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Kerknieuws 
Informatieblad van de Adventskerk 
Talmaplein 2, 8014 AR Zwolle 
Maand  januari/februari 2020     nr.110  
 

Kerkdiensten Adventskerk 

Zondag 26 januari 9.30 uur  ds. Hans Tisskink, Wind in de 
Zeilendienst/Open Deur Dienst, thema 'De vrijheid op 

het spoor' 

10.00 uur Tienerdienst in de Oosterkerk 

Zondag 2 februari 9.30 uur  dhr. Dirk Jan Steenbergen 
9.30 uur XL 

Zondag 9 februari 9.30 uur  dhr. Dirk Jan Steenbergen, Kerk-School-Gezin 

Zondag 16 februari 9.30 uur ds. Nelleke Eygenraam 
9.30 uur XL 

Zondag 23 februari 9.30 uur ds. Nelleke Eygenraam, Wind in de 
Zeilendienst 

Woensdag 26 februari 19.00 uur ds. Nelleke Eygenraam, Diaken Michael Buijkx 
Oecumenische viering Aswoensdag in de Adventskerk  

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

De Grote of Sint-Michaëlskerk 

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

Zondag 2 februari 17.00 uur Michaëlsviering, Taizé 

Zondag 9 februari 17.00 uur Michaëlsviering, Cantate 

Zondag 16 februari 17.00 uur Michaëlsviering, Vesper 

Zondag 23 februari 17.00 uur Michaëlsviering, m.m.v Cantorij 

Zondag 1 maart 17.00 uur Michaëlsviering, Taizé 

IJsselbolder 

Zondag 2 februari 10.30 uur Zondagsviering 

Zondag 1 maart  10.30 uur Zondagsviering 
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Kruimels voor de ziel Ds. Hans Tissink 

Bonhoeffers voorbeeld. Wij hebben mensen nodig, mensen die ons voorgaan in 
levenskunst, geloof en daad. Voor mij is Dietrich Bonhoeffer zo’n inspirerend 
persoon. Deze dominee en theoloog (1906-1945) durfde vanuit zijn diepe geloof in 
God te strijden tegen het kwaad van nazisme en antisemitisme. Het kostte hem 
uiteindelijk zijn leven. Vlak voor de bevrijding werd hij opgehangen. Zijn boeken 
en zijn gedachtengoed zijn bepaald niet dood. Bonhoeffer leeft voort als een 
‘moderne heilige’ en geloofsgetuige die volgens mij prima past in de stoet der 
rechtvaardigen uit Hebreeën 11. Vanwege zijn 75

ste
 sterfdag op 9 april 2020 

worden er dit jaar op veel plekken in het land bijeenkomsten over Bonhoeffer 
georganiseerd. Ook in Zwolle. Als theologiestudent maakte ik 40 jaar geleden met 
Bonhoeffer kennis via zijn brieven uit de gevangenis (gebundeld in ‘Verzet en 
Overgave’). Mij troffen toen al zijn zoekende en rake gedachten over God, wereld 
en mens. Sommige citaten zijn klassiek geworden, zoals: ‘Het gaat niet om het 
hiernamaals maar om deze wereld’ en ‘Alleen de verantwoordelijke mens houdt 
stand, de mens wiens hele leven antwoord wil zijn op Gods vraag’. In Bonhoeffer 
gingen woord en daad, verzet en overgave, mystiek en actie hand in hand. Zijn 
gedachten beschouw ik als kostbare kruimels voor de ziel en voor geëngageerd 
christen zijn. Graag eindig ik met een avondgebed van zijn hand dat ik nogal eens 
gebruik als afsluiting van een bijeenkomst:  
Heer, mijn God, 
ik dank U dat deze dag voorbij is. 
Ik dank U dat U mijn ziel en lichaam rusten laat, 
uw hand heeft mij beschermd en bewaard. 
Vergeef mij mijn klein geloof 
en alle onrecht deze dag bedreven. 
Help mij allen te vergeven 
die mij onrecht deden. 
Laat mij in vrede slapen onder uw bescherming 
en bewaar mij voor de dreiging van de duisternis. 
In uw handen leg ik allen die ik liefheb, 
dit huis, mijn lichaam en ziel. 
God, uw heilige naam zij geprezen. 
Amen.  
 
RONDOM DE EREDIENSTEN 
Zondag 26 januari 2020 houden we een speciale Wind-in-de-Zeilendienst, 
georganiseerd door de commissie Open Deurdiensten. Het thema is: De Vrijheid 
op het spoor. In deze dienst zullen gedachten, gebeden en liederen van de 
theoloog Dietrich Bonhoeffer klinken. Zie ook het stukje van de ODD commissie en 
“Kruimels voor de ziel”. We maken dankbaar gebruik van de brochure Bonhoeffer 
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75 die u vooraf aan de dienst ontvangt. Het belooft mede onder de muzikale 
begeleiding van Kees Kuiper een speciale kerkdienst te worden.  
Zondag 16 februari 9:30 u We beginnen met een serie lezingen uit het Bijbelboek 
Exodus. Verhalen van hoop in eigenlijk hopeloze omstandigheden. Hoe is het als 
door bijv. je ouders naar jouw komst wordt uitgekeken, maar je door anderen al 
bij voorbaat ongewenst bent? Niet ieder kind wordt in een biezen mandje gelegd, 
te water gelaten en gevonden! Toch behoort het verhaal van Mozes tot de kern 
van ons geloof en biedt het velen houvast. Een uitdaging voor ons, in het hier en 
heden. 
Zondag 23 februari 9:30 u Een wind in de zeilen-dienst samen met de ZWO-
commissie waarin we een begin maken met een nieuw ZWO-project ‘Nieuwe 
kansen voor straatmeisjes in Ghana’ van Kerkinactie. De dienst zal een Ghanees 
tintje krijgen. Uit de bijbel lezen we over Mozes die vanuit zijn gevoel van 
rechtvaardigheid meisjes die water komen putten te hulp schiet. Na de dienst is er 
een diapresentatie over het project.  
Woensdag 26 februari, 19:00 u Oecumenische viering van Aswoensdag in de 
Adventskerk. Vanaf 2007 houden we samen met de RK parochie een 
oecumenische Aswoensdagviering in de Jozefkerk. Dit jaar wordt de viering voor 
het eerst in de Adventskerk gehouden.  Diaken Michael Buijkx en ds. Nelleke 
Eygenraam gaan voor het Jozefkoor o.l.v. Frans Kramer werkt mee aan de dienst 
die om 19:00 u begint. 
Zondag 1 maart 2020 is de eerste zondag van de veertigdagentijd. We starten met 
een nieuw project voor deze voorbereidingstijd naar Pasen: Een teken van leven. 
Daarin volgen we verhalen uit het tweede Bijbelboek Exodus. Exodus, boek van de 
uittocht, doortocht en intocht. In deze dienst lezen we Exodus 3: 1-18, het 
beroemde verhaal over de roeping van Mozes bij de brandende braamstruik. Een 
van mijn favorieten… Daarom verheug ik me ook op het gesprek na de dienst 
hierover met gemeenteleden. 

 

Tekst uit de Gedachtenisdienst van 24 november 2019 Ds. Hans Tissink 

Op verzoek van verschillende kanten geef ik graag de meditatieve tekst door die 
werd gelezen in de gedachtenisdienst op Eeuwigheidszondag 24 november 2019. 
Ter inspiratie en bemoediging. 
 
Als je van iemand houdt 
Als je van iemand houdt en je bent door de dood van elkaar gescheiden, 
dan is er op de wereld niets en niemand, die de leegte van de afwezigheid kan 
vullen. Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken. 
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen. Dat klinkt hard, maar het is ook 
een grote troost, want zolang de leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met 
elkaar verbonden. 
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Zeg niet: “God zal de leegte vullen”, want – geloof me – dat doet Hij niet. 
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap 
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn. 
Hoe mooier en rijker de herinneringen, des te moeilijker is het afscheid. 
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering veranderen in stille vreugde. 
De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees, maar een kostbaar 
geschenk, dat je met je mee draagt. Zorg dat je niet altijd blijft graven in je 
herinneringen, maar doe dat van tijd tot tijd. Ook een kostbaar geschenk bekijk je 
niet aldoor, maar alleen op bijzondere ogenblikken. Buiten die ogenblikken is het 
een verborgen schat, een veilig bezit. Dus, droog je tranen en huil niet, als je van 
me houdt. (Dietrich Bonhoeffer).  
 

Bericht van ds. Nelleke Eygenraam 
Met goede moed en een hoopvol vooruitzicht ben ik aan het jaar 2020 begonnen. 
Ik ben blij te kunnen schrijven dat het steeds beter met mij gaat. Terugkijkend is 
het niet zo gek dat ik begin mei onderuit ging. Ik was overwerkt en uitgeput. Als ik 
geen fietsongeluk had gehad, was mij ongetwijfeld iets anders overkomen. Het 
had veel erger kunnen zijn. Ik heb het gevoel dat ik gespaard ben gebleven. 
Tegelijk  ben ik ‘bij mijn nekvel gegrepen’ zo van: hou op met roofbouw plegen op 
jezelf. In de afgelopen maanden van herstel heb ik tijd gekregen om tot rust te 
komen, mij te bezinnen op hoe verder en welke dingen ik beter kan laten schieten 
of waar ik nee tegen zeg. Gelukkig heb ik een goede coach die mij hierin 
ondersteunt. Met ingang van januari ben ik meer uren gaan werken in de hoop 
om op 1 februari aan de 75% toe te komen. Met Pasen hoop ik er weer helemaal 
gezond en wel voor 100 % te staan. Intussen ben ik weer uitvaartdiensten gaan 
leiden. Ik merk dat ik dan andere dingen moet laten schieten. Dat deed ik voor 
mijn ongeluk amper. Alles stapelde zich maar op. Nu is het anders. Heel veel dank 
voor alle bemoedigende steuntjes in de rug en het begrip dat ik ontmoet. Ik besef 
hoe waardevol het is om niet alleen voorganger te zijn maar mij ook deel van de 
gemeente te weten. Met dankbare en hartelijke groet, Nelleke. 
 

Vanuit de jeugd Dirk Jan Steenbergen 

Basisschool Kerk-School-Gezinsdienst   9 Februari  (9.30) 
Na een super kinderkerstfeest en een erg leuke drie-koningen-dienst (leuk dat 
jullie er allemaal waren) komt er alweer iets moois aan voor jullie.  Zondagmorgen 
9 feb ligt het schip van Jona (springkussen) achterin de kerk. Een oude zeeman 
vertelt het verhaal van Jona en dat wisselen we af met de liedjes die jullie op 
school hebben geleerd en een enkel zeemansliedje. Daar wil jij toch ook bij zijn ! 
Papa’s en mama’s en opa’s en oma’ zijn natuurlijk ook welkom ! 
Natuurlijk is er elke week kindernevendienst ! 
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Tieners en jongeren, XL/XXL 
Op de eerste en de derde en een enkele vijfde zondag komen de tieners en de 
jongeren bij elkaar tijdens de kerkdienst.  Van half tien tot half elf bespreken we 
een thema en dat wisselen we af met veel spellen of opdrachten. Iedereen is 
welkom.  We zijn meestal met een stuk of 8. Kom erbij. Het is wel vroeg meer 
lekker ontspannen!  
Provider op vrijdag 
24 Juni gaan we bowlen met z’n allen.  Adventskerk een Oosterkerk tieners en 
jongeren.  We vertrekken rond 19.30 van de Adventskerk. 
Geef je even op in de app van xl  of met een mailtje naar Dirk Jan 
(steenburger@kpnmail.nl) Die kun je ook mailen voor vragen over het jeugdwerk! 
Tienerdienst Oosterkerk.  26 Januari is in de Oosterkerk een dienst georganiseerd 
voor en door tieners. Die begint om 10 uur. Kun je wat langer blijven liggen. Ik ga 
voor, tot dan? Dirk Jan 
VERS VAN DE PERS !!  Voor OUD en JONG 
Zondag 29 Maart is er een WIZ-dienst met een preek van de leek. We hebben 
hiervoor JAN TERLOUW gestrikt. Die houdt daar de preek !!!  Zegt het voort en 
komt allen! 
 

Impressie Kerkenraad 2 december 2019 Anneke v.d. Meulen 

Het is de laatste kerkenraadsvergadering van dit jaar.  Er staan een aantal 
belangrijke punten op de agenda waaronder een recente financiële analyse van 
het cluster OK-AVK. Deze analyse laat opnieuw een stijging van de kosten zien en 
een verdere daling van de inkomsten. Er volgt een voorgenomen besluit 
aangaande het vormen van één wijkgemeente Oosterkerk - Adventskerk.  Verder 
komen er diverse zaken aan de orde zoals de viering samen met de Jozefkerk 
gemeente op Aswoensdag en het gemeenteberaad op 9 februari as. We sluiten 
het jaar af met een hapje en een drankje.  
 
Voorgenomen besluit: Adventskerk en Oosterkerk samen één wijkgemeente  
De wijkkerkenraden van Adventskerk en Oosterkerk hebben de intentie 
uitgesproken om één wijkgemeente te willen zijn binnen de Protestantse 
Gemeente Zwolle (PGZ). Dit voorgenomen besluit wordt verder uitgewerkt in een 
plan van aanpak en op zondag 9 februari 2020 voorgelegd aan de beide 
wijkgemeenten tijdens een Gemeenteberaad in zowel Adventskerk als Oosterkerk. 
Het gehele bericht, dat op 15 december jl. in beide gemeentes is verspreid, vindt u 
op: www.adventskerk.nl 
 
Gemeenteberaad op 9 februari  
Een gemeenteberaad staat gepland op 9 februari in zaal 2 na de dienst en vindt in 
zowel Oosterkerk als Adventskerk tegelijkertijd plaats. Onderwerp: Heilige 

mailto:steenburger@kpnmail.nl
http://www.adventskerk.nl/
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huisjes/financiële situatie & voornemen van vorming van één wijkgemeente AVK-
OK.  
 
Aswoensdag 
De oecumenische viering op Aswoensdag, die nu al 12 jaar samen met de 
Jozefkerk plaatsvindt, wordt bedreigd door maatregelen van hoger hand. Een 
gezamenlijke viering in de Adventskerk in 2020 kan vooralsnog een oplossing 
bieden. De kerkenraad heeft in de vergadering van 2 december jl. besloten om in 
2020 de viering in de Adventskerk te houden en dit als een pilot te zien en te 
beoordelen.  
 

Diaconale Markt  Diaconale Raad/Herman Kamphuis 

Zondag 23 februari is er na de dienst weer een Diaconale Markt in zaal 2. 
Wij nodigen gemeenteleden van harte uit om het diaconale doel, waar u zich bij 
betrokken voelt, te presenteren tijdens de Diaconale Markt en aandacht te vragen 
voor het werk van de betreffende organisatie. Let wel: Het is NIET de bedoeling 
om tijdens de Diaconale Markt actief fondsen te werven. U kunt zich aanmelden 
voor deze Diaconale Markt via e-mail: diaconie@adventskerk.nl 
Graag een korte beschrijving van uw diaconale doel toevoegen bij uw opgave. 
Vermeld dan ook even of u 1 of 2 tafels wilt reserveren voor uw presentatie. 
Wij zien uw aanmeldingen graag tegemoet! 
 

Opendeurdienst Opendeurdienstcommissie/Bea Kramer 

Wij vieren dit jaar 75 jaar vrijheid. Wat is vrijheid? Hoe vrij ben je als je God volgt?  
Met Hans Tissink en Kees Kuiper hebben we een inspirerende dienst voorbereid. 
Kees zal met Erik Janssen musiceren. Zij bespelen  diverse instrumenten en doen 
dit vooral vanuit improvisatie. Het resultaat is verrassend en verwonderend.  
Er klinken gedichten uit Bonhoeffer75, 75 jaar na zijn executie. Kortom het wordt 
een afwisselende, laagdrempelige dienst voor jong en oud, wees welkom! Neem 
uw buren mee! Na afloop is er koffie! 
 

Kijkje in de keuken Raad eredienst 

Ruim twee jaar alweer hebt u via deze reeks in de keuken gekeken van de 
eredienst. We starten een nieuwe rubriek.  Nu de afsluiting van deze reeks. Was u 
er zich van bewust dat er zoveel mensen betrokken zijn bij de eredienst?  
Er leek wel geen einde aan te komen. We mogen heel dankbaar zijn met de inzet 
van zoveel vrijwilligers en beroepskrachten. Vaak wekelijks zijn ze ‘in deze 
volgorde’ betrokken : 1)roostermaker, 2)opsteller mededelingenblad, 
3)liturgiemaker voor website, 4)stencilgroep, 5)bloemengroep, 6)koster, 
7)ouderling van ontvangst, 8)XL/XXL, 9)oppasdienst,  10)beamist, 11)videogroep, 

mailto:diaconie@adventskerk.nl
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12)organist, 13)voorganger, 14)ouderling van dienst, 15)diaken, 
16)kindernevendienst, 17)collectant, 18)koffiezetters. En de betrokkenen bij 
bijzondere diensten of diensten met een bijzonder tintje: 19)cantor, 20)cantorij, 
21)Insipritual Link, 22)‘Wind in de zeilen’-diensten, 23)Open Deur Diensten. En 
achter deze 23 rollen schuilen nog veel meer mensen die regelmatig worden 
ingeroosterd en hun taak uitvoeren. Geweldig!!! Langs deze weg willen we vanuit 
de Raad Eredienst hen hartelijk bedanken voor hun inzet. Vanaf volgende 
kerknieuws start er een nieuwe rubriek. 
 

Projecten ZWO Joke Gosker 

Als Adventsgemeente hebben we het afgelopen jaar het onderwijs en de 
gezondheidszorg voor veel kinderen in Myanmar kunnen helpen verbeteren via 
onze financiële bijdragen en door onze gebeden. De paarse bussen hebben  
€ 546,35 opgebracht en de kerstcollecte € 504,91. Samen is dat € 1051,26 
geworden. Binnenkort start de ZWO een nieuw project dat op Ghana gericht zal 
zijn en op 23 februari in de ochtenddienst aan de gemeente bekend gemaakt zal 
worden. Maar laten we het Myanmar-project in onze gebeden blijven volgen. 
Hartelijk dank hiervoor, namens de ZWO. 
 

Agenda en start nieuwe activiteiten Vorming en Toerusting 

12 februari en 11 maart van 9.30 – 11.00 uur in SIO: Hoe de Apocalyps, het einde 
van de wereld verwachten. Inleider: ds. Jaap van Slageren. 
13 februari om 20.00 uur, in de Oosterkerk: Meditatief schilderen; begeleiding is 
in handen van ds. Hans Tissink. 
18 februari en 3, 17 en 31 maart, om 20.00 uur in de Dominicanenkerk: 
Oecumenische Leeskring Raak de wonden aan. Begeleiders zijn pastor Anneke 
Grunder en ds. Iemke Epema. 
4 maart om 20.00 uur in de Oosterkerk: Sterke vrouwen in de Bijbel. Inleider is ds 
Jaap Jonkmans.  
5 maart om 19.30 uur in het Dominicanenklooster: Zin in film Grâce à Dieu. 
Voor opgave en veel meer informatie zie de bijlage bij Informare, of kijk op de 
website van de Adventskerk, onder activiteiten/leerhuizen. 
 

Dienstenveiling Dicky Strijbos 

Geloof in Taal dankbaar voor gift. 
Na de ochtenddienst van 1 december, waarin het licht werd ontstoken voor de 
vluchteling en de ontheemde, mocht er iets verteld worden over het werk onder 
vluchtelingen en vreemdelingen in onze eigen stad.  
Stichting Geloof in Taal wil een plek zijn van ontmoeting, gastvrijheid en een plek 
waar de Nederlandse taal centraal staat. Met meer dan 40 vrijwilligers uit allerlei 
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kerken staan we wekelijks op verschillende dagen klaar om deze nieuwe 
Zwollenaren te ontvangen en verder te helpen. In Dieze hebben we een eigen plek 
en dankzij de gift van € 1000,-- van de dienstenveiling maakt u ons werk mede 
mogelijk. We investeren dit bedrag in een kopieer/printer voor onze taallessen. 
Kijk ook eens op www.geloofintaal.nl voor andere mogelijkheden om betrokken te 
zijn. Namens alle vrijwilligers en gasten: hartelijk dank! 
 

Jongerenreis naar Israël Anneke van der Meulen 

Deze reis met cultuur, natuur, ontmoeting en ontspanning, zal plaatsvinden in de 
eerste helft van juli 2020 en zal ongeveer 1500 euro kosten. De reis wordt 
georganiseerd door ds. Wim Hortensius -voorheen predikant van de Oosterkerk, 
nu predikant in de PKN gemeente van Hattem. Hij nodigt ook de Zwolse jongeren 
uit om mee te gaan.  Meer informatie bij Ds. Wim Hortensius:  
hortensiusw@gmail.com of Anneke van der Meulen: an.vandermeulen@planet.nl   
 

Beleef Rome (kavel 44 – Dienstenveiling 2019) Anneke van der Meulen 

Rome is een stad vol met historie, cultuur en religie. Van 8 t/m 12 oktober 2020 
wordt er een vijf daagse volledig verzorgde trip naar Rome georganiseerd. We 
logeren op steenworp afstand van het Vaticaan in Casa Ravasco San Pietro. We 
dineren in plaatselijke restaurantjes. Op de excursiedagen hebben we een 
Nederlands sprekende gids ter beschikking.  De prijs op een 2 persoonskamer  is 
rond de €1000,- pp afhankelijk van het aantal deelnemers. (maximaal 20). Voor 
meer informatie en eventuele aanmelding kunt u contact opnemen met Anneke 
van der Meulen via an.vandermeulen@planet.nl. Iedereen is uitgenodigd om mee 
te gaan ongeacht of er wel of niet een kavel is gekocht! De reis is voorbereid 
door de kopers van kavel 44.  
 

Theologisch Eetcafé Ds. Hans Tissink 

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 
Vliegende Paard. Iedereen, van binnen of buiten de kerk, is welkom. De avond 
begint telkens om 17.30u met inloop. 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 en kan ieder zijns/haars weegs gaan. 
Op woensdag 5 februari 2020 zal Erik Potjes, kerkelijk werker van de 
Jeruzalemkerk spreken over de Vluchtelingencrisis. Andere thema’s die zullen 
volgen zijn o.a. ‘Een heel nieuw christendom’ en ‘Een helende gemeenschap’. De 

http://www.geloofintaal.nl/
mailto:hortensiusw@gmail.com
mailto:an.vandermeulen@planet.nl
mailto:an.vandermeulen@planet.nl
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kosten zijn € 7,50 pp per avond, inclusief een vegetarische maaltijd. Graag opgave 
vooraf bij an.vandermeulen@planet.nl, uiterlijk op zondagavond 2 februari. 
 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie Ds. Hans Tissink 

De pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie verkent de komende 
maanden andere wegen en vormen. We kiezen nu voor maandelijkse 
bijeenkomsten met een bijzonder karakter. De eerstvolgende bijeenkomst is op  
dinsdagavond 4 februari 2020 om 19.00 uur in buurthuis Kamperpoort. Van harte 
welkom! Voor verdere info en opgave: www.ontmoetingshuismodernedevotie.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 a.i.) 
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 maart 2020 
Kopij inleveren voor 14 februari  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. 
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