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Kerknieuws 
Informatieblad van de Adventskerk 

Talmaplein 2, 8014 AR Zwolle 

November 2019       nr. 108 

 

Kerkdiensten Adventskerk 

Zondag 3 november 9.30 uur  ds. Hans Tissink                                                 
9.30 uur XL                                                                        
11.00 uur Gezin op Zondag 

Zondag 10 november 9.30 uur  ds. Nelleke Eygenraam, Oogstdienst   
10.00 uur Kerk School Gezin, in de Oosterkerk 

Zondag 17 november 9.30 uur  ds Iemke Epema 
9.30 uur XL 
19.00 uur Open deur Dienst , verhalenverteller Marinus 
Kalkman en musicus Pim de Groot 

Zondag 24 november 9.30 uur ds. Hans Tissink en ds. Nelleke Eygenraam, 
Eeuwigheidszondag  

Zondag 1 december 9.30 uur ds. Hans Tissink 
9.30 uur XL 

De Grote of Sint-Michaëlskerk 

Zondag 3 november 17.00 uur Michaëlsviering, vesper 

Zondag 10 november 17.00 uur Michaëlsviering 

Zondag 17 november 17.00 uur Michaëlsviering, Taizéviering 

Zondag 24 november 17.00 uur Michaëlsviering, gedachtenisviering 

Zondag 1 december 17.00 uur Michaëlsviering, vesper 

IJsselbolder 

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

Psalm 42 

Wat buigt Gij u neder o mijn ziel en zijt Gij onrustig in mij? Enkele weken geleden 
zat ik in de gereformeerde kerk te Haastrecht. Mijn lieve tante Jannie werd 
uitgeleide gedaan. Het was een ontroerend afscheid: warme toespraken van mijn 
neven en nicht, mooie muziek, vertrouwde psalmen en gezangen. Psalm 42 bleef 
als beginlied het langst bij mij hangen. Waarom? Ik merkte dat ik deze psalm 
zomaar uit mijn hoofd meezong. Evenals een moede hinde naar het klare water 
smacht. (Ik ben niet van de generatie van het ‘hijgend hert’). De psalm landde 
weldadig in mijn ziel. Ineens klopte alles weer…een stukje nostalgie, traditie, 
woorden en rituelen die troosten.  

De psalmist is vol onrust. Zijn ziel is vleugellam. Ach, je hoeft maar even verder te 
mijmeren en je komt uit bij je eigen momenten van verdriet, angst, zorgen. Ook 
het leven van tante Jannie kende zulke tijden. En toch, en toch, de psalmdichter 
zingt zichzelf omhoog. Van donker naar licht. Van onrust naar geborgenheid. Van 
verdriet naar troost. Daarom behoort dit geloofslied uit Israël nog steeds bij de 
psalmtoppers net als psalm 23 en 139 (die trouwens ook een plek hadden in de 
afscheidsdienst). 

Ineens wist ik waarom ik zo graag bij de kerk en traditie wil horen. In deze familie 
voel ik me thuis. We hebben een schat in huis. Zeker, de wereld geeft vaak niet 
thuis als het om geloof en God gaat. Maar volgens mij kan geen mens zonder. Elke 
ziel heeft een lied nodig. Een woord dat zingt van hoop en troost. 

Of om de psalmist het laatste woord te geven: Eens verschijn ik voor de Heer, vindt 
mijn ziel het danklied weer. Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven altijd aan de dood 
ontheven. 

 

Pastoraal Ds. Nelleke Eygenraam en ds. Hans Tissink 

 

RONDOM DE EREDIENSTEN 

Zondag 3 november 2019 houden we een sobere 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 zijn huis. En verder… 
 
Zondag 10 november 2019: Oogstdienst 
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Wat heeft het groeien en werken opgeleverd? Zoals we de laatste jaren doen 
wordt ook dit jaar een deel van onze ‘oogst’ aan de Voedselbank gegeven. In de 
mededelingen op de zondagsgroet en/of op de website www.adventskerk.nl 
wordt meer verteld over het hoe en wat. In Lucas 17:11-19 gaat het over God de 
eer geven voor het goede dat je ontvangen hebt. Het is dan ook eigenlijk de lezing 
voor Dankdag. 

Op zondagavond 17 november houdt de Open Deur Dienst Commissie van de 
Adventskerk een Open Deur Dienst. Dit zijn laagdrempelige vieringen die tevens 
geschikt zijn voor mensen die niet vaak in de kerk komen. 

De dienst begint om 19.00 uur en wordt geleid door verhalenverteller Marinus 
Kalkman en musicus Pim de Groot. Het jaarthema van de Opendeurdiensten is 
'vrijheid' in verband met het 75 jarig jubileum van het einde van WOII. Als 
subthema voor deze zondag hebben wij: innerlijke vrijheid door loslaten in 
vertrouwen. 

Het belooft een bijzondere viering te worden! Iedereen is welkom in de 
Adventskerk aan het Talmaplein nummer 2, bij het SIO in Zwolle-Zuid. 

Zondag 24 november 2019 is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel 
Eeuwigheidszondag genoemd. Traditiegetrouw herdenken wij dan onze 
gemeenteleden die het afgelopen kerkelijke jaar zijn gestorven. We noemen hun 
namen met liefde en eerbied. Hun namen staan geschreven in de palm van Gods 
hand. We lezen Lucas 21: 29-33. Jezus leert ons met andere ogen naar de bomen 
te kijken. Zie je in de bomen een symbool van Gods nabijheid? 

Nabestaanden van de gestorvenen zijn uitgenodigd. Er kunnen kaarsen 
aangestoken worden. En er klinkt ontroerende muziek. De cantorij en de Melody 
Singers verlenen hun medewerking. 

Zondag 1 december 2019: eerste Advent. In de Adventstijd lezen we uit het 
bijbelboek dat genoemd is naar de profeet Micha. Voor de kinderen zijn deze 
verhalen uitgewerkt tot een mooi project ‘Geef licht!’ dat deels in de kerk 
gepresenteerd wordt. Wie alvast thuis het projectlied wil horen of misschien zelfs 
oefenen vindt de melodie op www.kindopzondag.nl/projectlied/  

Van en voor de jeugd Dirk Jan Steenbergen 

 
Daar zijn we weer !!  Nu jullie nog !! Waar…..  lees maar hieronder : 

• Voor basisschool en jonger :  elke zondag oppasdienst en kindernevendienst 

http://www.adventskerk.nl/
http://www.kindopzondag.nl/projectlied/
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• En natuurlijk straks het kerstspel, op kerstavond. Wil je daaraan meedoen?  
Mail dan alvast naar : Marjan :  veisivi@gmail.com.  Op 10 November  Kerk 
School Gezin in OOSTERKERK 10.00u 

 
EN LET OP !  

• 3 November :  Gezin op Zondag, met springkussen !! Koffie tussen 10.30 en 
11.00u   viering  11.00  tot 11.45uur 

• Tieners en jongeren : elke oneven zondag is er xl.  Tijdens de kerkdienst op 
zondagochtend. Dus : 3 en 17 November  1 en 15 December. 

• EN NATUURLIJK : Provider op vrijdag :1 November,  zwemmen in de Eemhof,  
vertrek rond 17.00 bij Oosterkerk,  geef je op bij steenburger@kpnmail.nl,  
prijs 9,- 

• 13 December ,  sintekerst en andere onzin. 

Jonge ouders/dertig plus: de dertigplus groep komt dit jaar bij elkaar onder leiding 
van Dirk Jan. We praten over verschillende onderwerpen, soms Bijbels, soms 

werelds, soms wereldvreemd      .  Dit jaar nog op 27 okt, 17 Nov, en 15 dec.   Wil 
je meer weten,  mail Dirk Jan (Steenburger@kpnmail.nl)   

 

Vespers op woensdagavond in de Adventstijd Nelleke Eygenraam 

 

In de tijd van Advent houden we op drie woensdagavonden een korte vesper in de 
kerk: 4, 11 en 18 december telkens van 19:00-19:30 uur.  Het thema is 
‘Menswording’. We bereiden ons voor op het Kerstfeest waarop we Gods 
menswording in Jezus Christus vieren. Wie is die mens, die Mensenzoon, die 
anderen hielp mens te worden? Tijdens de vespers wordt niet gecollecteerd, maar 
staan nog één keer de paarse collectebussen in de kerk voor het ZWO-project dat 
staatloze kinderen uit Myanmar die in de Mae Tao Kliniek in het grensgebied van 
Thailand opvang en scholing ontvangen. Ook gezondheidswerkers volgen daar een 
opleiding, met goede resultaten! 

 

Impressie Gemeenteberaad 13 okt j.l. Anneke van der Meulen 

 

Veel gemeenteleden kwamen na de dienst naar zaal 2. De onderwerpen die aan 
de orde kwamen: 1. de tijdelijke gedeeltelijke vervanging van ds. Nelleke 

mailto:veisivi@gmail.com
mailto:steenburger@kpnmail.nl
mailto:Steenburger@kpnmail.nl
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Eygenraam, 2. de voortgang van het traject Waarderende Gemeente Opbouw en 
3. het vervolg van het project Heilige Huisjes.  Over de tijdelijke vervanging van Ds. 
Nelleke Eygenraam is op moment van schrijven nog niets definitiefs te melden. 
Wel is zeker dat zij minimaal tot eind van het jaar niet meer dan 50% zal werken. 
Vanuit de WGO werkgroep werden de bevindingen en conclusies van het traject 
gepresenteerd dat in de periode april – september 2019 samen met de Oosterkerk 
werkgroep is doorlopen. Conclusie is onder andere dat we een gemeenschappelijk 
verlangen  hebben naar veelkleurigheid, variatie in diensten, een boodschap die 
ons raakt en de ontmoeting en verbondenheid met elkaar. Tevens dat we als 
Oosterkerk en Adventskerk al op veel terreinen samenwerken. Niet alleen de 
beroepskrachten maar ook de raden en taakgroepen zoeken elkaar op en 
stemmen steeds meer af. Ook worden er regelmatig gezamenlijke jeugd-
activiteiten georganiseerd. Al het WGO materiaal en de al eerder verzamelde 
informatie uit het voortraject Heilige huisjes geeft input aan verdere cluster-
vorming. Eind 2019 hopen de kerkenraden van de OK en AVK te komen met een 
gezamenlijk  plan van aanpak.  Dit plan wordt opgesteld  in het kader van het 
overkoepelende project “Heilige huisjes” en beschrijft welke stappen we ons 
voorstellen richting verdere clustervorming. Na de presentatie was er ruimte voor 
vragen uit de zaal.  Er werd specifiek aandacht gevraagd voor het terug lopend 
aantal jeugdigen in de kerkdienst.  

 

Kijkje in de keuken: de oppasdienst Raad Eredienst 

 
Judith Kamphuis is coördinator van de oppasdienst. Zij vertelt dat er nog elke 
zondagmorgen mogelijkheid is om kinderen van 0-4 jaar naar de oppas te 
brengen. De oppas vindt plaats in 1 van de zaaltjes naast de kerkzaal. Er is een 
ruim aanbod van speelgoed. Bijna aan het eind van de kerkdienst, tijdens de 
collecte, kunnen ouders hun kind ophalen, zodat het bij het slotlied aanwezig is en 
ook de zegen kan ontvangen.  

Naast ouders van jonge kinderen, kan iedereen zich aanmelden als oppasser. Er is 
geen voorbereiding nodig, wel graag om 9.15 uur aanwezig zijn. Er wordt gewerkt 
met een rooster, maar tieners kunnen altijd aansluiten, ook als ze zich niet van te 
voren aangemeld hebben. Van harte welkom om eens mee te kijken.  
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Geef de pen door Pieter Afman 

 
Het Liedboeklied dat mij bijzonder aanspreekt is 416 “Ga met God en Hij zal met je 
zijn”. Essentieel: Gods raad dichtbij; Zijn troost en zegen: niet veràf maar dìchtbij… 
En niet hier en daar of nu en dan , maar overal: op àl mijn wegen. En zo gaat het 
maar door: een rijke opsomming van wat het betekent als God met mij/ons is. En 
het schitterend slottafereel zal zijn: ”tot wij weer elkaar ontmoeten en in zijn 
naam elkaar begroeten” . Mijn overleden vrouw Ella ! Mijn ouders, overleden 
broers en zus. En ook jou lezer(es). Tot ziens hier en daar.  
Ik geef de pen door aan Henk Ottevanger. 

 

Levensthema’s voor 60-plussers Vorming en Toerusting 

 
Mensen van 60 jaar en ouder zijn van harte welkom! Het thema is 
“Bijbelwoorden”.  De data zijn: donderdag 24 oktober, 28 november, 16 januari, 
13 februari, 19 maart en 16 april 14.00 -16.00u in wijkcentrum SIO. Begeleiding 
door ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg Louissen. Kosten: € 2,- per keer voor 
koffie/thee. Opgave per e-mail naar raad.vent@adventskerk.nl  

 

Vensters naar de hemel Hans Tissink 

Kijken met de ziel naar iconen  

Iconen worden wel vensters naar de hemel genoemd. Het zijn religieuze 
afbeeldingen die een belangrijke rol spelen in de oosters-orthodoxe liturgie. 
Iconen lenen zich heel goed voor gebed en meditatie. Ze zijn ook steeds meer in 
protestantse kringen te zien. Icoon betekent letterlijk: Beeld. Aandachtig kijken 
naar het beeld kan iets diep van binnen raken.  Op deze avond zal ds. Hans Tissink 
verschillende iconen laten zien. Hij neemt ons aan de hand van meditatieve 
oefeningen mee in de wereld van deze heilige schilderijen. Welke vorm, welke 
kleur treft je? Wat roept de icoon bij je op? Welke betekenis kun je erin schouwen 
voor jouw eigen spiritualiteit en dagelijks leven?  

De datum is woensdag 20 november om 20.00u in Wijkcentrum SIO. De 
gespreksleiding is in handen van ds. Hans Tissink. Kosten: € 2,-  voor koffie/thee. 
Opgave kan via een e-mail naar raad.vent@adventskerk.nl of 
dstissink@adventskerk.nl. Max. 15 personen. 

mailto:raad.vent@adventskerk.nl
mailto:raad.vent@adventskerk.nl
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Theologisch (eet)café Anneke van der Meulen 

Zwolse dominees spreken zich uit over de actualiteit. 

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 
begint telkens om 17.30u met inloop en een drankje. Van 18.00-18.30u wordt het 
thema kort en prikkelend neergezet in interactie met de aanwezigen. Om 18.30u 
begint de maaltijd. Het gesprek wordt aan tafel voortgezet. Om 19.30u wordt de 
avond afgesloten met een kop koffie of thee en kan ieder zijns/haars weegs gaan. 

Op woensdag 6 nov. brengt ds. Iemke Epema het thema groene theologie naar 
voren. Moet de kerk mensen aansporen om milieubewust te leven? En op welke 
gronden; wat zegt de Bijbel eigenlijk over duurzaam leven? Is de milieucrisis niet 
mee het gevolg van de manier waarop in het christelijk geloof de mens altijd op 
een voetstuk is gezet, als heer en meester over de schepping? Voel je je schuldig 
over je ecologische voetafdruk of kun je daar niet mee zitten?  Andere thema’s die 
zullen volgen zijn oa de vluchtelingencrisis en de vraag of er een heel nieuw 
christendom denkbaar is. De kosten zijn € 7,50 pp per avond, inclusief maaltijd. 
Graag opgave vooraf bij an.vandermeulen@planet.nl , uiterlijk op zondagavond 3 
november, met aparte vermelding wanneer je vegetarisch eet.  

 

Oproep: diaconale collectedoelen Diaconale Raad 

Oproep aan gemeenteleden om diaconale collectedoelen aan te melden. 

Voor het collecterooster van de Adventskerk voor 2020 wordt grotendeels het 
landelijk collecterooster gevolgd. Daarnaast zijn er ten minste 8 zogenaamde 
'vrije' collectes, die door de wijkdiaconie van de Adventskerk zelf kunnen worden 
ingevuld.  Dit betreft met name de bestemming voor de avondmaalcollectes. De 
diaconie roept daarom gemeenteleden op doelen hiervoor aan te melden. De 
volgende criteria zijn van toepassing: (1) het moet een doel zijn met een duidelijk 
diaconaal karakter, (2) er is een duidelijke organisatievorm (stichting, vereniging, 
etc.) voor het doel zijn opgericht, (3) het betreft met name een lokaal doel, en (4) 
de voorkeur gaat uit naar kleine initiatieven die verder weinig andere inkomsten 
hebben. 

Op zondag 23 februari 2020 wordt, na afloop van de kerkdienst, de jaarlijkse 
Diaconale Markt gehouden in zaal 2. De gekozen diaconale doelen worden geacht 
hieraan deel te nemen met een informatietafel, zodat ook andere gemeenteleden 

mailto:an.vandermeulen@planet.nl
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hierover geïnformeerd kunnen worden. U kunt uw collectedoel aanmelden tot 
vrijdag 20 december. Doe dit door een email te sturen 
naar diaconie@adventskerk.nl. Geef daarin een korte toelichting aan de hand van 
bovenstaande criteria.  

Op de eerstvolgende vergadering maakt de diaconie een keuze uit de ontvangen 
aanmeldingen en zullen de betrokkenen worden geïnformeerd. 

 

Zin in Muziek Geeske Koopman/ Nel van der Maden 

Voor muzikanten uit Adventskerk en Oosterkerk 

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. Op zondag 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  of  
Nel van der Maden:  muziek@oosterkerk.nl 
 

Inzameling voor Voedselbank 10 november Diaconale Raad 

Op woensdag 8 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. 
Daarom zal op zondag 10 november om 09.30 uur in de Adventskerk de jaarlijkse 
oogstdienst worden gehouden. We willen graag op deze dag het werk van de 
Voedselbank steunen. Doet u weer mee?    Er is dit keer specifiek behoefte aan de 
volgende producten: *Groente in blik     * Houdbare melk     *Deegwaren (tarwe 
producten) zoals macaroni en spaghetti.  
U kunt uw bijdrage inleveren voor of na de ochtenddienst van 10 november. 
Namens de diaconie alvast bedankt! 

 

 

mailto:diaconie@adventskerk.nl
mailto:koopman-ridderbos@hetnet.nl
mailto:muziek@oosterkerk.nl
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Dagtocht Verjaardagsfonds                                                            Klaas Pierik 

Onder de bezielende leiding van Gré Boertjes en haar team was er weer een 
mooie dagtocht georganiseerd. ’s Morgens om 9 uur werden wij in SIO hartelijk 
ontvangen met koffie en gebak. Rond half tien stapten er 85 mensen in de 
klaarstaande bussen.  We reden naar Elburg en doken daar de Flevopolder in. Met 
een stralend zonnetje reden we langs pretpark Walibi en vliegveld Lelystad (waar 
het nog erg rustig was) naar Diemen. Daar lag een boot op ons te wachten. Toen 
iedereen een plekje gevonden had in de ruime en lekker verwarmde boot 
vertrokken we naar Amsterdam. De stemming zat er goed in, er werd flink 
gebabbeld en gezellig bijgepraat. Ondertussen werd er een heerlijke lunch 
opgediend waar de kroketten niet ontbraken. In het zicht van Amsterdam kreeg 
de boot motorpech en werd er besloten om af te meren. De bussen hebben ons 
daar opgehaald. De chauffeurs hebben een staaltje stuurmanskunst laten zien. Ze 
moesten 1,5 km. achteruit rijden over een smalle dijk. Weer op de grote weg 
aangekomen gingen we richting Zwolle. Rond 4 uur waren we terug in SIO waar 
we weer lekker verzorgd werden met een hapje en een drankje. Vooral de 
advocaat met slagroom vond gretig aftrek. Het was een mooie busreis met een 
goede verzorging in een gezellige sfeer en een verrassende boottocht. Tegen 5 uur 
ging iedereen moe en voldaan naar huis. Met dank aan Gré en haar team!  

 

De goudmijn in je broekzak ZWO / Susan Lubbers 

In de smartphone zit zo’n 20 mg goud. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien 
een klein beetje, maar over de hele wereld liggen naar schatting zo’n 1,4 miljard 
oude telefoontjes te verstoffen. Als deze telefoontjes omgesmolten worden kan 
hier 28 ton aan goud worden gewonnen. In SIO onder de kapstok staat een witte 
ton met een rood deksel, hier kunnen de telefoons in gelegd worden. En wij 
zorgen dat deze oude mobiele telefoons geld op brengen voor projecten van Kerk 
in Actie ( https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/organiseer-een-
inzamelingsactie ). 

 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie Hans Tissink 

De pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie komt dit seizoen bijeen in de 
schitterende Theodorakapel (Theodorahof 20, 8011AA Zwolle). De eerstvolgende 
data zijn dinsdag 12  en 26 november. Voor verdere info en opgave kijk op de 
website: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl . 

https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/organiseer-een-inzamelingsactie
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/organiseer-een-inzamelingsactie
http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
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 De bijeenkomst op 26 november wordt samen met de Stichting Thomas a Kempis 
georganiseerd. Op de website staat nadere informatie.  

 

Informatieavond Israëlreis Anneke van der Meulen 

Van 20 – 29 maart 2020 wordt er een weer reis naar Israël georganiseerd; dit keer 
reizen we ook af naar het zuiden. De informatieavond vindt plaats op vrijdag  
22 november as om 20.00 uur in Wijkcentrum SIO. Op deze avond wordt het 
programma toegelicht en kunnen er vragen gesteld worden.  Aanmelden voor 
deze avond en verdere informatie: Anneke van der Meulen, 
an.vandermeulen@planet.nl. Van harte uitgenodigd! 

 

Zondagmiddag inloophuis de Bres Diaconie Protestantse Kerk Zwolle  

Vanaf zondag 3 november a.s. gaat weer de zondagmiddagopvang in het 
inloophuis de Bres van start. Dit voor het derde seizoen.  In de periode van 
november tot en met maart wordt op zondagmiddag mensen, die de lengte van 
de zondagmiddag als een niet doorkomen ervaren, de ruimte geboden om binnen 
te komen. Op die middag is er in de Bres koffie/thee en menselijke warmte, 
ontmoeting van mens tot mens. De middagen duren van half twee tot half vijf. 
Voor deze middagen zoeken we nog gastvrouwen/gastheren die willen 
meehelpen. Het vereist geen specifieke kwaliteit of opleiding, gewoon een 
luisterend oor kunnen bieden. De huidige vrijwilligers ervaren deze middagen als 
boeiend en zinvol. Je ontmoet mensen die je normaal niet tegenkomt, maar die 
ieder zijn/haar eigen verhaal heeft. Wilt u meer weten, neem gerust contact op 
met Wim van Ree,  consulent@diaconiezwolle.nl. of 06 – 1018 64422. De 
vrijwilligers ontvangen voor de middagen een instructie.   

 

Nieuw rekeningnummer  kerkelijke bijdrage Kerkelijk bureau 

Herhaling: nieuw rekeningnummer kerkelijke bijdrage 
Voor de kerkelijke bijdrage maken wij gebruik van het nieuwe nummer: 
NL54RABO 0373 734 166 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zwolle. Maakt u uw 
kerkelijke bijdrage automatisch over en heeft u deze automatische overboeking 
nog niet aangepast, dan vragen wij u dit alsnog te doen. Past u de overboeking 
niet aan, dan wordt het geld na 1 december teruggestort met de melding dat het 
rekeningnummer is opgeheven. Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

mailto:an.vandermeulen@planet.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: Vacant Scriba Wijkkerkenraad 

Anneke van der Meulen (assessor) 

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 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 december 2019 

Kopij inleveren voor vrijdag 15 november  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

