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Kerknieuws 
Informatieblad van de Adventskerk 

Talmaplein 2, 8014 AR Zwolle 

Juli/Augustus 2020     nr. 115 

 

Vieringen Adventskerk – Oosterkerk om 9.30 uur 
Zondag   5 juli Dirk Jan Steenbergen Adventskerk - online viering 

Zondag 12 juli Nelleke Eygenraam in de Oosterkerk -live uitzending 

Zondag 19 juli Nelleke Eygenraam in de Adventskerk – online viering 

Zondag 26 juli Andries den Besten in de Oosterkerk – live uitzending 

Zondag   2 augustus Anne Zweers in de Adventskerk – online viering 

Zondag   9 augustus Nelleke Eygenraam in de Adventskerk – online viering 

Zondag 16 augustus Elly Urban in de Adventskerk – online viering 

Zondag 23 augustus Nelleke Eygenraam – Adventskerk - online viering 

Zondag 30 augustus Hans Tissink in de Adventskerk – online viering 

De kerkenraad biedt per 5 juli de mogelijkheid aan gemeenteleden om – in het 
kader van versoepeling van de Corona maatregelen - de online opnames bij te 
wonen. Er is gekozen voor het geleidelijk aan verruimen van de maatregelen. Er 
zijn strikte voorschriften, regels en beperkingen ten aanzien van oa het aantal 
toegestane personen. In juli mogen maximaal 30 personen en in augustus 30 – 
100 personen als toehoorder aanwezig zijn. Er is een gebruikersplan / protocol van 
kracht. Zie voor een samenvatting pagina 10 en 11 en www.adventskerk.nl.    

Michaëlsvieringen in de Grote Kerk 
Door de verruiming van de Coronamaatregelen is er weer mogelijkheid tot vieren 
in de Grote Kerk, zij het digitaal. Wekelijks worden er korte Michaëls-vieringen 
uitgezonden vanuit de kerk. Er is een nieuwe link gemaakt waar u steeds alle 
vieringen in een lijst krijgt, met de nieuwste bovenaan. 
www.youtube.com/playlist?list=PLOyPMXLduFMWyYJZ-Dfekm42p_uMIze4q.  
U kunt ook via YouTube zoeken naar Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle. 

http://www.adventskerk.nl/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLOyPMXLduFMWyYJZ-Dfekm42p_uMIze4q
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Zomervespers 2020  –  St. Michaëlskerk 

Lucht en leegte, alles heeft zijn tijd (Turn, turn, turn…), ontzag voor God, het leven 
genieten…Het zijn zomaar een paar thema’s die aan bod komen in de 
zomervespers van dit jaar waarin we aandacht vragen voor dat intrigerende 
Bijbelboek Prediker. 

Het verheugt ons dat we voorgangers van verschillende kerkgenootschappen 
weer bereid hebben gevonden voor te gaan in deze oecumenische vespers. Ieder 
is weer van harte welkom in de Grote Kerk. De vieringen beginnen om 19.00 uur. 
Gemeentezang zal echter niet mogelijk zijn. Een goed alternatief zou kunnen zijn 
dat steeds een aantal leden van de cantorij of het cantatekoor ‘voor ons’ zingt. En 
er is natuurlijk altijd orgel/pianospel van Toon Hagen. Gezien de ruimte  die de 
kerk biedt zullen we tussen de 50-100 bezoekers plaats kunnen bieden. Mochten 
de vieringen toch niet door kunnen gaan dan laten we dat via verschillende media 
weten.  

Vespers in juli en augustus  

 5 juli Prediker 1,1-11 - Lucht en nog eens lucht, Voorganger:Ds. Cor Baljeu, 
PGZ/De open Kring 

 12 juli Prediker 2,1-8    ‘Turn, turn, turn…Voorganger: Suzanna Bloem, lid van 
de Evangelische Broeder Gemeente 

 19 juli Prediker 5,1-6/12,9…    Ontzag                                                                                           
Voorganger: Ds. Anneke v/d Velde, adviseur PKN/ VVH en Remonstrants 
predikant      

 26 juli Prediker 3,9-15 - God, een groot woord - Voorganger: Ds. Nelleke 
Eygenraam, PGZ/Adventskerk  

 2  augustus Prediker 12,1-8 - De seizoenen van het leven Voorganger: Ds. 
Han Hagg, VGK/Koningskerk   

 9 augustus Prediker 12,9-14    ‘Verantwoording Voorganger: ds. Henk 
Mijnders, CGK 

 16 augustus Prediker 5,17-19    Het leven genieten  Voorganger: Ds. 
Marjanne Dijk, PKN/geestelijk verzorger ISALA   

 23 augustus Prediker 7,15-22    De balans vinden Voorganger: Ds. Jos Douma, 
VGK/Plantagekerk 

 30 augustus Prediker 9,13-18 /10,1…    Geen grootspraak Voorganger: Ds. 
Fride Bonda, Remonstrantse en Doopsgezinde kerk.                                                            
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Kruimels voor de ziel Ds. Hans Tissink 

Loslaten 
Eén van de moeilijkste opgaven in het leven is de kunst van het loslaten. Iets in 
onze genen zit muurvast. Van nature reageren we dikwijls automatisch en ego-
centrisch. Het lukt ons maar lastig om uit deze ikkigheid los te komen. Wat is dat 
toch?  
Daarnaast hebben we vaak last van allerlei zaken die zwaar op ons kunnen 
drukken. Zorgen, verdriet, frustraties, pijn… Laat dat maar eens los. De 
coronacrisis drukt ons in dit opzicht met de neus op de feiten. We leven met de 
illusie dat we alles zelf kunnen regelen. We doen alsof we alles in de hand hebben. 
De harde realiteit geeft ons daarentegen keer op keer een flinke tik op de vingers. 
Een virus, besmetting, ziekte, sterfte… alle vrijheidsbeperkingen dereguleren onze 
zogenaamde autonomie.  
 
Loslaten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Jezus spreekt ergens over 
zelfverloochening als noodzakelijke stap om Hem na te volgen. Paulus vat deze 
innerlijke omvorming samen in het credo: “Niet ik leef, maar Christus leeft in mij.” 
Hoe kom je tot zo’n houding van loslaten? 
 
Het begint volgens mij met het rijpende besef dat niet alles maakbaar is. Het leven 
is een kostbaar geschenk. En wij staan niet in het centrum van het universum. We 
staan vaak met lege handen. Wie oog en oor ontwikkelt voor de broosheid en 
vergankelijkheid van het bestaan, durft zichzelf te relativeren. Kijk eens 
aandachtig in de spiegel. Durf je eigen zwakheden en onvolkomenheden te 
erkennen. De gezonde ego-afbraak kan beginnen. Er kan ruimte groeien voor een 
nieuwe menswording. Hervorming van de ziel. 
Deze levenskunst kom ik in de Bijbel tegen. Daarvan getuigen bijvoorbeeld veel 
psalmen. Zeker, het gaat met vallen en opstaan. Levenskunst is geen koud kunstje. 
Het is aan ons of we via deze spiegel onszelf durven los te laten. Misschien iets om 
verder over na te denken in deze coronazomertijd. 
Of om het tenslotte te zeggen met een variant op psalm 27 van Anton Ent: 
 
Vogellijn op groene tak 
 
De omslag dreigt, de radicale ommekeer,  
voorspoed wordt tegenslag. Plotseling  
zet depressie haar bruine hoed op 
en stuift furieus op mij af.  
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Steekt woede een mes in haar hals 
of kijk ik haar recht in de ogen? 
Kon ik maar ontsnappen. Mamma roepen  
helpt niet. Ook u hebt mij verlaten.  
 
Ik kruip van angst over de grond,  
beschreeuw de muren van mijn kamer.  
Wroeging ziet op mij neer, waar 
fluiten de vogels van rust en verzoening?  
 

Rondom het vieren Ds. Hans Tissink  

Op zondag 30 augustus 2020 staat de online viering in het teken van het thema 
‘geloofsvertrouwen’. We lezen dan Matteüs 17: 14-20. Jezus geneest een 
maanzieke jongen. Hij prikt vervolgens door het gebrek aan geloof van de 
leerlingen heen. En hij vergelijkt het geloof met een mosterdzaadje. Wat heeft dit 
alles te betekenen? Wat is de zin van geloof vandaag? 
 

Welkom in de kerk kerkenraad 

Per 5 juli bestaat de mogelijkheid om de online vieringen /opnames bij te wonen 
(woensdagavond). Er gelden (vanuit het RIVM en de PKN) verplichte voorschriften 
en regels. Zo zijn er een beperkt aantal toehoorders toegestaan, moet u vooraf 
een plaats reserveren en is er geen gemeentezang of koffie drinken. De 
kerkenraad heeft besloten om voorzichtig te verruimen: per juli maximaal 30 
personen, in augustus oplopend van 30 – 100 personen. Meer informatie vindt u 
vanaf 1 juli op de website en in de zondagsgroet. Kwetsbare mensen / 
gemeenteleden met gezondheidsproblemen en mensen boven de 70 wordt 
afgeraden om naar een opname / viering te komen in verband met de risico’s die 
dit met zich meebrengt. De vieringen worden op woensdag opgenomen en op 
zondag uitgezonden via www.adventskerk.nl.  
 

Helpdesk online vieringen moderamen 

Steeds meer maken we gebruik van internet en gaan we over op het digitaal 
verspreiden van informatie. Door de Corona maatregelen is dit versneld. Zo zijn 
we de afgelopen periode begonnen met het uitzenden van online vieringen en 
wordt de zondagsgroet digitaal verspreid. Ook de Informare verschijnt binnenkort 
ook digitaal. We merken / horen dat niet alle gemeenteleden even goed overweg 
kunnen met deze digitale veranderingen terwijl ze wel een computer of Ipad 

http://www.adventskerk.nl/


5 

 

hebben. Heeft u vragen of heeft u hulp nodig, dan kunt u bellen met Harry van 
Lohuizen, tel. 038 – 4656815. Graag na 19.00 uur.  
 

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.  

Streaming kerkdiensten kerkenraad 

We zijn druk bezig met aanschaf van nieuwe opname apparatuur. Zodra deze 
functioneert  willen we graag beginnen met het streamen van kerkdiensten. Dat is 
iets anders dan van te voren filmpjes opnemen (zoals we nu doen), die we op een 
later moment uitzenden. Streamen is rechtstreeks uitzenden via internet met 
beeld en geluid. We hebben gemerkt dat beeld voor de mensen thuis belangrijk is, 
zeker als je lange tijd of helemaal niet meer in de kerk kunt komen zoals nu het 
geval is. We vinden het belangrijk dat de mensen, als ze om wat voor een reden 
dan ook aan huis gebonden zijn, de dienst op afstand mee kunnen beleven. 
Daarom zullen we overgaan op livestreaming zodra de nieuwe apparatuur 
functioneert.    

Om de privacy te waarborgen voor mensen die niet herkenbaar in beeld wensen 
te komen zijn er twee vakken in de kerkzaal, waar men kan gaan zitten. De 
werkwijze is vastgelegd in een protocol. Dit protocol zal ter inzage achter in de 
kerkzaal komen te liggen en is binnenkort ook te raadplegen op de website: 
www.adventskerk.nl.   

Andere diensten dan op zondag, zoals bv een uitvaart of huwelijk blijven alleen via 
een code toegankelijk.  

 

Verzen voor thuis Raad eredienst 

Op pagina 1418 van het liedboek staat het gebed 'In mijn hart', dat is gebaseerd 
op uitspraken van Theresia van Ávila. Zij is een Spaanse mystica uit de 16e eeuw 
en zij toonde hoe diep verbonden je met God kunt zijn. Zij is het sprekende 
voorbeeld van hoe gebed en inzet in een leven samengaan en elkaar nodig 
hebben. Het gebed 'In mijn hart' omschrijft precies datgene: niets of niemand is 
dichter bij jezelf als God. Want God zit in jezelf, zit in ons allemaal. En door het 
goede te doen, doe je recht aan jezelf en aan God.  
 

http://www.adventskerk.nl/
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Geef de pen door Marjan Wijnands-Veninga 

Mijn favoriete lied is het Loflied: "Geest van hierboven". Dit is al mijn favoriet 
sinds de lagere school, toen was het nog gezang 477 in het oude liedboek. 
Wanneer ik dit lied zing, word ik gewoon blij van binnen. Ik ben dan ook heel blij, 
dat dit lied ook in het nieuwe liedboek onder nummer 675 is opgenomen. 
Afgelopen Pinksteren werd dit lied ook gezongen. Helaas werd er niet gezongen in 
de kerk. Dat mis ik in deze tijd toch wel het meest, het samen God loven in de 
kerkzaal. Daarom ben ik ook dankbaar, dat ik via de computer toch Gods lof mag 
zingen met vele medegelovigen in hun eigen huiskamer. De tekst van lied 675 vind 
ik heel bemoedigend, juist in deze rare corona-tijd.  
Ik geef de pen door aan Marieke Wolting  
 

Ambtsdragers kerkenraad 

Het verheugt de kerkenraad te kunnen meedelen dat Cora Tienstra in de dienst 
van 20 september bevestigd zal worden in het ambt van ouderling. Dat Joke 
Gosker en Anna Oldenkamp (beiden diaken) en Jan Duenk (ouderling 
kerkrentmeester) bereid zijn om hun ambtstermijn te verlengen. Henk Tichelaar 
treedt aan als kerkrentmeester. 
 
Na  vele jaren legt Jaap Drupsteen zijn functie van ouderling neer. Dat geldt 
eveneens voor Herman Klaseboer (ouderling kerkrentmeester).  Eerder dit jaar 
nam Henk van der Sar afscheid als voorzitter van het College van 
Kerkrentmeesters. Hij is inmiddels opgevolgd door Jan van der Veen uit de 
Sionskerk.  
 
Het voorzitterschap van de kerkenraad wordt voortgezet door Anneke van der 
Meulen. Haar derde ambtstermijn loopt af, echter de kerkorde maakt het mogelijk 
om, indien er geen nieuwe voorzitter is gevonden, de ambtstermijn  opnieuw te 
verlengen. De komende tijd zal duidelijk worden op welke manier de bestuurlijke 
samenwerking met de Oosterkerk verder vorm zal krijgen. Peter Izeboud (scriba) 
verlengt in dit kader zijn ambtstermijn met 3 maanden en treedt per 1 januari 
2021 af.   

Met dank voor ieders inzet zal op zondag 20 september aandacht zijn voor de 
vertrekkende ambtsdragers én aan hen die hun termijn verlengen. 
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INFORMARE 2020 - 2021 Kerkenraad 

Binnenkort verschijnt de nieuwe Informare. Indien u een exemplaar wilt 
ontvangen dan kunt zich hiervoor aanmelden via de website. De Informare wordt 
niet automatisch meer op alle adressen bezorgd. Wilt u een gedrukt exemplaar 
ontvangen dan moet u dit zelf aangeven bij aan uw contactpersoon of u kunt een 
exemplaar meenemen vanuit de kerk.  
 

Gebedsgroep Cora Tienstra 

Normaal gesproken komen we als gebedsgroep iedere eerste woensdag van de 
maand bij elkaar. Omdat vanaf begin juli op woensdagavond de opname van de 
zondagse eredienst plaatsvindt (zie aankondiging elders in kerknieuws), wijken we 
als gebedsgroep uit naar de eerste dinsdagavond van de maand. De eerstvolgende 
keer zal dan zijn op dinsdag 7 juli vanaf 18:45 uur in SIO. Zaal 6. Als u mee wilt 
doen, bent u van harte welkom. Wel graag, gelet op de coronamaatregelen, even 
van te voren laten weten dat u komt. Dat kan via emailadres: 
gebedsgroep@adventskerk.nl. Dit emailadres kunt u ook gebruiken om 
gebedsverzoeken aan ons door te geven. 

ZWO-tafel / Wereldwinkel Hennie de Lange 

Nu er geen kerkdiensten zijn en ook het koffiedrinken daarna is vervallen, is er ook 
geen wereldwinkel met eerlijke producten. Maar dat betekent niet dat we onze 
medemens, die afhankelijk is van de eerlijke handel, niet kunnen helpen. Ons 
winkeltje in zaal 2 kan niet open maar de Wereldwinkel (Oude Vismarkt 44) is 
beperkt open. De openingstijden kunt u vinden op www.wereldwinkelzwolle.nl   
Ook zijn er in verschillende supermarkten Fairtrade producten verkrijgbaar.Denkt 
u wanneer u boodschappen gaat doen ook eens aan al die mensen die afhankelijk 
zijn van de eerlijke handel en koop hun producten. Blijft u ook uw oude 
spijkerbroeken bewaren voor recycling? T.z.t. zamelen we die ook weer in. U kunt 
ze ook zelf naar “Sari” in Dalfsen brengen. Daar is een groter verzamelpunt. Ooit 
bij “Sari” geweest? Een mooie wereldwinkel die al 25 jaar bestaat en volledig op 
vrijwilligers draait. Ze verkopen ook duurzame kleding en accessoires die gemaakt 
zijn met respect voor mens en milieu. De moeite waard om een keer te gaan 
kijken. Sari,  Emmastraat 20, Dalfsen. En dan hopen we dat we binnen afzienbare 
tijd weer Fairtrade producten kunnen verkopen en spijkerbroeken kunnen 
inzamelen in zaal 2. 
 
 
 

mailto:gebedsgroep@adventskerk.nl
http://www.wereldwinkelzwolle.nl/
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ZWO project - straatmeisjes in Ghana Hennie de Lange 

Zoals u weet werken we als ZWO aan een project voor nieuwe kansen voor 
straatmeisjes in Ghana. U hebt er vast al over gehoord en er staat ook het een en 
ander op de website over dit project. We leven in een bizarre tijd vanwege het 
coronavirus. De regels zijn ondertussen wel versoepeld maar toch is alles anders 
en zijn we veel thuis. We hebben de meeste klusjes in huis ondertussen wel klaar. 
Nu hebben we als ZWO-commissie bedacht dat we in deze tijd van veel thuis zijn 
misschien wel iets voor de straatmeisjes van Ghana zouden kunnen doen. 
Iedereen heeft wel een talent. Als we dat nu eens gaan gebruiken om iets moois 
te maken. Mooie kaarten maken, een lieve knuffel, Noorse sokken breien, 
sieraden maken, vogelhuisje timmeren, vogeldrinkschaal maken van cement… 
Laat uw creativiteit de vrije loop en ga aan de slag! Wanneer we dan op den duur 
weer iets samen mogen doen, gaan we daar een verkoop voor organiseren met de 
opbrengst voor de straatmeisjes in Ghana. Doet u mee? 
 

Blogs in coronatijd Beroepskrachten 

Tot 1 juli gaan de vijf beroepskrachten van het cluster Adventskerk- Oosterkerk 
door met het schrijven van het dagelijkse  maandag tot en met vrijdag  blog op de 
beide websites van de wijken.  er bemoediging, inspira e, voor saamhorigheid.  n 
de maand juni gebeurt dit nog dagelijks.  anaf 1 juli gaan we over op een ritme 
van   n keer in de week. Dan verschijnt er telkens een blog op de woensdag.  
 

Dagtocht 75 jaar en ouder Verjaardagsfonds / Gré Boertjes 

We vinden het heel jammer dat het dagje uit voor de gemeenteleden van de 
Adventskerk van 75  jaar en ouder dit jaar niet door kan gaan ivm het corona virus.  
Volgend jaar hopen we weer samen een mooie dagtocht te organiseren. 
Een hartelijke groet namens de medewerkers van het verjaardagsfonds. 
 
 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie Ds. Hans Tissink 

Wegens corona vinden er momenteel helaas geen bijeenkomsten plaats van het 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie. Wel is het kernteam bezig met een nieuw 
programma. We hopen na de zomervakantie weer onze samenkomsten te kunnen 
houden. In deze crisistijd schrijven Mink de Vries en Hans Tissink om beurten 
regelmatig een brief aan onze inspirator Thomas a Kempis. U kunt dit lezen op de 
website www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl Hopelijk tot ziens in betere 
tijden. 

http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
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Cursus Theologische Verdieping Ds. Jan Woltinge 

Wegwijs in geloof en theologie; Verdieping voor Geïnteresseerden. Op donderdag 
2 juli en dinsdag 1 september zijn er informatieavonden over de driejarige cursus 
Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) voor de regio IJsselland, 
voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie. Vanaf 19.30 uur bent u 
welkom in de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in Kampen. Opgave vooraf 
verplicht via  kjcoenen@gmail.com. De cursus start weer op dinsdag 15 
september. Voor vragen en aanmeldingen kunt u per mail terecht bij secretaris 
Karel Coenen:  kjcoenen@gmail.com. /  
Zie ook: www.tvgijsselland.nl of www.facebook.com/TVGijsselland. 
 

Studieverlof en vakantie  Ds. Hans Tissink 

Van zaterdag 4 juli tot en met zondag 23 augustus ben ik afwezig. Ds. Nelleke 
Eygenraam neemt voor mij waar. Zo nodig wordt er een beroep gedaan op een 
andere beroepskracht. Net als vorig jaar ga ik drie weken met studieverlof. Daarna 
ben ik met vakantie. Ik verdiep me verder in de boeiende gedachten van Thomas a 
Kempis en Desiderius Erasmus. Wat zeggen zij over de mens en over de geestelijke 
weg van navolging van Christus? Deze studie is een onderdeel van de zogeheten 
permanente educatie. Elke predikant wordt geacht daaraan tijd en energie te 
spenderen. Zelf merk ik dat deze studie me verdiept en verrijkt in mijn functie van 
predikant en van pionier in het Ontmoetingshuis Moderne Devotie. Ik ben blij dat 
de kerkenraad van de Adventskerk mij hiervoor gelegenheid geeft. 
 
Onlangs kwam er nog een stimulerende reactie van onze classispredikant Klaas 
van der Kamp namens de classicale werkgroep Permanente Educatie. Ik citeer er 
enkele regels uit: 
 

De keus om de verdieping te zoeken in de Moderne Devotie geeft een directe 
relevantie voor je omgeving in Zwolle. Fijn, dat de kerkenraad dat inziet en daar 
conclusies in positieve zin aan verbindt. De setting waarin je werkt is daarbij 
veelbelovend.  We hopen als classis meer van je te horen en te lezen. Eén van de 
vroegere dekens in Zwolle maakte recent nog de opmerking ‘ an de ‘officiële’ 
heilig verklaarden kan niemand tegen Thomas op. De imitatio is in vele talen 
vertaald en er komen nog steeds vertalingen van uit. Voor mij is het zo dat 
wanneer er een inwoner van Overijssel heilig te noemen is dat Thomas van 
Kempen de eerste kandidaat is’. Welaan, dat maakt ons als classis van deze regio  
 

mailto:kjcoenen@gmail.com
mailto:kjcoenen@gmail.com
http://www.tvgijsselland.nl/
http://www.facebook.com/TVGijsselland
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extra nieuwsgierig naar de gedachten en analyses die ooit van jouw hand zullen 
verschijnen. Vreugde bij je werk en zegen op je arbeid.  
 

Bedankt!  

De laatste maanden mocht ik van veel mensen uit de Adventskerk bemoedigende 
kaarten ontvangen. Dit alles deed me zeer goed. Ik wil u hiervoor langs deze weg 
heel hartelijk bedanken. Gradus van de Wetering (Rivierenhof, app. 325) 
 

Samenvatting gebruikersplan erediensten kerkenraad 

Kerkelijke gemeentes zijn verplicht om een gebruikersplan te hanteren met daarin 
opgenomen de richtlijnen voor het kerkbezoek op anderhalve meter conform de 
RIVM maatregelen. Het protocol is bestemd voor iedereen die naar de kerk komt 
om een opname / viering bij te wonen. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op 
te volgen. Het bijwonen van diensten is ten allen tijde op eigen risico.  

Kwetsbare mensen / gemeenteleden met gezondheidsproblemen en mensen 
boven de 70 wordt afgeraden om naar een opname / viering te komen in verband 
met de risico’s die dit met zich meebrengt. De diensten kunnen op zondag online 
gevolgd worden via www.adventskerk.nl  
 
Opnamemomenten 
In de maanden juli en augustus worden er opnames gemaakt op woensdagavond 
om 19.00 uur. Let wel: dit zijn dus geen kerkdiensten zoals u die gewend bent, 
maar er worden opnames gemaakt, die na montage op zondag via de website 
uitgezonden worden. De duur van de opnames is ongeveer 30 – 45 minuten.  

Voor gemeenteleden geldt verplichte aanmelding en registratie en bij 
binnenkomst triage (gezondheidscheck) en placering (toewijzen van plaatsen). 
Coördinatoren zullen u een plaats toewijzen en bij het uitgaan van de opname / 
dienst begeleiden. De coördinatoren zijn herkenbaar door het rode hesje dat zij 
dragen.  

 

Aanmelden en reserveren 
Hiervoor is vanaf 1 juli een speciaal telefoonnummer in gebruik. Een ieder moet 
zich persoonlijk melden, alleen huisgenoten mogen zich samen aanmelden. 
Gegevens die gevraagd worden zijn: naam, en telefoonnummer. Er mogen een 
maximaal aantal personen per viering toegelaten worden in het kerkgebouw. De 

http://www.adventskerk.nl/
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koster coördineert de afspraken die op dat moment gelden. Het aantal kan 
variëren afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het 
Corona virus.    

Aanmelden kan op maandagavond voorafgaand aan de opname tussen 19.00 – 
21.00 uur. Indien er geen plaatsen meer beschikbaar zijn, krijgt u de voicemail en 
kunt u uw voorlopige aanmelding inspreken voor de week erna. Deze moet wel de 
week erna bevestigd worden door het telefoonnummer nogmaals te bellen. Er kan 
niet verder dan 1 week in voren aangemeld worden. 

Hygiëne  
U meldt zich bij de coördinator die staat bij de ingang van SIO. In juli kunt u 
binnengaan via de baringang en miv augustus via het Talmaplein. Indien u moet 
wachten houdt u anderhalve meter afstand. Bij binnengaan verklaart u schriftelijk 
klachtenvrij te zijn en van het protocol op de hoogte te zijn.  Bij binnenkomst staat 
ontsmettingsmiddel klaar om de handen te ontsmetten.   

Placering 
In de kerkzaal is aangeven waar gemeenteleden kunnen zitten op anderhalve 
meter afstand van elkaar. U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing. 
De kerkzaal wordt van voren naar achteren gevuld zodat mensen elkaar niet 
hoeven te passeren. U krijgt dus een plaats toegewezen.    

Kapstokken en toilet 
Jassen worden meegenomen naar binnen; de kapstokken zijn niet in gebruik. 
Toiletten zijn alleen in dringende gevallen te gebruiken. Na ieder gebruik moeten 
deze gereinigd worden. Hiervoor staan aanwijzingen en materiaal in het toilet.      

Tijdens de dienst 
U houdt anderhalve meter afstand van elkaar. Er wordt een korte sobere viering 
gehouden van ongeveer 45 minuten.  

Muziek en zang 
Er wordt niet meegezongen tijdens de viering door gemeenteleden vanwege 
verhoogde kans op besmetting.  

In september hopen we over te kunnen gaan op live vieringen op zondag.  
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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) 

Jeugd- en 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 september 2020 
Kopij inleveren voor vrijdag 21 augustus 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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