
 

Trinitatis 2019 
Zondag Drie-eenheid 16 juni 2019, 9:30 uur 

Thema: Levenslange geboorte 
 

Orgelspel 
Woord van welkom door de ouderling van dienst 

 
OM TE BEGINNEN 
De twee kaarsen op tafel, die Woord en Wereld symboliseren, worden aange-
stoken met het licht van de Paaskaars. 
 

Stilte 
In de consistorie bidt de ouderling om een zegen over deze dienst. 
De gemeente gaat staan onder het voorspel van het aanvangslied. 
 

Aanvangslied  Lied (Psalm) 8: 1, 3 en 6 
 

Bemoediging en drempelgebed 
v:  Onze hulp is de Naam van de Heer 

g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v:  Met alle mensen hier beneden 
  die verlangen naar uw kracht uit de hoge, 
  die vergeeft, bezielt en vernieuwt, 
  bidden wij U, o God, wees met uw Geest in ons midden, 
g:  KOM ALS DE WIND EN ZUIVER ONS 
  KOM ALS HET VUUR EN DOORGLOEI ONS 

  KOM EN ADEM ONS OPEN. 
v:  Verlos, verander en vernieuw ons, 

  bereid om te vergeven en vergeving te ontvangen 
  door Jezus Christus, onze Heer. 
g:  AMEN. 

De gemeente gaat zitten 
 

Kyriegebed, afgesloten door met elkaar het Kyrie te zingen van Lied 299d: 
1e keer telkens orgelkant, 2e keer kanselkant 
 

Glorialied    Lied 217 
 

Groet 

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

 

Gebed  

Zingen    Lied 706: 1 en 4 
Moment voor jong en oud 
De kinderen komen naar voren om naar de kindernevendienst te gaan 
 
RONDOM HET WOORD 

Schriftlezing   Spreuken 8: 22-31 (BGT) 
Zingen    Lied 848 

Schriftlezing  Johannes 3:1-16 (NBV) 
Zingen    Lied 834 
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Preek, die eindigt met onderstaande geloofsbelijdenis (staande) 
Credo 

Allen:  WIJ GELOVEN IN GOD, 
  DIE DE HEMEL EN DE AARDE GEMAAKT HEEFT 
V:  Die in ons gelooft en met ons wil samenwerken 
  om het goed te maken op de aarde. 
Allen:  WIJ GELOVEN IN JEZUS, 
  DIE ALS TWEE DRUPPELS WATER OP GOD LIJKT, GODS ZOON. 

V:  Die dwars door alle ellende heen 

  de hoop levend houdt dat het goede het wint. 
Allen:  WIJ GELOVEN IN DE HEILIGE GEEST, 
  DE ADEM VAN GOD, DIE ONS IN BEWEGING ZET. 
V:  Die ons creatief maakt en die ons steeds 
  nieuwe mogelijkheden laat zien. 

Allen:  (gezongen) Amen 3x, Lied 431c 

Wij gaan weer zitten. 
 

Orgelspel 
Zingen    Lied 686 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
Diaconale en pastorale mededelingen 
 

Gebeden  

 Dankgebed en voorbeden, telkens zingend beantwoord met Lied 333 
‘Kom, Geest van God’ 

 Stil gebed 

 Gezongen Onze Vader: Lied 369b 
 

Inzameling van de gaven   
1ste rondgang:  Diaconie 
2de rondgang:  Kerkelijk leven 

Tijdens collecten komen de kinderen van de kindernevendienst en crèche te-
rug. 
 

Slotlied (staand)   Lied 704 
 
GEZEGEND TOT ZEGEN 
 

Zending en zegen  

zingend beantwoord met Lied 431b 

 

 
 

Uitgangscollecte: Diaconale noodhulp 
Er zijn in ons welvarende land veel mensen die langdurig moeten zien rond te 
komen van een inkomen onder het minimum. Vaak realiseren we ons niet dat het 
ons allemaal kan overkomen. Soms moeten mensen lang wachten op de toeken-
ning van een uitkering, terwijl ze vaak al flink in de schulden zitten. Uitgerekend 
dan gaat de wasmachine of de koelkast kapot. Het diaconaal noodfonds kan in zo’n 
geval bijspringen. Zo kan worden voorkomen dat mensen dieper wegzakken in de 

armoede. Helpt u mee het diaconale noodfonds gevuld te houden 
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Uitgangscollecte 23 juni 2019: Exploitatie PGZ 
 

Na afloop van deze dienst is er 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 
 

 MEDEDELINGEN ADVENTSKERK ZWOLLE ZUID 

ZONDAG 16 JUNI 2019 TRINITATIS 
09:30 uur Voorganger ds. Hans Tissink 
 Ouderlingen Bert Haaksma / Christa Westerhof 
 Diaken Herman Kamphuis 
 Organist Bé van der Linde 
 Koster Henk Tienstra 

19:00 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK –Michaëlsviering vesper 

 Liturgen Harry Steenbergen en Christa van Stappen 

ZONDAG 23 JUNI 2019  
09:30 uur Voorganger ds. Wim Hortensius 

19:00 uur GROTE of SINT MICHAËLSKERK – Michaëlsviering Cantate 
 Voorganger ds. Jan Jaap Stegeman 

 
1. Pastorale mededelingen 
 

Meeleven 
Op internet worden geen namen en adressen vermeld. 

 

Wij gedenken 
Op internet worden geen namen en adressen vermeld. 

 

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

 
3. 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. Vandaag op zondag 16 juni zal daar in een feestelijke viering in de 
Oosterkerk bij stil worden gestaan. Namens de Adventskerk zal ds. Hans Tis-

sink haar onze hartelijke felicitaties overbrengen. 
 

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. 
 
5. Dank bericht van Aly van der Spek 
Lieve Gemeente, vorige week zondag, eerste Pinksterdag, was ik voor het 
eerst weer in de kerk. Er is een jaar voorbij gegaan van ziekte, spanning en 

mailto:raaderedienst@adventskerk.nl
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genezing. Een jaar waarin ik me steeds in jullie gedachten en gebeden wist. 
Vaak heb ik ervaren, dat jullie aan mij dachten in de vorm van kaarten, bloe-

men en allerlei attenties. Het heeft ons door de vele weken van  behandelin-
gen heen geholpen. Daarvoor onze grote dank.  
Zelfs op weg naar de operatiekamer riep iemand mij toe: de groeten en 
sterkte van de Adventskerk! Klasse toch? Hartelijke groet, Aly van der Spek. 
 
6. 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 
 
7. 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 
 
8. 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.  
 

9. 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 

 
10. 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.  

mailto:b.jansen@driezorg.nl
mailto:an.vanderrmeulen@planet.nl
mailto:h.van.lohuizen@home.nl
mailto:an.vandermeulen@planet.nl
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11. ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE 

Op dinsdag 18 juni 2019 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. 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. 

 

12. 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. 

 
13. IN VAKANTIE ANDERE OEPNINGSTIJDEN KERKELIJK BUREAU 
Het Kerkelijk Bureau is in de vakantieperiode van 15 juli t/m 23 augustus 
alleen open is op maandagmorgen van 8:30 tot 12:00 uur. 
 
14. GEZELLIG SAMEN ETEN|ZOMER BARBECUE, ZATERDAG 13 JULI 
De Diaconale Raad nodigt gemeenteleden uit voor een “gezellig samen eten”. 

Vindt u het leuk anderen te ontmoeten en niet alleen aan tafel te zitten, dan 
nodigen wij u van harte uit op zaterdag 13 juli om 18.00 uur. Dit keer 

gaan we barbecueën bij de familie ter Avest, aan de Kleine Veerweg 7  
U kunt zich (voor maandag 8 juli) aanmelden bij één van de diakenen, per 
mail : moniquebruinsslot@online.nl of per telefoon : 038 4661658. 
Vervoer kan geregeld worden. 
 

  

http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
mailto:hanstissink@kpnmail.nl
mailto:raaderedienst@adventskerk.nl
mailto:raaderedienst@adventskerk.nl
mailto:moniquebruinsslot@online.nl
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15. KAARTSPEL MODERNE DEVOTIE  
Vorige maand verscheen het nieuwe kaartspel Moderne Devotie. Het spel 

bestaat uit 54 speelkaarten met wijze spreuken uit de Navolging van Christus. 
Leuk om te gebruiken voor persoonlijke bezinning of een geloofsgesprek in 
een groep. Het kaartspel kost 5 euro en is na afloop van dienst verkrijgbaar in 
zaal 2 bij Anneke van der Meulen. Warm aanbevolen. 
 
16. GEEN GEDRUKTE LITURGIE PER 23 JUNI 2019 

Tot op heden krijgen we iedere zondag een gedrukte liturgie, maar door va-
kantie van Henk Tienstra en het gemis aan vervangers, moeten we een ande-
re weg in slaan. We laten de zomerperiode daarom ingaan op zondag 23 juni. 
Per die datum worden de liederenborden (zoals gebruikelijk in de zomerperio-
de) opgehangen door de kosters en verschijnt de volledige liturgie op de be-
amer.  

Voor de luisteraars via de website / Kerkdienst gemist wordt zoveel mogelijk 

informatie op de website geplaatst.  
 
17. MEDEDELINGEN ZOMERPERIODE 
Vanaf 17 juni kunnen eventuele mededelingen (tot nadere berichtgeving 
volgt) aangeleverd worden via webbeheerder@adventskerk.nl. 

mailto:webbeheerder@adventskerk.nl

