
 Zondag 3 maart 2019, 09:30 uur 
Thema: Wie ben ik?  

 

Orgelspel 
 

OM TE BEGINNEN 
 

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

Stilte 
Morgenlied (staande)  Lied 221 
Bemoediging en groet 
De gemeente gaat zitten. 
 

Gebed van toenadering 

Zingen   Lied 905: 1 en 3 
Leefregel 
Zingen   Lied 905: 4 
 
RONDOM HET WOORD 
 

Gebed  
Kinderlied   Lied 934 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst. 
 

Eerste schriftlezing: Jeremia 7: 1-7 (BGT) 
Zingen:   Lied 92: 1, 2, 7 en 8 (psalm van de zondag) 
Tweede schriftlezing: Lucas 6: 39-49 (NBV) 

Zingen:   Lied 313: 1, 3 en 4 
 

Preek 
Orgelspel   

Zingen:   Lied 807 allen: 1 en 6, vrouwen: 2 en 4, mannen: 3 en 5 
 
DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 
 

Mededelingen 

Dankgebed en voorbeden,  
- Na 'zo bidden wij tot U' zingen wij steeds Lied 598 (In het Nederlands) 
- Stil gebed 

- Gezongen Onze Vader: Lied 369b 
 

Inzameling van de gaven:  
1e rondgang:  Het werk van de diaconie 
2e rondgang:  De voortgang van het kerkelijk leven 
 

De kinderen uit de crèche en de kindernevendienst komen terug. 
 
ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied (staande):  Lied 841: 1, 2 en 4 
Zending en zegen 
gezongen be-aming Lied 431b 
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Uitgangscollecte: Zending (Kerk in Actie) 
Op elke eerste zondag in maart collecteren we in de Protestantse Gemeente 

Zwolle voor het zendingswerk van onze kerk. We weten ons geroepen om te 
delen in gebed, in solidariteit en gaven. Samen zijn we Kerk in Actie. 
Geïnspireerd door Jezus Christus, willen we delen wat ons gegeven is. Om in 
Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten 
komen. 
 

Uitgangscollecte 10 maart 2019: Wijkkas 
 
Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en om na 
te praten. Als u wilt reageren op deze dienst neem dan contact op met de 
voorganger of stuur een mailtje aan raaderedienst@adventskerk.nl 
 

MEDEDELINGEN ADVENTSKERK ZWOLLE ZUID 

ZONDAG 3 MAART 2019  
09:30 uur Voorganger ds. Hans Tissink 
 Ouderlingen Bert Letwory 
 Diaken Geert Endeman 
 Organist Bert Koerselman 

 Koster Wim Oelen 

10:30 uur IJSSELBOLDER - Viering 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK Taizé-viering 

WOENSDAG 6 MAART 2019 ASWOENSDASG 
19:00 uur JOZEFKERK - Oecumenische viering 

 Voorganger
s 

Pastor Michael Buijkx en ds. Hans Tissink 

ZONDAG 10 MAART 2019 

09:30 uur Voorganger ds. Nelleke Eygenraam 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK Michaëlsviering 

 Voortgang ds. Martin Jans, studentenpastor 

WOENSDAG 13 MAART 2019 

19:00 uur VESPER  

 
1. Pastorale mededelingen 
Meeleven 

Op internet worden geen namen en adressen vermeld. 

 
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. U 
kunt ook postzegels, kaarten, lege cartridges, en oude telefoons bij ons 

inleveren.  
De honing uit Roemenie kunt u ook bij ons kopen. De volgende keer is zondag 
7 april 2019. We zien u graag bij onze tafel. De ZWO-commissie. 
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4. Bijeenkomst Gebedsgroep op 6 maart 2019 gaat niet door. 
In verband met de Oecumenische viering op Aswoensdag 6 maart 19:00 uur 

in de Jozefkerk gaat de gebedsbijeenkomst in de Adventskerk niet door. 
Op woensdag 6 april 2019 is er een Vesper in de Adventskerk, er is dan ook 
geen gebedsbijeenkomst. 
 
5. HUISPAASKAARSEN VANDAAG NOG BESTELLEN! 
In de kerkzaal hangt een intekenlijst. Verder informatie: Henk Tienstra, 

henktienstra@hetnet.nl of 0610789362 
 
6. Wie helpt de AUTODIENST? 
Een ouder gemeentelid heeft aangegeven binnenkort gebruik te willen gaan 
maken van de autodienst binnen de Adventskerk. Verder hebben 2 chauffeurs 
aangegeven dat ze om privéredenen eind april willen stoppen. 

Er is nu dringend behoefte aan een 6 tal mensen die volgens een rooster 1 

keer per 4 weken willen rijden. Dit moet toch geen probleem zijn? Wie geeft 
zich op? 
Dit kan telefonisch bij Derk Schipper tel 038 4660377. Wil u eerst weten hoe 
de autodienst werkt, ook daarvoor kunt u mij bellen. 
 
7. ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE op 12 maart, Grote 
Kerk 

Op dinsdag 12 maart 2019 komt het Ontmoetingshuis bijeen in de 
consistorie van de Grote Kerk. Spreker is ds. Nelleke Boonstra. Het thema van 
de avond is “de zusters in de begintijd van de Moderne Devotie”. 
Nelleke Boonstra is predikant in de Protestantse kerk, 65 jaar en woont in 

Deventer. Zij schrijft: “De zusters van het gemeene leven hebben mij vanaf 
mijn studie theologie aan de VU geboeid. Hoe konden vrouwen zoveel 

aandacht krijgen van een zo groot man Geert Grote? En hoe is hun 
bekendheid bewaard gebleven de eeuwen door? En wat kunnen zij betekenen 
nu? Graag wil ik dit met jullie delen. We gaan mediterend aan de slag met 
rapiaria (=spreukenboekjes) uit de 15e eeuw en luisteren naar een paar 
bijzondere zusters uit het Meester Geerts Huis van Deventer”. 
De kosten voor maaltijd, koffie en thee bedragen €7,50. Zie de website voor 
verdere informatie en aanmelding: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. 

Van harte welkom om 18.30 uur in de consistorie van de Grote Kerk (Grote 
Markt 18). 

8. “Inspiritual Link viering 17 maart 2019 19:00: Vast(en) Zeker 
Aan het begin van de 40-dagen tijd staan we stil bij het thema ‘vasten’ en wat 
dat voor je geloofsleven kan betekenen. De viering is zoals gewoonlijk weer in 
zaal 2 om 19:00 uur. Je bent van harte uitgenodigd, neem ook eens een keer 
een buur of een vriend mee! 

 
  

mailto:henktienstra@hetnet.nl
http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
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9. Koffieconcert Adventskerkcantorij: zondag 24 maart 2019 
Op zondag 24 maart om 11:00 uur (na de zondagse kerkdienst) 

organiseert de Adventskerkcantorij een koffieconcert. De cantorij en het 
kerkkoor DoRe-vocaal treden op. Orgel en piano zullen bespeeld worden door 
Bob van der Linde. 
Na afloop is er een collecte waarvan de opbrengst bestemd is voor de 
Wijkkas. 
 

10. BEZOEK UIT SCHWERIN   GEA KRAMER 
In het weekend van 23 en 24 maart 2019 ontvangen we bezoek vanuit de 
Petrusgemeinde in Schwerin, onze partnergemeente in Duitsland. 
De aankomst is op zaterdag in de loop van de dag. Op zondag verwelkomen 
we de bezoekers in de kerkdienst en het koffieconcert van de cantorij. 
Tussendoor wordt in zaal 2 door de leden van de contactgroep een Kaffee und 

Kuchen verzorgd.  

Voor dit weekend zoeken wij nog gastgezinnen. Wie wil een logeeradres 
bieden aan de bezoekers uit Schwerin? Informatie/aanmelden bij Gea 
Kramer, geakramer17@outlook.com / 06 10619991 
 
11. Gezellig samen eten 
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 6 april 2019 om 18.00 uur in 
SIO, Thorbeckelaan 2. U kunt zich (voor maandag 1 april) aanmelden bij 
één van de diaken, per mail bij moniquebruinsslot@online.nl en per telefoon 
06 816 30 520. Vervoer kan geregeld worden. De Diaconale Raad, Monique 

Bruins Slot 
 

12. VOORTGANG “WAARDERENDE GEMEENTEOPBOUW” 
De projectgroepen “Waarderende gemeenteopbouw” uit  de Adventskerk en 
de Oosterkerk zijn voor de eerste keer bij elkaar geweest op zaterdag 16 
februari 2019. We hebben met elkaar een Wall of Wonder (wonder muur) 
gemaakt. Op een groot papier aan de muur hebben we voor elke kerk 
geïnventariseerd wat voor onze kerken in het verleden (vanaf 1980) 
belangrijk is geweest (verdrietige en blije gebeurtenissen) , welke thema’s er 

op dit moment in onze kerken spelen en wat er, naar ons idee, in de nabije 
toekomst (tot 2035) in onze kerken zal gaan spelen. 

Op zondagochtend 14 april 2019 krijgt u een introductie van de Wall of 
Wonder. Aan u als gemeente vragen we hoe u tegen de toekomst van de 
Adventskerk aankijkt. Welke positieve en wellicht minder positieve ervaringen 
uit het verleden en heden kunnen ons verder brengen om te ontdekken wat 
we met en in onze kerk in de nabije toekomst verlangen. Met de oogst die we 

op 14 april “binnenhalen” gaan we op 25 mei 2019 samen met de 
projectgroep van de Oosterkerk aan de slag om een bijeenkomst voor de twee 
kerken voor te bereiden. Die bijeenkomst willen we graag houden tijdens het 
startweekend in september. 
Op zondag 14 april 2019 hopen we u na de dienst in zaal 2 te ontmoeten. 
De projectgroep “Waarderende gemeenteopbouw” 

mailto:geakramer17@outlook.com
mailto:moniquebruinsslot@online.nl

