
 

Adventskerk zondag  5 mei 2019 9:30 uur, 
de derde zondag van Pasen ‘Misericordia Domini’ - 

‘De barmhartigheid van de Heer’ 

 

 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 

Woord van welkom 
De twee kaarsen op de tafel die verwijzen naar Woord en Wereld worden aan-
gestoken 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  Psalm/Lied 33: 1, 2 ‘Kom nu met zang en roer de 
snaren’  
 
Bemoediging en drempelgebed 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
v: ….drempelgebed…  
 en wees ons barmhartig. 
g: AMEN. 

 
Zingen (staand)  Psalm/Lied 33: 8 ‘Wij bidden stil om Gods ontfer-

ming’ 
De gemeente gaat zitten 
 
Gebed om ontferming 
 
Glorialied   Lied 985: 1, 2, 3 ‘Heilig, heilig, heilig’ 

 
Groet 

v: De Heer zal bij u zijn 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN 

 
Gebed van de zondag 
 

Kinderlied   Lied 1013 ‘Als alle mensen vogels dromen’  
1 en 2 voorzang, 3 en 4 allen 

 
De kinderen komen naar voren om met het licht naar hun eigen ruimte te 
gaan 
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DIENST VAN HET WOORD 

 

Lezing uit de Profeten  Hosea 6:1-3 
 
Zingen     Lied 650 ‘De aarde is vervuld’ 

1 allen, 2 en 4 kanselkant,  
3 en 5 orgelkant, 6 en 7 allen 

 

Lezing uit het Evangelie  Lucas 24:36-49 
 
Zingen     Lied 644 ‘Terwijl wij Hem bewenen’ 

1 en 2 voorzang, 3, 4, 5 allen 
Overdenking 
 

Orgel(voor)spel 

Zingen    Lied 315: 1, 2, 3 ‘Heb dank, o God van alle leven’ 
 
DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 
 
Diaconale en pastorale mededelingen 
 
Gedachtenis  Lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 

 
Gebeden  

Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 

Gezamenlijk Onze Vader 
 

Inzameling van de gaven  
1ste rondgang: Het werk van de Diaconie 
2de rondgang: De voortgang van het kerkelijk leven 

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

ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied   Lied 708: 6 en 15 ‘Mijn schild ende betrouwen’ 
 
Zending en zegen eindigend met  
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Uitgangscollecte: Instandhouding Zwolse Synagoge 
De synagoge aan de Samuel Hirschstraat is een karakteristiek gebouw in de 

Zwolse binnenstad. Tot in de Tweede Wereldoorlog bood de synagoge onder-
dak aan een grote joodse gemeenschap. Het gebouw overleefde de oorlog 
wonderwel. Voor de meeste leden van de joodse gemeente was dat anders: 
zij werden gedeporteerd en omgebracht. Slechts enkelen keerden terug. Op 4 
mei hebben wij stil gestaan bij dat immense leed.  
U begrijpt dat de naoorlogse joodse gemeente veel te klein is om zorg te dra-

gen voor de Zwolse synagoge. Daarom wordt deze beheerd en onderhouden 
door twee stichtingen. Zo staat de synagoge open voor iedereen om verbon-
den te blijven met haar geschiedenis én met  de joodse religie van vroeger en 
nu (zie: www.synagoge-zwolle.nl). Vanzelfsprekend dragen we als protestant-
se gemeente hieraan bij. 
 

Uitgangscollecte 12 mei 2019: Jeugd- en jongerenwerkwerk 

 
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 raaderedienst@adventskerk.nl 
 

 MEDEDELINGEN ADVENTSKERK ZWOLLE ZUID 

ZONDAG 5 MEI 2019 
09:30 Voorganger ds. Nelleke Eygenraam 
 Ouderlingen Henk van der Sar / Bert Letwory 

 Diaken Geert Endeman 

 Organist Piet Lievense 
 Koster Rob van Harten 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK – Michaëlsviering 
 Voorganger ds. Mariska van Beusichem 

ZONDAG 12 MEI 2019 

09:30 uur Voorganger ds. Hans Tissink 
19:00 uur OPEN DEUR DIENST–met muzikale improvisaties zie mededeling 6 

 Voorganger Marijke Gehrels 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK –Taizé viering 

 
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. 
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3. 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. 
 
4. Dinsdag 7 mei 2019 Ontmoetingshuis Moderne Devotie 
Op dinsdag 7 mei 2019 (en niet op 8 mei zoals in Kerknieuws en andere 
bladen stond) zal dr. Inigo Bocken een lezing houden over het thema: De 
praktische mystiek van de Moderne Devotie. 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. Opendeurdienst 12 mei 2019 19:00 uur: Hoe houden we vol? 
Op 12 mei is al weer de laatste opendeurdienst van dit seizoen, het is een 
avonddienst, voorbereid samen met theologe Marijke Gehrels uit Amsterdam. 

Kees Kuiper en Erik Janssen zullen hun muzikale medewerking verlenen op 
verschillende instrumenten, al improviserend, zijn zij altijd verrassend! 
Komen jullie ook? Het is voor jong en oud en altijd inspirerend. Na afloop is er 
koffie! 

 
6. ‘Sta even stil-wandeling’ op zaterdag 11 mei 2019 

Ook voor wie dit niet bij de Dienstenveilig heeft ingekocht bied ik de moge-
lijkheid om mee te lopen in de derde ‘Sta even stil- wandeling’: zaterdagoch-
tend 11 mei om 8:00 u. We starten bij de ‘grondwatermeter’ aan de Schelle-
renkweg, onderaan de Schellerdijk.  De wandeling duurt tot uiterlijk 9:30 u. 
Hoe het weer ook is: de wandeling gaat door. Na de wandeling even napraten 
met een kop koffie/thee en iets lekkers.  
Kosten: €5 per persoon, voor het goede doel (Voedselbank en Wijkkas). Meld 

je aan bij Nelleke Eygenraam (T: 038-4525223, E: dominel@hetnet.nl). 
 

7. Zwols Bijbelproject 
Velen hebben zich aangemeld inmiddels om mee te schrijven aan de Zwolse 
Bijbel. Er zijn nog 11 schrijvers nodig voor de schrijversploeg van de Advents-
kerk. Wie schrijft er mee op zaterdag 18 mei om 15.30 uur in de Grote 
kerk. De stadspastor Mariska van Beusichem is dringend op zoek naar een 

aantal mensen voor de welkomstcommissie. U kunt kiezen uit de ochtend of 
de middag. Er zijn mogelijkheden op dinsdag t/m zaterdag. Informatie en 
aanmelden: Anneke van der Meulen, an.vandermeulen@planet.nl  
 
 

mailto:ndevries3991@gmail.com
http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
mailto:dominel@hetnet.nl
mailto:an.vandermeulen@planet.nl
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8. VRIJWILLIGERSAVOND  
Het blijkt dat- door een misverstand - niet in alle gevallen een uitnodiging is 

ingesloten bij de vorige uitgave van Kerknieuws. Mocht u zich nog niet aan-
gemeld hebben dan kan dit kan nog tot 6 mei as. U kunt zich aanmelden in-
dien u een vrijwilligersfunctie in de kerk vervult.  
Opgave voor 6 mei 2019: vrijwilligersavond.adventskerk@gmail.com met 
vermelding van voorkeursdatum 16 of 24 mei. Wij proberen deze te honore-
ren maar kunnen dit niet garanderen.  

Contactpersonen zijn: Monique Bruins Slot, moniquebruinsslot@online.nl, 
Anna Oldenkamp, annaoldenkamp@home.nl, Anneke van der Meulen, 
an.vandermeulen@planet.nl.  
 
9. Opbrengst avondmaalcollecte  Witte Donderdag 18 april 2019 
De avondmaalcollecte van Witte Donderdag 18 april 2019 met als collectedoel 

“Mwana Ukundwa”, heeft namens de Adventskerk en de Oosterkerk € 339,40 

opgebracht. Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele 
weeskinderen in Rwanda. De organisatie zoekt opvangfamilies voor deze kin-
deren en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. 
 
10. Opbrengst 40 dagen boekje 2019 
Het 40 dagen boekje “Woordenschat” heeft in totaal een bedrag opgebracht 
van €1422,60. Na aftrek van de drukkosten (€937,75) blijft er €484,85 over 

voor het goede doel: het Pastoraat in en om Redeemer church in Jeruzalem. 
Alle schrijvers en kopers hartelijk dank!  
 
11. 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 

 
12. Zomerkring  
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 Eygen-
raam (dominel@hetnet.nl tel. 038-4525223). 
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