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Kerknieuws 
Informatieblad van de Adventskerk 

Talmaplein 2, 8014 AR Zwolle 

Oktober 2019       nr. 107 

 

Kerkdiensten Adventskerk 

Zondag 6 oktober 9.30 uur ds. Ale Pietersma  
9.30 uur XL 
19.00 uur ds. Elly Urban, opendeurdienst 

Zondag 13 oktober 9.30 uur  ds. Hans Tissink, Parallelkerkdienst met 
Schwerinm.m.v. de cantorij 

Zondag 20 oktober 9.30 uur  ds. Nelleke Eygenraam, doopdienst 
9.30 uur XL 

Zondag 27 oktober 9.30 uurdhr. Dirk Jan Steenbergen, wind in de zeilen 
dienst 

Zondag 3 november 9.30 uur ds. Hans Tissink 
9.30 uur XL 

  

De Grote of Sint-Michaëlskerk 

Zondag 6 oktober 17.00 uur Michaëlsviering 

Zondag 13 oktober 17.00 uur Michaëlsviering 

Zondag 20 oktober 17.00 uurMichaëlsviering, Taizė  

Zondag 27 oktober 17.00 uur Michaëlsviering 

Zondag 3 november 17.00 uurMichaëlsviering, vesper 

  

IJsselbolder 

Zondag 6 oktober 10.30 uur Zondagsviering 

Zondag 3 november 10.30 uur Zondagsviering 
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Kruimels voor de ziel Ds. Hans Tissink 

 
Mindfulness is in de mode. Het woord duikt overal op. Hoe moet je omgaan met 
spanning en stress? Neem de tijd, ontspan je, heb aandacht voor het hier en nu. 
Ademhalings- en aandachtsoefeningen kunnen ons helpen om afstand te nemen 
van de waan van alledag. Door het maar gewoon te doen, liefst dagelijks, kun je 
komen tot een andere mind en mind-set. Hier liggen toch opvallend veel 
raakvlakken met gebed en meditatie, d.w.z. de geloofspraktijken in onze kerk. Ik 
zou liever willen gaan voor het woord ‘soulfulness’. Mind zoomt volgens mij te 
veel in op verstand, soul daarentegen boort dieper en kijkt naar hart en ziel. 
Kruimels voor de ziel. Net als Klein Duimpje zoeken we als gelovigen naar 
broodkruimels voor onze spirituele zoektocht. Goede woorden, tekenen, mensen 
en rituelen kunnen ons begeleiden in onze zoektocht naar binnen. Hoe komt onze 
ziel, onze innerlijke ruimte weer wat op adem? Blaast de Geest niet elke dag in 
ons leven? Vuurt Gods licht niet iedere minuut van de dag ons hart aan? Met 
Pinksteren stonden de kersverse christenen in vuur en vlam. Het feest van de 
Geest was en is pure soulfulness. 
Wat helpt jou om wat dichter bij je innerlijke ruimte te komen? Wat of wie 
begeleidt jou om weer vol te stromen met de levensadem in tijden van ademnood 
en hectiek? Ik ben blij dat er kerken zijn waar soulfulness in de vorm van gebed, 
meditatie of welke godsdienstoefening ook maar naar hartenlust wordt 
gepraktiseerd. Tip: Lees een psalm of lied waar het woord ‘ziel’ in staat. Overdenk 
en proef deze kernzin een half uurtje op een stille plek. Besef dat deze open 
aandacht voor je ziel je dichter kan brengen bij God en jezelf. Een gratis medicijn 
voor welzijn en levensgeluk. Een heilzame soulfulness gewenst. 
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Pastoraal Ds. Nelleke Eygenraam en ds. Hans Tissink 

 
 
Op internet worden heen mededelingen gedaan.  
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DOOP 
 
Op zondag 25 augustus 2019 is Luuk Erik van Dieren gedoopt. Luuk is zoon van 
Erik en Renate en broertje van de tweeling Sara en Emy (Krulmate 41, 8014 KG) en 
kwam op 8 mei 2019 ter wereld.  
 
HUWELIJK 
 
Er was kerkelijke huwelijksbevestiging aangevraagd door Marjolein Prins en Gido 
van Aartsen, Landsheerlaan 31. Marjolein is lid van de Adventskerkgemeente. 
Marjolein en Gido zijn getrouwd op 20 september, om 15:00 in de Goede 
Herderkerk te Oldenbroek.  Jaap Drupsteen was ouderling van dienst. 
  
Ook was er huwelijksbevestiging aangevraagd door Bart Oosterveld en Lucian 
Hulshof, Landsheerlaan 8. Hun huwelijk vond plaats op 27 september om 14.00 
uur in “De Franse School” in Hattem. 
Predikant was ds. Han Wilmink. Bert Haaksma ouderling van dienst. 
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RONDOM DE EREDIENSTEN 
 
Zondag 6 oktober 2019 19.00 uur:Opendeurdienst Gevangen in armoede! 
Het is de week van de armoede. Samen met Ds. Elly Urban en Kees Kuiper is een 
inspirerende, afwisselende dienst voorbereid. Kees, als pianist van het koor 
Reflection. Reflection is een liturgisch koor dat verbonden is aan de katholieke 
kerk in Heino, o.l.v. dirigent Magdalena Jarczyk. Zij leveren een belangrijke 
muzikale bijdrage en uiteraard is er ook gelegenheid om zelf te zingen. Kom je 
ook? Het wordt weer een bijzondere dienst! 
En noteer ook alvast 17 november 19.00uur: dan komt verhalenverteller Marinus 
Kalkman met Pim de Groot als musicus, beiden uit Zwolle! 
 
Zondag 13 oktober 2019 vieren we een Paralleldienst. We weten ons verbonden 
met onze broeders en zusters van onze partnergemeente in Schwerin. Dit jaar 
vieren we dat onze vriendschap al 35 jaar bestaat. Het begon al voor de val van de 
Muur, 30 jaar geleden. In dit weekend zijn gemeenteleden te gast in de 
Petrusgemeinde. En wij krijgen bezoek uit Schwerin. 
De Bijbellezingen en enkele liederen worden op deze zondag in beide kerken 
gedeeld. We luisteren we naar 2 Samuël 1: 1-16 en horen over de dood van Saul 
en Jonathan. Iedereen rouwt. Wat kan ons helpen in tijden van leegte en gemis? 
De cantorij zal meewerken aan deze dienst. En er is een bijdrage in woord en 
beeld over de jarenlange band tussen de Petrusgemeinde en de 
Adventskerkgemeenschap. 
 
Zondag 20 oktober 2019: Doopdienst 
Op het leesrooster staat een gelijkenis (Lucas 18:1-8). Het is een verhaal dat 
prikkelt en uitdaagt. Het gaat over volhouden, kritisch zijn, gericht blijven op 
recht. We lezen dit evangeliegedeelte in een doopdienst. Het is een feest als een 
mensenkind het teken van de doop ontvangt. Het is prachtig dat dit middenin de 
gemeente gebeurt en dat wij allemaal doopgetuigen zijn. Zo bepaalt de doop ons 
bij de weg die we gaan in deze tijd, in deze wereld. Een weg van volhouden, soms 
kritisch zijn en altijd gericht blijven op recht. 
 
Zondag3 november 2019 houden we een eenvoudige kerkdienst. Centraal staat 
Lucas 19: 1-19, het prachtige verhaal over Zacheüs en Jezus. We volgen de kleine 
tollenaar op de voet, van de boom naar huis. En verder… 
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Vanuit de jeugd Dirk Jan Steenbergen 

 
We zijn weer begonnen !! 
Na een leuke startdag met helaas wat weinig jeugdigen zijn we vol goede moed 
begonnen met de activiteiten. 
De XL is gestart met de trouwe groep. De tieners kunnen elke oneven zondag in de 
maand terecht in de jeugdruimte tijdens de eredienst op zondagochtend. 
Voor de KINDERNEVENDIENST geldt hetzelfde. Ook voor de oppasdienst maar 
daar zijn nog wel wat vacatures te vervullen.  Wil je meedraaien?  Graag. Er zijn 
ook regelmatig geen oppaskinderen dus dan kun je gewoon naar de kerk. 
Verder wat speciale data : 
27 September   provider op vrijdag,  vertrek 19.15  bij SIO 
27 Oktober      een speciale ochtenddienst met gemeenteleden 
3 November   een ‘gezin op zondagdienst’ met luchtkussen !! 
 
Ook dit nog : 
De 30-plusgroep is weer begonnen.  Dit jaar begeleid Dirk Jan de meeste avonden.  
Lijkt het je leuk om mee te praten over bijbel, kerk, geloof en samenleving.  Mail 
even naar Dirk Jan Steenbergen (steenburger@kpnmail.nl). 
 

Doop Ds. Nelleke Eygenraam 

 
De eerstvolgende doopdienst zal op zondag 20 oktober gehouden worden. Het 
voorbereidende doopgesprek staat gepland op dinsdagavond 15 oktober. Ouders 
die hun kind(eren) ten doop willen houden, kunnen contact opnemen met ds. 
Nelleke Eygenraam 
 

Impressie Kerkenraad 2 september 2019 Anneke v.d. Meulen 

We beginnen deze vergadering in het nieuwe seizoen met slechts 11 
ambtsdragers. Hans Tissink opent de vergadering met het lezen van Efeziërs 3. 
Paulus bidt voor de kerk van Efeze. Aan de hand van het jaarplan 2019 – 2020 
bespreken we de grote uitdagingen waar we de komende tijd als gemeente voor 
staan. We concluderen dat we met steeds minder ambtsdragers prioriteiten 
moeten stellen en steeds vaker keuzes moeten maken wat wel en niet te doen. 
We bespreken de voortgang rondom het project Waarderende Gemeenteopbouw 
en de clustervorming met de Oosterkerk. Het Wind in de Zeilen rooster voor 
komend seizoen wordt vastgesteld. Iedere 4e of 5e zondag van de maand is er een 
Wind in de Zeilen dienst met medewerking van bepaalde groepen 
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gemeenteleden. Ook de groepen Open deur dienst commissie en InspiritualLink 
zijn bereid gevonden om weer mee te werken in een ochtenddienst. Het levert zo 
samen weer een inspirerend en gevarieerd aanbod aan diensten op.  

 

Impressie startzondag 8 september          WGO werkgroep 

Na afloop van de zondagse eredienst van 8 september trokken gemeenteleden 
van de Oosterkerk en de Adventskerk, veelal per fiets, naar Park de 
Weezenlanden. Gelukkig was het prachtig weer voor de activiteiten in het kader 
van deze gezamenlijke startzondag. 

Na het nuttigen van de meegebrachte lunch begonnen de workshops en de 
activiteiten voor de kinderen en tieners. In de workshops werd op verschillende 
creatieve manieren (zoals poëzie, muziek, dans en schilderen) uitdrukking gegeven 
aan de vraag hoe we samen kerk willen zijn. Tegen 14.00 uur kwam er vanuit alle 
workshops een inspirerende terugkoppeling.  

Myanmar ZWO / Joke Gosker 

 
Tijdens de ZWO-vergadering van 12 september zijn wij vol enthousiasme aan het 
nieuwe seizoen begonnen! Maar eerst keken we  terug naar het Myanmar-project 
dat de afgelopen 3 jaar door de Adventskerk is gedragen en gesteund. We kregen 
nl. goede berichten van de Mae Tao Kliniek: De toegang tot de gezondheidszorg is 
verbeterd en het afgelopen jaar zijn er 850 leerlingen gestart op een middelbare 
school. Ook hebben 201 gezondheidswerkers hun training afgerond. We blijven dit 
project een warm hart toedragen en tijdens de Adventsweken zullen de paarse 
bussen nog één keer voor hen klaar staan. 
 

Geef de pen door Nelleke de Vries 

 

In het nieuwe liedboek staan mijns inziens veel mooie, aansprekende liederen. 

Lied 720 vind ik een lied dat goed bij deze tijd past. Veel mensen raken overwerkt, 

overspannen en opgebrand. “Alleen te leven om te zwoegen, te zuchten voor de 

dag begint, gedreven door een heilig moeten, het is als najagen van wind.” 

Laatst ging de preek over Martha en Maria. Nieuw voor mij was, dat Martha 

misschien wel heel veeleisend voor zichzelf (en Maria) was. Het kon mogelijk best 

allemaal wat minder, een sneetje brood met kaas en een glas water in plaats van 

een driegangenmenu met bijpassende wijn en een keurig gedekte tafel.  

Hier en daar ben ik ook wel wat perfectionistisch en vind ik dat ik alles goed moet 
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bijhouden. Maar kan het niet wat minder? Leggen we de lat zelf zo hoog 

of vraagt God zoveel van ons? “Geniet het leven als een gave…”  

Ik geef de pen door aan Pieter Afman. 

 

Liturgie en zondagsgroet Anneke v.d. Meulen 

Henk Tienstra heeft aangegeven na een periode van meer dan tien jaar te willen 
stoppen met de website en het maken van de liturgie / mededelingen. We 
bedanken hem voor zijn jarenlange inzet. Namens de gemeente is hem een bos 
bloemen en een cadeaubon aangeboden.  

De huidige werkwijze (liturgie op de beamer en zondaggroet) wordt voorlopig nog 
voortgezet, Contactadres voor website, zondagsgroet en liturgie is: 
webbeheerder@adventskerk.nl 

 

Gedachten over gedichten Vorming en Toerusting 

 
Dit  jaar is er weer aandacht voor gedichten. 
Elk jaar is dit weer inspirerend! Kennis over gedichten is helemaal niet nodig. 
Iedereen kan mee doen. Wat zegt mij een gedicht en raakt het me , dat is waar 
het om gaat. Dit jaar is het thema: MOED 
De data zijn: woensdag 16 en 30 oktober en 20 november 
Het is ‘s middags  van 14.00 uur tot 16.00 uur in  wijkcentrum SIO. 
Begeleiding door ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg Louissen 
Kosten: € 2,- per keer voor koffie en thee 
Opgave raad.vent@adventskerk.nl  Max. 12 deelnemers 
 

Wandelen met de Kievitsbloem Nelleke de Vries 

 
Zondagmiddag 13 oktober wordt er van 14.30 tot 16.30 uur weer gewandeld met 
bewoners van de Kievitsbloem.  We verzamelen om 14.30 uur bij de Kievitsbloem. 
Eerst maken we een wandeling door de buurt of naar Zandhove of naar de IJssel. 
Daarna drinken we gezamenlijk, voor wie wil, koffie of thee met iets lekkers erbij.  
Zin om mee te wandelen? U kunt zich opgeven bij mij, ik sta na de kerkdienst van 
29 september en 6 oktober bij de pilaar in de hal van de kerk. Opgeven via email, 
graag voor  8 oktober, kan ook: ndevries3991@gmail.com 
 
 

mailto:webbeheerder@adventskerk.nl
mailto:ndevries3991@gmail.com
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Israël speciaal Anneke van der Meulen 

 
Van 20 – 29 maart 2020  wordt er een unieke reis naar Israël georganiseerd met 
medewerking van Mariska van Beusichem, stadspastor in Zwolle. De prijs ligt rond 
de 1700 euro pp op basis van een 2 persoonskamer en half pension. Bij 20 
personen gegarandeerd vertrek.  Meer informatie: zie www.adventskerk.nl.  In 
november wordt er een informatieavond georganiseerd. Aanmelden voor deze 
avond en verdere informatie over deze reis:  Anneke van der Meulen, 

an.vandermeulen@planet.nl. 
 

Dienstenveiling Commissie Dienstenveiling 

 
Zaterdag 5 oktober om 18.15uur in SIO 
Om 17.00uur starten we met een maaltijd, opgave via diaconie@adventskerk.nl 
Om 16.00uur is er een Vossenjacht voor de kinderen en tijdens de veiling een 
film.Alle informatie hierover kunt u lezen op www.adventskerk.nl of https://akdv 
Wij hopen op uw komst en een mooie bijdrage voor de wijkkas en voor “geloof in 
taal” 
 
 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie Ds. Hans Tissink 

 
Onze pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie komt dit seizoen bijeen in 
de schitterende Theodorakapel (Theodorahof 20, 8011AA Zwolle). Kom eens 
langs. 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 
17.45 uur luisteren we naar muziek. Rond 18.00 uur volgt de maaltijd. Om 19.00 
uur begint een 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. 
De eerstvolgende data zijn dinsdag 1 en 15 oktober en 12 november. 
Voor verdere info en opgave: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl 
 

Theologisch (eet)café Ds. Hans Tissink 

 
Op de eerste woensdag van de maand spreken Zwolse predikanten en theologen 
zich uit over een actueel thema dat hen na aan het hart ligt in studentencafé Het 
vliegend paard. Iedereen, van binnen of buiten de kerk, is welkom. De avond 

http://www.adventskerk.nl/
mailto:an.vandermeulen@planet.nl
mailto:diaconie@adventskerk.nl
http://www.adventskerk.nl/
https://akdv/
http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
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begint telkens om 17.30u met inloop en een drankje. Van 18.00-18.10u wordt 
het thema kort, flitsend en prikkelend neergezet, gevolgd door 20 minuten 
discussie aan de hand van twee vragen. Om 18.30u begint de maaltijd en wordt 
het gesprek aan tafel voortgezet. Om 19.30u wordt de avond afgesloten. 
Op woensdag 2 okt spreekt studentenpastor Martin Jans als eerste over de kunst 
van het ongelukkig zijn. ‘Geluk is een doel geworden’, aldus de Vlaamse psychiater 
Dirk de Wachter. Er is een hele industrie van vermaak en pillen die ons geluk 
belooft. Maar we zijn verleerd om met ongeluk om te gaan, met wat onvolmaakt 
is en ons niet lukt. En juist dat kan ons geluk brengen. 
Andere thema’s die zullen volgen zijn groene theologie, de vluchtelingencrisis en 
de vraag naar een nieuw christendom. Zie voor data en meer informatie 
Gaandeweg. De kosten zijn € 7,50 pp per avond, inclusief maaltijd. Graag opgave 
vooraf bij an.vandermeulen@planet.nl uiterlijk op zondagavond 29 september.  
 

Koffieconcert Geeske Koopman en Nel van der Maden 

 
Vorig jaar konden we in de Oosterkerk voor het eerst genieten van het 5 
minutenfestival voor muzikanten. Verrassende optredens waren er te horen.  
Deze volwassen tegenhanger van het inmiddels traditionele limonadeconcert door 
de jeugd krijgt een vervolg. 
Opzondag 3 november, na de ochtenddienst en de koffie, om ± half 12  is het weer 
zover : Optredens van muzikaal talent van ±15 tot 85... in ons tweede 5-
minutenfestival, onder het motto : ZIN IN MUZIEK. 
Zing of speel op jouw eigen instrument, solo of samen.   Alle muziekstijlen zijn 
welkom, maar........ niet langer dan 5 minuten per optreden.  
Het  wordt vast weer een heel gezellig en inspirerend koffieconcert , een waardige 
opvolger van het succesvolle 5-minutenfestival no.1 van vorig jaar. 
Aanmelden kan bij Geeske of bij Nel. Wij hebben er zin in 
Geeske Koopman    koopman-ridderbos@hetnet.nl 
Nel van der Maden  muziek@oosterkerk.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:an.vandermeulen@planet.nl
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Oproep Job de Jong 

 
Gezocht per direct:Iemand die tegen een goede betaling van € 12,50 bruto per uur 
uit het pgb mij, Job de Jong (31 jaar, gemeentelid in de Adventskerk en wonend in 
Zwolle-Zuid), wil helpen bij mijn dagelijkse activiteiten. Door mijn 
hersenbeschadiging ben ik zwaar spastisch, slechtziend en rolstoelafhankelijk. Een 
auto is beschikbaar, rijbewijs B en stevige zwemkleding zijn noodzakelijk. 
Het betreft enkele uren overdag ( van ma t/m za ). Wie kent iemand? Of kan deze 
vraag in zijn/ haar netwerk verspreiden?Vragen of meer informatie? 
Neem dan contact met mij op.  
Email: jp.dejong88@gmail.com 
Telefoonnummer: 06-14698430 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jp.dejong88@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 

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 november 2019  
Kopij inleveren voor vrijdag 18 oktober2019 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

