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Kerknieuws 
Informatieblad van de Adventskerk 

Talmaplein 2, 8014 AR Zwolle 

 April 2020     nr. 112 

 

Kerkdiensten Adventskerk 
in verband met Corona voorlopig geen vieringen 
voor actuele informatie zie: www.Adventskerk.nl 

De Grote of Sint-Michaëlskerk 
( in verband met Corona voorlopig geen vieringen) 

IJsselbolder 

 voorlopig geen vieringen 

  

Kievitsbloem 

 voorlopig geen vieringen 

Kerkdiensten in tijden van Corona  

Gezien de maatregelen vanuit de overheid kunnen we helaas voorlopig geen 
vieringen houden. Dit geldt ook voor alle V&T activiteiten en andere 
bijeenkomsten die vanuit de kerk georganiseerd worden.  Actuele informatie 
wordt gegeven via de website: www.adventskerk.nl. Voor eventuele vragen kunt u 
terecht bij Peter Izeboud via scriba@adventskerk.nl – 038-4652967 of Anneke van 
der Meulen: an.vandermeulen@planet.nl – 06-53720539. 

De PKN zal de komende zondagen diensten uitzenden via de televisie op NPO2 om 
09.20 uur. Deze uitzendingen worden verzorgd door de EO. Ook wordt om 10.00 
uur een oecumenische  dienst uitgezonden via TV Oost.  

Collectes kunnen overgemaakt worden via de kerkgeld app (smartphone) of 
kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer van de Diaconie NL30 RABO 
0113902638 ovv het collectedoel. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij:  
wvk@adventskerk.nl.  

http://www.adventskerk.nl/
http://www.adventskerk.nl/
mailto:scriba@adventskerk.nl
mailto:an.vandermeulen@planet.nl
mailto:wvk@adventskerk.nl
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Wat gebeurt er in Zwolle? 

 
o Voor mensen die thuis (moeten) zitten en kunnen breien het volgende. 

Travers Welzijn roept mensen die (extra) vrije tijd hebben op om alvast wat 

moois te breien. Het kan gaan om een warme sjaal, muts of wanten. Deze 

breistukjes worden eind dit jaar meegegeven in de kerstpakketten van 

KerstZwolle. Voor eventuele wol of meer informatie, is te verkrijgen bij 

Jolanda Kok van Travers: j.kok@travers.nl of 06 - 2907 6560. 

o Op Facebook kan op diverse manieren hulp worden gevraagd of aangeboden. 

Zie hiervoor de site @coronahulpzwolle. 

o Op vrijdag 20 maart hebben een drietal organisaties t.w. Noodfonds Zwolle 

e.o., Stichting Voor Elkaar Zwolle en de Commissie Gezamenlijke Kerken 

(kerkelijk noodfonds) overleg gehad over hoe (financiële) hulp zo snel en 

effectief mogelijk kan worden ingezet. Onder de werktitel ‘Coalitie Noodhulp 

Zwolle’ zal dit de komende dagen worden uitgewerkt.  

o De Stichting Noodfonds Zwolle heeft in overleg met de gemeente besloten 

om ook aanvragen voor laptop e.d. in behandeling te nemen. Aanvragen bij 

voorkeur via het Sociaal Wijkteam of anders via de bestaande begeleiding of 

hulpverleningsinstanties. Het Noodfonds doet dit, omdat er mogelijk gezinnen 

zijn die geen deugdelijke apparatuur hebben of met meerdere kinderen om 

beurten op de computer moeten werken. Voor een langere tijd is dit niet 

werkbaar. Aanvragen dienen te worden gedaan door zorgprofessionals via 

www.noodfondszwolle.nl of via het mailadres: noodfonds@zwolle.nl. 

o De gemeente Zwolle is druk bezig om te kijken of de scholierenregeling voor 

2020 makkelijker en sneller kan worden uitbetaald. Kinderen in het 

voortgezet onderwijs of in het tweede en derde jaar van het MBO kunnen 

hiervoor in aanmerking komen. Hiervoor kan contact worden opgenomen 

met de gemeente Zwolle.  

 

o Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen 

voor mensen in thuisisolatie of die in quarantaine zitten: 070  - 4455 888. Zij 

zijn beschikbaar voor een luisterend oor, advies of extra hulp. 

 

 

 

mailto:j.kok@travers.nl
http://www.noodfondszwolle.nl/
mailto:noodfonds@zwolle.nl
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Kruimels voor de ziel  Ds. Hans Tissink 

 

Het c-woord 
Deze dagen en weken staan geheel en al in het teken van het c-woord: corona. 
Het is allemaal ongekend en onwerkelijk voor jong en oud. Een virus dat vanuit 
China de wereld over raast en mensen schrik en angst aanjaagt. Nu zitten we in 
quarantaine. Iedereen is van de leg. Zelf merk ik dat mijn collega’s en ik zo goed 
en zo kwaad als het gaat proberen te dealen met deze viruscrisis. We zijn met een 
dagelijks blog van start gegaan op de beide websites (Oosterkerk-Adventskerk) 
onder de titel ‘Kerk in tijden van corona’. We proberen videogesprekken te 
arrangeren, nu fysieke vergaderingen ons worden ontraden. We begeven ons op 
het pad van telefonisch pastoraat en onlineviering. En met alle beperkingen 
werken we mee aan uitvaartdiensten in besloten kring. 
Ik sta te kijken van alle creativiteit en spontane hulpverlening die nu op gang 
komt.  Het c-woord houdt ons allen in de ban. Het virus werkt ook door in onze 
hoofden en harten. Als je niet oppast, sta je ermee op en ga je ermee naar bed. 
Daarom is het goed om je te blijven oefenen in rust, ontspanning, geduld en 
liefde. Ook liefde voor jezelf is nu volgens mij een gebod dat we serieus moeten 
nemen. We kunnen pas iets betekenen voor een ander, als we onszelf niet 
voorbijlopen. 

In deze onwerkelijke dagen lees ik weer in werken van Desiderius Erasmus. Ook 
Erasmus kende crisistijd in overvloed. Hij was als de dood voor de pest en voor 
slechte hygiëne, zo weten we. Hij kwam tegen wil en dank tegenover Maarten 
Luther te staan, terwijl beide theologen grotendeels dezelfde hervormingen in de 
kerk nastreefden. Ik kom onder de indruk van zijn wijsheid, belezenheid, humor en 
diepe spiritualiteit. Het draait in geloof en kerk-zijn volgens Erasmus niet om de 
leer en letter, maar om het leven en barmhartigheid. Hij gebruikt daarvoor de 
term ‘filosofie van Christus’. Christus is voor hem de bron en basis van alle dingen. 
Ook een C-woord, maar dan met een hoofdletter C geschreven. En Christus staat 
dan gelijk met het doen van liefde en gerechtigheid. 

Kijk, dit C-woord kan vandaag, hier en nu, een heilzaam medicijn zijn, ook als het 
voor de zoveelste keer over corona gaat. Laten we ons daarin blijven oefenen. 
Welke C zeggen en zingen wij ook alweer? De lage of de hoge? 

Of zoals Henriëtte Roland Holst eens dichtte:  
Dit ene weten wij en aan dit één  
houden wij ons vast in de donkere uren: 
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er is een Woord dat eeuwiglijk zal duren 
en wie ‘t verstaat, die is niet meer alleen. 
 
Moge de liefde van Christus met ons zijn in deze turbulente tijd. 
Ds. Hans Tissink 

Ter bemoediging Ds. Nelleke Eygenraam 

 
Op weg naar Pasen 

Heer, wij zijn op weg  
door water en woestijn. 
Morgen bij het daglicht  
zal het Pasen zijn. 
Maar de nacht is donker  
en wij zijn bang en moe. 
Een vertrapte aarde 
roept naar de hemel toe: 
Kyrie eleison 
Christe eleison, 
Kyrie eleison. 

Dit kyrielied voor de veertigdagentijd hebben we geregeld in de Adventskerk 
gezongen. Het is van de hand van ds. Wim van der Zee (indertijd secretaris van de 
Raad van Kerken in Nederland, in 1995 op 64-jarige leeftijd overleden). Hij schreef 
dit lied in de jaren tachtig vanuit zijn overtuiging dat de kerk de stem dient te 
vertolken van wie niet bij machte zijn zelf hun stem te verheffen. Tijdens zijn 
werkzame leven toonde Van der Zee een grote maatschappelijke betrokkenheid. 
Het werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. Toch hield hij vol om met 
hart en handen en van hoofd tot voeten in praktijk te brengen dat de kerk aan de 
kant hoort te staan van wie machteloos zijn en op te komen voor mensen die het 
gevoel hebben dat ze er niet toe doen of nergens invloed op hebben. Bovendien 
wist hij grote en wereldomspannende visies dichterbij te brengen. Zoals in het 
zogenoemde Conciliair Proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de 
schepping. Zonder grootse visioenen en vergezichten redden we het niet. We 
zouden in een steeds kleiner kringetje om onszelf heen draaien en tenslotte 
vastlopen, als ons geen grootste visioenen en vergezichten waren aangereikt.  
In deze door het coronavirus bepaalde veertigdagentijd besef ik dat eens te meer. 
Dit jaar staat de lezing van het bijbelboek Exodus op het rooster. Hoe passend! 
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Exodus betekent uittocht en slaat op de bevrijding van het volk Israël uit de 
slavernij van Egypte. Vanaf het begin al wordt duidelijk dat die bevrijding niet 
vanzelf gaat. Ik lees erin over volhouden ondanks tegenslagen, doorgaan ondanks 
de onvermurwbare farao, niet bang hoeven zijn maar op het vergezicht gericht 
blijven, op 'het licht aan het eind van de tunnel'. Op weg gaan en God 'erbij' 
weten: nu zoals ooit al en zo ook in de tijd die komt.  

Het is zeer de vraag of we als gemeente bijeen kunnen komen om in de kerk de 
dagen van Pasen te gedenken en vieren met de Maaltijd van de Heer op Witte 
Donderdag, de wake bij het kruis op Goede Vrijdag, de stilte van de 
Zaterdagmorgen, de Intocht van het licht in de Paasnacht en het vieren van de 
Opstanding op Paasmorgen. Uiteraard zal het ondanks alles Pasen worden. De 
adem van het jaar gaat door. Die adem is groter dan ieders eigen adem. Het is 
Gods adem die lucht geeft en ruimte schept. Die bevrijdt van benauwdheid en 
nieuw leven in ons blaast.  

Het coronavirus gedraagt zich als de farao van Egypte. Het lijkt zich te verharden, 
halsstarrig in zijn onvermurwbaarheid en ontoegeeflijk. Maar laten we bidden dat 
het ons niet onverschillig maat, zó dat we ons erbij neerleggen of juist alle 
voorzorgsmaatregel negeren. Of, minstens even erg, geen oog meer hebben voor 
het vergezicht van licht door de duisternis heen, het Licht van Pasen, van leven dat 
nieuw en anders is. Voorgoed veranderd door de crisis heen. Daarop hoop ik, op 
weg naar Pasen, samen met  jou, u en vele anderen wereldwijd, zodat we straks 
opgelucht, op adem gekomen en als met één stem kunnen uitroepen: DE HEER IS 
OPGESTAAN! JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN. HALLELUJA! 

Ds. Nelleke Eygenraam 

 
Bedankt 
“Dag lieve mensen. Op woensdag 19 februari ben ik na ruim 10 weken weer thuis 
gekomen na ziekenhuisopnames en verblijf in het revalidatie centrum De 
Vogellanden. De gezondheid is nog wel erg broos maar ik ga er weer voor. In de 
afgelopen tijd mocht ik heel wat kaarten met wensen voor gezondheid en met 
medeleven ontvangen van bekende en ook onbekende mensen. Daarvoor wil ik 
diegenen mede namens mijn echtgenoot hartelijk danken. Het heeft ons gesterkt 
om deze tijd goed door te komen waarvoor nogmaals oprechte dank. Een warme 
groet van Ciska en Charles van der Spek.  
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RONDOM DE EREDIENSTEN Predikanten 

Al onze bijeenkomsten zijn afgelast tot en met in elk geval zondag 31 mei. 
Mogelijk ook nog langer, maar dat weten we op dit moment niet. Komende 
zondagen zullen er geen kerkdiensten gehouden worden. We hebben er als 
predikanten en kerkelijk werker voor gekozen iedere zondag toch iets vanuit de 
eigen kerk uit te zenden. Geen complete viering, maar een korte meditatie, 
gehouden door één van ons, met beeld en geluid, gevolgd door een muzikale 
meditatie, verzorgd door een van onze vaste muzikanten. Het duurt ongeveer een 
kwartier. Omdat SIO dicht is gebeurt dat vanuit de Oosterkerk. Op zondag is dit via 
de website te volgen. As zondag 22 maart zal ds. Iemke Epema voorgaan, 29 maart 
ds. Hans Tissink en 5 april ds. Nelleke Eygenraam. Voor de kinderen worden er via 
de website verschillende suggesties gedaan voor een eigen manier om met het 
Bijbelverhaal aan de slag te gaan. 

Dagelijkse blog  
In deze turbulente tijd schrijven de vijf beroepskrachten van het cluster 
Adventskerk-Oosterkerk dagelijks een blog. Van maandag tot en met vrijdag 
bloggen zij om beurten. Ter bemoediging, inspiratie, voor saamhorigheid.  
Te lezen op www.adventskerk.nl  
 
Bloemengroet 
Als gemeente zijn we gewend dat op zondagmorgen de bloemen uit de kerk naar 
een zieke gebracht worden. Het bezorgen van de wekelijkse bloemengroet gaat 
door zij het op wat andere wijze. E.e.a. wordt gecoördineerd door Wim de Groot. 
De afgelopen week zijn de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente 
gebracht aan: Janneke van Dulmen-Krumpelman, Lien Blom-van Lohuizen, Henk 
Endeman, Hugo en Ingrid van der Klippe, Otto de Boer. 
 

Diaconale ondersteuning  Diaconie 

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Ook voor 
ons als gemeenteleden van de Adventskerk en onze buren. Daarom roept de 
Diaconale Raad u op om naar elkaar om te kijken en elkaar, waar mogelijk, te 
helpen. U kunt natuurlijk voor vragen en ondersteuning terecht bij de diaken van 
uw wijk of mailen naar: diaconieadventskerkzz@gmail.com of bellen naar 038-
4661645 (Anna Oldenkamp), voorzitter Diaconale Raad Adventskerk. 

Laten we de handen uit de mouwen steken.  
(uiteraard met in achtneming van de maatregelen van het RIVM). 

http://www.adventskerk.nl/
mailto:diaconieadventskerkzz@gmail.com
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o Maak je bekend in de buurt of in de straat. Doe een briefje in de bus bij 
mensen die nu niet meer buiten (kunnen) komen. Bied aan om boodschappen 
te doen of een luisterend oor te zijn. 

o Maak een bellijst van mensen die eenzaam thuis zitten. Dat zij gebeld of 
bezocht worden om zo de eenzaamheid te doorbreken.  

o Stuur een kaartje of breng iets anders zodat mensen weten dat ze niet 
worden vergeten.  

o Ondersteun hen die in de zorg werken, of door te helpen met het bereiden 
van een maaltijd, wat huishoudelijke taken te doen of als oppas voor de 
kinderen. 

o Organiseer nu de kerken dicht zijn een buurtzondag. Ga de wijk in om een 
bloemetje te bezorgen bij alleenstaanden, een tuintje op te knappen enz. 

o Let op mensen die het financieel al moeilijk hebben. Door de lege schappen 
blijven de duurdere artikelen over die juist voor deze mensen niet zijn te 
betalen. Koop zelf niet meer dan nodig is en houd rekening met elkaar. 

o Houd mensen in de gaten die door sluiting van allerlei voorzieningen of 
andere maatregelen een gedeelte of heel hun inkomen dreigen kwijt raken.  

 
Waar kunt u met uw hulpvragen terecht in Zwolle? 

o Zwolle-Doet heeft een website ‘Samen Zwolle’ beschikbaar gesteld voor vraag 
en aanbod van beschikbare hulp: www.samenzwolle.nl. 

o Zwolse ouderen die door de coronacrisis weinig tot geen contact hebben met 
de buitenwereld, kunnen terecht bij de Samen Ouderen Kletslijn. De kletslijn 
is te bereiken op 088 - 201 12 50 van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 
uur. Vrijwillige kletsmajoors zitten voor de ouderen klaar met een luisterend 
oor of juist voor een gezellig praatje. Ook dit is een initiatief van ‘Zwolle-
Doet’.  

o Ook is bereikbaar 24 uur per dag De Luisterlijn 0900-0767. Wanneer je pijn 
hebt of ergens over piekert; op de momenten dat je je alleen voelt of juist blij. 
Zij geven je even dat steuntje in de rug. De hulp is vrijblijvend en anoniem. 

o Het team van Hart voor Zwolle heeft een groep jongeren die zich juist in deze 
dagen wil inzetten voor mensen die hun huis niet uitkomen. Zij willen graag in 
contact komen met mensen die hulp nodig hebben, denk aan boodschappen 
doen, koffie schenken of andere praktische hulp. Voor meer informatie: 

info@stichtinghartvoorzwolle.nl. 
 
 

 

http://www.samenzwolle.nl/
mailto:info@stichtinghartvoorzwolle.nl
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Actie voor de voedselbank Zwolle Diaconie  

Binnen het Diaconaal Platform is het een idee om de Voedselbank te 
ondersteunen met een voedselactie. De horeca Zwolle heeft het afgelopen 
weekend z’n voorraad geschonken aan de Voedselbank Zwolle. Dit is voor de 
korte termijn belangrijk. Voor de langere termijn is er structureel meer nodig. Op 
dit moment merkt de Voedselbank Zwolle dat de aanvoer in natura stagneert 
doordat kerken, scholen en andere organisaties gesloten of niet actief zijn. In 
principe koopt de Voedselbank zelf geen voedsel, omdat men wil voorkomen dat 
goed voedsel wordt weggegooid. In de huidige situatie is men het meest geholpen 
met giften en andere donaties. De Voedselbank kan bij de supermarkten tegen 
inkoopprijs kopen waardoor het geven van donaties nu extra belangrijk en 
aantrekkelijk is. Bovendien is het goedkoper, effectiever en veiliger dan een 
voedselactie doordat er geen menselijk contact is.  Men volgt hierbij nauwgezet 
de voorschriften van RIVM en de Voedselbanken Nederland. 

Het Diaconaal Platform wil de Diaconieën en de leden van de kerken oproepen om 
(extra) te geven aan de Voedselbank Zwolle, zodat de voedselvoorziening van alle 
Zwollenaren gegarandeerd is. Het IBAN-rekeningnummer is: NL 56 INGB 0001 
4861 19, t.n.v. Voedselbank Zwolle e.o. o.v.v. Aankoop voedsel. 

Kerkdiensten zomerperiode 2020 Kerkenraad 

In de zomerperiode worden er vier gezamenlijke diensten gehouden. Op 12 juli en 
26 juli is de dienst in de Oosterkerk (10.00 uur) en op 19 juli en 2 augustus in de 
Adventskerk (9.30 uur). Het vervoer wordt geregeld, ook voor gemeenteleden die 
niet altijd gebruik maken van de autodienst.  De Diaconie informeert u te zijner 
tijd over de manier waarop u zich hiervoor kunt aanmelden. 
 
 

Ontmoeting na de dienst Diaconie 

Koffie drinken na de dienst -Drinkbekers 

We kijken er naar uit om binnen korte tijd elkaar weer te ontmoeten na de dienst 
in zaal 2! Er wordt dan in zaal 2 altijd koffie, thee of ranja aangeboden. Deze wordt 
aangeboden in plastic kopjes/bekers. De Adventskerk is een “Groene Kerk” en in 
het kader van de duurzaamheid doen wij het voorstel om, zo mogelijk, een eigen 
beker mee te nemen om uit te drinken. Er zijn al gemeenteleden die hun eigen 
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beker al meenemen. “Een goed voorbeeld doet goed volgen”, zegt een bekend 
spreekwoord. Let wel: Neem uw eigen beker wel weer mee naar huis! 
 

Blue Footprint: Malawi 2021 Irene Groenink, Kirsten Koolaard.  

Het is alweer enige tijd geleden dat wij - ondersteund door de Adventskerk - in 
actie kwamen voor Kenia (2017) en daarvoor Ethiopië (2015). ‘Jambo Kenia’ en 
‘Project Injera’ noemden we ons toen. We organiseerden onder andere een 
stamppotavond en autowas actie om zoveel mogelijk geld voor onze projecten op 
te halen, en niet te vergeten: iedere zondag verkochten we na de kerkdienst 
zelfgemaakte koek en cake. Met heel veel enthousiasme kunnen we nu 
mededelen dat we met een nieuw project zijn gestart. In de zomer van 2021 
vertrekken we voor drie weken naar Malawi om daar te bouwen aan een soort 
consultatiebureau, peuterspeelzaal en kleuterklas ineen. We doen dit samen met 
de Zwolse en christelijke NGO Stichting Red Een Kind. Waar we eerder voor ieder 
project een nieuwe naam verzonnen, hebben we nu besloten om één naam te 
kiezen van waaruit we hopelijk nog heel veel ontwikkelingsreizen gaan maken. 
‘Blue Footprint’ is het geworden - het achter willen laten van een voetafdruk, met 
een kleine knipoog naar de Zwolse Blauwvinger.  Ook voor dit project organiseren 
we verschillende acties. Onze eerste actie: het verkopen van paaseitjes en 
paasbroden. Meer weten of direct bestellen? Kijk op onze website: 
www.bluefootprint.nl. Interesse om mee te gaan naar Malawi? Er is nog een 
aantal plekken beschikbaar! Neem contact op met info@bluefootprint.nl. 

 

Geef de pen door Hennie de Lange 

Lied 978; wat een schitterend natuurlied! Een belijdenis van de dichter die hier de 
schepping bejubelt, steile bergen, koele meren. Een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker waar zich het zaad verloren gaf. Het open graf 
waaruit Jezus verrees, Pasen! Vervolgens bezingt het weer een prachtig stukje 
natuur. Als je dit lied zingt word je stil van binnen en zie je die hele betoverende 
schepping voor je, voel je de almacht van God. Dan volgt als vanzelf het laatste 
vers. Een gebed en een stukje belijdenis. Wanneer je dit lied zingt mag je weten 
dat je ingelijfd bent in een groter geheel, groter dan jezelf bent.  

Dit lied samen zingen is een feest! Ik geef de pen door aan Lien Kok. 
 
 
 

http://www.bluefootprint.nl/
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Zomerpakkettenactie Present 

De zomerpakkettenactie is weer van start! Doe mee en meld u aan vóór 10 mei. 

In de afgelopen jaren heeft u er vast al van gehoord: de zomerpakkettenactie van 
Present. Wat is de zomerpakketten actie ook al weer? Een pakket samenstellen 
voor een gezin voor wie de zomer niet zo’n leuke periode is. Omdat ze het niet 
breed hebben of omdat er andere problemen spelen. Meld jezelf of je groep voor 
10 mei aan via de website van Present. Daarna gaat Present jullie koppelen aan 
een gezin. Gezinnen worden opgegeven door hulpverleners en het contact met 
het gezin loopt ook via de hulpverlener. De inhoud van een pakket? Denk dan aan 
bonnen voor ijsjes, de bioscoop, zomerspeelgoed, leuke tijdschriften etc. In 2019 
werd er ook steeds vaker een ‘belevenis’ in de pakketten gedaan: een aanbod van 
de samenstellers om samen met het ontvangende gezin naar de speeltuin te gaan, 
of samen buitenspelletjes doen, of picknicken etc. Per pakket wordt gekeken naar 
wat wenselijk/mogelijk is voor de samenstellers en ontvangers: alles gaat in goede 
afstemming tussen de samenstellers en de hulpverlener zodat het ook echt een 
pakket op maat wordt. Brengen kan tot ongeveer 9 juli. Budget is meestal rond de 
50 euro, maar jullie budget is leidend. Vorig jaar konden maar liefst 150 pakketten 
worden uitgedeeld! Aanmelden kan via de website van Present Zwolle:  
www.presentzwolle.nl/zomerpakkettenactie .  Daar is nog meer informatie te 
vinden. Van harte aanbevolen door de diaconie! 
 

Werkgroep ZWO Diaconie / Joke Gosker 

Op de website van Kerkinactie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/nieuwe-
kansen-voor-straatmeisjes kunt u van alles lezen over hoe het de meisjes in het 
opvangcentrum van Accra vergaat. Deze keer gaat het over Stephany.  Stephany’s 
vader is jong overleden en haar moeder kon niet voor haar zorgen, dus vertrok ze 
naar Accra, waar een medewerker van Life-line haar tegenkwam en haar aanbood 
om naar het opvangcentrum te komen. Stephany heeft inmiddels haar kappers-
opleiding van 10 maanden afgerond en werkt nu als stagiaire in een kapperszaak.  
Haar droom is om een eigen kapperszaak te beginnen. Er staat een mooie foto van 
Stephany op de site: https://www.kerkinactie.nl/actueel/2020/02/stephany-
leerde-meer-dan-het-kappersvak      

 

Impressie kerkenraad Anneke van der Meulen 

De laatste kerkenraadvergadering van 16 maart is wegens Corona maatregelen 
niet door gegaan. Er worden voorlopig niet fysiek vergaderd. In de hoop en 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-straatmeisjes
https://www.kerkinactie.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-straatmeisjes
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2020/02/stephany-leerde-meer-dan-het-kappersvak
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2020/02/stephany-leerde-meer-dan-het-kappersvak
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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. 
 

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 voor 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”.  

Privacybescherming 
Voor deze digitale berichten maken we gebruik van de diensten van Laposta, een 
Nederlandse aanbieder die zich moet houden aan de Nederlandse en Europese 
privacywetgeving. Door gebruik te maken van de diensten van Laposta wordt de 
privacybescherming geborgd. Nieuwsberichten die geen privacygevoelige 
informatie bevatten, blijven wij gewoon plaatsen op onze website. 
 
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. Heeft u nog vragen? mail naar:   
webbeheerder@adventskerk.nl 

Wat kunnen we concreet doen als Christenen? Diaconaal Platform 

Een belangrijke basishouding is om kalm te blijven. Christenen hoeven niet in 
paniek te raken. Zij leven immens voor Christus die ons in staat stelt nuchter te 

https://laposta.nl/f/ssyl5crfx3c6
mailto:webbeheerder@adventskerk.nl
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blijven en goed te doen voor anderen (zie 2 Timotheüs 1:7). Elke keer als we in de 
verleiding komen om toe te geven aan angst, kunnen we een bewuste keuze 
maken om toch in vertrouwen te reageren. Gebed is daarbij belangrijk. We 
kunnen dan onze gerustheid overgeven aan God.  

Wat kun je doen met gevouwen handen? 
o Bid voor mensen die ziek zijn en/of in quarantaine leven. Dat ze het mogen 

volhouden en worden genezen. 
o Voor mensen die soms in totale eenzaamheid door het virus stervende zijn en 

voor hun dierbaren, ook als zij niet bij het sterven kunnen zijn.  
o Voor artsen en verplegend personeel dat juist nu veel van hen wordt 

gevraagd. Bid om kracht en wijsheid om de juiste beslissingen te nemen. 
o Voor de overheid en andere leiders van ons volk en de volken om ons heen. 

Dat hun beslissingen daadwerkelijk dienstbaar zullen zijn aan de samenleving. 
o Bid tegen de verspreiding van het virus in achtergebleven gebieden, in 

krottenwijken en in kampen als op de Griekse eilanden.  
o Bid voor mensen die door sluiting van noodvoorzieningen op straat moeten 

leven en geen dak boven hun hoofd hebben en daarom nog meer kwetsbaar 
zijn. 

o Bid voor hen die door de genomen beslissingen van de overheid hun 
inkomsten mislopen en voor wie de financiële toekomst onzeker is. 

o De Rooms Katholieke Kerk en verschillende Protestantse Kerken roepen op 
om op woensdagen om 12.00 uur gezamenlijk het ‘Onze Vader’ te bidden.  

Tot slot een gebed van Hans Tissink bij Lied 1003: ‘Stil op straat’: 
God, 

Het is stil op straat 
Een kwaad virus waart als een spook 

rond over uw wereld 
en wij weten niet hoe en wat en hoe lang. 

Richt onze ogen op U en Uw Zoon Jezus Christus 
die kwam om mensen te redden 

Schenk ons uw goede geest 
om te vertrouwen op een nieuwe morgen 

Trouwe God, bevrijd ons van zorgen 
en kom gauw. Amen.  
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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 mei 2020 
Kopij inleveren voor vrijdag 17 april  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

