
 

 

“Life takes us to unexpected places. Love brings us home.” 

(Melissa McClone) 

 

 

 

Wind in de zeilen / Open Deur Dienst  31 maart 2019, 09.30 uur 

Jaarthema:  Bron van Leven 

Deze dienst: Liefde brengt ons thuis 

Voorganger: ds. Hans Tissink 

Organist:  Kees Kuiper 

Muzikale medewerking: Black gospelkoor Grace & Glory 

 o.l.v. Talitha Nawijn 

 pianiste Denise Brand 

Ouderling: Henk van der Sar 

Diaken:  Hetty Meiberg-Ottersberg 

Koster:  Harm Tijms 
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Voorafgaand aan de dienst zingt Grace & Glory: 

 Breath of Heaven 

 My life is in your hands 

 

OM TE BEGINNEN 

Welkom en korte introductie op deze speciale dienst  

Tijdens stilte worden de kaarsen aangestoken  

 

Votum en groet gezongen door Grace & Glory 

Zingen Lied 837 Iedereen zoekt U, jong of oud: 1, 4 

Gebed  

 

Projectlied uit Kind op Zondag  
‘Wij bidden om een nieuw begin’: 3 (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. 

4. Iemand ging weg, maar hij kwam weer terug. 
Hij was op zoek naar het grote geluk. 
Nu is het feest, want hij hoort er toch bij. 
Als hij jouw broer was, was jij dan ook blij? 
Refrein 

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

De kinderen gaan met het licht naar de kindernevendienst 
 

RONDOM HET WOORD 

Schriftlezing Lucas 15: 11-13 (Bijbel in gewone taal) 
11 Jezus gaf ook dit voorbeeld: ‘Een man had twee zonen. 12 De jongste 
zoon zei tegen zijn vader: ‘Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu 
hebben.’ De vader gaf hem wat hij vroeg. 13 Een paar dagen later pakte 

de zoon al zijn spullen bij elkaar en ging weg. Hij ging naar een ver 
land. Daar gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol plezier.  

 
Gezongen Bijbellezing door Grace & Glory (refrein allen) 

Lied 185 Een jongen met een grote mond: 1, 2, 3 

 

Lezing van het slot van de gelijkenis: Lucas 15: 28 en 31, 32 (BGT) 
28Toen werd de oudste zoon kwaad. Hij wilde niet naar binnen gaan. 

Zijn vader kwam naar hem toe en zei: ‘Ga toch mee naar binnen.’ … 

31Toen zei de vader: ‘Lieve jongen, jou heb ik altijd bij me. En alles wat 

van mij is, is van jou. 32Maar we kunnen niet anders dan blij zijn en 

feestvieren. Want je broer was dood, maar hij leeft weer. We waren 

hem kwijt, maar nu hebben we hem weer gevonden.’’ 
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Overdenking                 Liefde brengt ons thuis 

Grace & Glory Good good Father 

 Saved by Grace  

ONS ANTWOORD 

Mededelingen 

Voorbeden   eindigend met Lied 369b Onze Vader  

Collecten (1) voor diaconie (2) voor de kerk 

Grace & Glory (tijdens de collecten) 

 Wat een Liefde 

 Better is one day in your court 

 

Slotlied (staande) Lied 793 Bron van liefde, licht en leven: 1, 2 

 

ZENDING EN ZEGEN 

Afsluitende woorden  

Wij leggen onze rechterhand op de linkerschouder van degene die rechts van 

ons staat. 

Grace & Glory zingt ons de zegen toe: An Irish Blessing 

 

Na de zegen bij het verlaten van de kerkzaal: 

Grace & Glory Why we sing 

 Oh happy day 

 Joyful joyful 

 

Uitgangscollecte:    Onderhoud orgels 
 

Contact: opendeurdiensten@gmail.com 

Joke Heming, Jacqueline Stil, Dita Mak, Duncan Esajas, Richard Nijboer, 

Greetje van Kooten en Bea Kramer. 

 

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. 

 
De volgende Open Deur Dienst in de Adventskerk Zwolle Zuid is op 

zondag 12 mei 2019 om 19.00 uur.  

Voorganger:   mw. Ds Marijke Gehrels uit Amsterdam 

Muzikale medewerking:  Kees Kuiper en Erik Jansen 
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Grace & Glory is een (Black) Gospelkoor uit Zwolle 

 

 
 

Het koor heeft een breed en afwisselend repertoire met blackgospel, gospel 

en praise, in het Nederlands en in het Engels. Grace & Glory geniet ervan om 

op te treden en vindt het fijn om samenzang te verzorgen.  

Hoe meer zielen God zoeken, hoe meer vreugd. Wat het koor bindt is het 

zingen en het geloof in God.  

Grace en Glory staat onder de bezielende leiding van dirigente Talitha Nawijn 

en pianiste Denise Brand. 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN ADVENTSKERK ZWOLLE ZUID 

ZONDAG 31 MAART 2019  
09:30 uur Voorganger ds. Hans Tissink 

 Ouderlingen Henk van der Sar / Ton Kamphuis 
 Diaken Hetty Meiberg 
 Organist Kees Kuiper 
 Koster Harm Tijms 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK Taizéviering 

WOENSDAG 3 APRIL 2019 
19:00 uur VESPER  

 Voorganger ds. Hans Tissink en gebedsgroep 

ZONDAG 7 APRIL 2019 

09:30 uur Voorganger ds. Nelleke Eygenraam 
10:30 uur IJSELBOLDER viering 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK - Michaëlsviering Vesper 
 Voorgangers ds. Harm Bousema en Harry Steenbergen 

WOENSDAG 10 APRIL 2019 
19:00 uur VESPER  
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1. Pastorale mededelingen 
Meeleven 

Op internet worden geen namen en adressen vermeld. 
 
Gedachtenis  

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

Op internet worden geen namen en adressen vermeld. 
 
3. 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. 
 
4. ZWO stand Wereldwinkel is er weer op 7 april 2019. 
Volgende week zondag, 7 april 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. 
 

5. HELP DE SLACHTOFFERS VAN DE CYCLOON IDAI. 
In Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn miljoenen mensen getroffen door 

de cycloon Idai. 
Zij hebben dringend voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen nodig. 
Communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen zijn weggevaagd. 
Gehele dorpen zijn overstroomd. Hulpverleners redden mensen die op daken 
zijn gaan schuilen en in bomen zijn geklommen om niet in het water terecht 
te komen. 
De diaconiecollecte van zondag 14 april 2019, is bestemd voor de hulp aan de 

slachtoffers van deze ramp. Mogen we op u rekenen? Diaconie PGZ. 
Uw gift kunt u ook overmaken op rekeningnummer NL12RABO 0373 7399 

66 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle o.v.v. Hulp slachtoffers 
Idai.  
 
6. DE ZOMERPAKKETTENACTIE IS WEER VAN START!  
Doe mee en meld u aan vóór 12 mei 2019. 

Op de website www.presentzwolle.nl/zomerpakkettenactie van Present valt te 
lezen hoe het werkt en kunt u zich aanmelden. Mee doen kan tot 12 mei 
2019. 
Van harte aanbevolen door de diaconie! 
  

http://www.presentzwolle.nl/zomerpakkettenactie
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7. Paasgroetenkaarten 
De gratis kaarten met adressen (met eventueel instructie) liggen na de dienst 

op een tafel in de hal.  
Elk jaar organiseert Kerk in Actie de Paasgroetenactie. Deze Paasgroet is 
gericht aan politieke gevangenen en mensenrechtenorganisaties in het 
buitenland, aan Nederlandse gevangenen in het buitenland en aan 
gevangenen in Nederlandse gevangenissen. Kerk in Actie werkt hierbij samen 
met o.a. Amnesty International, Epafras en het Justitiepastoraat. U kunt rond 

Pasen een kaart ter bemoediging sturen. Doet u mee? 
 
8. Woensdag 3 april 2019 vierde veertigdagen-vesper  
Komende woensdagavond 3 april wordt de vierde vesper in een serie van vijf 
gehouden. In de Adventskerk, van 19:00-19:30 uur. Deze keer werkt de 
gebedsgroep samen ds. Hans Tissink aan de vesper mee. Het gaat om een 

sobere viering. Het thema van de vespers is ‘Een nieuw begin’ dat op 3 april 

wordt toegespitst tot ‘verrassend’.  
 
9. Bijeenkomst Gebedsgroep op 3 april 2019 gaat niet door. 
In verband met de Vesper op woensdag 3 april 19:00 uur, waaraan ook de 
Gebedsgroep meewerkt, gaat de gebedsbijeenkomst in de Adventskerk niet 
door. 
 

10. Filmavond Henri Nouwen vrijdag 5 april 
In het kader van de dienstenveiling zullen er op vrijdagavond 5 april 19.45-
22.00 uur in zaal 9 van SIO diverse filmbeelden worden gedraaid over het 
werk en leven van de inspirerende priester en schrijver Henri Nouwen (1932-

1996). Daarna volgt een kort gesprek o.l.v. ds. Hans Tissink. Er is nog plek 
voor wie zich toen niet heeft opgegeven. Graag aanmelden bij Hans Tissink, 

dstissink@adventskerk.nl 
 
11. ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE op 9 april 2019 
Op dinsdagavond 9 april 2019 is er weer een bijeenkomst van het 
Ontmoetingshuis. Het thema is dan ‘Heerlijke godsdienst’. Pioniersteamlid en 
kenner Mink de Vries zal hierover een korte inleiding verzorgen. Daarna volgt 
het open geloofsgesprek aan de hand van een korte tekst uit De Navolging 

van Christus van Thomas a Kempis. 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) en maak meteen eens 
kennis met de nieuwe menu’s. 
 
  

mailto:dstissink@adventskerk.nl
http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
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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. GEMEENTEBERAAD ZONDAG 14 APRIL 2019 NA DE DIENST 
Het project waarderende gemeenteopbouw wordt uitgevoerd in het kader van 

de groeiende samenwerking tussen de Adventskerkgemeente en de 

Oosterkerk. Tijdens dit gemeenteberaad hopen we als werkgroep informatie 
te verzamelen die bijdraagt aan een nadere uitwerking van een aantal 
thema’s. 
Na afloop van de dienst drinken we eerst koffie en na een kwartiertje gaan we 
met elkaar in gesprek aan de hand van drie vragen: 

1. Welke gebeurtenissen zijn voor u als gemeentelid belangrijk geweest 
in het verleden van de Adventskerk? Positieve en negatieve 

gebeurtenissen kunnen genoemd worden. 
2. Welke gebeurtenissen spreken u op dit moment aan? 
3. Wat denkt u dat er in de (nabije) toekomst belangrijk wordt of gaat 

spelen? 

We denken het gesprek binnen een uur af te kunnen ronden. De verzamelde 
informatie nemen we mee naar de volgende vergadering op 25 mei die weer 

samen met de Oosterkerk gehouden wordt. 
 
14. Ander indeling kerkzaal en de camera 
Vorige week heeft u kunnen lezen over de uitwerking van het voorstel om de 
kerkzaal met minder stoelen te gaan vullen. Dit heeft ook gevolgen voor wat 
de camera in beeld brengt. We weten dat er mensen zijn die niet in beeld 
willen komen, maar het is niet bekend hoeveel dat er zijn. Dat zou wel 

wenselijk zijn, zodat we een passende oplossing daarvoor kunnen maken bij 
de herinrichting. 

Daarom dit verzoek: als u behoort tot degene die niet in beeld wensen te 
komen, wilt u dat dan melden bij de scriba? Dat kan via 
scriba@adventskerk.nl  
 
15. OPENBARE GELOOFSBELIJDENIS 

Met Pinksteren (9 juni 2019) hoopt een gemeentelid openbare 
geloofsbelijdenis te doen. Het is altijd leuk als er meer mensen tegelijk 
belijdenis willen afleggen van hun geloof. Mocht je dit overwegen, neem dan 
contact ds. Hans Tissink. We kijken dan samen naar een passend traject 
ernaar toe. Hoe meer zielen, hoe meer (pinkster-) vreugd. 
 

mailto:zigte022@planet.nl
file:///C:/Users/henkt/Google%20Drive/LITURGIE/20190331/scriba@adventskerk.nl
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16. 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.  
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 keren 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. Hieronder vind je de komende samenkomsten in Zwolle op een 
rijtje. Voel je welkom! 
Meer informatie over dit project valt te lezen 

op:www.contemplatio.nl/lectiodivina 

maandag 1 april 15.00- 16.30 uur  Oosterkerk 
dinsdag 2 april 21.00-21.45 uur Open Kring 
vrijdag 5 april 9.15-10.00 uur Sionskerk 
vrijdag 5 april 10.15-11.00 uur Plantagekerk 
maandag 8 april 15.00- 16.30 uur  Adventskerk 
dinsdag 9 april 10.15-11.00 uur Open Kring 

 

17. PROJECT “ZWOLSE BIJBEL OPNIEUW”: SCHRIJVERS GEZOCHT 
In de 15e eeuw schreven broeders van de Moderne Devotie in het Zwolse 
fraterhuis de Bijbel over. Dit pronkstuk van Zwolse cultuur is helaas 
beschadigd geraakt door de eeuwen heen. Alle Zwollenaren worden 

uitgenodigd om in het hoogkoor van de Grote Kerk een stukje van de Bijbel 
over te schrijven. Verenigingen, instellingen, bedrijven en kerken zijn 

gevraagd mee te schrijven. Wij willen als Adventskerk graag meedoen door 
het schrijven van een gedeelte uit Jesaja, Dit zijn heilsteksten die in de 
Advents- en kersttijd vaak gelezen worden. Als Adventskerk hopen we met 40 
schrijvers op een zaterdag (datum volgt later) samen te gaan schrijven. Heeft 
u een leesbaar handschrift geef u dan op om mee te doen! Er zijn minimaal 
40 mensen nodig en u schrijft per persoon ongeveer 300 woorden in 
gemiddeld 20 minuten. Opgave: via mail aan Anneke van der Meulen, 

an.vandermeulen@planet.nl . Informatie: www.zwolsebijbel.nl .  
Wanneer alle teksten uit de Bijbel zijn overgeschreven, zal deze Bijbel 

daadwerkelijk worden uitgegeven. Het project is een initiatief van Mariska van 
Beusichem, stadspastor. Het project start op 1 april en eindigt half juni. 
 
  

http://www.contemplatio.nl/lectiodivina
http://www.zwolsebijbel.nl/
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18. VRIJWILLIGERSAVOND  
Als dank voor uw inzet, wil de kerkenraad een ontmoetingsavond organiseren 

en nodigt u van harte uit voor een gezellige avond op donderdag 16 mei 2019 
of vrijdag 24 mei 2019. U wordt op één van deze avonden verwacht bij Jeu de 
Boulesvereniging “Het Zuiderboeltje”, sportpark de Marslanden, 
Hyacinthstraat. Inloop van 17.30 uur tot 18.00 uur, waarna u een Chinees 
Buffet wordt aangeboden.  
Na het buffet kunt u deelnemen aan het Jeu de Boulesspel. De avond sluiten 

we af met een heerlijk kopje koffie of thee. Opgeven vóór 1 mei 2019 via de 
email: vrijwilligersavond.adventskerk@gmail.com of via de antwoordstrook 
onder aan de uitnodiging in Kerknieuws. Vervoer kan geregeld worden. 
Contactpersonen: Monique Bruins Slot, moniquebruinsslot@online.nl, Anna 
Oldenkamp, annaoldenkamp@home.nl, Anneke van der Meulen, 
an.vandermeulen@planet.nl. 

mailto:vrijwilligersavond.adventskerk@gmail.com
mailto:moniquebruinsslot@online.nl
mailto:annaoldenkamp@home.nl
mailto:an.vandermeulen@planet.nl

