
 Palmzondag 14 april 2019, 9.30 uur 
 

Thema: Jezus’ intocht stap voor stap 
 

 

 

Orgelspel 
 

OM TE BEGINNEN 
Woord van welkom 
De kaarsen op tafel die Woord en Wereld symboliseren worden aangestoken 
met licht van de Paaskaars. 
 

Stilte 
In de consistorie bidt de ouderling om een zegen over deze dienst.  
De gemeente gaat staan onder het voorspel van het processielied. 
 

Processielied  Lied 551 
 

De kinderen en ambtsdragers komen binnen. De kinderen houden een 
processie met hun palmpaasstokken. De palmpaasstokken worden aan het 

einde van de optocht geplaatst op het liturgisch centrum. 
 
 

Bemoediging en drempelgebed 

ouderling:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
gemeente:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
ouderling:  Laten wij juichen 
    en met takken zwaaien. 
kind:   Laten wij binnengaan door de poort 
    om te zingen van Gods trouw. 

gemeente:  HOSANNA VOOR DE ZOON VAN DAVID! 

    HOSANNA IN DE HEMEL! 
kind:    Geef ons open handen 
    om allen te begroeten met vrede! 
gemeente:  AMEN. 

 

Kyriegebed 
 

Zingen:   Lied 558: 1, 2 en 6 
 

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’: refrein, 6, 
refrein  
(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. 
 

6. Kijk naar de koning van vrede en recht. 
Hij is de redder,  
een held die niet vecht. 
Zwaai met je palmtak  
en weet wat je ziet: 
Hij brengt je vreugde,  
maar heeft ook verdriet. Refrein 
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De kinderen komen naar voren. We staan stil bij ons 40dagenproject ‘Een 
Nieuw Begin’. De kinderen gaan daarna met hun lichtjes naar de 

kindernevendienst. 
 
RONDOM HET WOORD 

Schriftlezingen  Psalm 118: 24-29 en Lucas 19: 29-40 (NBV) 
Zingen  Lied 550: 1 en 3 
Preek 

Orgelspel 
Zingen  Lied 552 

 
DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 
 

Diaconale en pastorale mededelingen 
De kleurwisseling van rood naar paars. 
 

Gebeden Dankgebed en voorbeden, telkens eindigend met 

lied 256 (uit Taizé), Blijf met uw genade… 
 Stil gebed 
 Gezamenlijk Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 

1ste rondgang : slachtoffers orkaan Idai (zie toelichting) 
2de rondgang :  de voortgang van het kerkelijk leven 

 

De kinderen van de crèche en de kindernevendienst komen in de kerk.  
 

Slotlied (staande) Lied 556: 1, 2 en 5 
 

Zending en zegen met gezongen be-aming: lied 431b 
 

De kinderen kunnen na afloop van de dienst hun Palmpaasstok ophalen. 
 
Toelichting diaconiecollecte (1ste rondgang): slachtoffers 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. Dorpen zijn overstroomd. De diaconiecollecte van deze zondag 

is bestemd voor de hulp aan de slachtoffers van deze ramp. 
(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). 

 
Uitgangscollecte: Vakantieweken Gehandicapten. 

Op alle mogelijke manieren en met aanlokkelijke advertenties worden we 
aangemoedigd om op vakantie te gaan of een verre reis te maken. Velen 
hebben hun plannen om eens lekker weg te gaan al voor elkaar. Vaak 
realiseren we ons niet dat er ook mensen zijn die door een lichamelijke 
beperking niet zomaar op vakantie kunnen. 
Ook deze mensen willen graag een keer een weekje weg. De diaconie wil deze 

vakantie (financieel) mogelijk maken voor hen die dat zelf niet kunnen 
voldoen. Een stukje solidariteit met hen die het dubbel moeilijk hebben.  
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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 14 APRIL 2019 PALMPASEN 
09:30 uur Voorganger ds. Hans Tissink 
 Ouderlingen Jan Duenk 

 Diaken Ina Stomp 
 Organist Jeroen van der Scheer 
 Koster Rob van Harten 

19.30 uur ONZE LIEVE VROUWE BASILIEK (i.p.v. Grote of Sint Michaëlskerk) 
 Johannes Passion 

MAANDAG 15, DINSDAG 16 WOENSDAG 17 APRIL 2019 

19:30 uur gezamenlijk vesper in de OOSTERKERK 

DONDERDAG 18 APRIL 2019 WITTE DONDERDAG  
19:30 uur gezamenlijk Schrift & Tafel in de ADVENTSKERK 
 Voorgangers ds. Hans Tissink / ds. Elly Urban 

VRIJDAG 19 APRIL 2019 GOEDE VRIJDAG 
19:30 uur Adventskerk  Wake bij het kruis 
 Voorganger ds. Nelleke Eygenraam 

19:30 uur  Oosterkerk The Passion met Koor bizznizz 
 Voorganger  ds. Iemke Epema 

ZATERDAG 20 APRIL 2019 STILLE ZATERDAG 
09:30 uur  gezamenlijk morgengebed in de ADVENTSKERK 

 Voorganger ds. Hans Tissink 
22:00 uur gezamenlijke Paaswake in de ADVENTSKERK 
 Voorgangers ds. Iemke Epema / ds. Nelleke Eygenraam 

ZONDAG 21 APRIL 2019 PASEN 
09:30 uur Voorganger  ds. Hans Tissink (in de ADVENTSKERK) 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK – Michaëlsviering m.m.v. Cantorij 
 Voorgangers ds. Margo Jonker 

 
1. Pastorale mededelingen 
Meeleven 

Op internet worden geen namen en adressen vermeld. 

 
2. Bloemengroet 

Op internet worden geen namen en adressen vermeld. 
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3. Paarse bussen: 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. De spaardoosjes 

kunnen ingeleverd worden op zondag 21 april (Pasen) en 28 april. 
 
4. GEMEENTEBERAAD VANDAAG 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. 

 
5. Passiemuziek in de Oosterkerk: zondag 14 april 19:00 uur 
In de Oosterkerk, Bagijnesingel 17 in Zwolle, wordt op de avond van 
Palmpasen, 14 april 2019 om 19.00 uur, een kerkdienst gehouden waarin de 
Zwolse Cantorij passiemuziek van Alan Bullard zingt. De Britse componist en 
kerkmusicus Alan Bullard, geboren in 1947, schreef Wondrous Cross in 2011. 
In deze passie worden de zeven kruiswoorden van Jezus verweven met 

gelezen Bijbelpassages en hymnes. Iedereen is van harte welkom deze 
nieuwe vorm van liturgie en muziek mee te beleven. Aan de dienst werken 

mee: de Zwolse Cantorij o.l.v. Rudie Altelaar, ds. Tissink als liturg en Marijn 
de Jong als organist. 
 
6. DATUM MEESCHRIJVEN AAN DE ZWOLSE BIJBEL BEKEND! 
Op zaterdag 18 mei 2019 om 15.30 uur worden diegenen die zich hebben 

aangemeld verwacht in de Grote kerk om een gedeelte over te schrijven uit 
Jesaja 40 – 55. Er hebben zich al velen aangemeld maar we komen nog 
schrijvers tekort. Wie schrijft er mee? Aanmelden: 
an.vandermeulen@planet.nl  
 
 

mailto:an.vandermeulen@planet.nl
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7. ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE op 23 april 2019 
Op dinsdagavond 23 april 2019 houden we weer een nieuwe bijeenkomst 

van het Ontmoetingshuis. Het thema is ditmaal ‘Verlangen’. De nieuwe 
dominee van de Open Kring (PGZ), ds. Cor Baljeu zal hierover een korte 
inleiding verzorgen. Daarna volgt onder zijn leiding het open geloofsgesprek 
aan de hand van een korte tekst uit De Navolging van Christus van Thomas a 
Kempis (Boek 4.11). 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 heerlijke nieuwe maaltijden. 
 
8. Filmavond Henri Nouwen verschoven naar vrijdag 26 april 
De filmavond over Henri Nouwen is wegens familieomstandigheden 

verschoven naar vrijdagavond 26 april, 19.45-22.00 uur. Dan zullen 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 
destijds niet heeft opgegeven. Graag aanmelden bij Hans Tissink, 
 dstissink@adventskerk.nl 
 
9. Wind in de zeilen dienst op zondag 28 april 

Samen met de 30+ groep is een Wind-in-de-zeilen dienst voorbereid voor 
zondag 28 april aanvang 9:30 uur. Het verhaal van de Emmaüsgangers 
(Lucas 24:13-35) bepaalt de structuur van de dienst.  Hun weg is de weg van 
de liturgie. Dat werkt verrassend! 

 
10. 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  

 
11. 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. 
 
  

http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
mailto:dstissink@adventskerk.nl
file:///C:/Users/henkt/Google%20Drive/LITURGIE/20190331/scriba@adventskerk.nl
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12. 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. 

 

13. Hartelijk dank voor uw medeleven 
Op zondag 31 maart overleed Irma’s moeder en mijn schoonmoeder Klazien 
Smits-Ritsema in de leeftijd van 85 jaar. Zij leed al jaren aan de ziekte van 
Parkinson. De laatste weken waren zwaar. Daags voor haar overlijden konden 
we als familie bij haar sterfbed een bijzondere huisdienst houden. Met elkaar 
werkten we daarna toe naar een warme afscheidsdienst in haar kerk te Broek 
op Langedijk op vrijdag 5 april. Mijn beschikbaarheid voor de Adventskerk lag 

in die week daardoor op een zeer laag pitje. Wat ons allen zeer goed deed en 
bemoedigde, waren de vele kaarten, mailtjes en andere blijken van meeleven 
vanuit onze geloofsgemeenschap. Daarvoor willen we u allen heel hartelijk 
danken. Het voelt erg goed om van de Adventskerk deel uit te maken. 

Warme groeten, ds. Hans Tissink, Irma Smits, Joël, Evianne en Lebo 

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

