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Kerknieuws 
Informatieblad van de Adventskerk 

Talmaplein 2, 8014 AR Zwolle 

 Maart 2020     nr. 111  

 

Kerkdiensten Adventskerk 

Zondag 1 maart 9.30 uur  ds. Hans Tissink, met gesprek na de dienst   
9.30 uur XL 

Woensdag 4 maart 19.00 uur ds. Nelleke Eygenraam, 40-dagen vesper, 
mmv gebedsgroep 

Zondag 8 maart 9.30 uur  ds. Hans Tissink, mmv de Cantorij en na afloop 
koffieconcert  
19.00 uur ds. Ineke Adriaansz, OpenDeurDienst 

Woensdag 11 maart 19.00 uur  40-dagen vesper, mmv ZWO. Biddag voor 
gewas en arbeid 

Zondag 15 maart 9.30 uur ds. Nelleke Eygenraam, Schrift en Tafel  
9.30 uur XL 

Woensdag 18 maart 19.00 uur  40-dagen vesper, mmv ZWO 

Zondag 22 maart 9.30 uur ds. Nelleke Eygenraam 

Woensdag 25 maart 19.00 uur  40-dagen vesper, mmv ZWO 

Zondag 29 maart 9.30 uur dhr. Dirk Jan Steenbergen, Wind in de 
Zeilendienst, preek van de leek door Jan Terlouw 
9.30 uur XL 
11.00 uur Gezin op zondag-viering, wandelen door het 
Paasverhaal 

Woensdag 1 april 19.00 uur  40-dagen vesper, mmv gebedsgroep 

Zondag   5 april 9.30 uur ds. Nelleke Eygenraam, Palmzondag 
9.30 uur XL 

De Grote of Sint-Michaëlskerk 

Zondag   1 maart 17.00 uur Michaëlsviering, Taizé 

Zondag   8 maart 17.00 uur Michaëlsviering 
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Zondag 15 maart 17.00 uur Michaëlsviering, vesper 

Zondag 22 maart 17.00 uur Michaëlsviering, mmv Cantorij 

Zondag 29 maart 17.00 uur Michaëlsviering 

Zondag   5 april 17.00 uur Michaëlsviering, vesper 

IJsselbolder 

Zondag 1 maart 10.30 uur Zondagsviering 

 
 
 

Kruimels voor de ziel Ds. Hans Tissink 

 
We kunnen als kerk niet zonder verhalen. De Bijbel staat er vol mee. Het verhaal 
gaat……zo luidt de hervertelling van prachtige Bijbelse verhalen door wijlen ds. 
Nico ter Linden. Elk verhaal is een soort zoutkorrel. Een kruimel voor de ziel. Je 
kunt er troost, herkenning, inspiratie en nog veel meer uit halen. Als je het maar 
wilt horen en zien. Niet voor niets sprak Jezus zo graag in beelden en gelijkenissen. 
Elk beeld, elke gelijkenis is weer een kans om dichter te komen bij het Geheim. 
Het mysterie dat cirkelt rond de wonderlijke ontmoeting tussen de 
Onuitsprekelijke en ons. Wie weet, kan het volgende verhaal ook zo bij u en jou 
werken. Bij mij wel. Laat het geheim maar spreken. 
 
Er was eens een vaas die stond tussen een heleboel andere vazen. Zij vertelde 
haar vaasgenoten dit: ‘Eerst was ik deel van de aarde. Ik was gelukkig en tevreden. 
Toen kwam er een man met een schep. Hij maakte me los van de aarde. Dat deed 
me veel pijn. Hij gooide me op een hoop. De volgende dag werd ik vermengd met 
water en fijngestampt. Na deze kwelling dacht ik dat ik eindelijk vrede had. 
Helaas. Ik werd op een schijf gezet en rondgedraaid. Twee handen grepen, 
persten en knepen me verschrikkelijk. Ik werd tot een nieuwe vaas gevormd. ‘Nu 
heb ik wel rust,’ dacht ik. Maar niet heus. Het werd erger. Ik werd in het vuur 
gegooid en gebrand. Het einde was nog niet bereikt. Ik werd naar de markt 
gebracht. De mensen bekeken me kritisch en keken of er niet een gaatje in me 
was. 
Toen kwam er een man, met een wonderlijke, stille glimlach. Hij kocht mij en nam 
me mee naar zijn huis. Hij gaf mij water. Dat gaf me het gevoel alsof ik tot nieuw 
leven kwam. En daarna plaatste hij een roos in mij. En vanaf dat moment kon ik 
spreken. 
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RONDOM DE EREDIENSTEN 
Vespers op in de veertigdagentijd 2020 
In samenspraak met de ZWO-werkgroep en de gebedsgroep zijn er op de 
woensdagavonden in de veertigdagentijd vespers voorbereid. Telkens van 19:00-
19:30 uur op woensdag 4, 11, 18, 25 maart en 1 april.  Het thema, aangereikt 
door Kerk-in-actie  is ‘Sta op’. De gebedsgroep werkt mee aan de vespers op 4 
maart en 1 april. De ZWO-groep werkt aan de vespers van 11, 18 en 25 maart 
mee. Aan de hand van de ‘Hallel’-psalmen met bijpassende lezingen en liederen 
concentreren we ons op de weg die Jezus, zijn voorgangers en navolgers gegaan 
zijn. Bij de vespers staan de paarse bussen klaar voor het nieuwe ZWO-project 
‘straat meisjes in Ghana’. 
 
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. 
 
Zondag 8 maart 2020 lezen we verder in Exodus en komen bij hoofdstuk 4. We 
horen over hoe Mozes en zijn broer Aäron worden geroepen om samen naar de 
Egyptische farao te gaan. Het thema is ‘Samen op weg’. De cantorij werkt weer 
mee aan de dienst en ook onze oudgediende en toch nog zo jonge organist/pianist 
Bob van der Linde. En na de dienst allemaal naar het koffieconcert natuurlijk! 
 
Op zondag 8 maart 2020 om 19.00 uur is er weer een laagdrempelige 
Opendeurdienst in de Adventskerk. Het jaarthema is 'vrijheid', in verband met de 
viering van 75 jaar bevrijding uit WOII. Deze keer gaan we het hebben over ' ken je 
vrijheid',  onder leiding van dominee Ineke Adriaansz, bij sommigen nog wel 
bekend als voormalig kerkelijk werker uit de Adventskerk. Er is bijzondere muziek 
van gospelkoor Colors of Faith uit Hattem. Iedereen van harte welkom! 
 
Zondag 15 maart 2020, derde in de Veertigdagentijd 
Op deze zondag ‘Oculi’ afgeleid van ‘Mijn ogen zijn steeds gericht op de Heer’ (uit 
Psalm 25) vieren we een dienst van Schrift en Tafel (in Gaandeweg staat 
‘doopdienst’, maar dat klopt niet). We lezen gedeelten uit Exodus 6 en 7. Mozes 
wordt opnieuw door God geroepen om naar de farao te gaan om hem te vragen 
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het volk Israël vrijheid te schenken en hen weg te laten gaan uit het land van 
slavernij. Hoe zal dat gaan? In elk geval niet van een leien dakje. Het thema van 
het kindernevendienstproject is ‘Hoor je me’? 
 
Zondag 22 maart 2020, vierde in de Veertigdagentijd 
Deze zondag kreeg in de liturgische traditie de naam ‘Laetare’ = ‘Verheugt u’ uit 
Jesaja 66). Het is de lichtste zondag van de voorbereidingstijd op Pasen en wordt 
daarom ook wel ‘Klein Pasen’ genoemd. Maar voor we in de Paasnacht van het 
Licht en Nieuw Leven kunnen zingen moet er nog heel wat water door de Nijl. De 
farao is niet van plan de Israëlieten te laten gaan. Eerst moet blijken wie sterker is: 
hij, die zichzelf ziet als zoon van Ra, de zonnegod, of de God van Israël. Over de 
krachtmeting tussen beiden lezen we in Exodus 7:8-25. Het thema van het 
kindernevendienstproject is ‘Laat mijn volk gaan!’. 
 
JAN TERLOUW IN DE ADVENTSKERK….. eerste preek van de leek 
Zondag 29 Maart 2020 om 9.30 is er een speciale wind in de zeilen dienst. 
De Inspiritual Link groep verzorgt samen met Dirk Jan de liturgie. 
Zij hebben Jan Terlouw uitgenodigd om de overdenking te verzorgen 
over ethische vragen. Voor de jeugd is er een apart programma en ligt er een 
exemplaar van ‘De koning van Katoren”.  
 
Zondag 5 april 2020, Palmzondag 
De zondag met twee gezichten, twee kleuren. Rood is de liturgische kleur van de 
intocht van Jezus in Jeruzalem, paars van het lijden van Jezus dat in Jeruzalem 
begint (Matteüs 21: 1-11). Het zou fijn zijn als er veel kinderen komen om met hun 
palmpaasstokken de kerk binnen te komen. De doorgaande lezing uit Exodus is 
dan Ex. 11:1-10. De farao krijgt een beslissende slag te verduren, zo heftig, dat hij 
zelfs zal besluiten het volk weg te jagen. Het thema van het 
kindernevendienstproject is ‘Wordt het nu anders?’ Een vraag die ook goed 
aansluit bij het evangelie. 
 

Vanuit de jeugd Dirk Jan Steenbergen 

 
Na een heerlijk kinderkerstfeest en een fijne KSG-dienst is het 
weer tijd voor wat ‘gewonere’ zaken. Natuurlijk draait de kindernevendienst 
gewoon door. En ook de oppas tijdens de eredienst is aanwezig. 
Elke eerste, derde en vijfde zondag komt een groepje van 8 tieners 
bij elkaar voor de XL. Bij deze zaken is natuurlijk iedere peuter, kleuter, kind, 
tiener of jongere welkom. 
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Maar er is meer! 
27 Maart is er weer provider op vrijdag. We spelen dan zeer 
waarschijnlijk de paaschallenge. En anders wordt het misschien we 
een week verplaatst. In het weekend van 5 tot 7 juni gaan we met de tieners op 
kamp. Waarschijnlijk naar Texel. Samen met de jongeren van de 
Oosterkerk. 
 
EN EN EN; ………29 Maart komt Jan Terlouw bij ons in de kerk. 
Dat is natuurlijk voor JONG EN OUD. 
Voor de kinderen en de tieners die komen is er een nevenactiviteit. 
Wat precies weet ik nog niet maar …er is in ieder geval ook een 
gratis exemplaar beschikbaar van het jeugdboek ‘De koning van 
Katoren’! 
29 Maart om 11.00 uur is er weer een Gezin Op Zondag (GOZ) viering. 
Deze vieringen zijn gericht op kinderen van de basisschool en hun (groot)ouders. 
Maar iedereen is natuurlijk welkom. 
29 Maart is de week voor Palmpasen en 2 weken voor Pasen, dus deze viering 
staan we stil bij het Paasverhaal.  Of eigenlijk staan we niet stil maar wandelen we 
door het Paasverhaal. Op verschillende plekken in en rondom SIO zijn activiteiten 
met een link naar het verhaal van de ‘Stille of de Goede Week’.  
Zo is er een ezel om mee te wandelen,  een kruis om te dragen,  palmtakken om te 
maken en van alles rondom ‘nieuw leven’.  
 

Impressie Kerkenraad 10 februari 2020 Anneke v.d. Meulen 

 
Deze vergadering kijken we terug op het gemeenteberaad, de vragen die gesteld 
zijn en de reacties vanuit de gemeente. Ds. Hans Tissink doet verslag van het 
gemeenteberaad in de Oosterkerk waar een goede sfeer heerste en het plan van 
aanpak goed ontvangen is. Op 2 maart volgt verdere uitwerking in het gezamenlijk 
Moderamen Oosterkerk – Adventskerk. Na de pauze denken we na over de 
communicatiemiddelen die ons ter beschikking staan om de beide gemeentes zo 
juist mogelijk en gelijktijdig te informeren over de vervolgstappen. In de 
Adventskerk zijn dat de website, de zondagsgroet en Kerknieuws. De kerkenraad 
heeft voorkeur voor verdergaande digitalisering, wel rekening houdend met de 
steeds kleiner wordende groep mensen die afhankelijk is van informatie op 
papier. Zo ligt de samenvatting van het plan van aanpak, dat zondag tijdens het 
gemeenteberaad is gepresenteerd achter in de kerk maar is het ook via de 
website te lezen. Zie www.adventskerk.nl. De volgende kerkenraadsvergadering is 
op 16 maart 2020.  

http://www.adventskerk.nl/
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Voorzitterschap Kerkenraad Kerkenraad 

 
Na het vertrek van Arend van de Beld als voorzitter van de kerkenraad vanwege 
zijn verhuizing naar Almelo, is er een vacature ontstaan. Anneke van der Meulen, 
al sinds haar bevestiging in 2008 lid van het moderamen van de kerkenraad, was 
bereid de vacature waar te nemen tot er een nieuwe voorzitter gevonden zou zijn. 
Hiervoor zijn diverse gemeenteleden benaderd, echter zonder positief resultaat. 
Tot vreugde van de kerkenraad heeft Anneke van der Meulen zich voor het 
voorzitterschap beschikbaar gesteld. In de kerkenraadsvergadering van afgelopen 
maandag 13 januari is zij tot voorzitter verkozen voor de nog resterende duur van 
haar ambtstermijn. 
 

Gemeenteberaad 9 februari 2020 Anneke v.d. Meulen 

 
Aansluitend aan de kerk-school-gezinsdienst (KSG) werd in zaal 2 het 
gemeenteberaad gehouden. In de Oosterkerk vond het gemeenteberaad ook 
plaats en werd dezelfde presentatie gehouden. Tijdens dit gemeenteberaad is 
het plan van aanpak gepresenteerd en is ingegaan op het voorgenomen besluit 
van de kerkenraden om één wijkgemeente te vormen. Er worden de komende tijd 
meerdere (financiële) scenario’s onderzocht en berekend.  De opbrengsten uit het 
WGO (waarderende gemeenteopbouw) traject en het voortraject Heilige huisjes 
worden daarin meegenomen. Er liggen uitgeprinte exemplaren van het plan van 
aanpak achter in de kerk. Zie ook: www.adventskerk.nl 
 

Diaconale Raad Hetty Meiberg 

 
Een woord van dank. In het jaar 2019 heeft de Diaconie van de Adventskerk 
€1,942.00 aan giften van gemeenteleden mogen ontvangen. Wij willen de gevers 
daarvoor heel hartelijk bedanken. Het heeft ons de mogelijkheid gegeven 
personen, binnen onze kerkgemeenschap en daar buiten, financieel te 
ondersteunen in moeilijke omstandigheden. Mede dankzij u, zien wij met 
vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet.  
 
 
 
 

http://www.adventskerk.nl/
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“Verzen voor in huis” Raad Eredienst/Cornelie Smilde 

 
Onze 3

e
 rubriek ziet het levenslicht. De vorige twee, weet u het nog…’Over liturgie 

gesproken’ en  ‘Kijkje in de keuken’. Hierin namen we u mee naar de verschillende 
onderdelen van de eredienst en de betrokkenen die dit elke zondag mogelijk 
maken.  
Nu dus tijd voor iets nieuws. Uitgangspunt is ons Liedboek, Zingen en bidden in 
huis en kerk. En juist op dat gebruik in huis of elders richt zich deze rubriek. Wist u 
dat er pareltjes te vinden zijn in het Liedboek? Ze zijn te gebruiken voor een 
opening of als gebed tijdens de maaltijd.  
Hieronder vindt u de eerste. Het is een gebed van Klaas Holwerda. 
Klaas Holwerda is predikant in Amsterdam en werkzaam als pastoraal supervisor. 
Hij is afgestudeerd  op hymnologie. Dat is de wetenschap waar alle vormen van 
zang in de samenkomsten van christenen in verleden en heden worden 
bestudeerd. Klaas was lid van de redactie van het Liedboek. U vindt onderstaand 
gebed op pag. 566 in het Liedboek, achter psalm 246b. 

Heer, nu de avond valt 
komen wij tot U. 
De dag gaat ten einde 
en heeft genoeg  
aan zijn eigen kwaad. 
Neem de last daarvan 
van ons af 
en bewaar wat goed was. 
Mogen uw ogen 
Over ons geopend zijn, 
Wanneer wij de ogen sluiten. 
 

 

Nieuw Project ZWO ZWO/Gebca Velema 

 
Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Noord Ghana  (ZWO project 2020-2021) 
Veel straatkinderen in Accra komen van het platteland in het noorden. Zij 
ontvluchten de armoede, de droogte, de werkloosheid, de honger door slechte 
oogsten, het gebrek aan landbouwgrond en onderwijs, kinderarbeid, huiselijk 
geweld of een gedwongen huwelijk. Sommigen zijn door hun familie gestuurd, 
anderen besloten zelf om naar de stad te trekken. Ouders kunnen hun kinderen 
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soms niet meer onderhouden of denken dat hun kinderen in de stad meer kansen 
hebben dan op het platteland. Ook weten ze weinig over de rechten van kinderen. 
In 2002 is de Ghanese organisatie AG Care een opvangcentrum gestart om meisjes 
die in Accra op één van de vele markten hun geld verdienen van de straat te halen 
en terug te brengen naar hun gemeenschap.  Naast de hulp voor straatmeisjes 
houdt de organisatie zich ook bezig met medisch werk, plattelandsontwikkeling, 
hiv/aidsvoorlichting, (beroeps)onderwijs, microkredieten en andere programma’s 
voor kinderen.  www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana  
 

Paasgroetenactie 2020 ZWO/Hennie de Lange 

 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar 
paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in 
het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een 
justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema 
van de 40-dagentijdcampagne van Kerk in Actie, “Sta op”, werd een kruis van 
takken gemaakt, met als tekst: “Opstandig hout”, Pasen, verhaal van de Levende. 
Wij doen ook dit jaar weer mee aan de paasgroeten actie. Op zondag 8 maart kunt 
u na de dienst kaarten halen. We staan dan met een tafel in de hal van de kerk. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook 
nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie de kaart ontvangt, 
toch mag u er van overtuigd zijn dat het feit dat er aan hen gedacht wordt, de 
gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in 
de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Doet u weer mee? 
 

Wijkkas en de Kerkgeld app Kerkrentmeesters/Jan van der Spek 

 
Sinds de afgelopen maand is het mogelijk om in plaats van collectemunten of 
contant geld ook gebruik te maken van de Kerkgeld app. In Gaandeweg heeft u 
daarover kunnen lezen.  
In deze app kunt u op saldo of via Ideal geld overmaken voor de drie collectes elke 
zondag. In overleg met het kerkelijk bureau is er een vierde optie aan toegevoegd. 
Namelijk een knop voor de wijkkas van onze eigen Adventskerk.  
Vanuit de wijkkas worden tal van zaken betaald die ten dienste staan van onze 
eigen wijkgemeente. U moet daarbij denken aan de kosten voor de cantorij, de 
kaarsen op de tafel, kosten voor bijzondere diensten zoals de Open Deur diensten, 
Wind in de zeilen, Inspiritual link, abonnementen, vorming en toerusting, maar 

http://www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana
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bijvoorbeeld ook de boekjes die we in de dienst over Bonhoeffer hebben 
uitgedeeld en de koffie die altijd in zaal 2 wordt geschonken.  
U kunt de app in zowel de app-store van Apple als Google downloaden op uw 
smartphone. 
Mocht u nog geen smartphone hebben dan kunt u natuurlijk ook nog altijd, op 
traditionele wijze, gebruik maken van ons rekeningnummer 
NL 02 INGB 0004 7764 58 t.n.v. Wijkkas Adventskerk Zwolle.  
 

Geef de pen door Joke Gosker 

 
Lied 425 – Vervuld van uw zegen. Iedere keer als de predikant ons naar huis stuurt 
met lied 425 ben ik gelukkig. Wat vind ik dat toch een prachtig lied. We hebben 
samen een fijne dienst gehad in de kerk en geluisterd naar Gods stem. In Christus 
waren we verbonden met elkaar. We voelen ons gesterkt door de Geest. Vervuld 
van die zegen, die we mochten ontvangen, stappen we na de dienst al zingend 
met dit lied de wereld weer in. De wereld die wacht op Gods woord dat als zaad 
wordt gezaaid in het donkere dal, door liefde gedreven. Fantastisch! 
Ik geef de pen door aan Hennie de Lange.  
 

Collega’s kindernevendienst gezocht! Marjan Wijnands-Veninga 

 
Vindt u/jij het leuk om kinderen te vertellen over Jezus en met hen te knutselen of 
spelletjes te doen? Opa's, oma's, papa's, mama's, mannen, vrouwen, jongens, 
meisjes, wij hebben jullie nodig! Wanneer iemand interesse heeft om met ons 
mee te doen, je mag altijd een keertje meelopen met ons. Meld je aan bij mij via  
veisivi@gmail.com of bel mij op 06-53831774.  
 

Koffieconcert zondag 8 maart 11.00 uur Cantorij/Berrie Keuper 

 
Welkom op het Koffieconcert ! Verzorgd door 2 Cantorijen, Do-Re-Vocaal en de 
Adventskerkcantorij o.l.v. Johannes Dijkstra. Kerkdienst van 9.30 – 10.30. Koffie in 
zaal 2. Concert om 11.00. 
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage voor de Wijkkas. 
 
 
 
 

mailto:veisivi@gmail.com
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Gebedsgroep Cora Tienstra 

 
De gebedsgroep doet op de woensdagen 4 maart en 1 april 2020 mee aan de 
vespers tijdens de 40-dagentijd. Er is op die data dus geen aparte 
gebedsbijeenkomst. 
 

Agenda en start nieuwe activiteiten Vorming en Toerusting 

 
4 maart om 20.00 uur in de Oosterkerk: Sterke vrouwen in de Bijbel. Inleider is ds. 
Jaap Jonkmans. Vanaf 19.30 uur is er koffie/thee (€ 1,00).  
5 maart om 19.30 uur in het Dominicanenklooster: Zin in film: Kapsalon Romy. 
Voor veel meer informatie zie de bijlage bij Informare, of kijk op de website van de 
Adventskerk, onder activiteiten/leerhuizen. 
 

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 
Vliegende 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 4 maart brengt ds. Marijn Rohaan het thema een nieuw 
Christendom?! naar voren. 
Verschillende theologen, waaronder Brian D. McLaren en Alain Verheij, gaan op 
zoek naar nieuwe manieren van geloven. Ze schetsen lijnen van wat sommigen 
een ‘nieuw christendom’ noemen.  Over dit nieuwe christendom, haar nut en 
noodzaak, gaan we met elkaar in gesprek. Deel jij de zoektocht, of wil jij het 
houden bij het oude? Wat zou jij willen meenemen uit de traditie, en wat laat je 
achter je?  De kosten zijn € 7,50 pp per avond, inclusief maaltijd. Graag opgave 
vooraf bij an.vandermeulen@planet.nl, uiterlijk op zondagavond 1 maart. De 
maaltijd is vegetarisch. 
 
 
 
 

mailto:an.vandermeulen@planet.nl
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Filmavond over Anselm Grün Ds. Hans Tissink 

 
In het kader van de dienstenveiling begeleidt ds. Hans Tissink op vrijdagavond 13 
maart (van 19.45 tot 21.45 uur) een filmavond over de Duitse monnik Ansel Grün. 
Er is nog plek. Mocht u ook graag willen komen en daarvoor een bijdrage over 
heeft voor de wijkkas, neem dan even contact op met Hans Tissink 
(dstissink@adventskerk.nl). Van harte welkom. 
 

Contactgroep Schwerin – Zwolle Zuid Gea Kramer 

 
In het weekend van 24 t/m 26 april 2020 organiseren de beide contactgroepen 
een Gemeinsamen Wochenende in een zendingscentrum in Hanstedt in Duitsland. 
Een aantal gemeenteleden heeft al te kennen gegeven dit weekend mee te willen 
maken. Wilt u ook mee dan kunt u zich aanmelden bij Gea Kramer,  
geakramer17@outlook.com / 06-10619991 
 

Beleef Rome 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. Voor 
meer informatie en inschrijven op deze trip kunt u contact opnemen met Anneke 
van der Meulen via an.vandermeulen@planet.nl. Mink de Vries gaat mee om ons 
meer te vertellen over Rome in de tijd van de apostel Paulus. 
 

Kloosterweekend Chevetogne (B),  van 20 – 23 maart 
2020 

Anneke van der Meulen 

 
Het thema voor dit weekend is “bidden met ikonen”. Geestelijke begeleiding door 
Ds. Hans Tissink. Er is – wegens annulering - een damesplaats op een twee 
persoonskamer vrijgekomen. Mocht er iemand belangstelling hebben laat het dan 
z.s.m. weten! an.vandermeulen@planet.nl. Vervoer is geregeld. Prijs: rond de  
€ 165,- volpension. 
 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie  

 
Rondleiding voormalig klooster Windesheim. Op 10 maart organiseert het 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie een ontmoetingsavond in het voormalig 

mailto:dstissink@adventskerk.nl
mailto:geakramer17@outlook.com
mailto:an.vandermeulen@planet.nl
mailto:an.vandermeulen@planet.nl


12 

 

klooster Windesheim, Dorpsstraat 8, 8015 PJ Windesheim. De 
ontstaansgeschiedenis van het buurtschap Windesheim voert ons terug naar de 
14

e
 eeuw. In de Middeleeuwen ontstond er in de IJsselvallei een godsdienstige 

beweging, die de naam “Moderne Devotie” meekreeg. Geert Groote, de geestelijk 
vader van deze beweging, streefde naar vernieuwing van het innerlijke leven en 
herleving van het ideaal van de eerste Christengemeenten.  
In 1572 werd het gehele kloostercomplex verwoest. De brouwerij bleef behouden 
en  werd in 1634 tot Hervormde kerk verbouwd.  We krijgen een rondleiding en 
luisteren naar de geschiedenis van het klooster uit de tijd van de Moderne 
Devotie. Om 19.45 verzamelen we bij de kerk en om 20.00 uur start de 
rondleiding. Om 21.00 uur sluiten we af met een meditatief moment en een kop 
koffie of thee. Aanmelden via de website: 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Kosten zijn € 7,50 pp. vooraf over te 
maken op rekeningnummer: NL 71 INGB 0007852541  
 

Contactpersoon gezocht voor Verjaardagsfonds Coby van der Eijk 

 
Het verjaardagsfonds is dringend opzoek naar een contactpersoon voor een 6 tal 
adressen  op de Nieuwe Deventerweg en een adres in de nieuwbouw 
Rozenboomlaan. Ook voor een aantal straten in Geren  is het  verjaardagsfonds op 
zoek naar nieuwe contactpersonen. Mevrouw Janssen die jaren lang trouw de 
felicitaties verzorgde is er per 1 januari mee gestopt. 
Wie o wie zegt: “Ik wil wel één of meer straten voor mijn rekening nemen”.  
Meer informatie: Bel of mail Coby van der Eijk. 038 465 63 27 
of j.m.van.dereijk@ziggo.nl. 
 

Verjaardagfonds Adventskerkgemeente Gré Boertjes 

 
Dankbaar voor de vele bijdragen die ook in 2019 weer mochten binnenkomen, en 
de inzet  van de medewerkers in de secties die dit alles hebben mogelijk gemaakt, 
volgt hieronder een overzicht van de ontvangsten en uitgaven over het afgelopen 
jaar, met daarnaast de cijfers over vorige jaren. De ontvangsten per wijk waren als 
volgt:  
 
Wijk:   2019  2018  2017 
Geren/Gerenlanden € 1056,17  €  1011,13          €    919,18                                                
Gerenbroek  €   866,10 €    930,79  €  1004,50                                                        
Ittersum                  €   721,40 €    632,25          €    734,00                                 

http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
mailto:j.m.van.dereijk@ziggo.nl
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Ittersumerlanden                 €   375,80 €    796,00 €    417,00                                  
Ittersumerbroek                 €   321,80 €    466,15 €    585,30                                  
Schelle/Oldeneel                 €   773,40 €    887,90 €    772,75                                       
Schellerbroek                 €   335,40 €    482,40 €    680,40                                      
Schellerlanden                 €   923,80 €    949,45 €    904,71                                   
Oldenelerlanden                 €   955,00 €    946,51 €  1002,92                                    
Oldenelerbroek                 €   504,40 €    614,05 €    622,53                                             
Hanzeland                 €     30,00 €    196,10 €      25,00                                                 
Overige (girale) bijdragen   €   354,00 €      66,50 €      65,00  
Totaal                  € 7217,27 € 7979,23 € 7733,29 
Uitgaven: Hiervan werd een groot deel uitgegeven aan bloemen en attenties voor 
zieken, ouderen en jubilarissen. En de bloemen in de zondagse erediensten, die na 
afloop van de dienst naar zieke gemeenteleden worden gebracht vallen hieronder.                     
Totaal € 3112, 01   
De kosten van de kerstattenties voor ouderen waren het afgelopen jaar €  2108,41 
Aan de dagtocht voor 75-plussers werd in 2019 per saldo uitgegeven:     €  1135,43 
Dat is na aftrek van de eigen bijdrage van de deelnemers.                                                          
Aan felicitatiekaarten, enveloppen, postzegels, papier etc. werd uitgegeven  
€    950,71    
De bankkosten, na aftrek van de rente op de spaarrekening ad € 1,12, waren  
€    182,16              
De totale uitgaven bedroegen het afgelopen jaar       € 7488,72                                                                                                                                          
Allen die hier financieel aan hebben bijgedragen: heel hartelijk bedankt!  Onze 
speciale  dank gaat uit naar alle medewerkers in de diverse wijken die zich 
hiervoor belangeloos hebben ingezet!  
P.S.  Velen maken giraal een bedrag over aan het Verjaardagfonds. Tot 31 
december 2018 was het mogelijk te achterhalen wat het adres was van de gever, 
zodat de gift geadministreerd kon worden onder de juiste sectie/wijk.                                                        
Sinds 1.1.2019 is de Wet op de Privacy van kracht. Nu is het niet meer mogelijk te 
achterhalen waar de persoon woont die de bijdrage heeft overgemaakt.                                                                                                 
Daarom het verzoek: Bij girale overboekingen: vermeld s.v.p. in de omschrijving 
ook de sectie/wijk waaronder u valt, of neem daarin uw adres op. Anders wordt 
uw bijdrage opgenomen onder overige bijdragen. 
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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 

Mw. A. (Anneke) van der Meulen  
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 april 2020 
Kopij inleveren voor vrijdag 20 maart 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. 

mailto:dominel@hetnet.nl
mailto:hanstissink@hetnet.nl
mailto:steenbergen8596@kpnmail.nl

