
 

 

Adventskerk zondag 2 juni 2019, 09:30 uur 
 

 

Orgelspel 
 

Woord van welkom 
 
VOORBEREIDING 
 

Stilte 
De kaarsen worden aangestoken 
 

De gemeente gaat staan onder het voorspel van het openingslied 
 

Zingen:    Lied 217: 1, 3, 5 
 

Bemoediging en drempelgebed 
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
g: DIE MET ONS IS, ALLE DAGEN VAN ONS LEVEN 

v: God, leer ons te vertrouwen op uw aanwezigheid 
g: MAAK ONS GETUIGEN VAN UW LIEFDE 

 

De gemeente gaat zitten 
 

Zingen:    Lied 62: 1 
 

Gebed 
 

Zingen:    Lied 665: 1, 4, 5 

 
RONDOM HET WOORD 
 

Groet  
V: De Heer zal bij u zijn! 

G: DE HEER ZAL U BEWAREN! 
 

Gebed 
 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

Uit de Bijbel:  Johannes 14: 15 – 21, Johannes 15: 26 – 16 : 4 
 

Zingen:   Lied 663: 1, 2 
 

Uit de Bijbel: Handelingen 1: 15 - 22 
 

Zingen  Lied 259 : 1 
 

Verkondiging 
 

Zingen:    Lied 976 : 1, 2, 3 
 

De kinderen komen terug  
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GEBEDEN EN GAVEN 
 

Diaconale en pastorale mededelingen  
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Tijdens het gebed zingen we Lied 368d 

 

Inzameling van de gaven: 

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

 

De gemeente gaat staan 
 

Zingen:    Lied 426 (Nederlandse tekst) 
 

Zegen 
Allen zingen Amen 
 

Uitgangscollecte: Stille armoede 
De werkloosheid neemt in Nederland af. Velen  vinden weer werk en kunnen 
zélf weer in hun inkomen voorzien. Ieder mens wil zelf in z’n inkomen verdie-
nen en wil niet zijn hand ophouden. Helaas blijven aan de onderkant er men-
sen die niet profiteren van de economische wind-mee. Aangetoond is dat 
mensen die langdurig in armoede verkeren het leven steeds zwaarder wordt.  
Om deze mensen toch op het spoor te komen én om hen met een steuntje in 

de rug weer op weg te helpen, doet de diaconie een beroep op ons.  
 

Uitgangscollecte 9 juni 2019: Zending 
 

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 2 JUNI 2019 

09:30 uur Voorganger ds. Elly Urban 
 Ouderlingen Jan Duenk / Bert Letwory 
 Diaken Geert Endeman 
 Organist Ton Lans 
 Koster Wim Oelen 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK –Michaëlsviering vesper 

 Liturgen ds. Harm Bousema en Margrieta de Boer 

ZONDAG 9 JUNI 2019 PINKSTEREN 

09:30 uur Voorganger ds. Hans Tissink 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK – Michaëlsviering 

 Voorganger ds. Iemke Epema 
 

1. Pastorale mededelingen 
 

Meeleven 
Op internet worden geen namen en adressen vermeld. 

 

Geboren 
Op internet worden geen namen en adressen vermeld. 

mailto:raaderedienst@adventskerk.nl
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2. Bloemengroet  

Op internet worden geen namen en adressen vermeld. 

 
3. ZWO-stand Wereldwinkel           
De tafel met fairtrade producten staat deze zondag weer klaar in zaal 2.    
De honing uit Roemenie kunt u ook bij ons kopen. 
Dit is de laatste keer van dit seizoen. Wilt u komende tijd toch Fairtrade pro-
ducten dan kunt u terecht bij de Wereldwinkel in Zwolle,  Oude Vismarkt 44. 

U kunt postzegels, kaarten, lege cartridges, oude telefoons en oude 
spijkerbroeken voor recycling bij ons inleveren. 
We  zien u graag bij onze tafel. De ZWO-commissie. 
 
4. 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.  
5. 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 

 
6. Gebedsgroep op woensdag 5 juni 2019 18:45 uur 
Woensdag 5 juni komen we weer bij elkaar in de consistorie om te bidden 
voor de gemeente van 18:45- 19:45 uur. U bent allen van harte welkom om 

mee te bidden. Het gebedsschrift ligt achter in de kerk waarin u kunt noteren 
waarvoor u gebeden wilt hebben. U kunt het ook mailen naar wil-

ly.dikland@solcon.nl. 
 
7. Opbrengst avondmaalcollecte  zondag 19 mei 2019. 
De avondmaalcollecte van zondag 19 mei 2019 met als collectedoel  ‘Stichting 
Hart voor Zwolle’ heeft € 239,20 opgebracht. Stichting Hart voor Zwolle 
heeft als doel de kloof tussen jongeren en kwetsbare Zwollenaren, die in een 
sociaal isolement leven, te dichten. De jongeren worden begeleid in de hulp 

die ze aan anderen bieden. Voor meer informatie, zie 
www.stichtinghartvoorzwolle.nl 

 
8. Geen kindernevendienst tijdens de zomervakantie maar..... 
Tijdens de zomervakantie is er geen kindernevendienst. Wanneer er tijdens 
de zomervakantie toch kinderen in de kerk zijn, kunnen die zich vóór de 
dienst melden bij de oppas dat zij de dienst daar graag willen doorbrengen. 

Ze mogen direct komen of voor de preek. 
Hartelijke groet, namens Judith Kamphuis, Marjan Wijnands-Veninga 
 
 
  

mailto:ndevries3991@gmail.com
mailto:willy.dikland@solcon.nl
mailto:willy.dikland@solcon.nl
http://www.stichtinghartvoorzwolle.nl/
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9. ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE 
De pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie houdt in juni nog twee 

bijzondere avonden. Daarna begint de vakantie. Op dinsdagavond 4 juni 
zullen we na de maaltijd in het Vliegende Paard (Voorstraat 17)  een devo-
tiewandeling maken in hartje Zwolle. Het centrum van Zwolle heeft schitte-
rende plekken waar de Moderne Devotie ooit bloeide onder fraters, zusters en 
scholieren. Na de devotietocht volgt voor liefhebbers een schrijfsessie in het 
Vliegende Paard. We doen als Ontmoetingshuis mee aan het project ‘De 

Nieuwe Zwolse Bijbel’. We schrijven dan diverse Spreuken uit de Bijbel 
over. Van harte welkom. Tijd: 18.30 – 21.30 uur. 
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. We proberen ons nieuwe programma uit. Wel dient u zich uiter-

lijk 11 juni op te geven i.v.m. de nieuwe cateraar. 

Kosten voor maaltijd, koffie en thee zijn 7,50 euro. Voor verdere info en 
opgave: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl  of hanstissink@kpnmail.nl 
.Van harte welkom. Tijd: 17.15 tot 20.30 uur. 
 
10. Impressie kerkenraad 20 mei 2019 
We horen uit de diverse raden, dat er veel activiteiten plaats vinden. Dit moet 
allemaal gebeuren met steeds minder ambtsdragers. Er zijn meerdere vacatu-

res, onder andere binnen de WvK. We vragen hiervoor ieders aandacht. Een 
groot deel van deze vergadering gaat over de financiële berekeningen nav het 
project Heilige huisjes. Op 3 juni is er een gezamenlijk Moderamen waarin dit 
onderwerp ook uitgebreid aan de orde zal zijn. De voorbereidingen voor start-

zondag zijn inmiddels ook begonnen. De dienst op startzondag (8 september) 
zal in de Oosterkerk en Adventskerk  afzonderlijk plaats vinden. Daarna volgt 

een gezamenlijk middagprogramma met input van het project Waarderende 
Gemeenteopbouw. We borduren daarbij voort op de uitkomsten vanuit het 
laatste gemeenteberaad. Zie website: www.adventskerk.nl Er wordt besloten 
om met ingang van de zomerperiode het aantal stoelen in de kerkzaal te ver-
minderen. 

http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
mailto:hanstissink@kpnmail.nl
http://www.adventskerk.nl/

