
1 

 

Kerknieuws 
Informatieblad van de Adventskerk 

Talmaplein 2, 8014 AR Zwolle 

December 2019/Januari 2020 nr. 109 
 

Kerkdiensten Adventskerk 

Zondag 1 december    9.30 uur ds. Nelleke Eygenraam  
  9.30 uur XL 

Woensdag 4 december 19.00 uur ds. Nelleke Eygenraam, Adventsvesper 

Zondag 8 december   9.30 uur ds. Hans Tissink, bevestiging ouderling 

Woensdag 11 december 19.00 uur ds. Hans Tissink, Adventsvesper 

Zondag 15 december   9.30 uur ds. Nelleke Eygenraam, schrift en tafel  
  9.30 uur XL 

Woensdag 18 december 19.00 uur ds. Nelleke Eygenraam, Adventsvesper 

Zondag 22 december   9.30 uur ds. Hans Tissink, festival of Lessons en  
Carols/Wind-in-de-Zeilendienst, m.m.v 
blazersensemble  MusicArdore  

Dinsdag 24 december 19.00 uur Kinderkerstfeest 
22.00 uur ds. Cor Baljeu, m.m.v. De Bazuin 

Woensdag 25 december   9.30 uur ds. Hans Tissink, Kerstviering, m.m.v de 
cantorij 

Zondag 29 december   9.30 uur ds. Ulbe Tjalingii 

Dinsdag 31 december 19.30 uur ds. Nelleke Eygenraam, avondgebed 

Woensdag 1 januari 10.30 uur ds. Iemke Epema, morgengebed, 
gezamenlijk met de Oosterkerk (in Adventskerk) 

Zondag     5 januari   9.30 uur dhr. Dirk Jan Steenbergen, Driekoningen 
  9.30 uur XL 

Zondag   12 januari   9.30 uur ds. Nelleke Eygenraam, doopdienst 

Zondag   19 januari   9.30 uur ds. Hans Tissink, schrift en tafel, m.m.v. de 
cantorij 
  9.30 uur XL 
19.00 u Inspiritual Link, “alweer een goed verhaal!!” 
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Zondag   26 januari   9.30 uur ds. Hans Tissink, Wind-in-de-zeilendienst, 
i.s.m. OpenDeurDienstcommissie 
10.00 uur dienst voor tieners in de Oosterkerk 

De Grote of Sint-Michaëlskerk 

Zondag   1 december 17.00 uur Michaëlsviering, vesper 

Zondag   8 december 17.00 uur Michaëlsviering, vesper 

Zondag 15 december 17.00 uur Michaëlsviering, vesper 

Zondag 22 december 17.00 uur Michaëlsviering, vesper 

Dinsdag 24 december 21.30 uur Kerstnachtdienst, Cantateviering 

Zondag  29 december 17.00 uur Michaëlsviering, vesper 

Zondag   5 januari 17.00 uur Michaëlsviering, vesper 

Zondag 12 januari 17.00 uur Michaëlsviering 

Zondag 19 januari 17.00 uur Michaëlsviering, vesper 

Zondag 26 januari 17.00 uur Michaëlsviering, m.m.v. cantorij 

IJsselbolder 

Zondag   5 januari 10.30 uur Zondagsviering 

 

Kruimels voor de ziel Ds. Hans Tissink 

Ik ben dol op moeder Maria. Dat klinkt misschien vreemd voor een protestant. 
Toch beginnen de ‘vrome’ iconen van deze moeder Gods met haar kindeke Jezus 
steeds meer bij me binnen te komen. Met Advent en Kerst komt Maria weer volop 
in beeld. Ik hoor haar schrikreactie bij de komt van de engel Gabriël. Je zult als 
jong meisje maar onbevlekt zwanger raken. En ik hoor haar bevrijdingslied: 
Magnificat. Maar de mooiste zin over Maria kom ik tegen in het Kerstevangelie 
van Lucas. Als Jezus is geboren, de engelen hebben gezongen en de herders op 
kraamvisite zijn, vertelt Lucas ons: Maria bewaarde al deze woorden in haar hart 
en bleef erover nadenken (2:19). Anders gezegd, Maria kauwt op de woorden van 
de herders: de engel, licht van God in het veld, Christus is redder, Gloria en vrede 
op aarde. Letterlijk staat hier in het Grieks: symballein. Dat betekent: bewaren, 
verbinden, overwegen. Ons woord ‘symbool’ komt er vandaan. Dat vind ik mooi. 
Eigenlijk zien we hier in de stal Maria in gebed, in meditatie en contemplatie. Zij is 
diep geraakt door alles. Ze zoekt in haar hart naar de betekenis van dit wonder. 
Maria reikt ons een belangrijke basishouding aan om te groeien in geloof, hoop en 
liefde. Misschien kunnen u, jij en ik met Advent en Kerst daar een voorbeeld aan 
nemen. Zoek eens naar enkele woorden uit het Evangelie over de geboorte van 
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Christus. Kauw erop. Mediteer erover. Laat je meenemen door de diepere mystiek 

en symboliek ervan. Wat is jouw Kerstwoord? Een zalig Kerstfeest gewenst. 
 
DOOP 
De eerstvolgende gelegenheid voor de Heilige Doop wordt geboden op 12 januari 
2020. Ouders die hun kin(eren) willen laten dopen kunnen zich hiervoor 
aanmelden bij ds. Nelleke Eygenraam. Graag vóór 8 december a.s. 
 
RONDOM DE EREDIENSTEN 
Woensdagavond 4, 11 en 18 december 19:00 uur: Adventsvespers 
Het thema van de vespers 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! 
Zondag 1 december 2019 is de eerste zondag van 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/  
Zondag 8 december 2019 is de tweede zondag van Advent. We gaan verder met 
ons project. We lezen Micha 4: 1-8. Micha droomt van een schitterende toekomst: 
volken komen samen, zwaarden worden ploegijzers, iedereen onder zijn 
vijgenboom en wijnstok. Hoe zit dat toch met mooie dromen in de Bijbel? Hoe ga 
je ermee om in de wereld van vandaag vol nachtmerries? In deze dienst zal 
Nelleke de Vries worden bevestigd in het ambt van ouderling. Daar zijn we blij 
mee. Wie volgt? 
Zondag 15 december 2019 is de derde Adventszondag die ons doet herinneren 
aan het Licht en zelfs al vooruit loopt op Licht voor allen, de hele wereld. Hoe 
dienen wij het Licht, hoe geven wij er ruimte aan in ons leven en samenleven? De 
profeet Micha vat het voor ons samen (Micha 6:1-8). 
Zondag 22 december 2019, de vierde Adventszondag, vieren we een Wind-in-de-
Zeilendienst. We hebben opnieuw gekozen voor een Festival of Lessons and 
Carols. Dit betekent dat er diverse adventsteksten klinken en we Carols zullen 
gaan zingen. Het blazersensemble MusicArdore zal aan deze viering meewerken. 
Hoofdlezing is Micha 7. De profeet blijft ondanks alle misoogst en onrecht uitzien 
naar Gods hulp. Thema is ‘Het wordt weer licht’. 

http://www.kindopzondag.nl/
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Kerstnachtdienst 24 december 2019, zingen vanaf 21.30 u. 
Ook dit jaar worden er, als voorbereiding op het geboortefeest van Christus, in en  
rond onze kerkzaal weer (kerst) liederen gezongen. Iedereen is van harte welkom 
op dinsdag 24 december vanaf 21.30 u. Na ontvangst met warme chocolademelk 
en samenzang onder begeleiding van een aantal koperblazers van ‘De Bazuin, 
begint rond 22.00 uur de ‘kerstnachtviering’. Ds. C. Baljeu (verbonden aan de 
Open Kring, Stadshagen) houdt een korte meditatie met als thema: ‘Doe als God, 
word mens ! ‘. De ‘blazers’  en organist Jeroen vd Scheer begeleiden de 
samenzang. 
U bent bij deze van harte uitgenodigd deze zangviering bij te wonen. Een mooie 
opmaat naar kerstmorgen! 
Op Eerste Kerstdag 25 december 2019 kunnen we allen tezamen komen om de 
geboorte van Jezus te vieren. De evangelist Johannes brengt het geboortebericht 
heel anders onder woorden dan zijn collega’s Matteüs en Lucas. Marcus zwijgt er 
overigens in alle talen over. Johannes spreekt over het Woord en de komst van 
het Licht in het donker. Hoe krijgen we deze Kerstmis weer een beetje oor voor 
het echte woord? En hoe een beetje oog voor het ware licht? Kortom, om met een 
mysticus te spreken: Wanneer wordt Christus in onszelf geboren? GEEF LICHT, dat 
is het thema van deze kerstviering. De cantorij zal aan deze viering meewerken. 
Dinsdag 31 december 2019: Avondgebed 
De oudejaarsavond is wel een traditie in onze kerk, maar komt in de liturgische 
jaarkring niet voor. Er zijn geen lezingen, liederen en psalmen voor aangereikt. Dat 
geeft ruimte. Toch is een avondgebed iets anders dan oudejaarsconference of zo. 
Liever in vuurwerkstilte en in dankbaarheid ons richten op de tijd waarin wij leven 
én op de levende God die ons tijd van leven gunt. 
Zondag 5 januari 2020: Driekoningen  
Deze zondag viert de kerk wereldwijd en al eeuwen lang dat God in een 
mensenkind verschenen is én dat er na de herders in het veld wijzen uit het 
Oosten kwamen om hem hulde te bieden. In de Adventskerk vieren we dit feest 
met groot en klein tezamen. Onze jeugdwerker Dirk Jan Steenbergen gaat voor. 
Zondag 12 januari 2020: Doopdienst 
In de liturgische traditie wordt op deze zondag gevierd dat Jezus gedoopt is, als 
mens onder de mensen. Ook in de Adventskerk vieren we zijn doop én de doop 
van nog een mensenkind!  
Zondag 19 januari 2020 vieren we de maaltijd van de Heer. De schriftlezing is 
Johannes 2: 1-11, de Bruiloft in Kana. Schrift en Tafel passen zo weer prachtig bij 
elkaar. De cantorij zal aan deze viering meewerken. 
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Zondag 26 januari 2020 houden we een Wind-in-de-Zeilendienst. De 
voorbereiding met de commissie Open Deurdiensten moet nog beginnen, maar 
het gaat vast weer iets bijzonders worden. 
 
Beschikbaarheid ds. Nelleke Eygenraam 
Allereerst: het gaat gelukkig steeds iets beter met mij. Dit komt o.a. doordat ik 
tijdelijk minder werk. Vooral ’s avonds kan ik nog niet zoveel. Daarom ben ik blij 
dat ik voorlopig ben vrijgesteld van vergaderingen die te maken hebben met 
beleid en bestuur. Bovendien ben ik ook overdag nog niet beschikbaar voor 
onverwachte dingen zoals de zorg rond een overlijden en de begrafenis of 
crematie. Hoe lastig ik het ook vind om ‘nee’ te moeten zeggen, ik kan en mag 
geen uitzonderingen maken. Gelukkig word ik tot eind januari voor een deel van 
mijn werkzaamheden vervangen door collega ds. Cor Baljeu, die als predikant  in 
deeltijd aan de wijkgemeente Open Kring verbonden is. Zijn beschikbaarheid biedt 
mij de mogelijkheid om met ingang van het nieuwe kalenderjaar heel geleidelijk 
weer meer te gaan doen. Wat mij zeker geholpen heeft: de vele kaarten en andere 
blijken van aandacht, bemoediging en waardering. Dat heeft me goed gedaan! 
Hartelijke dank en groet van Nelleke Eygenraam. 
 

Vanuit de jeugd Dirk Jan Steenbergen 

Basisschool. Natuurlijk is er oppasdienst en kindernevendienst op elke 
zondagmorgen. Verslapen???  Om 10.00 uur kun je terecht in de Oosterkerk.  
Op Kerstavond is het kinderkerstfeest. Het is van 19.00  tot plm. 19.45 uur. Met 
alle kinderen, die dat willen spelen we een KERSTSPEL en zingen we bekende 
kerstliedjes.  Wil je meedoen? Geef je dan op bij Marjan: veisivi@gmail.com of 
Dirk Jan:  Steenburger@kpnmail.nl Er wordt geoefend op vrijdag 13 en 20 
december van 19.00 – 20.00 uur, en op zondag 22 december vanaf 11.00 uur (na 
de kerkdienst). Generale repetitie op 24 december, aan het eind van de middag. 
 
Alvast voor in de agenda : 9 februari Kerk, school, gezinsdienst over Jona !! 
Voor kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s  en natuurlijk voor vriendjes en 
vriendinnetjes !!  
 
Tieners en jongeren. De komende maanden is er XL op de oneven zondagen van 
de maand dus : 1 december,  15  december, 5 januari, en 19 januari. Kun je niet?  
Dan kun je op de even zondagen terecht in de Oosterkerk. Die begint om 10.00 
uur !!  
 

mailto:veisivi@gmail.com
mailto:Steenburger@kpnmail.nl
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Daarnaast is er ook de ‘Provider op Vrijdag’ . Op 13 december spelen we een 
kerst-escaperoom, In Januari gaan we mogelijk skiën in Bottrop. Daar komt nog 
informatie over !! Rond de 24-e !!  
Op 26 Januari is er een dienst voor tieners in de Oosterkerk. 
 

Impressie Kerkenraad 4 november 2019 Anneke v.d. Meulen 

Ds. Cor Baljeu stelt zich voor tijdens de Kerkenraadsvergadering en is het eerste 
gedeelte van de vergadering aanwezig. We zijn blij dat hij het Pastorale team komt 
versterken tijdens gedeeltelijke afwezigheid van Nelleke Eygenraam. We wensen 
hem succes toe! In deze vergadering evalueren we het gebruik van de huidige 
communicatiemiddelen. We besluiten door te gaan met de wekelijkse 
zondagsgroet en het projecteren van de volledige liturgie op de beamer. De 
liederenborden komen te vervallen. Afstemming tussen de diverse 
communicatiemiddelen / kanalen zal verder vorm krijgen in een nieuw in te 
stellen taakgroep Communicatie. In verband met de aanwezige tekorten van 
ambtsdragers nemen we een besluit over een aantal uitgewerkte voorstellen ten 
gunste van het dienstrooster voor ambtsdragers: het sluiten van één 
toegangsdeur op zondag en inzet van een medewerker van ontvangst als 
vervanging voor een ouderling. Het project Heilige huisjes wordt voorbereid voor 
het gezamenlijk Moderamen OK-AVK op 18 november. De kerkenraad van de 
Adventskerk stelt een integrale aanpak voor zoals deze ook is gepresenteerd op 
het gemeenteberaad van 13 oktober. Dit houdt in dat al het eerder verzamelde 
materiaal als input voor verdere clustervorming gebruikt wordt, bijvoorbeeld de 
bevindingen uit het voortraject Heilige huisjes en de verzamelde  informatie 
vanuit het traject Waarderende Gemeenteopbouw (Wall of wonder, startzondag). 
De laatste kerkenraadsvergadering van dit jaar is op 2 december. Nieuwe 
ambtdragers zijn nog steeds van harte welkom in ons team!       
 
Introductie van de rol van medewerkers van ontvangst 
Ter versterking van het ouderlingenteam hebben zich een 4-tal leden vanuit de 
Commissie van Ontvangst gemeld. Zij nemen de ontvangsttaken van de ouderling 
op de zondagmorgen over. Als ouderlingen zijn we blij met deze versterking. Zij 
functioneren als medewerker van ontvangst. Daarnaast zal voortaan de deur 
achter in de kerk bij de consistoriekamer als ingang gesloten zijn. Bij het uitgaan 
van de kerk zal deze deur wel gebruikt worden en zal er ongewijzigd gecollecteerd 
worden. De maatregel worden genomen als gevolg van het niet (meer) kunnen 
vinden van (voldoende) vrijwilligers en gaat in per 1 december 2019.  
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Liederenborden 
De kerkenraad heeft na evaluatie besloten dat de liederen op de zondagsgroet 
verschijnen en de liederenborden niet meer gebruikt worden. De liederen worden 
tevens door de ambtdragers en voorgangers aangekondigd, ook voor de 
luisteraars thuis. De liturgie verschijnt in zijn geheel op de beamer.   
 

Oproep diaconale collectedoelen Diaconale Raad 

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 informatie-tafel, zodat ook andere gemeente-
leden hierover geïnformeerd kunnen worden. U kunt uw collectedoel aanmelden 
tot vrijdag 20 december via 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. 
 

Project voor  vluchteling kinderen uit Myanmar ZWO/Joke Gosker 

De Adventskerk heeft de afgelopen 3 jaar de Mae Tao Clinic in Thailand 
ondersteund. De kliniek is o.a. een trainingscentrum voor gezondheidszorg. Vorig 
jaar zijn hier 1651 baby’s geboren en hebben 1545 baby’s een Thaise geboorte-
akte gekregen. Ook zijn er 3532 kinderen gescreend op ondervoeding.  Voor meer 
info zie: https://www.kerkinactie.nl/vluchtelingenmyanmar. Op zondag 1 dec 
wordt een flyer over de kliniek aan u uitgereikt. De paarse bussen in Advent, de 
kerstcollecte en het geld in de zendingsdoosjes bij de  uitgangen van de kerkzaal 
zijn voor dit project bestemd en wordt van harte aanbevolen door de ZWO.  
 
 

mailto:diaconie@adventskerk.nl
https://www.kerkinactie.nl/vluchtelingenmyanmar.%20Op
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Najaarszendingactie ZWO/Nelleke Eygenraam 

Ieder najaar houden de gezamenlijke diaconieën, ZWO- en zendingscommissies 
van de protestantse gemeente Zwolle een inzamelingsactie voor het wereldwijde 
zendingswerk dat de ‘eigen’ projecten overstijgt. Kerk in Actie en de 
Gereformeerde Zendingsbond dragen er via deze najaarsactie aan bij dat her en 
der in deze wereld mensen begeleiding en toerusting kunnen ontvangen in hun 
christen zijn. In de brief die gemeenteleden ontvangen wordt de nadruk gelegd op 
theologisch onderwijs in Zambia. Daar is iedere bijdrage voor nodig. Hopelijk komt 
er meer binnen, zodat ook in andere landen en wereldwijd vrijwilligers en 
professionals theologisch opgeleid of verder geschoold kunnen worden. Hartelijk 
dank aan alle gevers!  

Gezellig samen eten Diaconale Raad/Monique Bruins Slot 

De Diaconale Raad nodigt gemeenteleden uit voor een “gezellig samen eten”, 
op zaterdag 7 december. Vindt u het leuk anderen te ontmoeten en niet alleen 
aan tafel te zitten dan nodigen wij u van harte uit. U bent vanaf 18.00 uur welkom 
in SIO, zaal 2. Voor maandag 2 december kunt u zich aanmelden bij één van de 
diakenen, per mail bij  moniquebruinsslot@online.nl, of per telefoon: 06 816 30 
520. Vervoer kan geregeld worden. Vindt u het leuk om te koken voor deze avond, 
dan kunt u zich  aanmelden via bovenstaand mailadres of telefoonnummer. 

Commissie Geldwerving Kerkrentmeesters 

Het Dagelijks Bestuur van het College voor Kerkrentmeesters is op zoek naar leden 
voor die commissie geldwerving, waaronder een nieuw DB-lid die het totaalpakket 
van geldwerving wil gaan vormgeven. Dat DB-lid wordt dan voorzitter/coördinator 
van de denktank en stuurt de werkgroep kerkbalans aan. Gezocht wordt iemand 
die verstand heeft van fondswerving. Kent u iemand of bent u iemand die dit zou 
willen doen? Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Lucinda 
Blauw. Ook als u mensen kent die een à twee jaar zouden willen meedenken in de 
commissie geldwerving, horen we dat graag.  kerkrentmeesterblauw@gmail.com 
 

Agenda en start nieuwe activiteiten Vorming en Toerusting 

• 16 januari: Symbolisch bloemschikken. Tijd 19.30-21.30u in wijkcentrum SIO. 
Kosten € 12,50. Leiding Anneke Scholten. Opgave voor 10 januari. 

• 16 en 30 januari: Geef je buren een gezicht. 20.00u in wijkcentrum SIO. 
Gespreksleiding: ds. Jan Post Hospers.  

• 12 december en 23 januari: Zin in film, 19.15 uur, in het Dominicanenklooster. 
Voor opgave en informatie zie de bijlage bij Informare, of kijk op de website van 
de Adventskerk, onder activiteiten/leerhuizen.  

mailto:moniquebruinsslot@online.nl
mailto:kerkrentmeesterblauw@gmail.com
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Bedankjes Gemeenteleden 

Heel veel dank voor alle belangstelling tijdens mijn ziekenhuisperiode. Het deed 
goed: zoveel goede wensen te ontvangen, d.m.v. lieve kaarten, appjes, berichtjes 
en bezoekjes. Ook het omzien naar Rob heeft ons goed gedaan. Fijn dat er zoveel 
mensen meeleven. Rob en Mieke van Harten. 
 
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten met hoopvolle 
wensen, bezoeken en bloemen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en op 
Zandhove. Ik ben nu al weer een poosje thuis en nog steeds druk met revalideren. 
Het gaat (weer) goed met mij!  Jo de Vos-Dunnink. 
 

Theologisch (eet)café ds. Hans Tissink 

Op woensdag 8 januari 2020 brengen ds. Margo Jonker en bioloog Eddy Weeda 
(vanuit de Luthers Kerk) ons in gesprek rond het thema ‘Het oerboek van de 
mens’. De avond begint om 17.30 uur met inloop in studentencafé Het Vliegende 
Paard. De kosten zijn € 7,50 pp per avond, inclusief een vegetarische maaltijd. 
Graag opgave vooraf bij an.vandermeulen@planet.nl, uiterlijk op zondagavond 5 
januari voor 19.00 uur. Voor meer informatie: www.adventskerk.nl (bij “nieuws”). 
 

Schrijfmarathon Zwolse Bijbel Anneke van der Meulen 

De Bijbel is grotendeels overgeschreven maar nog niet helemaal. Daarom 
organiseert het Bijbelteam een schrijfmarathon op zaterdag 7 december van 9.00 
tot 17.00 uur in de Grote kerk. Op diverse plekken staan tafels waaraan 
geschreven kan worden. Er zijn vrijwilligers om u met raad en daad ter zijde te 
staan. Mocht u goede herinneringen bewaren aan uw deelname aan de Zwolse 
Bijbel en wilt u nog eens zo’n bijzondere schrijfervaring op doen dan bent u ook 
van harte welkom! 
 

Kijkje in de keuken Raad eredienst 

Het beamteam is een groepje vrijwilligers uit onze gemeente dat de 
beamerpresentatie maakt voor elke eredienst en deze tijdens de dienst toont. Het 
team bestaat uit 8 gemeenteleden die per eredienst rouleren.  Van te voren 
maakt het beamteam afspraken met de voorganger. Tijdens de dienst werken de 
beamteamleden met zowel een laptop als met de liturgie. Qua voorbereiding is 
het belangrijk alle spullen klaar te zetten en te testen (denk aan projectiescherm, 

mailto:an.vandermeulen@planet.nl
http://www.adventskerk.nl/
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laptop, bekabeling). Tijdens de dienst is het zaak om goed te timen en als dingen 
anders gaan dan gepland, alert te zijn en hier goed op in te springen. 
 

Geef de pen door Henk Ottevanger 

Uitspraken van de bekende Duitse predikant en tegenstander van Hitler, Dietrich 
Bonhoeffer,  zijn op muziek gezet: Een prachtig Liedoratorium. Het koor Euphonia 
heeft dit stuk al vier keer uitgevoerd. Bonhoeffer schrijft ook over de christelijke 
gemeente: ”Wer seinen traum von Gemeinde mehr liebt als Gemeinde selbst…”. 
Wie de gemeente idealiseert komt voor teleurstellingen te staan. En haakt 
misschien af. God neemt ons aan zoals we zijn,  met onze zwakheid en al. Ik vind 
dat bemoedigend.  Gez. 833 zegt  hetzelfde: “Neem mij aan zoals ik ben, wek in 
mij wie ik zal zijn, druk uw zegel op mijn hart en leef in mij”. Dat geldt voor ons 
persoonlijk en voor ons samen als gemeente. Ik geef de pen door aan Joke Gosker. 
 

Week van gebed 19  t/m 26 januari 2020 Willy Meijer en Cora Tienstra 

Bijna tien jaar hebben we samen met de predikanten een viering georganiseerd in 
de Week van gebed. De Zuiderhof, de Koningskerk en de Jozefkerk organiseerden 
in die week in hun kerken ook een gebedsbijeenkomst. Onlangs heeft de 
Zuiderhof besloten niet langer mee te doen, met name omdat er vanuit de 
Zuiderhof maar weinig mensen daadwerkelijk meededen. Nog niet duidelijk is of 
ook de Koningskerk zich zal terugtrekken, de Jozefkerk wacht verder af of er nog 
activiteiten worden georganiseerd. Gelet op deze stand van zaken, maar ook gelet 
op het gering aantal deelnemers vanuit de Adventskerk, heeft de kerkenraad, op 
ons advies, besloten om niet langer actief mee te doen aan de Week van gebed. 
Wel wil de kerkenraad voor belangstellenden wijzen op de oecumenische 
gebedsviering in de Week van gebed, die door de Oosterkerk samen met de 
Rooms-Katholieke Thomas a Kempis parochie en de Evangelisch Lutherse 
Gemeente wordt georganiseerd. Nadere informatie volgt op de website en in de 
zondagsgroet. 
 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie Hans Tissink 

Onze pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie komt weer bijeen in de 
schitterende Theodorakapel (Theodorahof 20, 8011 AA Zwolle). Om 17.15 u is de 
kapel open voor stilte en rust. Rond 17.45 uur luisteren we naar muziek uit Taizé. 
Rond 18.00 uur volgt de maaltijd. Om 19.00 uur beginnen we gewoonlijk met 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. Op dinsdag 12 
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december is geestelijk verzorger ds. Annie Hasker onze gastspreker. Haar korte 
inleiding gaat over het thema: Zorgen, zorgen, zorgen. Op dinsdag 7 januari 2020 
komt Bert Pierik, beheerder van begraafplaats Bergklooster. Hij vertelt ons iets 
over de totstandkoming van de film Thomas a Kempis. Daarna zullen we deze film 
gaan bekijken (40 minuten). Vervolgens is er gelegenheid tot gesprek.  
Voor verdere info en opgave voor zondagsavonds 19.00 uur: 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. zie ook: www.adventskerk.nl  
 

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  
(voorzitter 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 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 eind januari 2020  
Kopij inleveren voor vrijdag 17 januari 2020  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. 

http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
http://www.adventskerk.nl/
mailto:dominel@hetnet.nl
mailto:hanstissink@hetnet.nl
mailto:steenbergen8596@kpnmail.nl

