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Kerknieuws 
Informatieblad van de Adventskerk 

Talmaplein 2, 8014 AR Zwolle 

  Mei 2020     nr. 113 

 

 

Online vieringen Adventskerk – Oosterkerk 19 april t/m 31 mei 2020 

Zondag 26 april Adventskerk, ds. Hans Tissink 

Zondag 03 mei Hoofdhof, ds. Nelleke Eygenraam en ds. Marijn Rohaan, 
viering 75 jaar vrijheid 

Zondag 10 mei Oosterkerk, ds. Iemke Epema 

Zondag 17 mei Adventskerk, ds. Elly Urban 

Zondag 21 mei Dominicanenkerk, Ds. H. Tissink,en Pastoor Hans 
Schoorlemmer , 
Oecumenische viering, Hemelvaartsdag 

Zondag 24 mei Oosterkerk, ds. Nelleke Eygenraam 

Zondag 31 mei Hoofdhof, ds. Hans Tissink en ds. Marijn Rohaan 
Pinksteren 

 

 
In de maand mei zullen er opnieuw samen met de Oosterkerk korte online 
vieringen worden uitgezonden. Deze zijn te bekijken en te beluisteren via een link 
op de website van de Adventskerk en de Oosterkerk of via kerkdienstgemist.nl 

Op twee van de zondagen zal de gezamenlijke viering vanuit de Hoofdhof in 
Berkum worden uitgezonden. Op zondag 3 mei werken we als cluster Oosterkerk-
Adventskerk samen met de Hoofdhof om 75 jaar vrijheid te gedenken en te vieren 
op 31 mei zullen we samen het Pinksterfeest vieren. Net als in de afgelopen twee 
jaar zal op Hemelvaartsdag donderdag 21 mei een oecumenische viering in de 
Dominicanenkerk gehouden worden. Alleen deze keer zonder kerkgangers.  

Zie ook pagina 8 “rondom het vieren” 
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Collectes 
 
Giften kunnen overgemaakt worden via de kerkgeld app (smartphone) of op 
rekeningnummer van de Diaconie NL30 RABO 0113902638 ovv het collectedoel. 
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij:  wvk@adventskerk.nl.  

 

Uitgangscollecte / Deurcollecte / Doelcollecte 

april 

 

  

  5 Vakantieweken Gehandicapten 

Pasen 12 Paascollecte 

 

19 Voortgang diensten Ijsselbolder 

  26 Diaconale Noodhulp 

mei     

  3 Instandhouding synagoge 

  10 Wijkkas 

  17 Jeugd- en jongerenwerk 

Hemelv. 21 Studentenpastoraat 

  24 Stedelijk diaconaat 

Pinksteren 31 Zending  / GZB 

Wij roepen u op om te geven aan de zondagse collectedoelen. Wij wijzen u op de 
kerkgeld-app die u kunt downloaden op uw smartphone, in de app-store voor 
zowel voor iOs als Android. Maar u kunt ook op de vertrouwde wijze een bijdrage 
overmaken op de desbetreffende rekeningnummers van de Adventskerk: 

 Banknummer: NL02 INGB 0004 7764 58 t.n.v. Wijkkas Adventskerk, 
Zwolle 

 Banknummer: NL30 RABO 0113 9026 38 t.n.v. Diaconie Adventskerk, 
Zwolle 

Alvast bedankt voor uw medewerking,  
de kerkrentmeesters van de Adventskerk.  

mailto:wvk@adventskerk.nl


3 

 

KRUIMELS VOOR DE ZIEL   Ds. Hans Tissink 

Coronapsalm 

Het coronavirus doodt niet alleen mensen, maar tast ook nog eens de harten en 
hoofden van velen aan. Iedereen is er op zijn of haar eigen wijze mee bezig. De 
impact is groot op allerlei fronten. Gezin, school, werk, kerk, vereniging, etc. 
Allemaal lijden we onder Covid-19, direct of indirect. We zijn van de leg en voelen 
ons diep ontregeld. 

Ik vind het als predikant lastig om ‘op anderhalvemeter afstand’ mijn werk te 
doen. Onlinediensten, beeldbelvergaderen, telefonisch pastoraat, uitvaarten in 
kleine kring, ik doe het met vallen en opstaan. Dagelijks mis ik het normale 
contact, van aangezicht tot aangezicht, onder vier ogen, de nonverbale dingen, de 
gedeelde stiltes, etc. 

Vanuit die ontregeling zoek ik mijn toevlucht in mijn cel, mijn studeerkamer. Daar 
probeer ik elke dag een geloofswoord of tekst tot me te nemen. Niet zomaar vlug, 
maar woord voor woord. Lezen volgens de vuistregels van de lectio divina 
(inclusief meditatie en gebed). Soms kan bijvoorbeeld een psalm zomaar 
binnenkomen. Het lijkt wel alsof deze crisis mij ineens een nieuwe leessleutel 
geeft. Nico ter Linden leerde me ooit dat je de vijanden in de psalmen heel 
concreet mag invullen met ziekte, crisis of dood. En daarom herlas ik onlangs 
psalm 13. Het leverde deze variant op. Een coronapsalm. 

 

Een lied van Hans, met een knipoog naar David, 

voor ieder die maar durft te zingen in donkere tijden. 

 

Schepper, bent U mij soms vergeten? 

Hoe lang blijft U verstoppertje spelen? 

Hoe lang blijft deze wereld vol zorgen? 

Hoe lang moet ik piekeren en wakker liggen? 

Hoe lang blijven corona en Covid-19 sterker dan uw kinderen? 

 

Mijn God, zie mij toch…zeg eens wat… iets waarmee ik verder kan… 

Laat het weer licht worden in deze donkere tijden, 
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laat ons niet sterven in eenzaamheid en pijn. 

Zal corona winnen?  

Maar niet heus. 

 

God, ik vertrouw op uw liefde. 

Uw liefde heeft toch het eerste en het laatste woord. 

Ik zal zingen voor u, en ik zing niet alleen, maar samen met mijn 

broeders en zusters, in Zwolle, in Nederland en wereldwijd, 

want U bent goed! U bent beter! U bent de beste! 

Amen 
 

Pastoraat Predikanten 

Omzien naar elkaar op anderhalve meter  
In deze door de corona-maatregelen bepaalde tijd kunnen we niet ‘gewoon’ en 
spontaan bij elkaar op bezoek. Mensen die tot een van de risicogroepen behoren 
doen er verstandig aan niet bij anderen op visite te gaan of zelf bezoek te 
ontvangen. Gelukkig zijn er heel wat andere manieren om aandacht te geven aan 
anderen en om te zien naar elkaar. De ouderlingen, pastorale medewerkers, 
diakenen, predikanten, contactpersonen, sectiecoördinatoren en vele andere 
gemeenteleden worden steeds vindingrijker.  Er wordt heel wat getelefoneerd, er 
worden vele kaarten gestuurd, bloemen bezorgd, wandelingen gemaakt, bankjes 
opgezocht, gesprekken in de tuin of op de stoep gevoerd, steeds rekening 
houdend met die anderhalve meter. Er wordt afstand gehouden, zonder 
afstandelijk te worden. Helaas wordt niet iedereen bereikt en zijn de deuren van 
bijv. De Kievitsbloem en Zandhove voorlopig nog dicht zodat je niet met bewoners 
naar buiten kan of met hen even in het restaurant kunt gaan zitten.  

Mocht u zelf behoefte hebben aan een pastoraal gesprek of gewoon een 
luisterend oor, of weet u iemand die met een probleem zit of vergeten dreigt te 
worden, neem dan contact op met een van de predikanten. U kunt ook mailen of 
bellen met Anne Feima, anne.feima@kpnplanet.nl, tel. (06)46676396. Hij denkt 
dan samen met u na over wie of wat behulpzaam kan zijn.   

 

mailto:anne.feima@kpnplanet.nl
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Bedankje Janneke van Dulmen 

Beste mensen,  

Op 4 maart heb ik in het UMCG een nieuwe hartklep gekregen. Het was een zware 
operatie, die gelukkig goed geslaagd is. Nu kan ik gaan revalideren. In deze tijd van 
Corona is dat niet eenvoudig, omdat veel activiteiten nu noodgedwongen stil 
liggen. Maar ik ga langzamerhand de goede kant op en we houden goede moed. 
Ik was erg blij met alle steun vanuit de Adventskerk, de gebeden, de bemoedi-
gingen, de bloemen en alle kaarten met goede wensen. Het helpt je eraan 
herinneren dat je er ook in moeilijke tijden niet alleen voor staat.    
Janneke van Dulmen Krumpelman. 
 

Rondom het vieren Predikanten 

Op zondag 3 mei hebben we een bijzondere gezamenlijke viering vanuit de 
Hoofdhof in Berkum. Die viering zal in het teken zal staan van 75 jaar vrijheid. Ds. 
Nelleke Eygenraam en ds. Marijn Rohaan zullen daarin samen voorgaan. Organist 
is Rudi Altelaar. In de Hoofdhof is het mogelijk om de dienst live uit te zenden 
zonder filmopnames vooraf en montage nadien. De kerkenraad van de Hoofdhof 
heeft de wijkgemeenten Adventskerk en Oosterkerk uitgenodigd bij deze 
bijzondere gelegenheid als buurkerken de krachten te bundelen en een 
gezamenlijke viering te houden.  

Hemelvaartsdag 21 mei in de Dominicanenkerk is er een oecumenische viering 
met pastor Hans Schoorlemmer en ds. Hans Tissink (zie de website van 
kloosterzwolle.nl). Op Zondag 31 mei in de Hoofdhof is er een gezamenlijke 
Pinksterdienst met ds. Marijn Rohaan en ds. Hans Tissink. 

Bloemengroet Diaconie / Wim de Groot 

Omdat er in deze tijd van Corona geen kerkdiensten plaatvinden en er dus geen 
bloemen uit de kerk bezorgd worden bij gemeenteleden, laten we op dit moment 
periodiek enkele bossen bloemen bij gemeenteleden thuis bezorgen. Zo zijn er in 
de dagen voor het Paasfeest boeketten met een hartelijke groet van de gemeente 
bezorgd bij: De heer en mevrouw Gelderman, Luzacware 7; Mevrouw M. Jansen, 
Landsheerlaan 13;  Echtpaar G. Otterman, Troelstralaan 10 en 
Mevrouw A. van der Linden, Cort van der Lindenstraat 7. 
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Coördinatie van de bloemengroet ligt bij Wim de Groot (06-526 83 252). Niet alle 
zieke gemeenteleden zijn bekend. Mocht u suggesties hebben voor gemeente-
leden die in deze bijzondere periode voor een bloemengroet in aanmerking 
zouden komen dan mag u naam en adres bij Wim kenbaar maken. 
wimdegroot.zz@gmail.com  
 

INFORMARE 2020 - 2021 Kerkenraad 

Binnenkort zal er weer een nieuwe Informare verschijnen inclusief het programma 
Vorming en Toerusting. Indien u een exemplaar wilt ontvangen dan kunt zich  
aanmelden via de website: menublak >> nieuws >> aanmelden nieuwsbrief. De 
Informare wordt namelijk niet meer automatisch op alle adressen bezorgd. Wilt u 
een gedrukt exemplaar ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan uw 
contactpersoon of een exemplaar meenemen van achter in de Adventskerk. Daar 
liggen een aantal gedrukte exemplaren klaar voor de mensen die liever een 
gedrukte uitgave wensen.  
 

Digitaal nieuws ontvangen Webbeheerders 

Als gemeenschap van de Adventskerk is het belangrijk dat we van elkaar weten, 
hoe het met eenieder gaat. Het delen van lief en leed is immers echte 
gemeenschapszin. We doen dit door gezamenlijk de eredienst te beleven, 
gezamenlijk koffie te drinken en klaar te staan voor elkaar in goede en minder 
goede tijden. Maar we doen dit ook door middel van de zondagsgroet die iedere 
zondag in de kerk wordt uitgereikt. We vinden het echter belangrijk dat ook de 
gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, de zondagsgroet niet konden 
ontvangen in de kerk deze wel kunnen lezen. Dat is reden dat de Adventskerk 
ervoor kiest dat gemeenteleden zich aan kunnen melden voor het ontvangen van 
digitale berichten. Het kan dan gaan om het ontvangen van de zondagsgroet maar 
ook om bijvoorbeeld de Informare en het programma Vorming en Toerusting 
(V&T) aan het begin van het kerkelijk jaar of andere relevante informatie. Los 
daarvan blijven de nieuwsberichten op de website natuurlijk ook voor u een 
belangrijke bron van nieuws in de Adventskerk. Daar verandert niets aan.  

Wilt u de digitale berichten van de Adventskerk ontvangen dan kunt u zich 
hiervoor inschrijven. Klik hiervoor op: Aanmelden in het nieuwsbericht of via de 
aanmeldknop in de Menubalk onder “Nieuws”. Heeft u nog vragen? mail naar:   
webbeheerder@adventskerk.nl 
 

mailto:wimdegroot.zz@gmail.com
https://laposta.nl/f/ssyl5crfx3c6
mailto:webbeheerder@adventskerk.nl
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Zondagsgroet Kerkenraad 

Mocht u een zondagsgroet willen ontvangen en u heeft zelf geen computer vraag 
dan iemand in uw omgeving om deze voor u uit te printen en door de deur te 
doen of bel met Anna Oldenkamp, 038- 466 1645.  

Bevestiging ambtsdragers Kerkenraad 

In de hoop en verwachting dat in september 2020 er weer diensten zijn in de 
Adventskerk, maakt de kerkenraad bekend dat op zondag 20 september 
ouderlingen bevestigd en ontheven zullen worden van hun taak.  Nader bericht 
hierover volgt. 

GEBEDSGROEP Cora Tienstra 

Normaal gesproken komt de gebedsgroep altijd de eerste woensdag van de 
maand bij elkaar in SIO. Zoals het er nu naar uitziet is SIO echter ook op 6 mei nog 
gesloten, als gevolg van de coronamaatregelen. Wel willen we als gebedsgroep 
van de Adventskerk blijven bidden. In deze stressvolle tijd is het belangrijk om de 
Here God om hulp en bijstand vragen, voor onze kerkgemeenschap, maar ook 
voor de regeringen wereldwijd. We beseffen nu des te meer dat de wereld het 
zonder Gods wijsheid niet redt. Gelet op de beperkingen die gelden gaan we met 
een groepje van vier mensen op woensdag 6 mei vanaf 18:45 uur via een 
internetverbinding voorbede doen. We stellen het op prijs als u ons laat weten 
waarvoor u graag gebed wilt. U kunt ons uw gebedsintenties toesturen via het 
mailadres gebedsgroep@adventskerk.nl 

Straatmeisjes in Ghana ZWO / Joke Gosker 

ZWO nieuws over Straatmeisjes in Ghana; Het corona virus heeft inmiddels Ghana 
ook bereikt. Alle werkzaamheden van Life-Line zijn daardoor stopgezet.  Onze 
straatmeisjes kunnen op dit moment dus geen scholing krijgen. Ze verkeren in 
zwaar weer. Daarom willen wij hen in onze gebeden opdragen aan de  Eeuwige! 
Maar we willen dit project ook financieel blijven ondersteunen, zodat Life-line in 
staat zal zijn voor deze straatmeisje in Accra te blijven zorgen.  Sinds 23 februari, 
toen we met dit project van start gingen, is er al ongeveer €1000,- opgebracht. 
Dank daarvoor. Houd vol!  Blijf geven op: Diaconie Adventskerk   NL30 RABO 0113 
9026 38 ovv Straatmeisjes Ghana.  Kijk voor meer informatie op 
https://www.kerkinactie.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-straatmeisjes  

 

mailto:gebedsgroep@adventskerk.nl
https://www.kerkinactie.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-straatmeisjes
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Geef de pen door Lien Kok 

Ieder mens heeft op zijn levenspad wel eens tegenslagen. Zo vind ik lied 416 zo 
mooi: Ga met God en Hij zal met je zijn. Ik heb het twee keer gezongen op een 
sterfbed voor een dierbare. Daar krijg je zoveel kracht en troost voor terug. Ook 
voor het tweede couplet ‘bij gevaar in bange tijden’, juist nu in deze corona crisis! 
Wij wensen u allen heel veel sterkte toe in deze tijd. Ik geef de pen door aan 
Pauline Lamaine. 
 

Verzen voor in huis Raad Eredienst / Johan Tent 

In kerknieuws van maart kondigden we deze nieuwe rubriek aan. Was u ook zo 
teleurgesteld dat er in de vorige kerknieuws niets stond? Excuus van mij, door alle 
gedoe van de laatste tijd had ik niet op tijd een bijdrage ingestuurd.  
In deze nieuwe rubriek over de verzen in het liedboek begin ik met een tip. Achter 
in het liedboek zitten registers:  gesorteerd op de startzinnen van alle liederen en 
verzen op alfabet, liederen gekoppeld aan een bijbel tekst en als laatste op 
liturgisch gebruik. In deze registers wordt verwezen naar de verzen en gedichten 
met de letter P gevolgd door paginanummer. Kijkt u maar eens.  
 
Het onderstaande morgengebed vindt u: 
- in register startzinnen:  ‘Goed is de hand die…..’ verwijzing naar p. 523 [p 1571] 
- in register liturgisch gebruik onder getijden van de dag: morgen [p 1605] 
In dit laatste register kunt u verzen en gedichten vinden over uiteenlopende 
onderwerpen. Handig!   
 
Ik sluit af met het ochtendgebed. 
   
  Goed is de hand 
  die mij leidt 
  uit het donker van de nacht 
  naar het licht van de dag. 
  Goed zijt Gij, God, 
  onzegbaar goed. 
  Zegen deze dag 
  en al mijn dagen 
  dat ik onderweg ben naar U. 
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Coronatijd doet Zwolse voorgangers bloggen Predikanten 

In deze Coronatijd zijn de kerken in Zwolle gesloten. Ze maken gebruik van digitale 
kanalen om mensen te bereiken die normaal graag in de kerk komen. Zo ook de 
predikanten en kerkelijk werker van de Adventskerk en de Oosterkerk. Elke week 
van maandag tot en met vrijdag schrijven ze om beurten een blog. Deze blogs 
schrijven de voorgangers ter bemoediging, inspiratie, en voor saamhorigheid. De 
weblog is te vinden op www.adventskerk.nl met als titel: ‘Kerk in tijden van 
corona'.  U leest  in dit nummer van Kerknieuws een blog van ds. Nelleke 
Eygenraam en van ds. Iemke Epema.  

 

Eén zwaluw… 

Toen ik in de namiddag van Pasen over de dijk liep zag ik de eerste boerenzwaluw 
van dit jaar. Ja, ik weet heus wel dat één zwaluw nog geen zomer maakt, maar 
mijn hart sprong op van vreugde bij het zien van dit teken van hoop. Op Pasen! 

Pasen was dit jaar voor iedereen anders. Ook in de kerk. Op de paar mensen na 
die nodig waren om een online viering op te nemen en uit te zenden, waren de 
kerken leeg. Juist op Pasen, het hoogtepunt van het kerkelijk jaar, is dat vreemd. 
In plaats van naar de kerk te komen, elkaar het licht door te geven, samen de 
lofzang te zingen en gezellig na te praten zaten we thuis te kijken naar vieringen 
op TV of op internet.  

Voor sommigen was het fijn om vertrouwde voorgangers te zien in de eigen kerk. 
Anderen vonden het leuk eens op deze wijze een kijkje in een andere kerk te 
nemen. Weer anderen zongen van harte mee om die paar stemmen op het 
scherm te ondersteunen.   

Er waren er ook die zich veel meer van deze internetvieringen hadden voorgesteld 
en teleurgesteld weg zapten. Ze hadden als het ware één zwaluw zien vliegen en 
vervolgens de conclusie getrokken dat het nog lang geen zomer is. 

Ik schrijf deze blog op de Zwolse bevrijdingsdag. Vijfenzeventig jaar geleden, op 14 
april 1945, kwam de bevrijding bijna als een verrassing. Met de Canadese 
verkenner Léo Major als die ene zwaluw. Een dappere doorzetter die via de 
Sassenpoort de binnenstad binnenkwam om te kijken of er al veilig vertoefd kon 
worden. Hij bleef er nog niet maar ging eerst zijn regiment ophalen, de andere 
zwaluwen, om samen Zwolle te bevrijden. In hun kielzog kwam de zomer. 

http://www.adventskerk.nl/
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Eén zwaluw op Pasen in coronatijd. Die ene zwaluw maakt niet de zomer. Dat kan 
een zwaluw niet. Hij is een verkenner, die onderzoekt of er voldoende voedsel is 
en of er veilig genesteld kan worden. Eén zwaluw die de belofte van zomer met 
zich meedraagt. Teken van hoop! 

Nelleke Eygenraam – 15 april 

 

Leven in Vrijheid 

 
Net als andere jaren leefde ik toe naar Pasen. Pasen, het einde van de 40-
dagentijd, een veelbelovend nieuw begin. Het uit het Frans komende woord 
quarantaine betekent veertigtal. Het verwijst naar de 40 dagen stilte en 
afzondering die voorafgaan aan Pasen. Maar dit jaar lijkt het wel alsof we na 
Pasen nog steeds in de 40-dagentijd zitten. Het sociale vasten dat van ons 
gevraagd wordt is nog niet voorbij. We zitten vast in onze huizen. Hoe lang nog? 
Niet weten hoe lang het nog duurt, dat schijnt het moeilijkste te zijn voor ons. De 
onzekerheid, het moeten afwachten. Wij mensen willen zo graag greep hebben op 
de dingen. Als dat ontbreekt voelen we ons machteloos en ligt somberheid snel op 
de loer. 
 
Op mijn verjaardag had ik een bijzonder boek gekregen: De keuze – leven in 
vrijheid. De schrijfster Edith Eva Eger, een joodse vrouw, geboren in Hongarije, en 
tegenwoordig levend in Amerika. Ze is nu 92 jaar. Toen ze 16 jaar oud was werd ze 
samen met haar ouders en oudere zus naar Auschwitz gedeporteerd. Ze werd 
gedwongen te dansen voor Mengele. Samen met haar zus overleefde ze het 
kamp. Ik zag er tegenop haar verhaal te gaan lezen, om geconfronteerd te worden 
met zo’n gruwelijke geschiedenis. In de Stille Week begon ik eraan.  
 
Op Tweede Paasdag had ik het boek uit. Ik googelde op de naam van de schrijfster 
en kwam uit bij een Tedtalk, een lezing die ze gegeven had aan een groep jonge 
mensen. Ik ging zitten luisteren naar deze broze en tegelijk zeer levendige vrouw. 
Wat ze zei kwam recht bij mij binnen. Het was een Paaspreek. 
 
Edith Eger is haar leven lang bezig geweest met de verschrikkelijke dingen die haar 
zijn overkomen. Ze moest verder moest leven met wat haar was ontnomen en 
worstelde met een diep gevoel van machteloosheid. Maar waar ze in haar boek 
vooral van getuigt is vreemd genoeg juist een sterk geloof in vrijheid. In de trein 
op weg naar het kamp zei haar moeder, die geen idee had wat hen daar te 
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wachten stond: ‘Ze kunnen je alles afpakken, behalve je gedachten.’ Die woorden 
van haar moeder zijn haar altijd bijgebleven. Ze houdt ze vandaag voor aan de 
jonge mensen voor wie ze haar lezing houdt en zegt: ‘Daarom is het zo belangrijk 
dat het de goede gedachten zijn die je toelaat!’ Ze vertelt hen over de kracht van 
de hoop die haar in leven hield. Eerst de hoop op bevrijding uit de hel van 
Auschwitz. Toen de hoop op de genezing van haar diepe worsteling met haar 
verleden.  
 
Het was de hoop die haar op de weg zette van gevangenschap naar vrijheid, van 
trauma naar heling, van duisternis naar licht. In deze tijd, waar zo veel 
machteloosheid wordt gevoeld, een diep bemoedigend Paasverhaal. 
 
Iemke Epema – 16 april 

 
Vrijheid 
de oude man 
verstopte joden op zijn zolder, 
drukte illegale kranten 
en hielp Engelse piloten. 
hij loog voor het leven. 
hij loog voor de vrijheid. 

de vrouw 
in de kelder 
liet wanneer de vliegtuigen overvlogen 
bange mannen, vrouwen en kinderen 
schuilen voor de bommen. 
zij stond voor het leven. 
zij stond voor de vrijheid. 

de jongen 
net achttien 
opgeroepen 
om te vechten aan het front 
nam afscheid van zijn moeder 
en zou haar nooit meer zien. 
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hij vocht voor zijn leven. 
hij vocht voor de vrijheid. 

deze helden. 
gewone mensen zoals jij en ik. 
kozen ervoor te vechten 
voor de vrijheid. 

als een van deze helden 
hier niet voor had gekozen. 
was mijn opa dan geboren? 
had ik dan geleefd? 

Eva Pronk, 15 jaar.  
Winnaar - Dichter bij 4 mei - 2020. 
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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 juni 2020 
Kopij inleveren voor vrijdag 22 mei 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

