: Moge God zijn met hen die achterblijven! 
a: MOGE GOD U DOOR DE NACHT LEIDEN! 
v:  Moge u met God blijven! 

 

Amen Lied 431b 
 

 
Uitgangscollecte: Zending Wijkkas 
 
Uitgangscollecte 17 maart 2019: Onderhoud kerkgebouwen 
 

Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en om na 
te praten. 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 MAART 2019  
09:30 uur Voorganger ds. Nelleke Eygenraam 
 Ouderlingen Henk van der Sar / Ton Kamphuis 
 Diaken Joke Gosker 
 Organist Jeroen van der Scheer 
 Koster Marten Wignand 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK Michaëlsviering 

 Voorganger ds. Martin Jans, studentenpastor 

WOENSDAG 13 MAART 2019 
19:00 uur VESPER  

ZONDAG 17 MAART 2019 
09:30 uur Voorganger ds. Iemke Epema 
19:00 uur INSPIRITUAL LINK 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK Michaëlsviering - Vesper 
 Voorganger

s 

Els Rademaker-Vos en Christa van Stappen 

WOENSDAG 20 MAART 2019 
19:00 uur VESPER  
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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. Cantorij 

Gelukkig is Ton Lans bereid gevonden de zieke Johannes Dijkstra tijdelijk te 
vervangen. Heel fijn! 
 
4. Amnesty International 
U kunt deze maand brieven schrijven naar de regeringen van India, China en 
Nederland (!). Ik heb ook enveloppen met postzegels te koop, dan hoeft u 

niet zelf naar het postkantoor voor postzegels. U vindt mij in de hal, richting 

Talmaplein. Tot straks. Met vriendelijke groet, Corien de Boer. 
 India: journalist Kishorchandra Wangkhem is opgepakt wegens kritiek op 

een cultureel festival via Facebook. Hij kan tot 12 maanden worden  
vastgehouden zonder aanklacht. 

 China: Gao Zhisheng is een prominent activist en advocaat. Hij is in 
augustus 2017 opgepakt, maar men weet niet waarom en waar hij is. Hij 
is eerder verdwenen en toen gemarteld. 

 Nederland: Toffiq al-Bihani uit Jemen zit sinds 2003 in Guantánamo Bay 
en is nooit ergens van beschuldigd. In 2010 kreeg hij toestemming de 
gevangenis te verlaten, maar er is een enkel land die hem wil opnemen. 

Terug naar  Jemen gaat niet, dan moet hij vrezen voor zijn leven. 
Duitsland, Frankrijk en Italië namen al wel gevangenen op, Nederland tot 
op heden niet. 

 
5. ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE op 12 maart, Grote Kerk 
Op dinsdag 12 maart 2019 komt het Ontmoetingshuis bijeen in de 
consistorie van de Grote Kerk. Spreker is ds. Nelleke Boonstra. Het thema van 
de avond is “de zusters in de begintijd van de Moderne Devotie”. Nelleke 
Boonstra is predikant in de Protestantse kerk, 65 jaar en woont in Deventer. 
Zij schrijft: “De zusters van het gemeene leven hebben mij vanaf mijn studie 

theologie aan de VU geboeid. Hoe konden vrouwen zoveel aandacht krijgen 
van een zo groot man Geert Grote? En hoe is hun bekendheid bewaard 

gebleven de eeuwen door? En wat kunnen zij betekenen nu? Graag wil ik dit 
met jullie delen. We gaan mediterend aan de slag met rapiaria 
(=spreukenboekjes) uit de 15e eeuw en luisteren naar een paar bijzondere 
zusters uit het Meester Geerts Huis van Deventer”. 
De kosten voor maaltijd, koffie en thee bedragen €7,50. Zie de website voor 

verdere informatie en aanmelding: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. 
Van harte welkom om 18.30 uur in de consistorie van de Grote Kerk (Grote 
Markt 18). 
 
  

http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
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6. Woensdag 13 maart eerste veertigdagen-vesper  
Komende woensdagavond, op Biddag, wordt de eerste vesper in een serie van 

vijf gehouden. In de Adventskerk, van 19:00-19:30 uur. Het gaat om een 
sobere viering. Het thema van de vespers is net als op de zondagen ‘Een 
nieuw begin’, maar in de vespers wordt er een eigen invulling aan gegeven. 
De ZWO-groep heeft de vespers samen met Nelleke Eygenraam voorbereid.  
De vesper van 3 april is mede voorbereid door de gebedsgroep.  
 

7. HET 40 DAGEN BOEKJE IS NOG TE KOOP 

Het 40 dagen boekje is deze zondag nog te koop in zaal 2 bij  
Anneke van der Meulen of Anna Oldenkamp. Kosten € 4,50 

 

8. Lectio Divina in Zwolle 

In Zwolle zijn er gedurende de 40dagentijd van 2019 in 5 kerkgebouwen in 
totaal maar liefst 28 lectio divina-samenkomsten. Alle gelegenheid dus om 
kennis te maken met deze manier van biddend bijbellezen.  
Op veertig plekken worden in ons land lectio divina-samenkomsten 
aangeboden. Dit naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Samen 

luisteren in de stilte’ van Jos Douma, Anselm Grün, en anderen op 1 maart. 
Ook de Oosterkerk en Adventskerk doen mee aan dit project. Wat is lectio 
divina? Lectio divina is een manier van Bijbellezen die al sinds de vroegste 
monniken wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. Het 
doel is om dichter bij het hart van God in zijn Woord te komen. Hoe kan een 
bijeenkomst eruitzien? Er wordt een kaars aangestoken. We luisteren naar 

muziek. We lezen enkele kerken een kort gedeelte hardop uit de Bijbel. 

Daarna worden we stil en mediteren we over de tekst. Vervolgens delen we 
met elkaar wat we hebben gedacht, gehoord, gevoeld. 
We sluiten af met gebed. Voel je welkom! Meer informatie over dit project valt 
te lezen op: www.contemplatio.nl/lectiodivina 

De samenkomsten in de komende twee week: 
dinsdag 12 maart 21.00-21.45 uur Open Kring 
vrijdag 15 maart 9.15-10.00 uur Sionskerk 

vrijdag 15 maart 10.15-11.00 uur Plantagekerk 
maandag 18 maart 15.00- 16.30 uur  Adventskerk 
maandag 18 maart 15.00- 16.30 uur  Adventskerk 
dinsdag 19 maart 21.00-21.45 uur Open Kring 

vrijdag 22 maart 9.15-10.00 uur Sionskerk 
vrijdag 22 maart 10.15-11.00 uur Plantagekerk 

 
9. “Inspiritual Link viering 17 maart 2019 19:00: Vast(en) Zeker 
Aan het begin van de 40-dagen tijd staan we stil bij het thema ‘vasten’ en wat 
dat voor je geloofsleven kan betekenen. De viering is zoals gewoonlijk weer in 
zaal 2 om 19:00 uur. Je bent van harte uitgenodigd, neem ook eens een keer 
een buur of een vriend mee! 
 

  

http://www.contemplatio.nl/lectiodivina
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10. BEZOEK UIT SCHWERIN   GEA KRAMER 
In het weekend van 23 en 24 maart 2019 ontvangen we bezoek vanuit de 

Petrusgemeinde in Schwerin, onze partnergemeente in Duitsland. 
De aankomst is op zaterdag in de loop van de dag. Op zondag verwelkomen 
we de bezoekers in de kerkdienst en het koffieconcert van de cantorij. 
Tussendoor wordt in zaal 2 door de leden van de contactgroep een Kaffee und 
Kuchen verzorgd.  
Voor dit weekend zoeken wij nog gastgezinnen. Wie wil een logeeradres 

bieden aan de bezoekers uit Schwerin?  
Informatie/aanmelden bij  

Gea Kramer, geakramer17@outlook.com / 06 10619991 
 
11. HELAAS…….HET KOFFIECONCERT GAAT NIET DOOR. 
Voor de cantor van de Adventskerkcantorij, Johannes Dijkstra, volgt na een 

ziekenhuisopname een lange tijd van rust en herstel. Het is daarom dat het 

aangekondigde koffieconcert op zondag 24 maart a.s. geen doorgang kan 
vinden. 
Het is de bedoeling om later in het jaar alsnog dit concert uit te voeren. 
 
12. WAAROM BIDDEN EN WAT IS BIDDEN EIGENLIJK? 
Vragen te over rondom bidden, tot we ontdekken dat bidden begint met stil 
worden en ons openstellen voor de stem van God. Ds. Jaap van Slageren 

behandelt met ons op twee woensdagochtenden Paasgebeden in verschillende 
tradities. 
Zoals al eerder vermeld zijn de DATA GEWIJZIGD. Dat wordt nu: 27 maart 

en 10 april. (i.p.v. 6 en 20 maart) 9.30-11.00 uur in SIO. 
Opgave: raad.vent@adventskerk.nl. Info: h.ottevanger@hetnet.nl 
 

13. Gezellig samen eten op zaterdag 6 april 2019 18:00 uur 
De Diaconale Raad nodigt gemeenteleden uit voor een “gezellig samen eten”. 
Vindt u het leuk anderen te ontmoeten en niet alleen aan tafel te zitten, dan 
nodigen wij u van harte uit op zaterdag 6 april 2019 om 18.00 uur in 
SIO, Thorbeckelaan 2.  
U kunt zich (voor maandag 1 april) aanmelden bij één van de diakenen, 
per mail bij moniquebruinsslot@online.nl en per telefoon 06 816 30 520. 

Vervoer kan geregeld worden. 
Voor deze avond zoeken wij mensen die het leuk vinden om te koken. 

Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Gerda Zigteman; mail zigte022@planet.nl 
of per telefoon 4650099. Namens de Diaconale Raad, Monique Bruins Slot 
 
14. Collega's gezocht 
Vindt u/jij het leuk om kinderen te vertellen over Jezus en met hen te 

knutselen of spelletjes te doen? Opa's, oma's, papa's, mama's, mannen, 
vrouwen, jongens, meisjes, wij hebben jullie nodig! Wanneer iemand 
interesse heeft om met ons mee te doen, je mag altijd een keertje meelopen 
met ons. Meld je aan bij mij via veisivi@gmail.com of bel mij op 06-
53831774. Met vriendelijke groet, Marjan Wijnands-Veninga  
  

mailto:geakramer17@outlook.com
mailto:raad.vent@adventskerk.nl
mailto:h.ottevanger@hetnet.nl
mailto:zigte022@planet.nl
mailto:veisivi@gmail.com
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15. Andere opstelling in de kerkzaal 
In de kerkenraadsvergadering van 4 maart heeft de kerkenraad ingestemd 

met een voorstel om minder stoelen in de kerkzaal te zetten. U heeft vast al 
wel gemerkt dat er in januari en februari enkele experimenten met een 
andere opstelling zijn geweest. Het besluit dat nu nader zal worden 
uitgewerkt, houdt in dat er aan de achterzijde twee rijen verdwijnen en dat er 
aan de zijkanten van de gangpaden stoelen worden weggehaald, zodat de 
looppaden breder worden. 

Voordat dit besluit wordt ingevoerd, zal er met SIO worden overlegd. SIO zet 
de stoelen klaar, maar er zullen ook diensten zijn waarop we wel met de 
huidige opstelling willen werken. Daarnaast zal met de kosters worden 
overlegd of het wenselijk is extra stoelen achter de hand te hebben en waar 
die dan te vinden zijn. Ook de beamergroep zal worden betrokken omdat 
minder plaatsen ook gevolgen heeft voor mensen die buiten het gezicht van 

de camera willen blijven.  

Als u vragen over dit onderwerp hebt, dan kunt u die stellen via 
scriba@adventskerk.nl 
 
16. Impressie Kerkenraad 4 maart 2019 
Er wordt korter vergaderd dan gewoonlijk omdat aansluitend een 
gezamenlijke vergadering plaats vindt van Moderamen Oosterkerk en 
Adventskerk.  Hans Tissink opent de KR vergadering met Bijbellezing en 

gebed.  De Pastorale raad meldt dat er nu inmiddels 38 mensen benaderd zijn 
voor een ambtsdragersfunctie. De Pastorale raad bestaat nu uit nog slechts 6 
ouderlingen en dat baart zorgen. De KR wil op korte termijn inhoud geven aan 

de rol van gemeentelid met een bijdrage in de eredienst.  Ook zal de 
ouderling van Ontvangst vervangen worden door een medewerker van 
Ontvangst. We hopen het rooster daardoor blijvend rond te kunnen krijgen en 

tevens de betrokkenheid in de gemeente te bevorderen. De kerkenraad 
stemt, na de nodige experimenten, in met een aangepaste inrichting van de 
kerkzaal omdat er doorgaans meer stoelen dan mensen zijn. De 
voorbereidingen voor invoering van deze maatregel worden gecoördineerd 
door de scriba. Dan is er gelukkig ook nog een opbeurend bericht vanuit de 
Jeugdraad. Dirk Jan meldt dat de laatste KSG dienst een succes was evenals 
de Gezin op zondag dienst. Er was veel belangstelling en ouders waren 

enthousiast. Het weekend van 5 april is er jeugdkamp. De jongeren uit de 
Adventskerk en Oosterkerk vormen meer en meer één groep. Vanuit de 

kerkenraad nogmaals een oproep aan u als gemeentelid om – waar mogelijk - 
uw schouders te zetten onder het mooie kerkenwerk op wat voor manier dan 
ook! Voor meer informatie: an.vandermeulen@planet.nl of 
scriba@adventskerk.nl . 
 

  

file:///C:/Users/Henk/Google%20Drive/LITURGIE/20190310/scriba@adventskerk.nl
mailto:an.vandermeulen@planet.nl
mailto:scriba@adventskerk.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. 
 
18. Kerknieuws op de website 
U kunt Kerknieuws nu ook lezen op de website. In de Menubalk onder HOME 
vindt u de digitale versie. In verband met de privacy zijn er geen Pastorale 
gegevens vermeld. 
 


