
 

Zondag 12 mei 2019, 09.30 uur 
Vierde zondag van Pasen, Doopdienst 

Thema: Over herders, schapen en pastoraat 

m.m.v. ad hoc koor 
 

Orgelspel  
 
OM TE BEGINNEN 

Woord van welkom 
De twee kaarsen op tafel die Woord en Wereld symboliseren, worden 
ontstoken aan het licht van de Paaskaars. 
 

Stilte In de consistorie bidt de ouderling van dienst om een zegen over 
deze dienst. 

 

De ambtsdragers, doopouders en medewerkers komen binnen.  

Iedereen gaat (zo mogelijk) staan onder het voorspel van het aanvangslied. 
 

Aanvangslied  Lied 287: 1, 3 en 5 
 

Bemoediging en drempelgebed 
O: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

O: zijn trouw duurt eeuwig 
G: HIJ LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOS 
O: God, uw kudde zijn wij. U zorgt als een goede Herder voor ons. 
G: LEER ONS NAAR UW STEM TE LUISTEREN 
O: zodat angst en somberheid ons niet in de greep houden. 
G: WIJ PRIJZEN U, WANT UW LIEFDE DUURT EEUWIG, AMEN. 

Iedereen gaat weer zitten 
 

Kyriëgebed,  eindigend met het zingen van het kyrielied op de melodie 
van Laudate Omnes Gentes (lied 117d),  
koor: couplet  1 en 2, allen: 3 

 

Gij hart, Gij bron van leven, ontferm U over ons.  
Gij adem, ziel in mensen ontferm U over ons. 

 

Gij vuur dat voor ons uittrekt, ontferm U over ons.  
Gij vlam, Gij licht in mensen ontferm U over ons.  

 

Gij woord dat door ons mens wordt, ontferm U over ons.  

Gij stem in ons geweten ontferm U over ons.  
 

Opmaat naar het Gloria 
O: Laten wij de Naam van de Eeuwige prijzen 
 want zijn goedheid duurt tot in eeuwigheid. 
G: ALLE VOLKEN, LOOF DE HEER! HALLELUJA! 

 

Glorialied   Lied 117d, 1x koor, 2x allen 
 

Groet 
v: De Heer zal bij u zijn! 

g: DE HEER ZAL U BEWAREN! 
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Gebed  
Taizélied   Lied 900, 1x koor, 2x allen 

Tijdens dit lied worden de kaarsen van de kindernevendienst aangestoken en 
komen de kinderen naar voren. 
Moment voor jong en oud 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst. 
 
RONDOM HET WOORD  

Schriftlezingen  Psalm 23 en Johannes 20: 22-30 (NBV) 
Zingen   Lied 23c, allen: 1, 3 en 5, vrouwen: 2, mannen: 4 

Preek 
Orgelspel 
Gezongen Geloofsbelijdenis: Lied 344 (staande) 
De kinderen komen tijdens het naspel terug uit de kindernevendienst 

 

DIENST VAN DE HEILIGE DOOP 
 

Binnenkomst van de dopeling. Ook het doopwater wordt naar binnen 
gedragen. Daarbij zingen we Lied 419: 1, 2 en 3, gevolgd door: 
 

Kindje, mijn kindje……. (melodie: Lied 419) 
1.Kindje, mijn kindje, je bent nog klein, 
toch wil je al bij de mensen zijn. 
Je gaat door het water, wij pakken je hand, 

we nemen je mee naar de overkant. 
Kindje wees niet bang! 

 

De doopouders en hun kind komen naar het liturgisch centrum.  

De dopeling wordt voorgesteld aan de gemeente  
Vraag naar de namen 
 

Het doopduifje wordt aangeboden en opgehangen 

Het water wordt uitgegoten in het doopvont 
Doopgebed  
De kinderen in de kerk mogen naar voren komen  
 

Doop van Jelte Adriaan Johan Zwakenberg 
 

De doopkaars worden aangestoken aan de Paaskaars 
Uitreiking van de doopkaars 
 

Lied bij de doopkaars, gezongen door Anneke 
 

1 Je bent gedoopt. Je krijgt een kaars.  Een vlammetje, heel klein. 
Die kaars wil zeggen: kijk, Gods licht zal altijd bij je zijn. 

 

2 Die kaars gaat mee.  Soms gaat hij aan.  Dan denk je aan je doop. 

Je groeit steeds verder in Gods licht en in geloof en hoop. 
 

3 De kaars wordt klein en jij wordt groot. Zo gaat dat. Dat is goed. 
Misschien zorg jíj dan voor wat licht in wat je zegt en doet. 

 

Geloften van de doopouders  
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Verwelkoming door de gemeente (iedereen gaat staan)  

v:  Gemeente, draag Jelte in uw gebeden 

  en ga samen met hem en zijn ouders de weg van het Koninkrijk. 
g:  WELKOM, KIND VAN GOD, 
  WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS, 
  WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN. 

 

Zingen (staand)  Kindje, mijn kindje (melodie: Lied 419) 
 

2.Kindje, je bent door het water gegaan, 

je naam staat geschreven in sterren en maan. 
Je naam staat geschreven waar jij eens begon, 
de palm van Gods hand en de ochtendzon, 
Kindje, veel geluk! 
  

3.Kindje, kom hier in de kring nu staan, 

er zijn al zo velen jou voor gegaan. 
Jij bent een schakel in ruimte en tijd, 
liefde bestaat tot in eeuwigheid. 
Jij zult verder gaan! 

 

Iedereen gaat weer zitten 
 

Felicitatie 
 
DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 
 

Pastorale en diaconale mededelingen 
Gedachtenis, gevolgd door het zingen van lied 961 

Gebeden  
- Dankgebed en voorbeden 

Na “zo bidden wij tot U” antwoorden wij zingend met Lied 103e  
Bless the Lord my soul 

- Stil gebed 

- Gezongen Onze Vader: Lied 369b  
 

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 ophalen uit de crèche.  
 

Het koor zingt: Lied 16b en Lied 417, wie wil mag meezingen. 

 
ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied (staande)   Lied 416 
 

Zegenbede 
De Heer is vóór je om de juiste weg te wijzen. 
De Heer is achter je om je in Zijn armen te sluiten 
en om te beschermen tegen gevaar. 

De Heer is onder je om je op te vangen, 
wanneer je dreigt te vallen. 
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De Heer is in je om je te troosten, als je verdriet hebt. 
Hij omgeeft je als een beschermende muur, 

wanneer anderen over je heen vallen. 
De Heer is boven je om je te zegenen. 
Zo zegene je GOD, vandaag, morgen en altijd! 

 

(Keltische zegenwens aan de reizigers in de 7e eeuw  

toegeschreven aan de Ierse monnik St. Patrick.) 
 

Gezongen be-aming Lied 431b 
 

 
 
Uitgangscollecte: Jeugd- en jongerenwerkwerk 
Jeugd en jongeren zijn de toekomst van de kerk. Gedeeltelijk waar. Jongeren 
behoren echter ook tot de kerk van vandaag.  Laten we hen de ruimte geven 

zich nu al thuis te voelen in de kerk door hen te ondersteunen om hun geloof 

op een eigen manier verder ontwikkelen. Als kerkelijke gemeente dragen we 
daaraan bij door kinder-, tiener- en jongerenwerk mogelijk te maken bijv. 
door er (vrije) tijd in te steken, mee te denken en mee leiding te geven. Dat 
kan in iedere wijkgemeente. Daarnaast vragen we ook om uw financiële bij-
drage. Dat kan vandaag. Investeer mee in het kerkelijke jeugd- en jongeren-
werk!  
 

Uitgangscollecte 19 mei 2019: Wijkkas 
Elke twee maanden is de derde collecte bestemd voor de eigen kassen van de 
Zwolse protestantse wijkgemeenten. Niet voor niets, want uit die wijkkassen 

worden heel veel activiteiten bekostigd. Dankzij het geld dat onder meer van-
daag bijeen wordt gebracht, krijgen de vrijwilligers die zich inzetten voor al 
die activiteiten, een financieel steuntje in de rug. Een gulle gift voor de wijk-

kas is vooral een blijk van waardering voor die inzet. En wie gunt onze vrijwil-
ligers zo’n schouderklopje nu niet? 
 
Na afloop van deze dienst is in zaal 2 gelegenheid koffie en thee te drinken 
en elkaar te ontmoeten. Ook kunt u de doopouders feliciteren. Zij trakteren 
ons op iets lekkers. Als u wilt reageren op deze dienst neem dan contact op 
met de voorganger of mail naar raaderedienst@adventskerk.nl 

 

 MEDEDELINGEN ADVENTSKERK ZWOLLE ZUID 

ZONDAG 12 MEI 2019 
09:30 Voorganger ds. Hans Tissink 

 Ouderlingen Henk van der Sar / Peter Izeboud 
 Diaken Joke Gosker 
 Organist Jeroen van der Scheer 
 Koster Harm Tijms 
19:00 uur OPEN DEUR DIENST–met muzikale improvisaties zie mededeling 6 
 Voorganger Marijke Gehrels 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK –Taizé viering 
 

mailto:raaderedienst@adventskerk.nl


- 5 - 

ZONDAG 19 MEI 2019  

09:30 uur Viering van Schrift en Tafel 

 Voorganger ds. Iemke Epema 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK – Michaëlsviering 
 

1. Pastorale mededelingen 
 

Meeleven 
Op internet worden geen namen en adressen vermeld. 

 
DOOP Jelte Adriaan Johan  
Vandaag zal Jelte Adriaan Johan worden gedoopt. 
 
2. Bloemengroet  

Op internet worden geen namen en adressen vermeld. 

 
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. 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! 
 

5. Collega's gezocht voor de kindernevendienst 
Vindt u/jij het leuk om kinderen te vertellen over Jezus en met hen te knutse-
len 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 " 
 
  

mailto:ndevries3991@gmail.com
mailto:veisivi@gmail.com
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6. 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.  
 
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  
 
8. De opbrengst veertigdagen project Rwanda Mwana Ukundawa –  

opvang aidswezen 
In de veertigdagentijd hebben we als ZWO aandacht gevraagd voor het  Kerk 
in Actie-project:  Opvang aidswezen in Rwanda. Via de paarse bussen en 
spaardoosjes kon  u financieel bijdragen aan dit project.  De opbrengst van de 

paarse bussen is € 899,81, in de spaardoosjes zat een bedrag van € 185,45. 
In totaal:  € 1085,26. Een fantastisch resultaat. Hartelijk dank!  

Namens ZWO Gebca Velema 
 
9. Ontmoetingshuis Moderne Devotie introduceert kaartspel;  

een avond met een feestelijk tintje! 
Op dinsdagavond 21 mei 2019 18:30–21:00 uur introduceert het 
Ontmoetingshuis een nieuw kaartspel met spreuken uit de Navolging van 
Christus. Dit kaartspel brengt mensen met elkaar in gesprek aan de hand van 

wijze uitspraken van Thomas a Kempis.  
De eerste exemplaren van het kaartspel worden uitgereikt aan twee personen 

die de Moderne Devotie een warm hart toedragen. Het zijn drs. Jacques 
Koekkoek (vertaler van diverse werken van Thomas) en Bert Pierik 
(bestuurslid van de Stichting Thomas a Kempis). Het spel is in eigen beheer 
ontworpen en is op deze feestelijke avond te koop voor 5 euro per exemplaar. 
De kosten voor maaltijd en drinken bedragen € 5 per persoon. 

Deze bijeenkomst vindt plaats in café Het Vliegende Paard (Voorstraat 17). 
Voor verdere info en opgave:  www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl Van 
harte welkom 
 
  

mailto:vrijwilligersavond.adventskerk@gmail.com
mailto:moniquebruinsslot@online.nl
mailto:annaoldenkamp@home.nl
mailto:an.vandermeulen@planet.nl
mailto:an.vandermeulen@planet.nl
http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
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10. Ds. Nelleke Eygenraam is voorlopig afwezig 
Bericht vanuit het moderamen van de kerkenraad: 

Vorige week is bekend gemaakt dat Nelleke Eygenraam bij een val met haar 
fiets een gebroken sleutelbeen en een lichte hersenschudding heeft 
opgelopen. Zij moet absoluut rust houden en wij vragen u niet op bezoek te 
gaan of te bellen. Maar een kaartje sturen kan natuurlijk altijd. Inmiddels is 
afgesproken dat Hans Tissink alle urgente behoefte aan pastorale bijstand op 
zich zal nemen.  

Voor 19 mei 2019 zal ds. Iemke Epema de dienst van Nelleke overnemen. 
Vorige week hebben er in de mededelingen aankondigingen gestaan over  
 
Sta-even-stil-wandelingen met Nelleke. Deze gaan NIET door, zoals u kunt 
begrijpen, evenals de eerste zomerkring op 15 mei. Hoe het verder gaat met 
de bustocht langs de kerken op 25 mei is nu nog niet bekend. 


