
 

Zondag 17 maart 2019, 09:30 uur 
de tweede 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/Psalm 25: 1 en 3 
 

Bemoediging en drempelgebed 
v: Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
v: Tot U God stijgt ons verlangen  

g: OP U IS ONS VERTOUWEN 
v: Wijs ons Uw weg 
g: AMEN 

 

Gezongen kyriëgebed  Lied 299 j: 1 en 2 
 

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’: 2 (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. 

2. Hoog op een berg is de hemel dichtbij - 
open je ogen, dan ben jij erbij. 
Blijf toch niet staren, vandaag is de dag 
dat je Gods glorie aanschouwen mag. 
Refrein 

 

De kinderen komen naar voren 
Aandacht voor Veertigdagenproject. Thema vandaag: ‘Wakker 
worden’ 
De kinderen gaan met het licht naar de kindernevendienst 
 

RONDOM HET WOORD 
Lezing     Psalm 98c (Karel Eykman) 
Zingen     Psalm 98b    
Lezing uit het Evangelie Mattheus 17: 1-9 
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Zingen  Veertig dagen nog tot Pasen 
(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. 
 

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 

 

 

Overdenking 

Orgelspel 
Zingen   Lied 825: 1, 4 en 5 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Diaconale en pastorale mededelingen 
Gebeden  

 Dankgebed en voorbeden, met telkens met Lied 368 e  

 Stil gebed 
 Onze Vader  

 

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    Lied 823: 1 en 4 

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:    Onderhoud kerkgebouwen 
Uitgangscollecte 24 maart 2019:  Exploitatie PGZ  
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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 17 MAART 2019  
09:30 uur Voorganger ds. Iemke Epema 
 Ouderlingen Jan Duenk / Christa Westerhof  
 Diaken Anna Oldenkamp 
 Organist Kees Kuiper 
 Koster Henk Tienstra 

19:00 uur INSPIRITUAL LINK 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK Michaëlsviering - Vesper 
 Voorganger Els Rademaker-Vos en Christa van Stappen 

WOENSDAG 20 MAART 2019 
19:00 uur VESPER  

ZONDAG 24 MAART 2019 

09:30 uur Voorganger ds. Nelleke Eygenraam 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK Michaëlsviering m.m.v. Cantorij 
 Voorgangers ds. Jan Doelman 

WOENSDAG 27 MAART 2019 
19:00 uur VESPER  

 

1. Pastorale mededelingen 
Meeleven 

Op internet worden geen namen en adressen vermeld. 
 

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

 

3. Woensdag 20 maart 19:00 uur tweede veertigdagen-vesper  
Komende woensdagavond wordt de tweede 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.  
 
4. Paarse bussen voor opvang en scholing voor aidswezen in Rwanda 
25 jaar geleden werden één miljoen Rwandezen vermoord. Rose Mukankale 
overleefde deze genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot 
kinderen die tijdens de genocide wees waren geworden onder te brengen in 

pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘’geliefd kind”. Nu steunt deze 
organisatie 1500 kinderen, die hun ouders aan hiv/aids verloren hebben en soms 
zelf besmet zijn. De paarse bussen ( en ook de spaardoosjes) staan in de 
veertigdagentijd voor hen klaar. 
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5. 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. Voel je welkom! Meer informatie over dit project valt te 
lezen op: www.contemplatio.nl/lectiodivina 

De samenkomsten in de komende week: 
maandag 18 maart 15.00- 16.30 uur  Adventskerk /SIO 

 Voorganger: ds. Nelleke Eygenraam 

 
Gelezen wordt Lucas 13:1-9,  
de evangelielezing voor zondag 24 maart 

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 

 
6. “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! 

 
7. 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 
 
8. 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 
 
  

http://www.contemplatio.nl/lectiodivina
mailto:geakramer17@outlook.com
mailto:raad.vent@adventskerk.nl
mailto:h.ottevanger@hetnet.nl
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9. ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE op 26 maart 
Op dinsdag 26 maart 2019 komt het Ontmoetingshuis weer bijeen. Het thema is 
dan ‘God als einddoel’ en Christine Pilon zal de aftrap verzorgen. 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 studentencafé Het Vliegende Paard (Voorstraat 17). 
 
10. Gospelkoor Grace & Glory in de ochtenddienst: WidZ - Opendeur  
Zondag 31 maart om 9:30 uur is er een Wind in de Zeilen dienst met Opendeur 
karakter waarin Gospelkoor Grace & Glory haar liederen laten horen. Met ds. Hans 
Tissink is een inspirerende dienst voorbereid met als thema: Liefde brengt ons 
thuis. Zegt en voort en neem vrienden en buren mee. Het belooft een bijzondere 
dienst te worden. 
 

11. Nieuwe datum voor 'Vragen bij het einde van het leven' 
De uitgestelde bijeenkomst over  'Vragen bij het einde van het leven' is nu 
opnieuw gepland. De avond wordt nu gehouden op  

 donderdag 4 april 2019 19:30 uur (inloop vanaf 19:15) 
 Kerkelijk centrum De Overkant, Kerkplein 22 te Dalfsen. 

Ds. Annie Hasker en ds. Marjanne Dijk, geestelijk verzorgers in de Isala in Zwolle, 
zullen spreken over dit onderwerp vanuit hun expertise. Iedereen is welkom. De 
avond wordt georganiseerd door de werkgemeenschap van predikanten van de 
Ring Zwolle. Opgave,  graag opnieuw, wordt zeer op prijs gesteld. Mail daarvoor 
naar ds. Nelleke Eygenraam: dominel@hetnet.nl. Nadere informatie over de avond 
is verkrijgbaar bij ds. Margo Jonker, 0384525408, margojonker@kpnplanet.nl. 
 

12. 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 
 

13. 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  
 
  

http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
mailto:dominel@hetnet.nl
mailto:zigte022@planet.nl
mailto:veisivi@gmail.com
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14. 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. 
 
15. Bedankt 
Via deze weg willen we graag iedereen bedanken die meegeleefd heeft met onze 
onverwacht vroege terugkeer uit Rwanda. Alle kaartjes en goede wensen hebben 
ons erg goed gedaan! 

Inmiddels vinden we onze weg weer in Nederland en wonen in Zutphen. Ondanks 
de teleurstelling kijken we ook met dankbaarheid terug op onze ervaringen in 
Rwanda. We bidden voor de mensen die we daar hebben mogen leren kennen en 
die leven in een zeer gecompliceerde samenleving. 
Vriendelijke groet, Henk & Anne-Mieke Spaan 


