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Kerknieuws 
Informatieblad van de Adventskerk 

Talmaplein 2, 8014 AR Zwolle 

Juli/augustus 2019  nr 105.  

 

Kerkdiensten Adventskerk 

Zondag   7 juli 9.30 uur  ds. Iemke Epema   

Zondag 14 juli  9.30 uur  ds. Nelleke Eygenraam 

Zondag 21 juli 9.30 uur  Dr. Evert Jonker 

Zondag 28 juli 9.30 uur  ds. Nelleke Eygenraam 

Zondag   4 augustus 9.30 uur  ds. Jaap Jonkmans 

Zondag 11 augustus 9.30 uur  ds. Nelleke Eygenraam 

Zondag 18 augustus 9.30 uur  mw. ds. Marjanne Benard-Boertjes 

Zondag 25 augustus 9.30 uur  ds. Hans Tissink, Doop 

Zondag   1 september 9.30 uur  ds. Hans Tissink, afscheid van ambtsdrager 

De Grote of Sint-Michaëlskerk 

Zondag   7 juli 19.00 uur Michaëlsviering 

Zondag 14 juli 19.00 uur Michaëlsviering 

Zondag 21 juli 19.00 uur Michaëlsviering 

Zondag 28 juli 19.00 uur Michaëlsviering 

Zondag   4 augustus 19.00 uur Michaëlsviering 

Zondag 11 augustus 19.00 uur Michaëlsviering 

Zondag 18 augustus 19.00 uur Michaëlsviering 

Zondag 25 augustus 19.00 uur Michaëlsviering 

Zondag   1 september 19.00 uur Michaëlsviering 
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IJsselbolder 

Zondag   1 september 10.30 uur Zondagsviering 

 
 

Kruimels voor de ziel  ds. Hans Tissink 

We leven in de periode na Pinksteren. Ik kijk met veel genoegen terug op een 

prachtige Pinksterviering in de Adventskerk. Er viel veel moois te beleven: 

bijzondere liederen met de cantorij en zanggroep, openbare geloofsbelijdenis en 

bellenblaas. Jawel, de verbeeldingsgroep liet de kinderen en ambtsdragers 

bellenblazen in de kerk. Alles onder het Pinkstermotto: De Geest waait waarheen 

zij wil. Het werd een vrolijk moment in de dienst. Het blazen hoort bij de geest. 

Geest, adem en wind hebben alles met elkaar te maken in de Bijbel. Jezus blies na 

zijn opstanding over de bange leerlingen heen en zei tegen hen: ‘Ontvang de 

Heilige Geest.’  

Wij blazen wat af in ons leven: uitpuffen van ons werk of een sportactiviteit, 

uitblazen van kaarsen, diep in- en uitademen ter ontspanning en vermindering van 

stress. Ik vind het bellenblazen een mooi symbool om vast te houden in deze tijd 

na Pinksteren. Het blaasspel maakt mensen blij en ontspannen. Het tovert het 

kind in ons tevoorschijn. Dat alles geeft verbinding met elkaar, zoals in onze 

Pinksterdienst. En zeepbellen symboliseren verder ons menselijk leven: het is er 

even en daarna niet meer. Mensen zijn als zeepbellen: ze komen en gaan, groot 

en klein. En allemaal mogen ze, hoe klein en laag bij de grond soms ook, even 

schitteren in Gods licht. 

Ik wens u en jou veel geest, blijdschap en speelsheid toe de komende zomertijd. 

Laat de goede Geest maar waaien. Heradem en leef. Geniet maar met volle 

teugen van al die wonderlijke tekenen en bellen die God ons toe blaast. 

 

Pastoraal Ds. Nelleke Eygenraam en ds. Hans Tissink 

WIJ GEDENKEN 
Met liefde en eerbied herdenken wij  Betty Berendina Snijder. Zij overleed op 

zaterdag 1 juni in de leeftijd van 82 jaar.  

Betty Snijder was in haar element als ze kon zorgen voor wie haar nodig hadden. 

Aan het einde van haar leven werd ze zelf met zorg omringd in verpleeghuis 

Zandhove.  
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De crematieplechtigheid vond plaats op vrijdag 7 juni in crematorium Kranenburg 

te Zwolle. Wij danken God voor alles wat Hij ons in Betty Berendina Snijder heeft 

gegeven en bidden Hem om troost en kracht voor haar kinderen, kleinkinderen en 

allen die haar zullen missen.  

 
GEBOREN 
Bij Erik en Renate van Dieren (Krulmate 41, 8014 KG) is Luuk Erik geboren op 8 mei 

2019. Luuk is het broertje van Emy en Sara.  Erik en Renate, Emy en Sara zijn heel 

blij met de geboorte van hun zoon en broertje. Van harte gefeliciteerd en veel 

geluk en liefde gewenst met elkaar, 

 
DOOP 
De doopdienst van 14 juli vervalt. Op zondag 25 augustus zal de eerstvolgende 

doop worden bediend aan een kindje uit ons midden. Op dinsdagavond 20 

augustus vindt het doopgesprek plaats. Wie mee wil doen, kan contact opnemen 

met ds. Hans Tissink. 

 
OPENBARE GELOOFSBELIJDENIS 
Op Pinkstermorgen 9 juni 2019 deed Duncan Leroy Esajas (Democratenlaan 199) 

openbare geloofsbelijdenis in de Adventskerk.  

 
RONDOM DE EREDIENSTEN 
Zondag 25 augustus 2019 zal er een kindje gedoopt worden. Ik wijk dan af van het 

leesrooster en lees enkele fragmenten uit de brief van Paulus aan de Galaten. In 

elk geval klinkt ook deze zin: ‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.’ Wat 

zou onze apostel met deze zin bedoelen? We verheugen ons op een feestelijke 

doopdienst. 

Zondag 1 september 2019 luisteren we naar Lucas 14: 7-14. Jezus vertelt hier een 

gelijkenis over een bruiloftsmaal en het kiezen van een zitplaats. Het is een spiegel 

voor ons: Ken ik mijn plaats? Durf ik de minste plek te kiezen? Hoe zit dat toch 

met de les van zelfvernedering? Vreemde levenslessen. Uit de tijd of toch niet? In 

deze dienst nemen we afscheid van onze diaken Gerard ter Avest. 
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Diensten in de zomer 

Na ziekteverlof en vakantie hoop ik, ds. Nelleke Eygenraam,  op 8 juli het 

kerkenwerk weer op te pakken. Waarschijnlijk nog niet direct op volle kracht. Toch 

kijk ik er naar uit om weer mensen te kunnen ontmoeten en in diensten te kunnen 

voorgaan. In juli en augustus ben ik de ene zondag in de Adventskerk ingeroosterd 

en de andere elders. Het is mijn plan om de dienst in de Adventskerk de volgende 

zondag in een andere kerk te herhalen. Dat is het minst belastend voor mij. De 

lezingen komen uit het evangelie volgens Lucas.   

Woord  van dank 

Na mijn fietsongeluk, begin mei, heb ik heel veel bemoedigende, hartelijke en 

lieve kaarten en andere blijken van meeleven ontvangen. Dat heeft mij ontzettend  

goed gedaan. Hartelijk dank daarvoor! Ook het besef dat er aan mij gedacht en 

voor mij gebeden is voelde als een hart onder de riem. Op Pinksterzondag werden  

mij de bloemen uit de kerk gebracht: prachtig! Heel veel dank aan iedereen met 

hartelijke en zomerse groet van Nelleke Eygenraam.  

Zomerkring gaat niet door 

Helaas kan de zomerkring o.l.v. ds. Nelleke Eygenraam die gepland staat op de 

woensdagmiddagen 10 juli en 7 augustus niet doorgaan.  Volgend jaar hopelijk wel 

weer! 

‘Sta even stil-wandeling’ gaat niet door 

Wie bij de Dienstenveiling op 7 oktober 2018 de serie ‘Sta even stil-wandelingen’ 

heeft ingekocht, of één daarvan, moet ik helaas en alweer teleurstellen: de 

zomerwandeling van 20 juli moet ik afzeggen. Maar: ik bied de mogelijkheid om in 

het seizoen 2019-2020 gratis mee te doen op een zaterdagochtend in de herfst, 

winter, lente en/of zomer. De data zijn bij de eerstkomende dienstenveiling 

bekend. Met hartelijke zomergroet, Nelleke Eygenraam. 

Niet beschikbaar 

Tot en met 7 juli én van 22 t/m 25 augustus is ds. Nelleke Eygenraam niet  

beschikbaar voor het kerkenwerk.  

 
Studieverlof en vakantie ds. Hans Tissink 
Met goedkeuring van de kerkenraad mag ik van 1 tot 21 juli met studieverlof (in 

het kader van permanente educatie). Predikanten worden geacht aan permanente 

educatie te doen en daar studiepunten voor te verzamelen. Zelf heb ik gekozen 

voor een langdurige studie en bezinning rond één hoofdthema. Ik wil me in deze  
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drie weken verder verdiepen in het mensbeeld van Thomas a Kempis (ca 1380-

1471) en Desiderius Erasmus (1466-1536). Beide theologen werden gevormd op 

de Latijnse School in Deventer. Allebei werden ze kloosterling in de sfeer vol 

Moderne Devotie. Hoe keken zij aan tegen de mens? En op welke manier 

probeerden deze auteurs met hun spirituele bestsellers mensen een beetje 

dichter bij God en een deugdzaam leven te brengen? Ik hoop daar wat meer zicht 

op te krijgen. Ik wil verder nagaan wat we vandaag de dag nog kunnen met hun 

ideeën en adviezen voor levenskunst en geloof.   

 

Na mijn studieverlof volgt mijn vakantie van 22 juli tot 18 augustus. 

Tijdens mijn afwezigheid is één van mijn collega’s beschikbaar: Iemke Epema of 

Nelleke Eygenraam.  

 

Geen gedrukte liturgie en 
mededelingen tijdens zomerperiode 

Moderamen KR/Anneke v.d. Meulen 

Tot op heden krijgen we iedere zondag een gedrukte liturgie, maar door vakantie 

van Henk Tienstra en het gemis aan vervangers, moeten we een andere weg in 

slaan. We laten de zomerperiode daarom ingaan op zondag 23 juni. Per die datum 

worden de liederenborden (zoals gebruikelijk in de zomerperiode) opgehangen 

door de kosters en verschijnt de volledige liturgie op de beamer. Voor de 

luisteraars via de website/Kerkdienst gemist, wordt zoveel mogelijk informatie op 

de website geplaatst.  

Mededelingenblad zomerperiode 

Vanaf 17 juni kunnen eventuele mededelingen (tot nadere berichtgeving volgt) 

aangeleverd worden via webbeheerder@adventskerk.nl.  

 

Iets voor u/jou misschien? KR/Anneke van der Meulen 

Wind in de Zeilen diensten  

Ook in het volgend seizoen willen we weer een aantal bijzondere diensten 

organiseren. Het kenmerk van deze diensten is dat ze vaak een thema hebben en 

mede vorm krijgen door gemeenteleden. Wilt u meer informatie, wilt u meedoen 

met het voorbereiden van een dienst of heeft u goede ideeën dan kunt u die 

aangeven bij raaderedienst@adventskerk.nl      

 

mailto:webbeheerder@adventskerk.nl
mailto:raaderedienst@adventskerk.nl
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Kerknieuws 

Periodiek valt Kerknieuws bij u op de mat. We willen dit graag blijven doen. 

Daarom zijn we op zoek naar iemand die het kerknieuws team komt versterken. 

Bent u handig met de computer (WORD) en vindt u het leuk om in een klein en 

gezellig team te werken? Informatie: Ineke van Lohuizen, coördinator. 

h.van.lohuizen@home.nl   

Communicatie via diverse media 

We zijn dringend op zoek naar mensen die handig zijn met WORD en roulerend en 

gevarieerd taken willen vervullen in teamverband. Meer informatie via het 

moderamen: Anneke van der Meulen, ouderling beleid & communicatie. 

an.vandermeulen@planet.nl   

 

Impressie kerkenraad 20 mei 2019 KR/Anneke van der Meulen 

We beginnen de vergadering met het overdenken van psalm 103
e
 uit het liedboek. 

Daarna volgt een terugkoppeling uit de diverse raden. We horen dat er veel 

activiteiten plaats vinden. Dit moet allemaal gebeuren met steeds minder 

ambtsdragers. Er zijn meerdere vacatures, 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. Vraag is welke stappen 

wenselijk zouden zijn richting de toekomst. Op 3 juni is er een gezamenlijk 

Moderamen waarin dit onderwerp ook uitgebreid aan de orde zal zijn. De 

voorbereidingen voor startzondag 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 verminderen. Deze maatregel vraagt om nadere  afspraken met SIO, de 

kosters en met de beamergroep. De vergadering wordt afgesloten met het zingen 

van lied 416. Nadien is het nog even erg gezellig in de bar van SIO.  

 

Vooraankondiging gezamenlijke 
startzondag 8 september 2019 

Werkgroep WGO 

In het kader van het project Waarderende gemeenteopbouw  (WGO) komen we 

na de dienst van 8 september in de “eigen kerk” samen in park de  

mailto:h.van.lohuizen@home.nl
mailto:an.vandermeulen@planet.nl
http://www.adventskerk.nl/
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Wezenlanden.  We verzamelen tussen 11.30 – 12.00 uur op het park.  Met behulp 

van een creatieve bezigheid krijgt u de mogelijkheid om input te leveren aan de 

toekomst van Uw kerk! Hoe het programma er precies uit zal zien is nog een 

verrassing. De voorbereidingen zijn in volle gang!  Meer informatie wordt later 

bekend gemaakt. Houdt vooral ook de website in de gaten!   

We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn en uw bijdrage te leveren! Voor 

de jeugd is er een apart programma en voor de kinderen is er oppas. Met een 

hartelijke groet: het team WGO van Oosterkerk en van de Adventskerk. We zien u 

graag!  

 

Gezellig samen eten|Zomer barbecue Diaconale Raad/Monique Bruins Slot 

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. 

 

  
Dankjewel-avond Adventskerk KR/Anneke van der Meulen 

Op 16 mei en 24 mei verzamelden zich gemiddeld 60 vrijwilligers per avond. Meer 

dan 120 vrijwilligers met heel verschillende talenten die zich allemaal inzetten 

voor onze gemeente. Iets om dankbaar voor te zijn! Na genoten te hebben van 

een heerlijk en goed verzorgd chinees buffet werd er in meerdere teams, het van 

oorsprong Franse spel, jeu de boules gespeeld. Jeu de boules is een laagdrempelig 

spel dat iedereen kan spelen. De grote ballen bij het kleine balletje gooien, dat 

hoef je niet drie keer uit te leggen. Terwijl sommigen aanstormend talent bleken 

te zijn, was het voor anderen best lastig om de spelregels te volgen. Maar je kunt 

het spel dan ook fanatiek spelen en ook heel rustig! Tussendoor is er ook nog 

genoeg tijd over om gezellig met elkaar in gesprek te gaan. Een geslaagde avond, 

mede dankzij de begeleiding van de vrijwilligers van het Zuiderboeltje.  

 

 

mailto:moniquebruinsslot@online.nl
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Kijkje in de keuken  De stencilgroep Raad Eredienst 

In gesprek met Henk Loman, stencillaar van het eerste uur; in 1982.  

Onder Henks leiding kwam, samen met Bé Borst, de eerste liturgie tot stand, zoals 

we die nu nog kennen.  

In de begintijd met een echte ouderwetse stencilmachine en een intaster 

(inbrander), in het oude SIO-gebouw, waar het dak soms lekte. Zes van zulke 

stencilmachines later, waar Henk ook het technisch onderhoud van deed,  deed 

rond 1994 de copyprinter zijn intrede. Het werk werd goedkoper en schoner.  

Begin jaren ’90 was de bloeitijd van het stencilwerk. Naast de zondagse liturgie 

(die indertijd soms veel te dik was en predikanten hiervoor regelmatig op de 

vingers werden getikt) , werd al het ‘drukwerk’ verzorgd. Wijknieuws (voorganger 

van Kerknieuws), rouw- en trouwliturgie, Paascyclus, Kinderkerstfeest, liturgie 

voor de Grote Kerk, notulen van de Kerkenraad en de Informare. Totaal rond de 

half miljoen afdrukken per jaar! 

Dit vroeg om uitbreiding van de stencilgroep. Tegenwoordig zit er een vaste club: 

naast Henk, Riet Kappers en Gerrit Lubbers. Elke donderdagavond, al 37 jaar lang 

zit daar de club die de liturgie verzorgt! Daarnaast verzorgt Gerrit het 

maandelijkse Kerknieuws en in de zomerse hitte wordt de Informare gestencild. 

Na een tussenstop, wordt de liturgie voor het Academiehuis weer verzorgd, zijn er 

klussen tussendoor (250 Kavelboekjes voor de Dienstenveiling) en maakt de 

Lutherse kerk ook gebruik van de copyprinter.  

Met de komst van de beamer en terugloop in kerkgangers is het aantal liturgieën 

in de loop der jaren van 500 stuks gehalveerd naar 250. Evenzo met de Informare 

van 3600 naar 1700 exemplaren.  En ter informatie; voor 8,50 euro ligt de liturgie  

elke week weer voor u klaar. Gemaakt door deze drie mensen, die het nog steeds 

een ontzettend leuke en gezellige klus vinden en die nog lang willen blijven doen! 

 

Geef de pen door Johan Geut 

Langzaam glijdt mijn pen over het papier en er ontstaan woorden.  

We hebben een binnenkant en een buitenkant, die buitenkant kunnen we zien en 

een mening over hebben. Die binnenkant is moeilijker en niet te  

zien.  Toch is het van belang die binnenkant voor een goed begrip in de gaten te 

houden.  
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Soms af en toe hangt er iets in de lucht waarvan je weet: het gaat gebeuren en je 

voelt het helemaal.  

Dat klinkt allemaal nogal mysterieus en grenst misschien ook wel aan het 

mystieke. Er zijn zoveel gedachten in je hoofd die je allemaal niet ziet en herkent. 

Je kunt nu eenmaal niet in iemand anders hoofd kijken.  

Diep in het binnenste van het zijn: hart en ziel. 

Even zo blijven de waarden van geloof, hoop en liefde voor altijd bestaan. 

Hetgeen ik eigenlijk hiermee maar wil zeggen: kijk om je heen, zonder oordeel, 

niet oordelen maar probeer te begrijpen. ( naar Ps. 139) 

Ik geef de pen door aan Dicky Strijbos     

 

Dagtocht Verjaardagsfonds Gre Boertjes 

Het jaarlijkse reisje voor gemeenteleden van de Adventskerk van 75 jaar en ouder 

staat dit jaar gepland op donderdag 3 oktober a.s.  

We gaan een prachtige rondvaart maken door de grachten van Amsterdam. Veel 

gebouwen zijn wel bekend, maar vanaf het water ziet alles er heel anders uit. De 

Stopera, Carré, de Hermitage, enz...... 

We beginnen weer in SIO met koffie en gebak en vertrekken om 9.30 naar 

Diemen, daar stappen we op de boot.  

We sluiten de dag weer af in SIO rond 18.00 uur. U ontvangt begin september de 

uitnodiging. 

 

Wandelen met de Kievitsbloem Nelleke de Vries 

Op de zondagmiddagen: 14 juli, 4 augustus, 25 augustus, 22 september 

willen we weer met bewoners van de Kievitsbloem gaan wandelen van 14.30 uur 

tot ongeveer 16.30 uur. We verzamelen bij de Kievitsbloem. Eerst maken we een 

wandeling en daarna drinken we met de bewoners thee of koffie met iets lekkers 

erbij. Zin om mee te wandelen? Graag even opgeven bij mij. Ik sta voor en na de 

ochtenddienst bij de pilaar in de hal van de kerk, opgeven kan ook per email:        

ndevries3991@gmail.com, uiterlijk tot maandagavond voor de wandelzondag.  

 

 

 
 

mailto:ndevries3991@gmail.com
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Ontmoetingshuis Moderne Devotie Hans Tissink 

De pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie houdt deze zomer even 

vakantie. We kijken terug op een bijzonder jaar met mooie bijeenkomsten. 

Op dinsdag 17 september gaan we weer van start op onze nieuwe locatie: de 

onlangs gerenoveerde Theodorakapel (Theodorahof 20, 8011AA Zwolle). Deze 

plek biedt weer nieuwe mogelijkheden voor ontmoeting, gesprek, verstilling en 

bezinning. Om 17.15 uur is de Kapel open voor stilte en rust. Rond 17.40 uur gaan 

we samen Taizéliederen zingen. Rond 18.00 uur volgt de maaltijd. Om 19.00 uur 

begint de korte inleiding en collatie (geloofsgesprek) rond enkele spreuken uit de 

Navolging van Christus van Thomas a Kempis. Om 20.20 uur eindigen we de 

bijeenkomst met een korte viering. U kunt ook een deel van de avond bijwonen. 

Voor verdere info en opgave: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl   

 

Contactgroep Schwerin – Zwolle Zuid Gea Kramer 

Onze partnergemeente in Duitsland nodigt ons uit om de Parallelgottesdienst in 

het weekend van 11 t/m 13 oktober 2019 bij te wonen. 

In dit weekend wordt in de Petrusgemeinde de val van de muur 30 jaar geleden 

herdacht. 

Een aantal gemeenteleden heeft al te kennen gegeven dit weekend mee te willen 

maken. Gaat u ook mee? 

Voor gastadressen wordt gezorgd. Bij voldoende aanmeldingen is het huren van 

een 9-persoons bus een mogelijkheid. 

Het programma van het weekend zullen we in een volgend Kerknieuws bekend 

maken. 

In het weekend van 24 t/m 26 april 2020 organiseren de beide contactgroepen 

een Gemeinsamen Wochenende in een zendingscentrum in Hanstedt in Duitsland. 

De datum staat vast, maar het programma moet nog ingevuld worden. 

Een aantal gemeenteleden heeft zich al aangemeld. Wilt u mee dan dient u zich zo 

spoedig mogelijk aan te melden bij Gea Kramer, geakramer17@outlook.com / 06-

10619991 

 
 
 
 
 

http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
mailto:geakramer17@outlook.com
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Bedankjes gemeenteleden 

Het was schrikken toen er bij mij kanker geconstateerd werd. Ik ben met  

succes geopereerd  in het UMC Groningen. De uitslag is nu goed en zo 

voel ik me ook. Heel dankbaar voor de vele kaarten, bloemen en medeleven. Dank 

ook namens Willem aan de Adventsgemeente. 

Lien Kok 

 

Wij willen u allen hartelijk danken voor de getoonde belangstelling, steun en 

mooie kaarten, tijdens het revalidatieproces van Jan.  

Gé en Jan van Assen  

 

Omzien naar elkaar – samen eten in de 
zomer 

Annemieke en Peter Izeboud 

We zetten de traditie voort: wie deze zomer een keer zin heeft bij ons te komen 

eten: van harte welkom op alle of één van de volgende data (maximaal 8 

personen kunnen tafelen per keer): 

Donderdag 25 juli 

Woensdag 7 augustus 

Donderdag 22 augustus. 

Vanaf 18.00 uur welkom en voor wie nog iets anders later op de avond wil doen: 

om ca. 20.00 uur zijn we meestal wel klaar. Wensen ivm dieet worden 

meegenomen. Aanmelden tot 24 uur van te voren bij: a.f.izeboud@gmail.com 

Of telefoonnummer: 038 465 29 67. Adres: Bastertkamp 17.  

 
 

Dienstenveiling Commissie Dienstenveiling 

 

Zaterdag 5 oktober a.s. dienstenveiling.        

Vooraf een gezamenlijke maaltijd om 17.00u., georganiseerd door de 

Dicaconie(opgave bij de diaconie). 

Noteer deze datum vast in uw agenda! 

mailto:a.f.izeboud@gmail.com
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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 september 2019  
Kopij inleveren voor vrijdag 16 augustus 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. 
 

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

