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Kerknieuws 
Informatieblad van de Adventskerk 

Talmaplein 2, 8014 AR Zwolle 

Juni 2020     nr. 114 

Online vieringen Adventskerk/Oosterkerk 
Zondag 7 juni Ds. Nelleke Eygenraam in Adventskerk 

Zondag 14 juni Ds. Iemke Epema in Oosterkerk 

Zondag 21 juni Studentenpastor Martin Jans in Adventskerk 

Zondag 28 juni Ds. Hans Tissink in Oosterkerk 

De Grote of Sint-Michaëlskerk 
Sinds half maart zijn er in de Grote Kerk geen Michaëlsvieringen meer geweest. 
En door de sluiting van het Academiehuis was het helaas niet mogelijk om op 
andere wijze woord en muziek vanuit de Grote Kerk te laten klinken. Door de 
verruiming van de Coronamaatregelen is er weer mogelijkheid tot vieren in de 
Grote Kerk, zij het digitaal. Vanaf zondag 24 mei worden er wekelijks korte 
Michaëlsvieringen uitgezonden vanuit de Grote Kerk. Deze zijn vanaf 16.30 uur te 
bekijken en te beluisteren. Aan deze vieringen werken verschillende voorgangers, 
cantor-organist Toon Hagen en leden van de Michaëlscantorij mee. 
 
De vieringen worden uitgezonden via het YouTubekanaal Michaëlsvieringen 
Grote Kerk Zwolle, en te zien door gebruik te maken van de link 
https://www.youtube.com/channel/UCYKWdLiXTiWSVj2CuUoN3ng 
of door in YouTube de zoekterm Michaëlsvieringen in te voeren. 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCYKWdLiXTiWSVj2CuUoN3ng
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Fris 

Ik loop in het bos. Het is zondag en na een lange periode van droogte heeft het 
eindelijk geregend. Een milde lenteregen. Het is nog steeds niet helemaal droog 
maar ik trek me er niets van aan. Het doet me wel goed. Het heeft het bos 
duidelijk goed gedaan, de hele natuur eigenlijk. Alles frist op. 

Diep adem ik in. Door mijn neus. Je kent het wel. Wat is het heerlijk, wat ruikt het 
fris.  Veel associaties komen bij mij op. Ik denk aan de ‘wilde frisheid van 
limoenen’. Een reclame van FA die mij als hetero-puber altijd zeer geboeid heeft. 
De frisheid van na het onweer,  die door de ozon eigenlijk niet zo gezond zou zijn. 
De frisheid waar ‘Farce Majeur’ over zong in hun lied ‘zonderdag’: 
 
De wereld lijkt zo schoon vandaag 
Hij ruikt zo ongewoon vandaag 
Ze fris en verleidelijk geurig 
Het lijkt wel of ieder zijn stoep heeft geschrobd 
Zijn auto gepoetst of zijn deur heeft gesopt 
Het lijkt of de wereld in bad is gestopt hij lijkt op eens zo fleurig 
Het is vandaag een wonderdag 
Het is zonderdag 
 
 En ik droom over hoe het verder zou gaan. Na de zonderdag (de autoloze zondag) 
zijn wij mensen gewoon op dezelfde voet voort gegaan. Zou dat na corona anders 
zijn. Zou de wereld altijd een stukje frisser zijn? Met minder CO2 en stikstof. Dat 
zou mooi zijn toch. Dat uit zo’n crisis toch iets goeds komt. Een gemeenschap-
pelijke vijand (lees coronavirus) is de beste manier om mensen samen te brengen. 
Of ben ik alweer te cynisch. Daar moet ik eens mee ophouden. Gewoon, lekker 
diep inademen en genieten van wat de natuur nu brengt.  Zoals de schrijver van 
psalm 104.  Een paar verzen : 

13 Vanuit uw hemelse paleis laat U regen vallen op de bergen. 
Alles op aarde groeit en bloeit dankzij U. 
14 U laat gras groeien voor het vee en planten voor de mensen. 
Zo leven de mensen van wat er op aarde groeit. 
15 Ze hebben wijn om hen vrolijk te maken, 
olijf-olie om zich mee te verzorgen, brood om sterk en gezond te blijven. 

 

 Dirk Jan Steenbergen, 26 mei 2020 
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Kruimels voor de ziel Ds. Hans Tissink 

Aan tafel lezen we tegenwoordig uit het Deutorocanonieke bijbelboek ‘Wijsheid 
van Sirach’. Ik raakte nieuwsgierig omdat wijze kerkvaders er regelmatig uit 
citeren. Het boek van Sirach zit vol levenslessen en wijze spreuken. Zoals deze 
eerste openingszin al: ‘Alle wijsheid komt van de Heer en is bij hem tot in 
eeuwigheid.’ 

Spreuken kunnen kruimels voor de ziel worden. Ik ontmoet soms oudere mensen 
die in de loop der jaren een doosje of schriftje met lievelingsteksten hebben 
verzameld. Daar grasduinen ze regelmatig in. Soms wordt me een inkijkje gegund. 
Het zijn soms tegeltjeswijsheden waarvan je van alles kunt vinden. Oubollig, cliché 
of ouwerwets misschien. Maar wat dieper graven en navragen levert meestal een 
gouden spiritueel gesprek op. Wat betekenen deze woorden voor u? Deze teksten 
gaan over het omgaan met het leven in alle facetten, lijden en zoeken naar 
inspiratie en troost.  

Eigenlijk is de oude religieuze bestseller Navolging van Christus van onze 
beroemde Zwolse kloosterling Thomas a Kempis (1379/80-1471) ook zo te 
beschouwen. Thomas verzamelde tijdens het overschrijven van de Bijbel 
allerhande teksten die hem raakten. Hij schreef ze op in zijn rapiarium, zijn 
‘samenraapsel’ van spreuken. Hij citeert in zijn Navolging zo’n 1000 Bijbelteksten, 
onder meer uit Psalmen, Spreuken, Prediker en Job. Hij voegde er wijsheden van 
de oude kerkvaders en zelfervaren levensinzichten aan toe. 

En die spreuken kunnen we allemaal vandaag nog lezen. Niet teveel tegelijk achter 
elkaar, want dan wordt het zwaar en duizelingwekkend. Vorig jaar maakten we als 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie een kaartspel met 54 wijze oneliners uit de 
Navolging. Welke spreuk kan een kruimel voor jouw ziel worden in deze 
coronatijd? Kauw daar eens een weekje op. Ik ben benieuwd naar je ervaring 
ermee.  

Hier een kleine selectie: 
1 Geen schepsel is zo klein of nietig, of het representeert Gods goedheid. 
2 Elke dag moeten wij onze levensvisie en onze levensstijl vernieuwen. 
3 Wie liefheeft, vliegt, rent en is blij. Wie liefheeft is vrij en niet te stuiten. 
4 Wees dankbaar voor de kleinste dingen. 
5 Mensen kijken naar het uiterlijk, maar God kijkt in het hart. 

Veel wijsheid gewenst. 

Ds. Hans Tissink 
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Pastoraal Ds. Nelleke Eygenraam / ds. Hans Tissink 

WIJ GEDENKEN 
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GEBOREN 
Frank en Marriët van der Spek (Vrouwenlaan 99, 8017 RH) laten met blijdschap 
weten dat op 19 mei Mara Anne Jasmijn geboren is, zusje van Lars en David. Van 
harte geluk gewenst! 
 

Bloemengroet Wim de Groot 

Omdat er in deze tijd van Corona geen kerkdiensten plaatsvinden en er dus geen 
bloemen uit de kerk bezorgd worden bij gemeenteleden, laten we op dit moment 
af en toe enkele bossen bloemen bij gemeenteleden thuis bezorgen. Zo zijn er 
vorige week boeketten met een hartelijke groet van de gemeente bezorgd bij:  
Peter en Tanny den Hengst, Wil Treep, Fam. Henk Koers, Wouter Zijlman, Dhr J. 
Jongman, Mw. J. de Graaf en nog een gemeentelid dat liever niet bij naam 
genoemd wil worden.  Coördinatie van de bloemengroet ligt bij Wim de Groot (06-
526 83 252). Niet alle zieke gemeenteleden zijn bekend. Mocht u suggesties 
hebben voor gemeenteleden die voor een bloemengroet van de gemeente in 
aanmerking komen dan mag u die bij Wim kenbaar maken. 
 

Verkiezing ambtsdrager Kerkenraad  

Er treedt een, voor U, waarschijnlijk bekend gemeentelid aan als ouderling: Cora 
Tienstra. Via een digitale stemprocedure is zij door de kerkenraad verkozen tot  
ouderling pastoraat. De kerkenraad hoopt dat zij op 20 september in het ambt 
bevestigd kan worden. Mocht u bezwaar willen maken tegen de gevolgde 
procedure, dan kan dat tot eind juni 2020 via het adres scriba@adventskerk.nl 

Erediensten Ds. Nelleke Eygenraam / ds. Hans Tissink 

Zondag 7 juni 2020, zondag van de Drie-eenheid 
De online viering wordt opgenomen in de Adventskerk, waarvan het liturgisch 
centrum is opgebouwd als een driehoek. Al het liturgisch meubilair bevat een 
driehoekige vorm. De driehoek verwijs naar Gods aanwezigheid als Vader, Zoon en 
Heilige Geest. Tegelijk staat de driehoek voor de relatie tussen God, mijzelf en de 
ander. Er zijn nog veel meer driehoeksverhoudingen te bedenken. Op de 
Paaskaars die in de afgelopen Paasnacht naar binnen werd gedragen wordt de 
Drie-eenheid verbeeld. In de online viering zal er bij stilgestaan worden. De 
evangelielezing is Matteüs 28: 16-20. Heel toepasselijk! Enkele leden van de 
Adventskerkcantorij zullen aan de viering meewerken. 

Op zondag 28 juni staat de korte onlineviering in het teken van ‘gastvrijheid’. In 
Matteüs 10: 40 horen we Jezus zeggen: ‘Iedereen die jullie met open armen 
ontvangt, ontvangt mij.’ In deze coronatijd wordt de gastvrijheid behoorlijk op de 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UOLXQZR1/scriba@adventskerk.nl
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proef gesteld. Of zijn er nieuwe vormen mogelijk? Hoe kunnen we de kunst van de 
monniken oefenen: ontvang de vreemdeling met open armen, hij/zij zou wel eens 
de Messias kunnen zijn? 

Rondom het vieren Ds. Nelleke Eygenraam 

In de maand juni zal er elke zondag vanuit de Oosterkerk of de Adventskerk een 
gezamenlijke viering worden uitgezonden die van te voren is opgenomen. Dit is 
dus nog steeds zonder kerkgangers. Het naar de kerk gaan wordt steeds meer 
gemist, dat horen we her en der. Het zondagsgevoel van in de kerk zijn, kunnen 
zingen, anders mee bidden dan thuis voor de buis, meedoen aan het Avondmaal 
of de Doop van een kind bijwonen, elkaar ontmoeten en na afloop gezamenlijk 
koffie drinken…  Online vieringen kunnen dat allemaal niet vervangen.  
 
Toch zit er voorlopig niets anders op. We hopen dat zoveel mogelijk mensen de 
online vieringen thuis kunnen zien of beluisteren of dat zij op een andere wijze 
kerkdiensten bijwonen via de radio of de TV. Het aanbod hiervan is vanaf het 
begin van de corona-crisis enorm toegenomen. 
 
In juni buigt de kerkenraad zich over gedeeltelijke hervatting van kerkdiensten. 
Wanneer dat zal zijn en hoe de diensten ingevuld gaan worden weten we nu nog 
niet. In elk geval is nu al duidelijk dat de eerstkomende maanden er geen 
gezamenlijk koffiedrinken op zondag zal zijn. Maar gebeden gaan rond over de 
aarde en overal wordt de Bijbel gelezen en bemoedigen en steunen mensen 
elkaar over en weer. Anders dan we gewend waren, maar het gebeurt telkens 
opnieuw. Ik ervaar dit als de werking van Gods Geest.  
 
Dat we ook de komende tijd geestkracht mogen blijven ontvangen en inzetten 
wens ik ieder toe. 
 
Ds. Nelleke Eygenraam 
 

Evaluatie online vieringen Moderamen 

Door het moderamen, raad eredienst en de beroepskrachten zijn de online 
vieringen geëvalueerd. Naast een aantal technische aandachtspunten en tips zijn 
we blij met de vieringen zoals die nu wekelijks mogelijk zijn. Deze vieringen 
worden van te voren opgenomen en zijn erg arbeidsintensief. Door samen te 
werken met de Oosterkerk wordt de werklast over de beide cameraploegen 
verdeeld. Er is inmiddels nieuw materiaal en software aangeschaft om zowel het 
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opname- als het montageproces te vereenvoudigen en te verbeteren. Ook wordt 
er gewerkt aan verbetering van het geluid. Omdat we verwachten dat we ook in 
de (nabije) toekomst meer dan voorheen gebruik moeten blijven maken van het 
digitaal uitzenden streven we naar verdere optimalisatie van zowel beeld als 
geluidskwaliteit. Ook onderzoeken we momenteel de mogelijkheden van 
verbeterde live streaming en het uitzenden van kerkdiensten met beeld en geluid.   

Verzen voor thuis Raad Eredienst 

Op pagina 1439 staat het gebed ' Veel te laat heb ik jou lief gekregen' . Een 
prachttekst van Augustinus van Hippo, die ook is vertaald door Huub Oosterhuis.  
Augustinus  is kerkvader, theoloog en filosoof.  Hij leefde van 354 tot en met 430 
n. Chr. Zijn belangrijkste boeken zijn 'De stad Gods en 'Belijdenissen'. Ik vind dit 
een goede mystieke  tekst omdat hij de schraalte  van het leven weergeeft. Hoe 
wij altijd weer ten prooi zijn aan het voortschrijdend inzicht. Augustinus is zich 
ervan bewust dat God wil dat hij zich tot Hem keert. 'Toen heb Jij geroepen en 
geschreeuwd.' 
 

Geef de pen door Pauline Lamain-Hanke 

Lied 672 “Komt laat ons deze dag, met heilig vuur bezingen”. Dit lied heeft me 
altijd aangesproken sinds ik het op de lagere school geleerd heb. Eerst, denk ik, 
vooral vanwege de melodie die met grote sprongen de vreugde laat horen. Later 
ook vanwege de tekst waarin wordt bezongen dat wij, ondanks dat wij gebroken 
mensen zijn met veel fouten, gevuld mogen worden met de Heilige Geest die 
aanvult wat ons ontbreekt. Zodat wij mensen zijn die feest kunnen vieren in Gods 
Liefde en volmaaktheid. En dat het leven ondanks onszelf hierin vervuld is van 
Geloof, Hoop en Liefde. Dit is ook de reden dat wij dit lied hebben gezongen op 
die dag in mei, precies tussen Hemelvaart en Pinksteren, waarop wij nu 19 jaar 
geleden aan onze reis samen door het leven zijn begonnen.  
Ik geef de pen door aan Marjan Wijnands. 
 

Pinkstergroet Kievitsbloem Diaconie 

Pinkstergroet voor bewoners en medewerkers van de Kievitsbloem. 
In het Pinksterweekend worden er door de Hoofdhof, de Oosterkerk en de 
Adventskerk rozen bezorgd bij bewoners en medewerkers in verzorgingshuizen. 
Namens de Adventskerk worden de rozen op zaterdag 30 mei bezorgd bij de 
Kievitsbloem. Alle bewoners ontvangen een warme Pinkstergroet in de vorm van 
een rode roos met daaraan een kaartje met de tekst : ”Houd moed, heb lief”. Voor 
de medewerkers wordt op de 4 afdelingen een boeket met dezelfde groet 
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bezorgd. De gastvrouw van de Kievitsbloem zal de bloemen in ontvangst nemen 
van de diaconie en de bloemen uitdelen in de Kievitsbloem. 
 

Actie voor de Voedselbank Diaconaal Platform Zwolle 

Begin april is door het Diaconaal Platform de actie ‘Aankoop voedsel’ voor de 
Voedselbank gestart. Er is toen bewust gekozen voor een financiële actie en niet 
specifiek voor een inzameling van goederen. Met een financiële actie was er geen 
fysiek contact nodig (dus veiliger), goederen hoefden niet te worden opgeslagen 
en de Voedselbank kon gericht goederen inkopen. De actie van het Diaconaal 
Platform heeft uiteindelijk meer dan € 20.000,-- opgebracht. Hiermee kon en kan 
de Voedselbank goede, verse, houdbare en gezonde producten inkopen. Vaak kon 
worden ingekocht tegen een gereduceerde prijs. Het bestuur en de medewerkers 
willen alle geefsters en gevers hiervoor hartelijk bedanken. Ze doen dat ook mede 
namens hen die u niet kunnen bedanken.   
 

Inzameling ZWO ZWO / Susan Lubbers 

Wij zijn heel blij met uw ansichtkaarten, geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten 
en Anton Pieck kaarten. Ook inktcartridges en buitenlandse munten zijn welkom.  
Dubbele kaarten kunnen niet verhandeld worden en komen dus bij het oud papier 
terecht. Maar….vanwege de Coronacrisis is de Adventskerk gesloten en kunt u uw 
kaarten e.d. niet kwijt in de ton onder de kapstok. Wij willen u daarom vragen, of 
u ze thuis wilt bewaren tot de Adventskerk weer open gaat. Alvast heel hartelijk 
bedankt! Namens de ZWO, Susan Lubbers.                                                                                               
 

Straatmeisjes in Ghana ZWO / Joke Gosker 

Omdat het aantal besmettingen met het Coronavirus blijft stijgen heeft de 
president van Ghana Nana Akufo-Addo  een lockdown afgeroepen. Scholen en 
kerken zijn gesloten, festivals verboden en de grenzen zitten dicht. Tot nu toe (18 
mei) zijn er bijna 7800 geteste besmettingen, waarvan het overgrote deel in Accra. 
Daarom is ons Straatmeisjesproject ook tijdelijk stopgezet en wordt er over 
nagedacht hoe dit project in het nieuwe normaal voortgezet zal kunnen worden. 
Als ZWO zullen we u op de hoogte blijven houden.  En . . . blijf geven op:  
Diaconie Adventskerk   NL30 RABO 0113 9026 38 ovv Straatmeisjes Ghana 
 

Informare digitaal Webbeheer 

Binnenkort zal er weer een nieuwe Informare verschijnen. M.i.v. komend seizoen 
verschijnt deze digitaal. Indien u een exemplaar wilt ontvangen dan kunt zich 
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aanmelden via de website voor het ontvangen van digitale post. Indien u nu al de 
zondagsgroet ontvangt dan volgt toezending van de Informare automatisch.  
Wilt u een gedrukt exemplaar van de Informare ontvangen dan kunt u in 
september een exemplaar meenemen van achter uit de Adventskerk. 
 

Heilige huisjes Peter Izeboud 

De werkgroep financiën houdt zich onder andere bezig met de vraag waar de 
toekomstige wijkgemeente vieringen gaat organiseren. Op 9 februari hebben we u 
daarover geïnformeerd en verteld dat we daarbij zoeken naar een plek in de wijk. 
Als duidelijk is welk kerkgebouw in gebruik blijft, dan willen we graag in de andere 
wijk een vierplek, zodat aanwezigheid in de wijk geborgd blijft.  Zoals u weet is 
vlak na 9 februari de coronacrisis over ons heen gekomen. Dat heeft vertraging 
opgeleverd in het werk van de werkgroep. Wij starten onze bijeenkomsten weer 
eind mei en hopen dan vlak na de zomer meer te kunnen melden over de 
voortgang en eventueel te maken keuzes. Namens de werkgroep, Peter Izeboud.  

Stiltetuin Hennie de Lange 

Zoekt u een rustpunt, een plaats waar u even alleen kunt zijn? Waar u een poosje 
kunt mediteren of gewoon alleen zijn met de natuur?  Wij hebben zo’n plek! U 
kunt hier alleen of met z’n tweeën rustig vertoeven en genieten van de rust die 
een tuin biedt. Belangstelling? Neem dan contact met ons op. Klaas en Hennie.   
038-4655271/ 0646489263 
 

Pioniersplek Ontmoetingshuis MD Ds. Hans Tissink 

Wegens corona vinden er momenteel helaas geen bijeenkomsten plaats van het 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie. Wel heroriënteert het kernteam zich op de 
toekomst. We hopen op termijn weer onze samenkomsten te houden. In deze 
crisistijd schrijven Mink de Vries en Hans Tissink om beurten tweewekelijks een 
brief aan onze inspirator Thomas a Kempis. U kunt dit lezen op de website: 
www.ontmoetingshuismoderedevotie.nl Hopelijk tot ziens in betere tijden. 
 

Beschikbaarheid Ds. Nelleke Eygenraam 

Ds. Nelleke Eygenraam heeft zomervakantie van 12 juni t/m 5 juli. In deze periode 
is zij niet beschikbaar voor het kerkenwerk. Ds. Hans Tissink zal voor de dagen in 
juni haar zo nodig vervangen. Van 1-5 juli is dat waarschijnlijk een van de 
Oosterkerk-predikanten. Als het zover is zal de telefoonbeantwoorder elke beller 
doorverwijzen. 

https://laposta.nl/f/ssyl5crfx3c6
http://www.ontmoetingshuismoderedevotie.nl/


10 

 

Collectes Kerkrentmeesters 

Giften kunnen overgemaakt worden via de kerkgeld app (smartphone) of op 
rekeningnummer van de Diaconie NL30 RABO 0113902638 ovv het collectedoel.  

De app is te downloaden op “Kerkgeld” – In de app kunt u een gift overmaken 
voor de collectedoelen van de komende zondag. Betalen gaat door middel van 
een tegoed (vergelijkbaar met de collectemunten) of door middel van iDeal via uw 
eigen bank. 

Maar u kunt ook op de traditionele wijze een bijdrage overmaken op de één van 
de rekeningnummers van de Adventskerk onder vermelding van de betreffende 
collectedoelen. 

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

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

 U kunt ook door middel van uw PC en laptop digitaal doneren aan de 
collecten. Op die manier kunt u alleen anoniem doneren en ook alléén via 
iDeal afrekenen.  

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij:  wvk@adventskerk.nl. 

 

Midden in het leven 
 
In duinpan en weiland regent het beloftes 
van lucht en gras, water weet dat je bent 
als de melk uit de kan en als de schenkster. 
Op de fiets wil je de wereld inademen 
landschap verslinden, volhouden: 
dit ben ik, kastanje, wilgen, koe en dijk 
mijn lichaam een appel aan de boom 
mijn ziel een zilvermeeuw boven het wad 

En niet denken: weer middag, hoe lang nog 
houdt de zon halt boven de bungalows 
gaat niets voorbij in de tuin met vetplanten 
staat de straat vol onvermurwbaar licht. 
In het museum van Madame Tussaud zit ik 
voor altijd achter het raam, uitzicht op dahlia’s. 
 

mailto:wvk@adventskerk.nl
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Een gedicht van Marjoleine de Vos. Ook ik houd veel van gedichten. Je kunt ze 
lezen en herlezen en vaak zie je dan weer iets nieuws. Dit gedicht zit barstensvol 
verlangen. Verlangen naar het volle leven. Je zit op de fiets en wilt de wereld 
inademen en het leven omhelzen. Middenin het leven staan en er helemaal deel 
van zijn. Ik hoop dat u momenten hebt dat u die volheid ook ervaren mag, ook en 
juist in deze vreemde en beklemmende tijd.   

Maar het gedicht gaat ook, en misschien wel vooral, over een andere ervaring. Dat 
je dit zo graag zou willen kunnen beleven, maar het lukt niet. Hoe ver je ook je 
hand uitstrekt, je kunt er niet bij.  Soms denk je: nu zou ik eigenlijk blij en 
dankbaar moeten zijn; kijk wat ik allemaal krijg. Maar het bijbehorende gevoel 
blijft uit. Ik moet dan vaak denken aan wat de schrijfster Marguerite Duras schreef 
over de liefde, maar van toepassing is op het hele leven: Je moet dat helemaal 
leven, met alles wat erbij hoort, ook de verveling. Daar kun je geen vakantie van 
nemen. De goede en volle en geïnspireerde dagen, maar ook de kwade en schrale 
dagen vragen erom geleefd te worden.   

Alleen: vliegen, de kwade vaak een eeuwigheid lijken te duren?  Toch helpt het te 
bedenken dat ze weer voorbij gaan, en dat is geen goedkope troost. De zon staat 
niet werkelijk stil boven de bungalows. Na een nacht van eindeloos wakker liggen 
wordt het op een gegeven moment toch weer licht. Want leven is beweging, 
verandering, ontwikkeling. Ook nu. Als dat niet meer zo is, is in de plaats van het 
leven de dood ingetreden.  

Wij mogen geloven in een God van leven,  beweging, verrassing. Wij mogen 
geloven in zijn belofte die boven onze dagen staat geschreven, de goede en de 
kwade. Dat Hij ons zal redden van alle dood en doodsheid. Een God die komt en 
ons optilt, onverwachts, en onze ziel doet vliegen. Als een zilvermeeuw boven het 
wad.  

 
Iemke Epema, 14 mei 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

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 juli 2020  
Kopij voor de maanden juli en augustus inleveren  
voor vrijdag 19 juni  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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