
 Zondag 9 juni 2019 om 09:30 uur 
Pinksterfeest en Geloofsbelijdenis 

Thema: De Geest krijgen 

 m.m.v. verbeeldingsgroep, cantorij o.l.v. Johannes Dijkstra, 
zanggroep BLaFF, organist Jeroen van der Scheer 

Orgelspel 
 
OM TE BEGINNEN 

Woord van welkom door de ouderling van dienst 
De twee kaarsen op tafel, die Woord en Wereld symboliseren, worden aangestoken 
met licht van de Paaskaars.  

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

De ambtsdragers, geloofsleerling en medewerkers komen binnen. 

De gemeente gaat (zo mogelijk) staan. 
 

Aanvangslied:   Lied 672: 1 en 7 
Introïtusantifoon  Lied 668 door de cantorij 
 

Bemoediging en drempelgebed 
 

o:  Onze hulp is de naam van de Heer 
g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
o:  Heer, onze God, 
  wie zijn wij zonder U? 
  Onze geest heeft uw adem nodig, 
  onze wil uw kracht, 
  onze ziel uw Geest 

g:  KOM, SCHEPPER GEEST, DAAL OP ONS NEER 
  EN ZET ONS IN VUUR EN VLAM 
        (korte gebedsstilte)… 
o:  Vernieuw ons hart naar het beeld van Jezus Christus 
g:  OPDAT WIJ ECHT UW KINDEREN MOGEN ZIJN 
  EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN 
  MET HART EN ZIEL. AMEN. 

 

Introïtusantifoon Lied 668 door de cantorij 
De gemeente gaat zitten 
 

Kyriëgebed  

Glorialied   Lied 705: 1 en 4 
 

Groet 
v:  De Heilige Geest zal bij u zijn! 
g:  DE GEEST ZAL U BEWAREN! 

 

Gezongen gebed om verlichting met de Heilige Geest: 
 

Zingen:    Lied 684 met cantorij en gemeente 
 

Moment voor jong en oud, een bijdrage van de verbeeldingsgroep 
Zingen:   Lied 683 
De kinderen gaan na het zingen met hun lichtjes naar de kindernevendienst. 
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RONDOM HET WOORD 

Schriftlezing:  Joël 3: 1-3a (BGT) 

Zingen: Lied 697, Kom Schepper Geest,  
cantorij: 1, 3 en 5; allen: refrein  

 

Schriftlezingen: Handelingen 2: 1-4 en Johannes 20: 19-23 (NBV) 

Zingen:  Lied 695, cantorij: 1 en 4, allen: 2, 3 en 5 
 

Preek 
Muziek   De cantorij zingt lied 669 ‘Kom, o Geest des Heren kom’ 
 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst. 
 
OPENBARE GELOOFSBELIJDENIS 
 

Presentatie van Duncan Leroy Esajas 

Wij zingen staande als credo:  Lied 344, cantorij: 1, allen: 2 en 3 
Persoonlijke motivatie 
Gelofte  
Zegen 

Ontsteken en overhandigen van de belijdeniskaars 
door de ouderling van dienst 

 

Verwelkoming door de gemeente  
allen gaan staan 

v: Gemeente, draag Duncan, die belijdenis heeft gedaan 
 en ga met hem de weg van Gods Koninkrijk. 
g: WELKOM, KIND VAN GOD, WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS, 

 WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN. 
v: De vrede van God is altijd met u. 
g: ZIJN VREDE IS OOK MET UW GEEST. 

 

Vredegroet Geef elkaar een teken van vrede. 
 

Loflied: (staand): We are one in the spirit (Tekst en muziek: Peter Scholtes) 
BLaFF: 1 en 2, gemeente: 3 en 4. Daarna sluit BLaFF af  
met het 1ste couplet nog een keer. 

 

1 We are one in the Spirit, we are one in the Lord  
We are one in the Spirit, we are one in the Lord, 
and we pray that all unity may one day be restored.  

 

Refrein: 
And they'll know we are Christians by our love by our love 
Yes, they'll know we are Christians by our love.  

 

2 We will walk with each other, we will walk hand in hand, 
We will walk with each other, we will walk hand in hand, 
and together we'll spread the news that God is in our land. Refrein 

 

3 We will work with each other, we will work side by side. 
We will work with each other, we will work side by side, 
and we'll guard each man's dignity and save each man's pride Refrein 
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4 All praise to the Father from whom all things come  
and all praise to Christ Jesus His only Son  

and all praise to the Spirit who makes us one Refrein 
 

en vers 1 met refrein 
 

Felicitatie 
 
DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 
Diaconale en pastorale mededelingen 

Gebeden - Dankgebed en voorbeden,  
Na 'zo bidden wij tot U' antwoorden wij elke keer zingend 
met: Kom, Geest van God, Lied 333  

- Stil gebed 
- Gezongen Onze Vader: lied 369b 

 

Inzameling van de gaven:  
1e rondgang: Diaconie 
2e rondgang: Kerkelijk leven 
Tijdens de collecte zingt cantorij Lied 841 ‘Wat zijn de goede vruchten’ 

 

ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied (staand):   Lied 675, couplet 1 in wisselzang met cantorij,  

cantorij zingt eerste drie regels, gemeente zingt 
mee vanaf regel 4, etc., couplet 2 allen tezamen 

 

Zending en zegen 
 

 
 
Uitgangscollecte: Zending 
In China is de Bijbel slecht verkrijgbaar en voor mensen op het platteland te 
duur. Kerk in Actie helpt met subsidies voor bijbelpapier om de Bijbel betaal-
baar te houden. Ook wordt geholpen bij Bijbelvertaling in minderheidstalen 
zodat de Bijbel in hun hartstaal beschikbaar wordt. Ook helpt ze bij alfabetise-

ringscursussen zodat mensen deze Bijbels kunnen lezen. 
Zo maar een voorbeelden van projecten waarvoor de opbrengst van deze 
collecte wordt aangewend. Zo wordt Pinksteren doorgeven wat we zelf hebben 
ontvangen. 

 
Uitgangscollecte 16 juni 2019: Diaconale noodhulp 
 

Na afloop van deze dienst kunt u Duncan Esajas feliciteren in zaal 2. 
Daar is ook gelegenheid om 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 
  

mailto:raaderedienst@adventskerk.nl
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 MEDEDELINGEN ADVENTSKERK ZWOLLE ZUID 

ZONDAG 9 JUNI 2019 PINKSTEREN 

09:30 uur Voorganger ds. Hans Tissink 
 Ouderlingen Henk-Jan Kamphuis / Ton Kamphuis 
 Diaken Geert Endeman 
 Koster Harm Tijms 

19:00 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK –Michaëlsviering 
 Liturgen ds. Iemke Epema 

ZONDAG 16 JUNI 2019 TRINITATIS 
09:30 uur Voorganger ds. Hans Tissink 

19:00 uur GROTE of SINT MICHAËLSKERK – Michaëlsviering vesper 
 Liturgen Harry Steenbergen en Christa van Stappen 

 
1. Pastorale mededelingen 

 

Meeleven 
Op internet worden geen namen en adressen vermeld. 

 
Openbare Geloofsbelijdenis 
Wij zijn zeer verheugd dat Duncan Leroy Esajas (Democratenlaan 199) in 
deze Pinksterdienst belijdenis wil doen van zijn geloof. Duncan draait al een 
poosje mee in onze kerkgemeenschap en zijn verlangen groeide om in ons 

midden ja te zeggen tegen God en ja tegen onze geloofsgemeenschap. Dat 
moment is vandaag aangebroken, op het Feest van de Geest. Welkom! 
 

2. Bloemengroet 
Op internet worden geen namen en adressen vermeld. 

 

3. Amnesty International 
Ik sta weer in de hal met brieven voor regeringen. U kunt ze gratis afhalen. 
De praktijk leert dat regeringen gevoelig zijn voor de honderden brieven uit 
heel de wereld. Dus het heeft zin! We schrijven deze maand naar:  
 Eritrea: Een 22-jarige wordt al ruim 6 jaar, zonder aanklacht, vastgehou-

den in een geheime gevangenis, waarschijnlijk om haar vader te straffen. 
 Verenigde Staten: California moet verdere stappen zetten om de dood-

straf af te schaffen. 
 Korea: een TV-producer wordt al 50 jaar vastgehouden in Noord-Korea, 

nadat hij daarnaar ontvoerd is. 
 
4. Dopen 
De doopbediening in de kerkdienst op zondag 14 juli vervalt. Op zondag 25 
augustus zal de eerstvolgende doop worden bediend aan een kind uit ons 

midden. Op dinsdagavond 20 augustus vindt het doopgesprek plaats. Wie dan 
eveneens een kind wil laten dopen, kan contact opnemen met ds. Hans 
Tissink. 
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5. Zondag 16 juni 25-jarig jubileum ds. Iemke Epema 
Op 11 juni is het 25 jaar geleden dat ds. Iemke Epema bevestigd werd als 

predikant. De zondag daarna, 16 juni, zal daar in een feestelijke viering bij stil 
worden gestaan. Ook de gemeenteleden van de Adventskerk zijn daarbij van 
harte welkom. Alle koren van de Oosterkerk hebben een aandeel in deze 
dienst en er is muzikale medewerking van enkele instrumentalisten. Er wor-
den geen toespraken gehouden en de dienst zal niet langer duren dan anders. 
Voor de kinderen is er een kleine verrassing.  

 
6. 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 
 
7. NOGMAALS WANDELEN MET DE KIEVITSBLOEM 
Op donderdagavond 27 juni, 19:00 uur wordt er een wandelavond geor-
ganiseerd voor de bewoners van de Kievitsbloem. Er wordt ongeveer 1 ½  uur 

gewandeld met een pauze tussendoor. Wie wil meewandelen?  
Graag aanmelden voor 22 juni via: b.jansen@driezorg.nl 
 

8. ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE 
Op dinsdag 18 juni komen we als pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne 
Devotie voor de eerste keer bijeen op onze nieuwe locatie. Dat is de onlangs 

gerestaureerde Theodorakapel (Theodorahof 20, 8011AA Zwolle). Deze bij-
zondere ruimte biedt weer nieuwe mogelijkheden voor viering, ontmoeting en 
bezinning. We proberen ons nieuwe programma uit.  
U kunt al vanaf 17.15 uur voor stilte en rust terecht in de kapel. Om 
18.00 uur gaan we aan tafel. Wel dient u zich hiervoor uiterlijk 11 juni op 
te geven i.v.m. de nieuwe cateraar. Na de maaltijd luisteren we naar enkele 
spreuken van Thomas a Kempis en gaan we in geloofsgesprek. We sluiten de 

bijeenkomst af met een korte viering. Kosten voor maaltijd, koffie en thee zijn 
7,50 euro. Voor verdere info en opgave: 

www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl  of hanstissink@kpnmail.nl . Het is 
nu ook mogelijk om een deel van de avond bij te wonen. Van harte welkom. 
Tijd: 17.15 tot 20.30 uur. 
 
9. 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
http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
mailto:hanstissink@kpnmail.nl
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10. Wind in de Zeilen diensten 
Ook in het volgend seizoen willen we weer een aantal bijzondere diensten 

(Wind in de zeilen) organiseren. Het kenmerk van deze diensten is dat ze 
vaak een thema hebben en mede vorm krijgen door gemeenteleden.  Wilt u 
meer informatie of heeft u leuke ideeën dan kunt u zich opgeven bij 
an.vanderrmeulen@planet.nl.  
 
11. KERKNIEUWS 

Periodiek valt Kerknieuws bij u op de mat. We willen dit graag blijven doen. 
We zijn op zoek naar iemand die het kerknieuws team komt versterken.  Bent 
u handig met de computer (WORD) en vind u het leuk om in een klein team te 
werken? Informatie: Ineke van Lohuizen, coördinator. 
h.van.lohuizen@home.nl of Anneke van der Meulen, 
an.vandermeulen@planet.nl 
 

12. FINANCIEEL VERSLAG 2018 
De Algemene Kerkenraad heeft in de AK-vergadering van 13 mei 2019 het 
Financieel Verslag 2018 van het College van Kerkrentmeesters goedgekeurd.   
Het volledige Financieel Verslag 2018 ligt van dinsdag 11 juni t/m vrijdag 21 
juni 2019 van 8.30 tot 12.00 uur ter inzage op het Kerkelijk Bureau, 
Molenweg 241.  
Reacties dienen voor 25 juni 2019 te worden gestuurd aan de scriba van de 

Algemene Kerkenraad, per adres Kerkelijk Bureau of 
administratie@pknzwolle.nl.  
Daarna wordt het jaarverslag definitief vastgesteld door de Algemene 

Kerkenraad en wordt decharge verleend aan de penningmeester.  
 
13. OPENLUCHTDIENST ‘KUN JE MIJ VOLGEN’          

Zondag 30 juni wordt er een openluchtdienst gehouden, waar iedereen van 
harte welkom is.  
Aanvang dienst: 10.30 uur. Vanaf 10 uur inloop met koffie. 
Locatie: het erf van familie ter Avest, Kleine Veerweg 7 
Voorganger is Hans Tissink, de jonge gezinnen hebben een programma onder 
leiding van Dirk Jan Steenbergen. Het koor ‘Oosterwind’ uit de Oosterkerk 
zingt Nederlandstalige popnummers, Kees Kuiper is de pianist. 

Verzoek om indien mogelijk met de fiets te komen, een eigen stoel én een 
mok voor de thee/koffie mee te nemen.  

Wie wil er iets lekkers bakken voor bij de koffie? Graag aanmelden via raade-
redienst@adventskerk.nl. Bij slecht weer (regen) vindt de dienst plaats in de 
Adventskerk, houd hiervoor de website in de gaten. 
 
  

mailto:an.vanderrmeulen@planet.nl
mailto:h.van.lohuizen@home.nl
mailto:an.vandermeulen@planet.nl
mailto:raaderedienst@adventskerk.nl
mailto:raaderedienst@adventskerk.nl
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14. BERICHT VAN DS. NELLEKE EYGENRAAM 
Na mijn fietsongeluk, begin mei, heb ik heel veel bemoedigende, lieve en 

meelevende kaarten ontvangen. Dat heeft mij ontzettend goed gedaan. Har-
telijk dank daarvoor! Ook het besef dat er voor mij gebeden is en wordt voelt 
als een hart onder de riem. Ik kan u zeggen dat het steeds beter met mij 
gaat. Sommigen hebben mij al zien lopen. Ik fiets ook alweer korte stukjes, 
als het maar niet druk is. Mijn hoofd kan nog niet veel prikkels hebben. Mede 
daarom ontvang ik weinig bezoek en houd ik toevallige ontmoetingen op 

straat zo kort mogelijk.  
Op 15 juni a.s. begint mijn vakantie. Deze duurt t/m 7 juli. Voor die tijd ben 
ik niet aan het werk. Hoe het na mijn vakantie gaat is nog afwachten. Geluk-
kig leent de zomer zich goed voor rustig bekijken wat de mogelijkheden zijn. 
Voor nu wens ik ieder een begeesterend en gezegend Pinksterfeest!  
Tot later, met hartelijke groeten van Nelleke Eygenraam. 

 


