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Kerkdiensten Adventskerk 

 Zondag     7 april  9:30 uur  ds.  Nelleke Eygenraam 

 Zondag   14 april 
 9:30 uur  ds. Hans Tissink, Palmpasen 
9:30 uur XL 

Maandag 15 april 19:30 uur ds. Hans Tissink, Vesper in de Oosterkerk 

Dinsdag   16 april 
19:30 uur ds. Iemke Epema, Vesper  mmv Slavisch koor 
in de Oosterkerk 

Woensdag  17 april 19:30 uur ds. Nelleke Eygenraam, Vesper in de Oosterkerk 

Donderdag 18 april 
 19.30 uur  ds. Elly Urban en ds. Hans Tissink, dienst van 
Schrift en Tafel in de Oosterkerk mmv de cantorij 

Vrijdag   19 april 
19:30 uur ds. Nelleke Eygenraam, Goede Vrijdag 
19:30 uur ds. Elly Urban, the Passion  in de Oosterkerk 

Zaterdag 20 april 
9:30 uur kort morgengebed ds. Hans Tissink 
22.00 uur ds. Iemke Epema en ds. Nelleke Eygenraam 
Paaswake,  mmv Adventskerkcantorij  

 Zondag  21 april 
 9:30 uur  ds. Hans Tissink, Paasviering, mmv Marlene Winkels 
(solozang) en Chris Stegeman (gitaar) 

 Zondag  28 april  9:30 uur  ds. Nelleke Eygenraam, mmv 30 + groep 

 Zondag    5 mei 
 9:30 uur  ds. Nelleke Eygenraam 
9:30 uur  XL 

                                      De Grote of Sint-Michaëlskerk 

Zondag    7 april 16:30 uur Michaëlsviering, vesper 

Zondag  14 april 16:30 uur Michaëlsviering, Johannespassion, Concert 
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Vrijdag  19 april 21:30 uur Passie 

Zondag  21 april 16:30 uur Michaëlsviering  , Pasen 

Zondag  28 april 16:30 uur Michaëlsviering , vesper 

Zondag  5 mei 16:30 uur Michaëlsviering 

                                       IJsselbolder 

 Zondag 7 april 10:30 uur Zondagsviering 

 

Pastoraal ds. Nelleke Eygenraam en ds. Hans Tissink 

 
DOOP 
Op zondag 12 mei zal er een kindje gedoopt worden. Ouders die ook een kind 
willen laten dopen in deze dienst kunnen contact opnemen met ds. Hans Tissink. 
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RONDOM DE EREDIENSTEN 
Zondag 7 april - vijfde van de Veertigdagentijd 
Op het leesrooster staat de gelijkenis die wordt verteld in Lucas20:9-19. De 
wijngaard is uit handen gegeven als gemeenschappelijk bezit van allen. Daar is 
goed beheer voor nodig.   
 
Zondag 14 april vieren we Palmpasen. De Goede of Stille Week begint. Kinderen 
komen binnen met hun palmpaasstokken. We gedenken de intocht van Jezus in 
Jeruzalem. De evangelist Lucas vertelt ons daarover (hoofdstuk 19: 29-40). Jezus 
op een veulen, mantels op de grond, Hosanna. Elk jaar horen we het weer. Wat 
beleven we er dit jaar bij? 
Graag wil ik dit Bijbelverhaal dit keer vooraf met enkele gemeenteleden lezen. Van 
harte welkom op maandagmiddag 8 april om 15.00 uur in SIO (zie info elders). 
Na de dienst is er trouwens gemeenteberaad over Waarderende 
Gemeenteopbouw. Warm aanbevolen. 
 
Vespers in de Stille Week in de Oosterkerk 
Voor het derde achtereenvolgende jaar zullen de vespers op de maandag-, 
dinsdag- en woensdagavond van de Stille Week gezamenlijk met de Oosterkerk 
gehouden worden. Dit jaar is de Oosterkerk de locatie. De drie vespers beginnen 
om 19:30 u. Voorgangers zijn resp. ds. Hans Tissink, ds. Iemke Epema en ds. 
Nelleke Eygenraam. Op de dinsdagavond werkt het Slavisch koor aan de vesper 
mee. 
 
Op de avond van Witte Donderdag 18 april komen we bijeen rond Schrift en Tafel. 
Voorgangers zijn Elly Urban en Hans Tissink. We horen verhalen uit Exodus en 
Johannes. Zij gaan over het feest van het ongedesemde brood en de voetwassing 
van Jezus. Alles draait om gedenken, vieren en dienen. De Bijbellezingen en 
overdenking preluderen op de maaltijd van de Heer. Deze bijzondere (‘heilige’) 
maaltijd vieren we op deze avond traditiegetrouw in de kring, samen met onze 
clusterzusters en broeders uit de Oosterkerk. En de cantorij van de Oosterkerk 
onder leiding van Geeske Koopman ondersteunt ons gemeentezang. 
 
Goede Vrijdag 19 april, 19:30 uur 
Op Goede Vrijdag zijn er twee vieringen tegelijkertijd: in de Oosterkerk begint om 
19:30 uur een viering in de trant van The Passion, ds. Elly Urban gaat hierin voor.  
In de Adventskerk wordt een sobere viering gehouden. Er wordt gelezen, 
gezongen, gebeden en gezwegen rond het lijden en sterven van Jezus. Voorganger 
is ds. Nelleke Eygenraam. 
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Op Stille Zaterdag 20 april  is er een kort morgengebed om 9.30 uur in de 
Adventskerk. Stil en aandachtig toeven we bij wijze van spreken aan het graf van 
Christus.  
Paaswake  22:00 uur 
Aan het eind van de Stille Zaterdag, als het al donker is en de stilte haast te horen, 
dringt langzaam maar zeker het licht door in de duisternis en komen een voor een 
stemmen tot klinken: we vieren de intocht van het licht, we zingen ervan en op 
gegeven moment jubelen we het uit omdat de Heer is opgestaan. De macht van 
de dood is overwonnen. We lezen erover in de Bijbel en we gedenken de doop als 
teken van God die leven geeft, die ons vasthoudt, door het water van nood en 
dood heen. De namen van de kinderen die in het afgelopen jaar in de Oosterkerk 
en de Adventskerk gedoopt zijn worden genoemd en wij bevestiging opnieuw ons 
geloof. Ds. Iemke Epema en ds. Nelleke Eygenraam gaan voor, de 
Adventskerkcantorij verleent muzikale medewerking, samen met organist Jeroen 
van der Scheer. Na afloop van de Paaswake is er in zaal 2 gelegenheid elkaar te 
ontmoeten en een wijntje of iets zonder alcohol te drinken. Het Paasfeest is 
begonnen! 
 
Paaszondag 21 april gedenken en vieren we de opstanding van Jezus Christus uit 
de dood. We lezen het verhaal over de verrijzenis uit het evangelie van Johannes 
(hoofdstuk 20). Ons veertigdagen- en paasproject krijgt zijn voltooiing: Een nieuw 
begin. Chris Stegeman en Marlene Winkels werken muzikaal aan deze paasviering 
mee. 
Met Pasen begint God iets nieuws met ons en onze wereld. En wie het ‘ziet’, 
gelooft en viert, staat met Jezus op uit de dood, en deelt het geheim van de liefde 
als kostbaar zaad rond. Christus leeft. Nog steeds…  
 
Zondag 28 april, 9:30 uur, Wind-in-de-Zeilen 
Met de 30+ groep wordt een dienst voorbereid waarin het thema ‘Hoop’ centraal 
staat. Het Bijbelverhaal gaat over de Emmaüsgangers (Lucas 24). We zien uit naar 
een aansprekende en eigentijdse viering. 
 
Zondag 5 mei, 9:30 uur 
Op deze derde zondag van Pasen is het ook Bevrijdingsdag. Bevrijding als een 
nieuw begin. De schriftlezingen nodigen uit  tot bezinning hierover. Een nieuw 
begin. Niet alleen voor ons, hier, maar wereldwijd. 
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Vanuit de jeugd Dirk Jan Steenbergen 

Kinderen 
We hebben een GOZ-viering gehad. Over de weduwe van Sarfath. Dat was erg 
leuk, met oa broodjes bakken van de meel die niet opraakte. 
We zijn met de kindernevendienst natuurlijk bezig met het paasproject van de 
veertigdagentijd. 
Op Palmpasen worden er paasstokken gemaakt. Kom allemaal en neem een 
vriendje mee.  Liefst met een te versieren stok in de vorm van een kruis !! 
 
Pubers en jongeren 
Elke eerste en derde zondag van de maand is er XL.  Tijdens de zondagse 
kerkdienst. Gewoon, gezellig en het gaat ook nog ergens over !!   
Maar palmzondag 14 april gaan we broodjes en koekjes bakken samen met bakker 
Ton.  Komen dus !! 
 
KAMP KAMP  5,6 en 7 april zijn we op kamp met de jeugd van onze kerk en van de 
Oosterkerk (provider).  Kampthema :  een goed gesprek.  
Geef je op als dat nog kan bij Dirk Jan (steenburger@kpnmail.nl) 
We gaan naar een Landal-onderkomen in Drenthe.  Zo kun je ook nog in de loop 
van zaterdag komen en 1 nachtje ‘blijven slapen’.  
 
Op Goede vrijdag,  19 April,  gaan we met provider de Passion in de Oosterkerk 
bezoeken en daarna nog een beetje napraten op het zoldertje. 
 

Openbare Geloofsbelijdenis Hans Tissink 

Met Pinksteren (9 juni 2019) hoopt een gemeentelid openbare geloofsbelijdenis 
te doen. Het is altijd leuk als er meer mensen tegelijk belijdenis willen afleggen 
van hun geloof. Mocht je dit overwegen, neem dan contact op met ds. Hans 
Tissink. We kijken dan samen naar een passend traject ernaartoe. Hoe meer 
zielen, hoe meer (pinkster-) vreugd. 
 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie Hans Tissink 

De pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie heeft ook in april weer enkele 
boeiende avonden in petto. Op dinsdag 9 april zal Hans Tissink stil staan bij 
hoofdstuk 4.9 uit de Navolging van Christus van Thomas a Kempis. Het motto is 
dan: Wat een heerlijke godsdienst. 
Op dinsdagavond 23 april zal ds. Cor Baljeu (PGZ en sinds september 2018 
voorganger van de Open Kring) een korte inleiding houden over het thema: 
Verlangen (4.10 NvC).  Beide bijeenkomsten vinden weer plaats in Het Vliegende 

mailto:steenburger@kpnmail.nl
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Paard (Voorstraat 17). Voor verdere info en opgave: 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl  Tijd: 18.30 – 21.00 uur.  
Van harte welkom. 
 

Lectio Divina in de 40-dagentijd Predikanten 

In de veertigdagentijd 2019 worden op veertig plekken in ons land lectio divina-
samenkomsten worden aangeboden. Dit naar aanleiding van het verschijnen van 
het boek ‘Samen luisteren in de stilte’ van Jos Douma, Anselm Grün, en anderen 
op 1 maart jl. Wat is lectio divina? Lectio divina is een manier van Bijbellezen die al 
sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en 
meditatie. Het doel is om dichter bij het hart van God in zijn Woord te komen. 
Lectio divina kent vier stappen: lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio 
(bidden), en contemplatio (stilte). Hoe kan een bijeenkomst eruitzien? 
Er wordt een kaars aangestoken. We luisteren naar muziek. 
We lezen enkele kerken een kort gedeelte hardop uit de Bijbel.  
Daarna worden we stil en mediteren we over de tekst.  
Vervolgens delen we met elkaar wat we hebben gedacht, gehoord, gevoeld. 
We sluiten af met gebed. 
Lectio Divina  Tijd: 15.00- 16.30 uur op maandag 8 april 
                                   ds. Hans Tissink in SIO (zaal 9). 
Fijn als u/jij wilt aanschuiven en meedoen. Meld je s.v.p. wel even van tevoren aan 
bij ds. Tissink. Meer informatie over dit project valt te lezen 
op:www.contemplatio.nl/lectiodivina 
 

Kruimels voor de ziel Hans Tissink 

Muziek is voor mij een speciale kruimel voor de ziel. Een kerkdienst mist iets, als 
er niet wordt gezongen en gespeeld op het orgel of een ander muziekinstrument. 
Herken je dat? Zit je in de kerk. De woorden en gebeden gaan wat langs je heen. 
Dan begint het orgel te spelen. Je wordt getroffen door de schitterende melodie. 
Of een lied raakt je diep vanwege de tekst en samenklank. Dat gevoel neem je 
mee naar huis. Je kunt er de week weer mee in. 
Muziek en geloof zijn broertje en zusje van elkaar. Vandaar dat er in de Bijbel ook 
zo vaak muziek gemaakt wordt. De psalmen spreken over citers, harpen, cimbalen 
en tamboerijnen. En er werd in Bijbelse tijden volop gedanst. In elk geval meer 
dan in de meeste PKN-kerken, maar ja, dat is weer een kruimel apart. 
Mag ik u een tip geven. Als de kerkdienst misschien wat minder was dan je had 
gehoopt. Lees dan nog even de liturgie door en zoek naar een lied (tekst) waar je 
toch even vleugels van kreeg. En deel dat met degene die je na de dienst spreekt. 

http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
http://www.contemplatio.nl/lectiodivina
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Bij de uitgang of de ontmoetingsruimte. Ja, wat je ook van de kerk vindt, er zit 
altijd muziek in! 
Voor de fijnproevers tot slot: psalm 150, liefst vol op het orgel. 
Hef bazuin, uw gouden stem, harp en fluit, verheerlijk Hem! 
Citer, cimbel, tamboerijn, laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 

Impressie kerkenraad 4 maart 2019 KR / Anneke v.d. Meulen 

Er wordt korter vergaderd dan gewoonlijk omdat aansluitend een gezamenlijke 
vergadering plaats vindt van  Moderamen Oosterkerk en Adventskerk.  Hans 
Tissink opent de KR vergadering  met Bijbellezing en gebed.  De Pastorale raad 
meldt dat er nu inmiddels  38 mensen benaderd zijn voor een ambtsdragers 
functie. De Pastorale raad bestaat nu uit nog slechts 6 ouderlingen en dat baart 
zorgen. De KR wil op korte termijn inhoud geven aan de rol van gemeentelid met 
een bijdrage in de eredienst.  Ook zal de ouderling van Ontvangst vervangen 
worden door een medewerker van Ontvangst. We hopen het rooster daardoor 
blijvend rond te kunnen krijgen en tevens  de betrokkenheid in de gemeente te 
bevorderen. De kerkenraad stemt, na de nodige experimenten,  in met een 
aangepaste inrichting van de kerkzaal omdat er doorgaans meer stoelen dan 
mensen zijn.  De voorbereidingen voor invoering van deze maatregel worden 
gecoördineerd door de scriba. Dan is er gelukkig ook nog een opbeurend bericht 
vanuit de Jeugdraad. Dirk Jan meldt dat de laatste KSG dienst een succes was 
evenals de Gezin op zondag dienst. Er was veel belangstelling en ouders waren 
enthousiast.  Het weekend  van 5 april is er jeugdkamp. De jongeren uit de 
Adventskerk  en Oosterkerk vormen meer en meer één groep. Vanuit de 
kerkenraad nogmaals een oproep aan u als gemeentelid om – waar mogelijk - uw 
schouders te zetten onder het mooie kerkenwerk op wat voor manier dan ook! 
Voor meer informatie: an.vandermeulen@planet.nl of scriba@adventskerk.nl .  
 

Gemeenteberaad  zondag 14 april na de dienst Cora Tienstra 

Het project waarderende gemeenteopbouw wordt uitgevoerd in het kader van  de 
groeiende samenwerking tussen de Adventskerkgemeente en de Oosterkerk. 
Tijdens dit gemeenteberaad hopen we als werkgroep informatie te verzamelen 
die bijdraagt aan een nadere uitwerking van een aantal thema’s. 
Na afloop van de dienst drinken we eerst koffie en na een kwartiertje gaan we 
met elkaar in gesprek aan de hand van drie vragen: 

mailto:an.vandermeulen@planet.nl
mailto:scriba@adventskerk.nl
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Welke gebeurtenissen zijn voor u als gemeentelid belangrijk geweest in het 
verleden van de Adventskerk? Positieve en negatieve gebeurtenissen kunnen 
genoemd worden. 
welke gebeurtenissen spreken u op dit moment aan? 
wat denkt u dat er in de (nabije) toekomst belangrijk wordt of gaat spelen? 
We denken het gesprek binnen een uur af te kunnen ronden.  De verzamelde 
informatie nemen we mee naar de volgende vergadering op 25 mei die weer 
samen met de Oosterkerk gehouden wordt. 
 

Zomerkring Vorming en Toerusting 

Voor ieder die het fijn vindt om in de ‘stille tijd’ van de zomerperiode andere 
mensen te ontmoeten voor onderlinge bezinning, verdieping en uitwisseling is er 
de zomerkring. Iedereen is welkom! In wijkcentrum SIO (Thorbeckelaan 2) 
bespreken we met elkaar actuele onderwerpen die we telkens in verband brengen 
met de Bijbel en/of ons geloof.  
In de zomerperiode van 2019 staan de volgende woensdagmiddagen gepland 
(telkens van 14.00-16:00 uur): 15 mei, 12 juni, 10 juli en 7 augustus 2019. 
Meedoen kan per keer. Graag van te voren aanmelden bij ds. Nelleke Eygenraam 
(dominel@hetnet.nl  tel. 038-4525223). 
 

Vrijwilligersavond Mei 2019 Anneke v.d. Meulen 

De Adventskerk en alles wat daaraan verbonden is, maakt ons “een Gemeente van 
God”.  Dit wordt o.a. mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers. Als dank voor uw 
inzet, wil de kerkenraad een ontmoetingsavond organiseren en nodigt u van harte 
uit voor een gezellige avond op 
donderdag 16 mei 2019 of vrijdag 24 mei 2019. 
U wordt op één van deze avonden verwacht bij Jeu de Boulesvereniging  “Het 
Zuiderboeltje”. Deze bevindt zich op sportpark de Marslanden, Hyacinthstraat 
(achter de Vogellanden en voorbij het clubgebouw van SV Zwolle). Mocht u daar 
niet op eigen gelegenheid naar toe kunnen, dan kan vervoer geregeld worden. 
Inloop van 17.30 uur tot 18.00 uur, waarna u een Chinees Buffet wordt 
aangeboden. Na het buffet kunt u deelnemen aan het Jeu de Boulesspel.  De 
avond sluiten we af met een heerlijk kopje koffie of thee.  
Namens de kerkenraad: van harte welkom!  
 
In de bijlage van deze uitgave van Kerknieuws vindt u een uitnodiging voor de 
vrijwilligersavond. U kunt zich hiervoor aanmelden indien u een vrijwilligersfunctie 
in de kerk vervult. Opgave vóór 1 mei as via de antwoordstrook die u kunt 

mailto:dominel@hetnet.nl
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deponeren in de doos achter in de kerk of in de brievenbus bij Monique Bruins 
Slot, Dr. Schaepmanlaan 2.  
Per mail kan ook: vrijwilligersavond.adventskerk@gmail.com met vermelding van 
voorkeursdatum. Wij proberen deze te honoreren, maar kunnen dit niet 
garanderen.Contactpersonen: Monique Bruins Slot, moniquebruinsslot@online.nl, 
Anna Oldenkamp, annaoldenkamp@home.nl, Anneke van der Meulen, 
an.vandermeulen@planet.nl.  
 

Kijk in de keuken   Kindernevendienst / Hans Scholtheis 

Iedereen kent dat moment wel tijdens de kerkdienst, dat alle kinderen naar voren 
komen bij de dominee. Na een kort gesprek met een vraag of leuk verhaal wordt 
het lichtje aangestoken en mogen de kinderen met hun lichtjes naar de 
kindernevendienst. Achter de klapdeuren kan er vrijuit gekletst worden en hebben 
we samen in de groep (Groep 1/4 en 5/8 zitten apart) ons momentje. Na het lezen 
van het bijbelverhaal uit Kind op Zondag vertellen de kinderen wat zij ervan 
vinden of hebben meegemaakt. Met een spelletje, een kleurplaat of door te 
knutselen (dat verschilt per keer) gaan we verder met het verhaal. Mooi om te 
mogen zien en horen hoe kinderen het geloof beleven. Na ongeveer een half 
uurtje haalt de koster ons weer op en ronden we samen met de gemeente de 
kerkdienst af. 
 

Opendeurdienst Bea Kramer 

De volgende opendeurdienst kunt alvast noteren: zondagavond 12 mei 19.00 uur. 
Dan komt Ds. Marijke Gehrels en zullen Kees Kuiper en Erik Janssen ons weer 
muzikaal verrassen met veelal improvisatie. Het thema is: Hoe houd je het vol? 
We hopen weer veel mensen te mogen verwelkomen! 
 

Rwanda   Opvang Weeskinderen ZWO / Hennie de Lange 

Opnieuw beginnen na een trauma. 
In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht. De 
jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide maar verloor haar 
ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door kinderen die 
tijdens de genocide wees waren geworden, op te vangen en onder te brengen in 
pleeggezinnen. 
Zo ontstond Mwana Ukundwa. Dat betekent: Geliefd kind 
In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. De kinderen van toen zullen altijd 
die vreselijke tijd met zich meedragen, dat gaat nooit over. Maar ze zijn 
ondertussen volwassen geworden en kunnen voor zichzelf zorgen.   

mailto:vrijwilligersavond.adventskerk@gmail.com
mailto:moniquebruinsslot@online.nl
mailto:annaoldenkamp@home.nl
mailto:an.vandermeulen@planet.nl
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Tegenwoordig steunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv/aids hebben 
verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om 
te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden 
ondersteund in zorg voor zichzelf en hun gezin.  
De medewerkers van Mwana Ukundwa besteden ook veel aandacht aan 
voorlichting over hiv/aids. De organisatie heeft inmiddels vier vestigingen die zorg 
organiseren voor zo’n 1500 kinderen. 
Als ZWO willen we dit project in de 40-dagentijd ondersteunen.  
De Paarse bussen staan dan in de kerk voor Mwana Ukundwa. 
Helpt u mee om de Geliefde kinderen van Rwanda weer toekomst te geven? 
U kunt ook een bijdrage overmaken via NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie   o.v.v. collecte 40dagentijd. 
Zie ook https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-en-scholing-van-
weeskinderen 
 

Bedankjes  

De start van dit jaar was voor ons niet fijn, twee ziekenhuisopnames kort na 
elkaar. Wat is het een goed gevoel als er dan lieve mensen om je heen staan, dat 
geeft troost en bemoediging! Mede namens Margreeth bedankt voor de 
telefoontjes, kaartjes, bloemen en lieve woorden! 
Kees van der Woude 
 
Graag wil ik mijn blijdschap met jullie delen over het goede verloop van de 
operatie die ik moest ondergaan i.v.m. de lekkage aan een van mijn hartkleppen. 
Er zijn onder narcose via de lies twee zogenaamde mitraclips geplaatst, waarmee 
de klep als het ware weer vast gezet is. Een open-hartoperatie was te ingrijpend.  
Ik zag erg op tegen de operatie. Langzamerhand pak ik nu de draad op en 
kan  weer conditie  gaan opbouwen.  
Iedereen reuze bedankt voor de kaartjes, telefoontjes en andere blijken van 
betrokkenheid zowel voor als na de operatie. Ik heb daaraan veel steun gehad.  
Janneke van Dulmen 
 
Via deze weg willen we graag iedereen bedanken die meegeleefd heeft met onze 
onverwacht vroege terugkeer uit Rwanda. Alle kaartjes en goede wensen hebben 
ons erg goed gedaan! Inmiddels vinden we onze weg weer in Nederland en wonen 
in Zutphen. Ondanks de teleurstelling kijken we ook met dankbaarheid terug op 
onze ervaringen in Rwanda. We bidden voor de mensen die we daar hebben 
mogen leren kennen en die leven in een zeer gecompliceerde samenleving. 
Vriendelijke groet, Henk & Anne-Mieke Spaan 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-en-scholing-van-weeskinderen
https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-en-scholing-van-weeskinderen
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Geef de pen door Ria Revet 

Lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn…  
Een prachtig lied, dat we graag zingen, vooral aan het slot van de kerkdienst! Wat 
een mooie beloften: ‘jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen’. In 
het tweede couplet: ‘bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden’. En 
in het derde couplet: ‘in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen’.  
Maar laten we de draagwijdte van de eerste regel wel voldoende tot ons 
doordringen, want die is essentieel. Neem het zinnetje: ‘Als je met me meegaat, 
zal ik je mijn nieuwe tuin laten zien’ of ‘Ga met me mee en ik laat je mijn nieuwe 
tuin zien’. In deze zinnetjes is het eerste deel een absolute voorwaarde voor de 
vervulling van het tweede deel. Toegepast op ons lied: alleen als we ervoor kiezen 
met God te gaan, Hem als leidsman te aanvaarden op onze levensweg, kan Hij/zal 
Hij met ons zijn, onze Gids!  
Dan kan tenslotte gerealiseerd worden wat er in het vierde couplet staat: ‘Ga met 
God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar 
begroeten’. 
Graag geef ik de pen door aan Bep Oelen. 
 

 Project “Zwolse Bijbel opnieuw” Anneke v.d. Meulen 

Schrijvers gezocht i.v.m. deelname Adventskerk! 
In de 15e eeuw schreven broeders van de Moderne Devotie in het Zwolse 
fraterhuis de Bijbel over. Dit pronkstuk van Zwolse cultuur is helaas beschadigd 
geraakt door de eeuwen heen. Alle Zwollenaren worden uitgenodigd om in het 
hoogkoor van de Grote Kerk een stukje van de Bijbel over te schrijven. 
Verenigingen, instellingen, bedrijven en kerken zijn gevraagd mee te schrijven. Wij 
willen als Adventskerk graag meedoen door het schrijven van een gedeelte uit 
Jesaja, Dit zijn heilsteksten die in de Advents- en kersttijd vaak gelezen worden. 
Als Adventskerk hopen we met 40 schrijvers op een zaterdag (datum volgt later) 
samen te gaan schrijven. Heeft u een leesbaar handschrift geef u dan op om mee 
te doen! Er zijn minimaal 40 mensen nodig en u schrijft per persoon ongeveer 300 
woorden in gemiddeld 20 minuten. Opgave: via en mail aan Anneke van der 
Meulen, an.vandermeulen@planet.nl. Voor meer informatie 
www.zwolsebijbel.nl . Wanneer alle teksten uit de Bijbel zijn overgeschreven, zal 
deze Bijbel daadwerkelijk worden uitgegeven. Het project is een initiatief van 
Mariska van Beusichem, stadspastor. Het project start op 1 april en eindigt half 
juni. 
 
 

mailto:an.vandermeulen@planet.nl
http://www.zwolsebijbel.nl/
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Predikanten 

Ds. N.A. (Nelleke) Eygenraam 
Tel. (038) 452 5223 
dseygenraam@adventskerk.nl 
(vrij op vrijdag) 

Ds. J.T. (Hans) Tissink 
Tel. (038) 337 4406 
dstissink@adventskerk.nl 
(vrij op zaterdag) 

Jongerenwerker 

Dhr. D.J. (Dirk Jan) Steenbergen Tel. (038) 466 2433 
steenbergen8596@kpnmail.nl 

Voorzitter Wijkkerkenraad  Scriba Wijkkerkenraad 

vacant Dhr. P.J. (Peter) Izeboud 
tel. (038) 465 2967 
scriba@adventskerk.nl  

Kerkelijk Bureau: Molenweg 241, 8012 WG Zwolle 
Tel: (038) 421 7596, Email: administratie@pknzwolle.nl 

Banknummer: NL02 INGB 0004 7764 58 t.n.v. Wijkkas Adventskerk, Zwolle 
Banknummer: NL30 RABO 0113 9026 38 t.n.v. Diaconie Adventskerk, Zwolle 
Banknummer: NL 63 RABO 0387 3443 65 t.n.v. Verjaardagsfonds Adventskerk 

Website: www.adventskerk.nl 

Kerknieuws is een informatieblad voor en van de gemeenteleden Adventskerk. 
Kopij moet rechtstreeks betrekking hebben op de Adventskerkgemeente, mag 
maximaal 100 woorden bevatten en kan aangeleverd worden als een e-mail 
bijlage in Word via e-mailadres: kerknieuws@adventskerk.nl 
Het volgende nummer verschijnt begin mei 2019  
Kopij inleveren voor vrijdag 19 april  2019 12.00 uur 

 
Berichtgeving van geboorte, stuur dan een geboortekaartje aan uw wijkpredikant, 
ouderling of contactpersoon. Het kerkelijk bureau stuurt geboortekaartjes 
namelijk niet door. De kerk leeft graag met u mee en kan dit alleen maar doen na 
door u geïnformeerd te zijn. 
 
Let op: Nieuw rekeningnummer voor kerkbalans! 
Wilt u controleren of u uw kerkbalans op ons nieuwe RABO-rekeningnummer 
overmaakt? Ook als u zeker weet dat u het goed doet? 
Ons nieuwe rekeningnummer is:  
NL54RABO 0373 734 166 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zwolle. 
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau. 
Tel: 038-4217596 of mail: administratie@pknzwolle.nl 
 

mailto:dominel@hetnet.nl
mailto:hanstissink@hetnet.nl
mailto:steenbergen8596@kpnmail.nl

