
 

Wind in de zeilen dienst 28 april 2019 09:30 muur, 
voorbereid door de 30+ groep 

Thema ‘Hij gaat met ons mee’ 

 

 

Orgelspel 
 

Woord van welkom 
De twee kaarsen op tafel die verwijzen naar het Gods woord in de wereld 
worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 
 

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

Allen gaan staan onder het voorspel van het aanvangslied 
Zingen   Lied 288 ‘Goedemorgen, welkom allemaal’ 
 

Groet en bemoediging  (Henk Jan) 
v: De Heer is opgestaan! 
g: DE HEER LEEFT! HALLELUJA! 
v: Onze hulp zoeken wij bij de Levende 
g: HIJ GAAT MET ONS MEE. 

Allen gaan weer zitten 
 

Gebed 
 

Scene 1 ‘Op weg naar Emmaüs’ (naar Lucas 24: 13-15)   
 

Zingen  Lied 822 ‘Wij trekken steeds verder’ (enkele malen) 
 

Scene 2  ‘Ontmoeting’ (naar Lucas 24: 17-23) 
 

Zingen    ‘De Heer is waarlijk opgestaan’   
(t: Hanna Lam/m: Wim ter Burg/ Alles wordt nieuw I, 27) 
 

Refrein  
De Heer is waarlijk opgestaan, 
Halleluja! 
 

1 Jezus deed de dood teniet. 
Zing daarom dit hoogste lied. 
Refrein 

2. Vrouwen uit Jeruzalem, 

kwamen vroeg en zochten Hem.  
Refrein. 
 

3. En hoe groot was hun verdriet, 

want zij vonden Jezus niet.  
Refrein. 

4. Maar een engel sprak hen aan: 
"Die gij zoekt is opgestaan."  
Refrein. 
 

4. "Denkt toch aan zijn eigen woord, 
dat gij vroeger hebt gehoord."  
Refrein. 

5. "Hij, de grote mensenzoon, 
gaat door 't graf heen naar zijn troon." 
Refrein. 
 

6. "Zoekt Hem bij de doden niet, 
maar zingt mee het hoogste lied." 
Refrein. 

De kinderen komen naar voren om met het licht naar de kinderneven-
dienst te gaan 
 

Scene 3   ‘Onzekerheid’ (naar Lucas 24: 24-27) 
 

Verkondiging 
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Luisterlied   ‘Hij kan zomaar naast je lopen’  

(t/m: Rikkert Zuiderveld,  
gezongen en gespeeld door Wieke Holtkamp, Chris Stegeman,…) 

 

Refrein: Hij kan zomaar naast je lopen 
op een onverwacht moment 
Hij kan zomaar naast je lopen 
en je had Hem niet herkend 
Hij kan zomaar naast je lopen 
en vertellen wie je bent 

Hij kan zomaar naast je lopen 
en je had Hem niet herkend. 
 

1 Er liepen eens twee mannen 
vlakbij Jeruzalem 
hun vriend was net gestorven 
ze treurden over hem 
Opeens was daar een vreemde 
die met hen mee wou gaan 

Ze wisten niet dat Hij het was 
dat Hij was opgestaan. 
Refrein: Hij kan zomaar naast je lopen  
 
 

2 Als God soms heel ver weg lijkt 
als alles is mislukt 
En niemand weet waarom  je 
bedroefd bent en bedrukt 
Sta dan niet gek te kijken 
wanneer Hij naast je staat 
en met je mee wil lopen 

totdat het wel weer gaat 
 
 

Refrein: Hij kan zomaar naast je lopen  
 
 
3 Hij kan zomaar naast je lopen, 
uit het niets vandaan… 
Je ziet pas dat je blind was 
als je ogen open gaan… 

 

Scene 4a   ‘Uitnodiging’ (naar Lucas 24: 28-29) 
 

Zingen   Lied 385: 1 ‘De tafel van samen’ 
 

Scene 4b  ‘Herkenning’ (naar Lucas 24: 30-32) 
 

Gesprek over “wat herken je?” 
 

Zingen    Lied 646: 1 t/m 4 ‘De Heer is onze reisgenoot’ 
 

Diaconale en pastorale mededelingen 
 

Gebeden 
Dankgebed en voorbeden (door Hetty Meiberg en Nelleke) 

Stil gebed 
Gezongen Onze Vader: Lied 1006 

 

Collecte 

1ste rondgang:  Het werk van de diaconie 

2de rpondgang: Het kerkelijk leven in Zwolle 
 

Tijdens de collecte kunnen de kinderen van de oppas worden opge-
haald.  

De kinderen van de kindernevendienst wachten tot na de collecte. 
 

 
Scene 5 - Jezus leeft! (naar Lucas 24: 33-34) 
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Zingen ‘Weet je wel dat Jezus leeft!’ (tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld) 
 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 
 

Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan 
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan 

 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

 

Allen gaan staan 
 
Zending en zegen  
 

Slotlied    Lied 634: 1 en 2 ‘U zij de glorie’ 
 
Uitgangscollecte: Diaconale noodhulp 
Er zijn in ons welvarende land nog steeds teveel mensen die langdurig moe-
ten zien rond te komen van een inkomen onder het minimum. Ook in Zwolle. 
Sommigen moeten lang wachten op de toekenning van een uitkering, terwijl 

ze vaak al flink in de schulden zitten. Uitgerekend dan gaat de wasmachine of 
de koelkast kapot. Het diaconaal noodfonds kan in zo’n geval bijspringen. Zo 
kan worden voorkomen dat mensen dieper wegzakken in de armoede. Helpt u 
mee het diaconale noodfonds gevuld te houden? Dan kunnen we tegelijkertijd 
werken aan een meer structurele aanpak van armoede, samen met andere 

instanties.  
 

Uitgangscollecte 5 mei 2019: : Instandhouding Zwolse Synagoge 
 

Na afloop van de dienst is er in zaal 2 gelegenheid elkaar te ontmoeten en 
koffie, thee of limonade te drinken. Als u wilt reageren op deze dienst neem 
dan contact op met de voorganger of stuur een mailtje aan raadere-
dienst@adventskerk.nl 
 

 MEDEDELINGEN ADVENTSKERK ZWOLLE ZUID 

ZONDAG 28 APRIL 2019 
09:30 Voorganger ds. Nelleke Eygenraam 

 Ouderlingen Henk-Jan Kamphuis / Ton Kamphuis 

 Diaken Ina Stomp 
 Organist Frans Dijkstra 
 Koster Rob van Harten 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK – Michaëlsviering Vesper 
 Liturgen Margrieta de Boer en Robert Kanning 

ZONDAG 5 MEI 2019 
09:30 uur Voorganger ds. Nelleke Eygenraam 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK – Michaëlsviering 
 Voorganger ds. Mariska van Beusichem 
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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. Ds. Hans Tissink niet beschikbaar 

Ds. Hans Tissink is tot en met zondag 5 mei niet beschikbaar voor 
werkzaamheden in de gemeente. Voor dringende zaken kunt u contact 
opnemen met ds. Nelleke Eygenraam. 
 
4. ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE 
Lezing: De praktische mystiek van de Moderne Devotie.  

Op dinsdag 7 mei 2019 zal dr. Inigo Bocken een lezing houden over het 

thema: De praktische mystiek van de Moderne Devotie.  
In deze lezing zal de nadruk liggen op een groot denker die als een kritische 
vriend van de Moderne Devotie beschouwd kan worden: Nicolaas van Cusa 
(1401-1464). Hij heeft vanuit zijn filosofisch-theologische zienswijze een heel 
eigen interpretatie neergelegd van waar het in de Moderne Devotie om ging.  
Inigo Bocken (1968) is wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma 
Instituut, universitair docent aan de Faculteit Filosofie, Theologie en 

Religiewetenschappen aan de Radbouduniversiteit. Hij heeft veel onderzoek 
verricht naar de spiritualiteit en de mystiek van de Late Middeleeuwen en de 
Vroegmoderne Tijd. Deze bijeenkomst vindt plaats in de consistorie van de 
Grote Kerk (Grote Markt 18, kleine kostersingang bij de fontein). Kosten voor 

maaltijd, koffie en thee zijn 7,50 euro. Voor verdere info en opgave: 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl  Tijd: 18.30 – 21.00 uur. Van harte 

welkom! 
 
5. Wandelen met de Kievitsbloem 
Zondagmiddag 19 mei 2019 van 14:30 tot 16:30 uur wordt er weer ge-
wandeld met bewoners van de Kievitsbloem. We verzamelen om 14.30 uur bij 
de Kievitsbloem. Eerst maken we een wandeling door de buurt of naar Zand-
hove of naar de IJssel. Daarna drinken we gezamenlijk, voor wie wil, koffie of 

thee met iets lekkers erbij.  
Zin om mee te wandelen? U kunt zich opgeven bij mij, ik sta na de kerkdienst 

bij de pilaar in de hal van de kerk. Opgeven via email, graag voor 14 mei, kan 
ook: ndevries3991@gmail.com , Nelleke de Vries. 
 
6. Inleveren Spaardoosjes 
Afgelopen weken is er gespaard voor opvang en scholing van aids wezen uit  

Rwanda; een project van Kerk in Actie. 
De spaardoosjes kunnen vandaag en volgende week bij de uitgang in de 
mandjes geleegd worden. 
 
  

http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
mailto:ndevries3991@gmail.com
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7. De opbrengst van de paarse bussen voor Rwanda 
De opbrengst van de paarse bussen voor opvang en scholing aidswezen 

Rwanda bedraagt € 899,81. Hartelijk dank! Namens ZWO Gebca Velema. 
 
8. 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. 
 
9. Exposeren en ontmoeten in de Oosterkerk 
Aan de wanden van de ontmoetingsruimte, zaal 2 en 5 van de Oosterkerk 
worden kunstwerken van gemeenteleden geexposeerd. Nu exposeren Gery 

Bruins, Mineke Kraayenoord, Peter den Hengst, Reini Roosendal, René en 
Nynke Kuizenga, Mieke Klapwijk en Willy Ensink.  
Onder onze kerkleden zijn er velen die schilderen en misschien wel willen 
exposeren in deze ruimten van de Oosterkerk. De Oosterkerk nodigt nu ook 

Adventskerkers uit om zich op te geven. Vanaf september gaat die expositie 
lopen. U kunt zich opgeven per mail, Wim.aalbers@telfort.nl , of telefonisch 

06 83 09 44 09. Wim en Roely Aalbers. 
 
10. Voorjaarsactie Diaconie. 
Deze en komende week worden de enveloppen van de voorjaarsactie van de 
Diaconie bij u bezorgd. Dit jaar is de opbrengst van deze collecte bestemd 
voor het Diaconaat in Zwolle. 
De Diaconie wordt steeds vaker benaderd voor de nood in onze eigen stad.  

Graag wil de Diaconie initiatieven (blijven) ondersteunen zoals vakanties voor 
kinderen en volwassenen die om financiële redenen niet op vakantie kunnen, 

koffiemorgens voor mensen die weinig contact hebben, of voor mensen die 
door pech of ziekte even niet in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voor-
zien. Dit werk willen we met uw hulp voortzetten. 
De actie voor het Werelddiaconaat die in voorgaande jaren hiervoor was be-
stemd, is verschoven naar het najaar. Alvast hartelijk dank voor uw aandacht 

voor de voorjaarsactie. Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle.  
 
  

mailto:vrijwilligersavond.adventskerk@gmail.com
mailto:moniquebruinsslot@online.nl
mailto:annaoldenkamp@home.nl
mailto:an.vandermeulen@planet.nl
mailto:Wim.aalbers@telfort.nl
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11. Zomerkring (Vorming en Toerusting) 
Voor ieder die het fijn vind om in de ‘stille tijd’ van de zomerperiode andere 

mensen te ontmoeten voor onderlinge bezinning, verdieping en uitwisseling is 
er de zomerkring. Iedereen is welkom! In wijkcentrum SIO (Thorbeckelaan 2) 
bespreken we met elkaar actuele onderwerpen die we telkens in verband 
brengen met de Bijbel en/of ons geloof.  
In de zomerperiode van 2019 staan de volgende woensdagmiddagen gepland 
(telkens van 14.00-16:00 uur): 15 mei, 12 juni, 10 juli en 7 augustus 2019 in 

wijkcentrum SIO. Meedoen kan per keer. Graag van te voren aanmelden bij 
ds. Nelleke Eygenraam (dominel@hetnet.nl  tel. 038-4525223). 

mailto:dominel@hetnet.nl

