
 

Adventskerk zondag 26 mei 2019, 09:30 uur 

WIND IN DE ZEILEN / INSPIRITUAL LINK 
 

DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID 
 

 

EEN VERRASSENDE BINNENKOMST…. 
Goedemorgen, 
U heeft 14 stickers ontvangen. 7 rode en 7 groene. In de zaal hangen posters 
van de 7 werken van barmhartigheid. Naast elke poster hangt een wit papier. 
Wilt u op dit witte papier een groene sticker plakken aan de ‘ja-kant’ wanneer 

u dit werk van barmhartigheid wel uitvoert. En een rode aan de ‘nee-kant’ 
wanneer u dat niet doet? Zo krijgen we inzicht in wat er wel/niet, veel/weinig 
gebeurt door mensen van onze gemeente 
 

WELKOM 
Aansteken kaarsen 
 

Zingen:   Lied 276, 1  Zomaar een dak….. 
 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

Kyrie posters met krantenkoppen afgewisseld met : als alles duister is 
 

Gebed bij de schrift 
 

Lezing uit Mattheus 25 
 

Luisteren naar Martine Bijl : voor het onbegrepene 
 

Interaktief in de bank,  gesprekje over stellingen 
 

Overdenking/verhaal : De vierde wijze 
 

Zingen: Wil je niet opstaan 
 

DIENST AAN DE WERELD 
Mededelingen 
 

Gebed, omkering van het Kyrie afgewisseld  

met Ubi caritas (568) 
Collecte  

1ste rondgang:  het werk van de diaconie 
2de rondgang:  de voortgang van het kerkelijk leven 

 

Kinderen komen terug  
 

We sluiten ons gebed met de kinderen af het zingen van Lied 1006 
 

Chris zingt : laat mij dan maar die buurman zijn 
 

Slotlied:  Zeg nooit deze wereld is gebroken 
 

Zegenbede 
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Uitgangscollecte: Stedelijk diaconaat 
Het gaat economisch nog steeds goed met ons land. De werkloosheidscijfers 

dalen. Geen vuiltje aan de lucht. Helaas profiteert niet iedereen hiervan, zoals 
bijvoorbeeld de dak- en thuislozen in Zwolle. Velen van hen verblijven in de 
Herberg. Op zondagmiddag kunnen zij daar niet verblijven en slenteren ze 
door de stad of zitten verveeld in het park. De Diaconie van de Protestantse 
Gemeente wil i.s.m. met andere kerken in Zwolle hen een alternatief bieden 
d.m.v. een zondagmiddagopvang voor daklozen. Verassend is het dat de be-

zoekers niet alleen uit de kring van de dakloosheid komen. De meesten heb-
ben gewoon een woning, maar geen thuis. Ze zijn alleen en ervaren de leegte 
en de lengte van de zondagmiddag.  
In het inloophuis de Bres creëren vrijwilligers een huiselijke sfeer om deze 
mensen te ontvangen met een kopje koffie, een luisterend oor, gezelligheid, 
warmte en medemenselijkheid, iets waar ieder mens op zondagmiddag be-

hoefte aan heeft. 

 
Uitgangscollecte 2 juni 2019: Stille armoede 
 
Na afloop van deze dienst is in zaal 2 gelegenheid koffie en thee te drinken 
en elkaar te ontmoeten. 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 26 MEI 2019 
09:30 Wind in de Zeilen | Inspiritual Link 

 Voorganger Dirk Jan Steenbergen 

 Ouderlingen Peter Izeboud / Bert Letwory 
 Diaken Gerard ter Avest 
 Organist Joke van der Zee 
 Koster Rob van Harten 

10:30 uur IJSELBOLDER - Viering 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK –Michaëlsviering - Cantate 
 Voorganger ds. Jan Jaap Stegeman 

ZONDAG 2 JUNI 2019  
09:30 uur Voorganger Ds. Elly Urban 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK – Michaëlsviering vesper 
 Liturgen ds. Harm Bousema en Margrieta de Boer 

 
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. Ds. Nelleke Eygenraam is voorlopig niet aan het werk 
Bericht vanuit het moderamen van de kerkenraad: 

Ds. Nelleke Eygenraam is gedurende de eerstkomende weken niet aan het 
werk om  te kunnen herstellen van de gevolgen van de val met haar fiets, 
begin mei. 
Hiervoor heeft zij rust nodig. Wij vragen u dan ook niet bij haar op bezoek te 
komen of te bellen. Zij heeft laten weten dat de vele kaarten die zij al 
ontvangen heeft haar goed doen!  

Voor pastorale bijstand is ds. Hans Tissink beschikbaar. Andere 
werkzaamheden zijn grotendeels aan andere collega's overgedragen. Heel 
fijn, dat er zo'n goed team is!  
 
4. PETRUS ligt bij de uitgang 
Het blad PETRUS is een kwartaaluitgave van de Protestantse kerk in Neder-

land. Het blad bevat persoonlijk en inspirerende verhalen. In het nummer van 

mei 2019 is Mink de Vries aan het woord.  
We hebben een aantal exemplaren gekregen om te verspreiden in de ge-
meente. Als u belangstelling heeft kunt een gratis exemplaar meenemen. De 
bladen liggen achter in de kerkzaal, bij de uitgang. 
 
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 " 
 

6. ZWO stand Wereldwinkel 
Volgende week zondag, 2 juni 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. 
Dit is de laatste keer Wereldwinkel van dit seizoen.  
Hebt u oude spijkerbroeken bewaard voor recycling? Die kunt u 2 juni 

ook weer bij ons kwijt. 
We zien u graag bij onze tafel. De ZWO-commissie. 
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7. Inzameling van citrus fruit voor de Voedselbank zondag 2 juni. 
Vorig jaar 11 november rondom de Oogstdienst hadden we een succesvolle 

inzameling voor de Voedselbank. Op 2 juni a.s. willen we de Voedselbank 
opnieuw ondersteunen met onze (jaarlijkse) citrus actie. Doet u ook weer 
mee? 
Er is behoefte aan vers, houdbaar fruit. We willen u daarom vragen enkel 
sinaasappels of mandarijnen mee te nemen. Op zondag 2 juni kunt u uw 
bijdrage in natura inleveren voor of na de ochtenddienst. De Voedselbank 

deelt dit fruit dan op vrijdag 7 juni uit aan hun klanten.  
Namens de diaconie alvast hartelijk dank! 
 

8. Wandelen met de Kievitsbloem 
Zondagmiddag 16 juni wordt er van 14.30 tot 16.30 uur weer gewandeld 

met bewoners van de Kievitsbloem. We verzamelen om 14.30 uur bij de Kie-
vitsbloem. Eerst maken we een wandeling door de buurt of naar Zandhove 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 
van 2 en 9 juni bij de pilaar in de hal van de kerk. Opgeven via email, graag 

voor 11 juni, kan ook: ndevries3991@gmail.com,  Nelleke de Vries 
 
9. ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE 
De pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie houdt in juni nog twee 
bijzondere avonden. Daarna begint de vakantie. Op dinsdagavond 4 juni zal 
Mink de Vries na de maaltijd in het Vliegende Paard (Voorstraat 17) met ons 
een devotiewandeling maken in hartje Zwolle. 

Op dinsdag 18 juni komen we voor de eerste keer bijeen op onze nieuwe 
locatie: de onlangs gerenoveerde Theodorakapel (Theodorahof 20, 8011AA 
Zwolle). Deze plek biedt weer nieuwe mogelijkheden voor viering, ontmoeting 
en bezinning. 
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. 

 
10. Uw bijdrage gevraagd 
Bij Kerknieuws ontvangt u binnenkort een verzoek om een bijdrage te leveren 
voor de Solidariteitskas. De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste, 
verplichte bijdrage van alle belijdende leden van de Protestantse Kerk. Voor u 

is nieuw dit jaar de combi-aanschrijving, dat wil zeggen één brief per adres, 

ook als daar meerdere belijdende leden wonen. Mede hierom staat er geen 
bedrag meer ingevuld op de acceptgirokaart. De verplichte afdracht van € 5,- 
blijft wel per persoon! Wij vragen u om zelf een bedrag in te vullen en royaal 
meer te geven dan het bedrag dat afgedragen moet worden. Het bedrag dat 
overblijft is namelijk bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen 
op uw solidariteit en bijdrage? Voor meer informatie: 
www.pkn.nl/solidariteitskas. 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! Namens college van Kerkrentmeesters 
van de Protestantse Gemeente Zwolle, Ton Kamphuis.  
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