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Kerknieuws 
Informatieblad van de Adventskerk 

Talmaplein 2, 8014 AR Zwolle 

September 2019 nr. 106 

 

Kerkdiensten Adventskerk 

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

Zondag 8 september 9.30 uur ds. Nelleke Eygenraam, startzondag 

Zondag 15 september 9.30 uur ds. Iemke Epema 
9.30 uur XL/XXL  

Zondag 22 september 9.30 uur ds. Nelleke Eygenraam, schrift en tafel 

Zondag 29 september 9.30 uur ds. Hans Tissink, wind in de zeilen 
9.30 uur XL/XXL  

Zondag 6 oktober 9.30 uur ds. Ale Pietersma 
9.30 uur XL/XXL  
19.00 uur ds. Elly Urban, opendeur dienst 

De Grote of Sint-Michaëlskerk 

Zondag 1 september 19.00 uur Michaëlsviering 

Zondag 8 september 19.00 uur Michaëlsviering 

Zondag 15 september 17.00 uur Michaëlsviering, Taizé 

Zondag 22 september 17.00 uur Michaëlsviering, Cantate 

Zondag 29 september 17.00 uur Michaëlsviering 

Zondag 6 oktober 17.00 uur Michaëlsviering 

IJsselbolder 

Zondag 1 september 10.30 uur Zondagsviering 

Zondag 6 oktober 10.30 uur Zondagsviering 
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Kruimels voor de ziel Ds. Hans Tissink 

 
Deze zomer mocht ik even enkele weken met studieverlof. Wat een feest. Ik 
verdiepte me in het werk van Desiderius Erasmus. Wat is zijn mensbeeld? Erasmus 
was een groot geleerde en al beroemd tijdens zijn leven. Hij schreef 
onvoorstelbaar veel. Hij groeide op in de school van de Moderne Devotie, maar 
besloot om het klooster te verlaten en wereldburger te worden. Hij ontwikkelde 
een eigen filosofie van Christus. Christus is het centrum van zijn denken. Voor zijn 
tijd was Erasmus heel vooruitstrevend en origineel. Hij pleitte al voor een 
symbolische manier van Bijbellezen. Hij durfde kritiek te leveren op de 
wantoestanden in kerken en kloosters. Machtspolitiek, aflaathandel, corruptie en 
geldzucht, Erasmus stelde dit alles scherp aan de kaak.  
De mens heeft van nature toch iets beperkts, aards, zondigs. Maar daar kun je 
dankzij de liefde van Christus wel iets tegen doen. Hoe? Door steeds weer met 
aandacht te kijken naar wat in jou zit aan gevoelens, driften en gedachten. Door 
vervolgens kritisch te onderscheiden tussen wat goed is en wat niet. Wat zou 
Christus hebben gedaan of gezegd? Christus staat voor Erasmus gelijk aan liefde, 
vrijheid, barmhartigheid en gerechtigheid. Kennis en gebed zijn volgens Erasmus 
de belangrijkste middelen om te groeien tot een beter mens. 
Het tolerante en open denken van Erasmus spreekt me erg aan. De mens is altijd 
meer dan wat ik op het eerste oog zie. De wereld is mijn klooster, luidt Erasmus’ 
beroemde uitspraak. Zou hij vandaag niet hebben geschreven: de wereld is mijn 
kerk? Toch iets om verder over na te denken.  
 

Pastoraal Ds. Nelleke Eygenraam en ds. Hans Tissink 

 
DOOP 
 
De eerstvolgende doopdienst wordt gehouden op 20 oktober a.s. Het 
voorbereidende doopgesprek zal op dinsdagavond 15 oktober plaatsvinden. 
Ouders die hun kind(eren) ten doop willen houden kunnen contact opnemen met 
ds. Nelleke Eygenraam. 
 
RONDOM DE EREDIENSTEN 
 
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? 
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Vreemde levenslessen. Uit de tijd of toch niet? In deze dienst nemen we 
afscheid van onze diaken Gerard ter Avest. 
 
Zondag 8 september 2019: Startzondag 
‘Een goed verhaal’ - dat is het landelijke thema voor de Startzondag. Op het 
leesrooster begint niet toevallig juist op startzondag een serie verhalen over 
David. Een goed verhaal waarin we horen hoe God niet allereerst kiest voor de 
grootste, sterkste en opvallendste maar voor een iemand die zorgzaam is en 
daarom soms niet opvalt (1 Samuel 16). Elk jaar wordt de startdienst voorbereid 
met een van de ‘raden’. Deze keer was de Diaconale Raad aan de beurt. Drie 
diakenen hebben meegedacht en zullen ook aan de dienst zelf meedoen. De 
Verbeeldingsgroep helpt mee het goede verhaal zichtbaar te maken en de cantorij 
brengt het tot klinken. Aansluitend op de dienst wordt de Informatiemarkt 
gehouden. Daarna gaan we hopelijk met velen naar het park Weezenlanden om 
gemeenteleden van de Oosterkerk te ontmoeten. Kinderen, jongeren, 
volwassenen: iedereen is welkom! 
 
Zondag 22 september 2019: Vredeszondag, dienst van Schrift en Tafel 
Mensen kunnen elkaar enorm dwars zitten, soms zelfs geweld aandoen. Hoe 
daaraan te ontsnappen? Beter nog: hoe dit te voorkomen, zodat je van harte 
samen aan Tafel kunt gaan? We bezinnen ons hierop aan de hand van de 
bijbelgedeelten voor deze Vredeszondag uit 1 Samuel 19 en Lucas 16: 1-8. Zo 
mogelijk lenen enkele cantorijleden hun stemmen door een tafelgebed te zingen. 
 
Zondag29 september 2019 is er weer een Wind-in-de-Zeilendienst. Deze dienst 
staat in het teken van waarderende gemeenteopbouw. Dit jaar volgen we samen  
met de Oosterkerk een boeiend traject hierover. In deze dienst zullen we alvast 
een aantal uitkomsten delen. 
 
Zondag 6 oktober 2019. De eerste opendeurdienst is op 6 oktober 19.00 u. met 
Ds. Elly Urban en Reflection, een liturgisch koor verbonden aan de rooms-
katholieke geloofsgemeenschap "Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming" in 
Heino. Kees Kuiper is hun vaste begeleider op piano. 
 

Vanuit de jeugd Dirk Jan Steenbergen 

 
Natuurlijk gaan we weer beginnen.  Net als iedereen op de startdag, 8 September. 
We gaan met z’n allen naar de startdienst en daarna naar het park waar voor 
iedereen wat te doen is. 
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Basisschool en XL/XXL  gaan het 12 stenen spel spelen. Natuurlijk aangepast aan 
de leeftijd. De XL heeft hierbij een telefoon nodig met QR-code scanner !! 
Voor de kleinsten is er waarschijnlijk oppas. 
En daarna start het seizoen. Met alle activiteiten : 
 
Oppasdienst : vanaf 15 september elke zondag tijdens de kerkdienst 
Kindernevendienst: vanaf 15 september elke zondag tijdens de kerkdienst 
XL/XXL  : 15 sept, 29 sept, 6 okt, 20 okt,  (elke 1-e, 3-e en 5-e zondag 
tijdens de kerkdienst) 
Gezin Op Zondag : 4 x per jaar,  data nog niet bekend 
Provider op vrijdag: meestal de laatste vrijdag van de maand 
Inspiritual Link viering: de eerste is 27 oktober 9.30 
Wil je mee doen of meer weten,  bel of mail    Dirk Jan Steenbergen 
(steenburger@kpnmail.nl,  0642002091 
 

Beschikbaarheid Ds. Nelleke 
Eygenraam 

Kerkenraad 

 
Ds. Nelleke Eygenraam is na haar val met de fiets voorlopig nog beperkt 
beschikbaar. Zij zal voorlopig alleen planbare werkzaamheden uitvoeren. Zo zal zij 
voorgaan in de zondagse diensten en zal zij pastorale bezoeken afleggen, Indien er 
echter sprake is van een overlijden, dan zal dat worden opgevangen door het 
uitvaartteam in Zwolle. Coördinator hiervan is Christa van Stappen (038-4543230). 
Indien er een crisis optreedt en daarin pastorale bijstand gewenst is, dan zal  één 
van de andere predikanten dat opvangen. Deze afspraken zullen de komende tijd 
ongetwijfeld veranderen naarmate de beschikbaarheid weer groter wordt.  
Daarom verwijzen wij graag voor de actuele afspraken naar de berichtgeving op 
de wekelijkse zondagsgroet die op de website, www.adventskerk.nl te vinden is. 
 

Startzondag 8 september 2019 werkgroep WGO 

 
We beginnen dit nieuwe seizoen met het thema ‘Een goed verhaal’. Als christelijke 
gemeente zoeken we inspiratie in het goede verhaal van God en Jezus, en in al die 
goede verhalen die ons worden aangereikt, in de Bijbel, in de christelijke traditie.  
Gods Geest inspireert ons om die verhalen door te geven, ze in ons leven van 
betekenis te laten zijn, en zo hebben we elkaar ook goede verhalen te vertellen. 
Over hoe dat voor ons is, geloven en gemeente-zijn. 
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Op de startzondag, 8 september, gaan we met dit thema aan de slag. Ook zetten 
we samen een volgende stap in het traject van Waarderende Gemeenteopbouw 
(WGO), dat we als Oosterkerk en Adventskerk zijn gestart. Die stap heet 
‘Vertellen’, en we vertellen elkaar de verhalen over onze gemeente, wat we daarin 
waardevol vinden, waar we trots op zijn, wat we willen versterken. Een goed 
verhaal dus.  
 
Ontmoeting Oosterkerk en Adventskerk in Weezenlandenpark  
Op startzondag 8 september is er dit jaar ook weer een ontmoeting in het 
Weezenlandenpark. Locatie: aan de kant van de dierenweide. Van 12:00 tot 14:00. 
We starten met gezamenlijke lunch. Aan ieder wordt gevraagd een lunchpakket 
mee te nemen voor een ander. Dat delen we samen. Voor drinken en fruit wordt 
gezorgd. Na de lunch kunt u deelnemen aan één van de 6 activiteiten. Bij 
aankomst, voor de lunch, kunt u alvast kiezen welke activiteit u aanspreekt. Voor 
de jeugd is een apart programma. Er is kinderoppas. U bent van harte uitgenodigd. 
 
 

Impressie Kerkenraad 24 juni 2019 Anneke v.d. Meulen 

 
Dit is de laatste kerkenraadvergadering van dit seizoen. Hans opent de 
vergadering met een aantal spreuken uit de Navolging van Christus. We zingen 
enkele Taizė liederen. Er passeren wat onderwerpen de revue die niet meer 
afgehandeld kunnen worden voor de zomerperiode, onder andere het 
verminderen van het aantal stoelen in de kerkzaal. We vragen gemeenteleden om 
meer naar voren te gaan zitten. Op deze manier willen we zichtbaar inhoud geven 
aan het “samen gemeente zijn”. Voor de predikanten is dit ook prettiger. In de 
kerkenraad concluderen we dat we met steeds minder mensen proberen om 
hetzelfde te blijven doen maar dat dit steeds moeilijker wordt.  Er zijn helaas  
zaken die blijven liggen of vertraging oplopen. Christa Westerhof, voorzitter Raad 
V&T, informeert ons over het voorgenomen seizoensprogramma dat samen met 
de Oosterkerk verder vorm krijgt. We sluiten het seizoen af met een gezellig 
samenzijn en een hapje en een drankje. De kerkenraad wenst u een zonnige 
zomerperiode toe! 
 

Opendeurdiensten Bea Kramer 

 
Er staan 5 opendeurdiensten gepland met als jaarthema: Vrijheid. Wil je 
meedenken of -helpen bij één of meerdere diensten, meld je dan: 
opendeurdiensten@gmail.com. 
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De eerste opendeurdienst is op 6 oktober 19.00 u. met Ds. Elly Urban en 
Reflection, een liturgisch koor verbonden aan de rooms-katholieke  
geloofsgemeenschap "Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming" in Heino. Kees 
Kuiper is hun vaste begeleider op piano. In aansluiting op de week van de 
armoede is het thema: “Gevangen in armoede”. Met Elly en Kees bereiden we een 
inspirerende en afwisselende dienst voor, voor jong en oud. Na afloop is er koffie, 
we hopen je weer te ontmoeten! 
 

18+gesprekskring Ds. Hans Tissink 

 
De 18+gesprekskring is een leuke groep van jongeren vanaf 18 jaar. We komen 
eens in de 6 weken bij elkaar op een zondagavond. Dan praten we met elkaar over 
dingen die ons raken. De thema’s kiezen we samen uit. En af en toe houden we 
een gezellige maaltijd. Zin om eens mee te doen? Kom eens langs. 
Van harte welkom op onze kring op onze bijeenkomst op zondag 29 september 
om 19.30 uur bij ds. Hans Tissink (Dantzigstraat 4). Wel je meer weten, mail even 
naar dstissink@adventskerk.nl 
 

Project 40 dagen boekje Anneke v.d. Meulen 

 
Na lang wikken en wegen heeft de redactie besloten om te stoppen met het 
boekje in deze vorm. Dit besluit valt hen niet licht. De waardering voor het boekje 
is groot, zo is gebleken uit de reacties van schrijven en lezers. Dit jaar zijn er 
minder  boekjes verkocht dan vorige jaar, maar nog steeds een heel behoorlijk 
aantal. Wat echter wel steeds moeilijker wordt is het vinden van schrijvers. Met 
name in de Adventskerk en de Open Kring moet daar heel hard aan worden 
getrokken. Daarbij komt dat meerdere redactieleden wilden stoppen, omdat ze  
inmiddels al jaren in deze werkgroep zitten. De vraag was daarom of we zouden 
streven naar een doorstart met een nieuwe redactie, of zouden besluiten tot het 
beëindigen van dit project op een moment dat het nog goed loopt. Er is 
uiteindelijk gekozen voor het laatste. Alle schrijvers en lezers die zich de afgelopen 
jaren ingezet hebben, van harte bedankt! 
 

Wereldwinkel ZWO / Hennie de Lange 

 
Zondag 6 oktober staat de tafel met Fairtrade-producten weer in zaal 2. 
Honing uit Roemenië kunt u ook bij ons kopen. 
Postzegels, kaarten, lege cartridges en oude telefoons kunt u bij ons inleveren. 

mailto:dstissink@adventskerk.nl


 7 

Vorig seizoen zijn we begonnen met het inzamelen van oude spijkerbroeken voor 
recycling. We hebben besloten om dat dit seizoen weer te doen. 
Op 3 november (volgende keer wereldwinkel) kunt u uw oude spijkerbroeken 
weer inleveren bij de ZWO-stand.  
Samen de wereld een beetje beter maken door “eerlijke producten” te kopen en 
hergebruiken wat hergebruikt kan worden. Doet u weer mee? 
We zien u graag bij onze tafel. 
 

Geef de pen door Dicky Strijbos 

 
Niet altijd kijk ik naar de tekst als ik een lied zing. Je vind de melodie mooi, het 
zingt lekker, je hebt een mooie herinnering aan die ene keer dat je dat lied zong, 
etc. 
Zo'n lied is voor mij lied 913; wat de toekomst brengen moge, op de melodie van 
'therose'. Ik herinner hem mij, gezongen door 5 bikers, op een zondagmorgen van 
een Alpha-weekend. Dat vergeet ik nooit meer. Wat een mooi moment. En ineens 
werd het een speciaal lied. En hoor je de tekst. 
En soms is een lied juist belangrijk om de tekst. Raakt het je. Omdat je op dat 
moment die woorden nodig hebt? Omdat op dat moment die woorden je 
aanspreken? 
Zo'n lied is opwekking 488. En speciaal de zinnen: Houd mij vast, laat uw liefde 
stromen, houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
De liefde van God voelen stromen, hoe mooi is dat? 
Ik geef de pen door aan Nelleke de Vries. 
 

Bedankje Piet en Didy Eggengoor 

 
Mijn vrouw en ik willen u allen bedanken voor de mooie kaarten en bloemen. 
Het doet ons goed en merken dat we niet alleen staan. 
 

Israël speciaal Anneke v.d. Meulen 

 
Van 20 – 29 maart 2020  wordt er een reis naar Israël georganiseerd met 
medewerking van Mariska van Beusichem, stadspastor in Zwolle. Het belooft een 
unieke ervaring te worden waar we kennismaken met verleden, heden en 
toekomst. We landen per vliegtuig midden in de woestijn en trekken verder per 
luxe touringcar naar het zuiden.  Vanuit Eilat bezoeken we de Negev woestijn met 
o.a. het Timna park met de kopermijnen van koning Salomo. We genieten van de 
natuur en maken een prachtige wandeling door de Ramonkrater, de Grand  
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Canyon van Israël en het national park EinAvdat. Vanuit Askelon bezoeken we 
kibbutz Yad Mordechai waar tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1948 hard is 
gevochten. We zien resten van het strijdtoneel en kijken uit over Gaza.  Aan de 
grens hebben we een ontmoeting met de IDF (Israëlische leger). In Jericho maken 
we kennis met Tass Saada, de vroegere chauffeur van Arafat die zich bekeerde tot 
christen. Een bezoek aan Jeruzalem, Bethlehem en de Golan ontbreekt op deze 
reis niet. Ondanks de sporen van geweld is er bij velen het verlangen naar vrede.  
Dit zien we als we een wandeling maken door het park of peace aan de Jordaanse  
grens. Het park is afgesloten met prikkeldraad maar er zijn openingen! En we 
maken kennis met de vrouwenbeweging WomanwagePeace. Al met al een 
bijzondere reis, speciaal samengesteld voor iedereen die interesse heeft in wat 
mensen drijft op zoek naar de vrede!  
 
De prijs ligt rond de 1700 euro pp op basis van een 2 persoonskamer en half 
pension. Bij 20 personen gegarandeerd vertrek.  Informatie: Anneke van der 
Meulen, an.vandermeulen@planet.nl. In het najaar wordt er een informatieavond 
georganiseerd. Hiervoor graag even aanmelden. 
 

Dienstenveiling Commissie Dienstenveiling 

 
Dienstenveiling: Zaterdag 5 oktober a.s.   Een dag om niet te vergeten!!!  
Reserveert u deze avond vast in uw agenda? 
 
Zaterdag 5 oktober is er al weer voor de 7e keer een dienstenveiling. We hopen 
op uw/jullie komst en vooral op een mooi en groot aanbod aan diensten (kavels).  
 
Wie weet bent u handig en wilt u zich beschikbaar stellen voor een tuinklus, 
workshop of reparatie ? Of kunt u goed koken of bakken en wilt u wel een 
verjaardag of maaltijd verzorgen? U weet vast zelf ook wel een dienst te bedenken 
(alleen of met meerdere mensen) en anders kent u misschien iemand die een 
dienst kan verzorgen. U kunt ook een verzoek in dienen voor een dienst. Geef u 
vooral zo spoedig mogelijk op. U kunt uw diensten aanbieden tot 22 september.  
 
Binnenkort ontvangt u een e-mail  waarin staat beschreven hoe u zich kunt 
opgeven. Dat kan dan namelijk via de persoonlijke link in die mail of via de website 
van de Adventskerk:  www.adventskerk.nl .  
Hier kunt u alle informatie vinden over de dienstenveiling. We starten om 17.00u 
met een maaltijd (graag opgeven bij diaconie@adventskerk.nl) en om 18.15  
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starten we met de veiling van kavels. Ook ligt er een formulier met alle informatie 
achter in de kerk. De opbrengst is dit jaar gedeeltelijk voor "Geloof in taal'' en voor 
de Wijkkas van de Adventskerk. Helpt u ons deze dienstenveiling weer tot een 
succes te maken? Hartelijke groet, De Commissie Dienstenveiling 
Cornelie Smilde, Hartmut Hanke, Chris Stegeman, Gerda Zigterman, Dicky Strijbos 
en Hetty Eijkelestam. 
 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie Ds. Hans Tissink 

 
Op dinsdag 17 september gaan we als pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne 
Devotie 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   
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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 

Anneke van der Meulen (ad interim) 
Tel.06 537 205 39 
an.vandermeulen@planet.nl 

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 03873443 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 oktober 2019 
Kopij inleveren voor vrijdag 20 september2019 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

