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Contactpersonen die genoemd staan in dit boekje wordt gevraagd
wijzigingen door te geven aan webbeheerder@adventskerk.nl .
Actuele informatie is te raadplegen op www.adventskerk.nl.
Als u digitaal informatie van de kerk wilt ontvangen kunt u dit doorgeven
via de website via de route: “aanmelden nieuwsbrief”.
Juni 2020
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NUTTIGE ADRESSEN
Adventskerk
Talmaplein 2, 8014 AR Zwolle, tel. 038 4651360 (d.i. telefoonnummer
SIO, zie onderaan bladzijde). Website: www.adventskerk.nl
Predikanten
Ds. N.A. (Nelleke) Eygenraam, Egelveld 22, 8017 LV Zwolle,
tel.: 038 4525223, e-mail: dseygenraam@adventskerk.nl
Pastorale secties: Schelle-Schellerhoek-Oldeneel, Schellerlanden,
Schellerbroek, Oldenelerlanden, Oldenelerbroek, Hanzeland.
Vrije dag: vrijdag.
Ds. J.T. (Hans) Tissink, Dantzigstraat 4, 8017 KN Zwolle,
tel.: 038 3374406, 06 44480023, e-mail: dstissink@adventskerk.nl
Pastorale secties: Geren, Gerenlanden, Gerenbroek, Ittersum,
Ittersumerlanden, Ittersumerbroek.
Vrije dag: zaterdag.
Kerkelijk werker
Dhr. D.J. (Dirk Jan) Steenbergen, Ravelstraat 20, 8031 DD Zwolle,
tel.: 4662433, e-mail: steenburger@kpnmail.nl
Kerkelijk werker (in deeltijd) voor jeugd- en jongerenwerk.
Kerkenraad
Mw. A.(Anneke) van der Meulen (voorzitter), Westenbergmate 53, 8014
MG, tel.: 06-53720539, email: an.vandermeulen@planet.nl
Dhr. P. J.(Peter) Izeboud (scriba tot 1-1-2021): Bastertkamp 17, 8014
EA, tel: 038 4652967, e-mail: scriba@adventskerk.nl
Wijkkas
Bankrekening:
Wijkdiaconie
Bankrekening:

NL02 INGB 0004 7764 58
t.n.v. Wijkkas Adventskerk, Zwolle.
NL30 RABO 0113 9026 38
t.n.v Diakonie Adventskerkgemeente

Protestantse Gemeente Zwolle
Kerkelijk bureau: Molenweg 241, 8012 WG Zwolle
(openingstijden ma t/m vrij 08.30-12.00 uur),
tel. 038 4217596, e-mail: administratie@pknzwolle.nl
Wijkcentrum SIO
Thorbeckelaan 2, 8014 AZ Zwolle, tel.: 4651360, www.siozwolle.nl,
email: info@siozwolle.nl
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Woord vooraf
Voor u ligt de Informare voor het seizoen 2020 – 2021. Het boekje, dat
al jaren getuigt van een hoge betrokkenheid en activiteit in onze
gemeente. Dit jaar verschijnt het in een kleinere oplage. De website
verovert terrein en digitalisering zet in rap tempo door. We volgen
noodgedwongen en hebben inmiddels ervaring opgedaan met een
digitale zondagsbrief en online vieringen in Corona tijd.
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf leven we nog steeds in een
onzekere tijd en wachten we met spanning af op wat er komen gaat. Een
tijd, waarin kerkgang niet meer een vanzelfsprekendheid is. De ouderen
onder ons worden herinnerd aan de oorlogstijd waarin dat ook zo was.
We hopen snel op meer vrijheid; dat we gauw weer samen kunnen
vieren. Ook missen we het koffie drinken na de dienst in zaal 2. We
wachten af wat er gaat komen.
Afwachten doen we ook als het gaat om verdere samenwerking binnen
ons cluster Oosterkerk – Adventskerk. We hopen van harte dat er ook
in de toekomst een vierplek blijft in Zuid. De afgelopen periode hebben
we ervaren hoezeer we ons als gemeente met elkaar verbonden voelen.
Er wordt daarom actief naar mogelijkheden gezocht.
Op moment van schijven hebben we net Pinksteren gevierd. Dit jaar via
online vieringen, ieder in zijn eigen omgeving. We vierden het neerdalen
van de Heilige Geest die inspiratie geeft en nieuwe kracht. Vooral in deze
moeilijke tijden hebben velen van ons dat ervaren. Een kaartje door de
bus, een onverwachts bezoekje van iemand of een telefoongesprek met
opbeurende en troostende woorden. Het zijn kleine dingen van aandacht
en betrokkenheid, maar o zo betekenisvol! Ik hoop dat we er ook
komend seizoen weer voor elkaar zullen zijn. Samen op zoek naar
nieuwe vormen van gemeente zijn. Dat onze aandacht niet verslapt en
dat we ons gedragen voelen in vertrouwen op Hem. Zoals gezang 427
van het liedboek uit 1973 het zo prachtig verwoordt:
“Beveel gerust uw wegen, Al wat u 't harte deert, der trouwe hoed' en
zegen van Hem, die 't al regeert. Die wolken, lucht en winden, wijst
spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan
gaan”.
Namens de kerkenraad,
Anneke van der Meulen, voorzitter.
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Kerkenraad
De kerkenraad geeft leiding aan de wijkgemeente van de Adventskerk.
Alle ambtsdragers (predikanten, ouderlingen en diakenen) maken deel
uit van de kerkenraad. De kerkenraadsvergaderingen worden voorbereid
door het moderamen. Het moderamen fungeert als aanspreekpunt en
dagelijks bestuur. De kerkenraad heeft veelal de uitvoerende taken
overgedragen aan raden, commissies en werkgroepen en laat zich
adviseren op pastoraal, diaconaal en financieel terrein. Rondom de
erediensten adviseert de Raad Eredienst.
Informatie en contactgegevens vind u in de Informare echter de meest
actuele informatie is te raadplegen op de website www.adventskerk.nl.
Contactpersonen van de diverse groepen die genoemd staan op de
website of in de Informare worden verzocht om wijzigingen van teksten
en gegevens door te geven aan webbheerder@adventskerk.nl zodat de
website actueel blijft. Zo is de website een informatiebron voor en door
gemeenteleden!
De Raad Eredienst (RE) adviseert de kerkenraad over praktische en
organisatorische aspecten rondom de eredienst. Ideeën vanuit de
Kerkenraad of vanuit de gemeente worden in de RE besproken. De RE
bestaat uit vijf gemeenteleden en een predikant. Wil je ook meedenken?
Je bent van harte welkom een keer een vergadering bij te wonen. Voor
vragen of opmerkingen: raaderedienst@adventskerk.nl.
Voorzitter:
Contactpersoon:

Vacant
Johan Tent
Email: raaderedienst@adventskerk.nl

De Pastorale Raad (PR) wordt gevormd door alle wijkouderlingen en
een predikant. Wijkouderlingen verlenen pastoraat in de wijk en
adviseren de kerkenraad inzake pastoraal beleid. Ter ondersteuning van
het ambt nemen ook vorming, toerusting en onderlinge bemoediging een
belangrijke plaats in. De pastorale medewerkers zijn verbonden aan de
pastorale raad. Jaarlijks worden zij uitgenodigd voor training en
toerusting ter ondersteuning van het bezoekwerk.
Voorzitter:
Secretaris:

Anne Feima, tel 06 466 76 396
e-mail: anne.feima@kpnplanet.nl
Bert Letwory , tel 0628139060
e-mail : dominggoes1@gmail.com
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Diaconale Raad

De Diaconale Raad (DR) wordt gevormd door de diakenen. De diakenen
zijn gericht op bespreking, organisatie en uitvoering van het diaconale
werk in de wijk en zij adviseren de kerkenraad inzake het diaconale
beleid. Er zijn verschillende werkgroepen die tot de diaconale raad
behoren onder andere de ZWO werkgroep (Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking) en de Diaconale Werkgroep Roemenië
(DWR). Meer informatie en de contactgegevens is te vinden op de
website: www.adventskerk.nl. Er wordt samengewerkt met de
Protestantse Gemeente Zwolle, Het Diaconaal Platform Zwolle en het
Diaconaal Team Zwolle zuid. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met onderstaande personen.
Voorzitter:

Anna Oldenkamp, tel. 038 4661645
e-mail: annaoldenkamp@home.nl

Secretaris:

Herman Kamphuis, tel. 06-38451996
e-mail: diaconie@adventskerk.nl

De Jeugdraad (JR) wordt gevormd door de kerkelijk werker, één van

de predikanten en enkele gemeenteleden. De jeugdraad wordt gevormd
door vertegenwoordigers van de oppasdienst, kindernevendienst,
XL/XXL, 18+groep, Inspiritual Link. Naast het adviseren aan de
kerkenraad inzake het jeugdwerk wordt binnen de Jeugdraad veel tijd en
aandacht besteed aan het voorbereiden, bespreken en uitvoeren van
allerlei activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren, zoals de oppasen kindernevendienst, XL/XXL, 12-16 jarigen en 16+.
Contactpersoon:

Dirk-Jan Steenbergen (jongerenwerker),
tel. 038 4662433, e-mail steenburger@kpnmail.nl

De Wijkraad van Kerkrentmeesters (WvK) bestaat uit (ouderlingen)kerkrentmeesters en een gemeentelid / penningmeester. De WvK houdt
toezicht op de financiële stromen en adviseert de kerkenraad over
financiële zaken, beheert de wijkkas, coördineert acties om inkomsten te
verwerven en is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Jan Duenk, tel. 038- 4601261
email: : jduenk@home.nl
Jan van der Spek, tel 06 533 789 65
email: wvk@adventskerk.nl
Anneke Tuit, tel. 038 – 465 46 46
Email: wijkkas@adventskerk.nl
Rekeningnummer NL02 INGB 0004 7764 58
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Raad Vorming en Toerusting
De Raad Vorming en Toerusting (V&T) wordt gevormd door
ambtsdragers, gemeenteleden en één predikant. Sinds 2020 is er sprake
van één gezamenlijke raad V&T met de Oosterkerk. De Raad V&T stelt
elk jaar een V&T programma op en legt dit voor aan de kerkenraad ter
besluitvorming. Het aanbod van activiteiten
komt tot stand
in samenspraak met de Oosterkerk en met de reeds bestaande
contacten met de rooms-katholieke parochie. Als u suggesties heeft voor
een volgend seizoen kunt u die voor februari doorgeven aan het
secretariaat: raad.vent@adventskerk.nl. De in het programma genoemde
activiteiten vallen onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad.
Voor alle activiteiten die buiten het kerkgebouw plaatsvinden geldt
verzekeringtechnisch deze regel, dat deelname aan de betreffende
activiteit voor eigen risico is.
Voorzitter:
Secretaris:

Christa Westerhof
e-mail: raad.vent@adventskerk.nl

Partner Gemeente Schwerin
De Adventskerk onderhoudt kontakten met de Petrusgemeinde in
Schwerin in de voormalige DDR. Na het einde van het communistische
regime (1989) is Schwerin de hoofdstad van de deelstaat MecklenburgVorpommern van de Republik Deutschland geworden. Gemeenteleden
aldaar zijn uit Rusland afkomstige Duitsers en tegenwoordig worden
vluchtelingen
en
asielzoekers
in
de
gemeente
opgenomen.
De contactgroep van de Adventskerkgemeente en de contactgroep in
Schwerin organiseren samen wederzijdse bezoeken en éénmaal per jaar
is er een zogenaamde parallelkerkdienst. Verdere activiteiten worden via
de gebruikelijke kerkelijke media aangekondigd. De contactgroep bestaat
uit gemiddeld 8 leden en vergadert 5 tot 6 keer per jaar. Nieuwe leden
zijn van harte welkom!
Contactpersoon:

Gea Kramer,
e-mail: geakramer17@outlook.com

Kerkdiensten
Ochtenddiensten
Elke zondagmorgen om 9:30 uur wordt in de Adventskerk een
ochtenddienst gehouden. Deze wordt rechtstreeks uitgezonden via de
kerkdienstgemist. Via de website www.adventskerk.nl bereikbaar.
We hanteren de volgende cyclus van diensten in het kader van onze
veelkleurigheid:
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•
•

•

Op de 1e zondag van de maand is er een “sobere dienst”. Deze
dienst wordt volledig geleid door de predikant;
de 2e zondag of de 3e zondag is er een dienst met medewerking van
ambtsdragers. De ouderling en diaken hebben een actieve rol. Op
deze zondagen wordt periodiek avondmaal gevierd, wordt er gedoopt
of vindt bevestiging van ambtsdragers plaats.
de 4e (soms 5e zondag) vindt er een bijzondere dienst plaats, een
zogenaamde “Wind in de Zeilen dienst”, waarin ruimte is voor een
andere invulling dan gewoonlijk met de mogelijkheid tot
experimentele vormen van vieren.

Avonddiensten
In de Grote of St. Michaëlskerk (Grote Markt 18) wordt elke zondag voor
de hele stad en andere belangstellenden een Michaëlsviering gehouden
om 16:30 uur, in de maanden juli en augustus een zomervesper om
19:00 uur.
Sacrament en ritueel
Avondmaalsvieringen
Ongeveer zes keer per jaar wordt er een Avondmaalsviering gehouden.
Ieder die “in de Heer gelooft en Hem van harte liefheeft” is genodigd
voor de Avondmaalsviering. Ook kinderen zijn van harte welkom. In
verband met de hygiëne (verkoudheid, allergie) zijn ook enkele kleine
bekertjes met wijn en druivensap voorhanden.
De Avondmaalsviering kent twee vormen:
• de lopende viering, waarin de kerkgangers brood en beker (met wijn
of druivensap) voorin de kerk ontvangen.
• een viering in de kring, waarin de kerkgangers samen een kring
vormen om brood en beker te ontvangen.
Kerkgangers die slecht ter been zijn ontvangen brood en beker op hun
zitplaats. Data worden tijdig aangekondigd in de Zondagsgroet.
Doop en belijdenis
Ouders die hun kind willen laten dopen wordt gevraagd dit tijdig te
melden bij één van de predikanten. Naast een aantal doopzondagen
biedt ook de Paasnacht de gelegenheid tot doop. In deze bijzondere
viering wordt stil gestaan bij iedereen die ooit gedoopt is en wordt ook
de doop van de kinderen in het afgelopen jaar herinnerd. Tijdens
doopdiensten worden alleen foto’s gemaakt door één van de fotografen
van de Adventskerk: Paula Santbulte of Eduard Metselaar.
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Belijdenis doen?
De dienst in de Paasnacht is een gelegenheid bij uitstek voor het doen
van belijdenis. Zou je graag belijdenis willen doen of weet je dat nog
niet zeker, maar wil je daar wel eens met anderen over praten? Wat is
voor jou belangrijk in je geloof, in je leven? Wat uit de geloofstraditie
kun je be-amen en wat niet? Neem voor aanmelding of informatie
contact op met ds. Hans Tissink of ds. Nelleke Eygenraam.
Kinderzegening
In de Adventskerk is sinds december 2012 ruimte voor de kinderzegen.
Ouders die dat willen kunnen hun kind(-eren) laten zegenen in de
eredienst. De kinderzegen is een sober ritueel. We maken daarbij
gebruik van een orde zoals beschreven staat in het Dienstboek van de
PKN (deel 2). Na de presentatie, gebed, lied en motivatie van de ouders
volgt de zegening van de kinderen onder handoplegging. Ook de ouders
ontvangen de zegen. Voorafgaand aan deze dienst vindt een gesprek
plaats met ds. Hans Tissink.
Huisdienst en/of Ziekenzalving
Bij ziekte of het naderen van de dood kunnen gemeenteleden verzoeken
om een korte huisdienst. In de huiskamer of een kamer in het ziekenhuis
verzamelen de zieke, familie, predikant, ouderling/contactpersoon en
diaken zich. In gebed, zang en ritueel wordt God aangeroepen om
ontferming. Het Dienstboek van de Protestantse Kerk biedt een variatie
aan mogelijkheden. Daaraan is de ziekenzalving toegevoegd. De zalving
met olie verwijst naar de heilige Geest. Zoals de olie in het lichaam
binnendringt, zo wil Gods Geest het hart van de zieke verlichten en
versterken in tijden van zorg en angst. De zalving is een
gebedshandeling waarin God wordt gevraagd om kracht, aanwezigheid,
heil en redding. Wie een huisdienst wenst, kan contact opnemen met de
wijkouderling of wijkpredikant.
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar in november worden de
overleden gemeenteleden herdacht. De nabestaanden krijgen een
persoonlijke uitnodiging voor deze dienst. Eind 2011 is een speciale
gedachteniswand
in
gebruik
genomen.
Deze
gedachteniswand
symboliseert met een Jacobsladder de verbinding tussen het aardse en
het hemelse. De Hebreeuwse letter Beth, die op handen wordt gedragen,
staat centraal in de gedachteniswand. Deze letter lijkt op een open huis
en verwijst naar Bethel= huis van God. Daarom heen zijn steendragers
waarop de stenen met namen van de overledenen geplaatst worden.
“Bijzondere vieringen”
De Adventskerkgemeente is een veelkleurige gemeente die zich
kenmerkt door een veelheid aan geloofsbelevingen. Daar spelen we op in

10

door het organiseren van jaarlijks een aantal “bijzondere” kerkdiensten.
Gemeenteleden worden uitgenodigd om hieraan een bijdrage te leveren.
Wind-in-de-zeilen-diensten
Met zogeheten Wind-in-de-Zeilen-diensten wil de Adventskerk de
veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking laten komen. Deze
diensten onderscheiden zich van andere diensten door het specifieke
karakter of thema en één of meerdere liturgische elementen die
verrassend, bezielend en/of verdiepend kunnen zijn. De diensten vinden
plaats op de vierde of vijfde zondag van de maand. De diensten worden
voorbereid door een groep gemeenteleden en een predikant. Iedereen is
uitgenodigd om mee te doen. Contactpersoon: Anneke van der Meulen,
tel.: 06 53720539 / an.vandermeulen@planet.nl
Inspiritual Link (IL) vieringen
Inspiritual Link vieringen zijn experimentele vieringen. Er zijn vier
vieringen per jaar; twee diensten worden gehouden op zondagavond om
19.00 uur. De andere twee diensten zijn een Wind in de Zeilen dienst op
zondagmorgen. De IL vieringen worden voorbereid door een
voorbereidingsgroep bestaande uit creatieve veertigers en vijftigers die
het inspirerend vinden om met elkaar in gesprek te gaan over de
betekenis van het geloof en dit te vertalen naar een aansprekende dienst
waarin mensen geraakt worden.
Mocht je interesse hebben om een keer mee te denken of mee te doen.
Neem dan contact op met Dirk Jan Steenbergen via 038 4662433 of
steenburger@kpnmail.nl
Gezin op Zondag vieringen
Het idee achter deze vieringen is dat de kerkdienst een ‘zondagsuitje’
wordt voor het hele gezin. Het zijn creatieve vieringen die wat de
lezingen betreft zoveel mogelijk aansluiten bij de lezingen van de
zondag. We beginnen rond 11:00 uur (na de reguliere kerkdienst)
Voorafgaand aan de viering willen we graag samen koffie drinken met de
gemeenteleden die de ochtenddienst bezocht hebben. De frequentie voor
dit type viering is momenteel vier keer per jaar. We streven naar een
frequentie van 6 x per jaar. Wil je meedenken in de voorbereiding of heb
je vragen neem dan contact op met Dirk Jan Steenbergen via 038
4662433 of steenburger@kpnmail.nl.

Taizévieringen
Taizé is een oecumenische broedergemeenschap in Frankrijk, waar
wekelijks duizenden (vooral) jongeren samenkomen om naar
gemeenschap met God te zoeken. In de bijzondere vieringen die daar
gehouden worden staan stilte, rust, beleven en zingen centraal. Een
Bijbellezing staat centraal en er is geen preek. Taizévieringen worden
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Zwolle breed georganiseerd en vinden vijf keer per jaar plaats. Data zie:
www.academiehuis.nl en www.pknzwolle.nl. Contactpersoon voor deze
diensten is Anja Oosterveld, 038 4651244 / taizezwolle@hotmail.com
Opendeurdiensten zijn avonddiensten die bedoeld zijn voor jong en oud.
Deze diensten hebben een laagdrempelig karakter. De diensten worden
voorbereid door de Opendeurdienst commissie samen met een predikant
(veelal van elders) die bij wil dragen aan een laagdrempelige
toegankelijke een aansprekende dienst, ook voor mensen die niet
regelmatig de “gewone” kerkdiensten bezoeken. Opendeurdiensten zijn
wisselend van invulling. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en na te praten met een kopje koffie. De diensten worden
aangekondigd via de website en via andere interne en externe kanalen.
Contactpersoon opendeurdienstcommissie: Jacqueline Stil, 06 20295063,
opendeurdiensten@adventskerk.nl. Nieuwe leden die met ons mee willen
denken in de voorbereiding of ons willen helpen bij de organisatie zijn
van harte welkom!

Rondom de Eredienst
Oppasdienst
Tijdens de kerkdienst op zondagochtend bestaat de mogelijkheid
kinderen van 0-4 jaar naar de oppasdienst te brengen. De kinderen
worden voorafgaand aan de dienst naar de oppas gebracht. De ouders
mogen de kinderen weer ophalen wanneer de kinderen uit de
kindernevendienst terug komen in de kerkzaal. Op deze manier kunnen
alle kinderen de zegen meekrijgen.
Contactpersoon:

Judith Kamphuis: 06 28 46 98 70
e-mail: judithkamphuisvanbeek@gmail.com

Kindernevendienst
Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool is er tijdens de
diensten op zondagochtend gelegenheid om naar de kindernevendienst
te gaan. De kinderen maken het begin en het eind van de kerkdienst in
de kerkzaal mee. Tijdens de kindernevendienst zijn zij in hun eigen
ruimte, waar het Bijbelverhaal op een toegankelijke manier wordt verteld
en verwerkt. We zijn nog op zoek naar nieuwe leiding!
Contactpersoon:

Marjan Wijnands-Veninga, 06 53 83 17 74
e-mail: veisivi@gmail.com

Tieners
Zit je op het voortgezet onderwijs dan ben je van harte welkom. De
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groep XL/XXL komt bijeen in een aparte ruimte, tijdens de zondagse
kerkdienst. Frequentie: 1 x per twee weken: de eerste en de derde
week van de maand. We gaan een aantal keren samen op pad.
Daarnaast werken we met dvd, spelwerkvormen en van alles en nog wat
om er leuke uren van te maken die toch ook nog ergens over gaan! Ook
is er gelegenheid om leeftijdsgenoten te ontmoeten buiten de XL/XXL
om. Zo af en toe zullen we, afhankelijk van het onderwerp, de groep
splitsen in XL en XXL. Een paar keer per jaar organiseren we een grote
activiteit op de zondag. Meer weten of aanmelden? Dirk Jan
Steenbergen, 038 4662433 / steenburger@kpnmail.nl
Audio en video kerkdiensten
Voor wie het niet mogelijk is om de kerkdiensten te bezoeken en thuis
een PC met internetverbinding heeft, kan de diensten beluisteren,
gelijktijdig met de dienst in de Adventskerk of op een later tijdstip terug
te luisteren via www.adventskerk.nl.In 2020 werken we toe naar vrij
toegankelijke beeldverbinding via livestreaming.
Organisten
Een organist heeft de belangrijke en mooie taak om de gemeentezang
tijdens kerkdiensten te begeleiden. Als Adventskerk zijn we blij al jaren
te beschikken over Kees Kuiper en Jeroen van der Scheer. Beiden zijn
enthousiaste en bekwame organisten die volgens een jaarlijks op te
stellen rooster de kerkdiensten begeleiden. Daarnaast spelen regelmatig
andere organisten (of pianisten ) uit Zwolle en directe omgeving.
Contactpersoon:

Gerrit Oosterveld, telefoon 038 4651244
e-mail: gj.oosterveld54@gmail.com

Cantorij
De Adventskerkcantorij heeft als doel de gemeentezang te ondersteunen
en werkt mee aan de vocale verrijking van de eredienst. De cantorij
staat onder leiding van cantor / organist Johannes Dijkstra en heeft ruim
30 enthousiast zingende leden. Nieuwe koorzangers, vooral tenoren en
bassen, zijn van harte welkom. Belangstellenden kunnen zich melden op
onderstaand adres. Repetities zijn op maandagavond van 19.30-21.30
in de kerkzaal.
Contactpersoon:

Bert Vermaak, telefoon: 038 4650464
e-mail: bert.vermaak@gmail.com

Verbeeldingsgroep
Op verzoek van de predikanten werkt de verbeeldingsgroep regelmatig
mee aan de eredienst door het ‘verbeelden’ van een Bijbeltekst of een
thema. Wij bereiden de verbeelding met elkaar voor door te
brainstormen over de inhoud van de Bijbeltekst of het thema. Vind je het
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leuk om ook eens te ‘verbeelden’, meld je dan bij mij aan en kom een
keer kijken of meedoen.
Contactpersoon:

Eduard Metselaar, telefoon: 038 4651745
e-mail: eduardmetselaar@ziggo.nl

Beamerwerkgroep
Met de beamer worden de liederen op het projectiescherm vertoond.
Vaak worden er ook afbeeldingen en filmpjes gepresenteerd om de
eredienst te ondersteunen. Mocht u/jij belangstelling hebben om mee te
gaan draaien, dan van harte welkom! Je krijgt een goede begeleiding en
inwerkperiode zodat je hierna zelfstandig een powerpoint presentatie
kunt maken en kunt beameren tijdens de dienst.
Mededelingen voor de gemeente die u via presentatie op de beamer wilt
laten zien kunt u mailen naar beamer@adventskerk.nl
Contactpersoon:

Hartmut Hanke, tel: 038 8795475
e-mail: hankelamain@kpnmail.nl

Bloemengroep
De bloemengroep is verantwoordelijk voor het kopen, schikken en
plaatsen van de bloemen op het liturgisch centrum. Elke zondag zorgt de
bloemengroep voor een boeket bloemen op de Avondmaalstafel; daarbij
worden de liturgische kleuren gevolgd. Bij bijzondere gelegenheden
wordt er een symbolische schikking gemaakt. Vooral in de Advents- en
veertigdagentijd wordt hieraan extra aandacht besteed.
Contactpersoon:

Tieneke de Jong,

tienekedejong@gmail.com

Bloemengroet
Aan het eind van de kerkdienst wordt het boeket als “bloemengroet”
vanuit de gemeente naar een (ziek) gemeentelid gebracht ter
bemoediging. Coördinatie van de bloemengroet: Wim de Groot,
wimdegroot.zz@gmail.com
Ontmoeting op zondagochtend
Na de morgendiensten is er gelegenheid om samen koffie, thee of
limonade te drinken. Een goed moment om elkaar te ontmoeten en
nader kennis met elkaar te maken. Het koffie schenken wordt verzorgd
door vrijwilligers volgens een rooster. Als u periodiek de koffie wilt
verzorgen kunt u zich hiervoor aanmelden bij uw eigen contactpersoon of
wijkouderling.
Contactpersoon:

Gert Heerkens / gert.heerkes@gmail.com
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Kosters
Zonder koster geen kerkdienst. De koster is de stille en onmisbare kracht
op de achtergrond. Er zijn zes vrijwillige kosters die volgens rooster
zondags dienst doen.
Contactpersoon:

wvk@adventskerk.nl

Autodienst
Voor (oudere) gemeenteleden die niet meer zelfstandig naar de
ochtenddienst in de Adventskerk kunnen komen, is het mogelijk om een
beroep te doen op de autodienst. Wilt u hiervan gebruik maken of bent u
beschikbaar als chauffeur dan graag contact opnemen met Derk
Schipper.
Contactpersoon:

Derk Schipper tel.0618393001
e-mail: autodienst-adventskerk@outlook.com

Vieringen in de IJsselbolder
Iedere maand is er in de IJsselbolder een zondagsviering. Meestal op de
eerste zondag van de maand. Voor data: zie www.adventskerk.nl Deze
vieringen zijn voor iedereen die thuis of bij Frion woont met een
verstandelijke beperking. De vieringen worden voorbereid door
vrijwilligers vanuit vier kerken in Zwolle Zuid. Doel is: samen zingen,
luisteren en muziek maken. Iedereen is welkom om deze diensten te
bezoeken of om te helpen. We beginnen om 10.30 uur.
Contactgegevens:

Betsie Stellema, tel. 038 4653617
Ria Schipper, tel. 038 4660377
e-mail: zondagsvieringen@outlook.com

Pastoraat
Het pastoraat vormt de kern van samen gemeente zijn. Omzien naar
elkaar, er zijn voor elkaar. Een pastoraal gesprek kan zomaar en overal
plaatsvinden; op straat, thuis, in de kerk, tussen gemeenteleden en met
mensen die geen lid zijn van de gemeente. Pastoraat is daarmee iets van
ons allen, want het is daar waar mensen, vanuit de Liefde van Christus,
aandacht geven aan elkaar. Ten diepste gaat het hierbij om het
(levens)verhaal van de ander in periodes van kwetsbaarheid, ziekte,
relatieproblemen, ouderdom of verlies. Natuurlijk mag ook de vreugde
en mogen de momenten van geluk in het pastoraat niet vergeten
worden, zoals geboorte, huwelijk en andere feestelijke gebeurtenissen.
Zo wordt er met elkaar een verbinding gezocht tussen het verhaal van
mensen en het Verhaal van God. Voor vragen over Pastorale zorg kunt u
terecht bij: Anne Feima, voorzitter Pastorale Raad: tel: 06 466 76 396,
anne.feima@kpnplanet.nl en bij uw wijkpredikant.
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Sectie-indeling
De wijkgemeente Adventskerk is opgedeeld in meerdere secties. Elke
sectie heeft een team met de bezoekmedewerkers, contactpersonen,
postbezorgers en medewerkers verjaardagsfonds. Per sectie is een
sectiecoördinator
het
aanspreekpunt;
deze
coördineert
de
werkzaamheden en hij of zij onderhoud contact met de wijkouderling /
predikant. Zie pagina 3 voor de sectie-indeling.
De Kievitsbloem
In Zwolle-Zuid bevindt zich woonzorgcentrum De Kievitsbloem
(Patriottenlaan 3), onderdeel van zorgcombinatie Driezorg.
Contactpersoon:

Lies Scheffer / ttscheffer@home.nl
Ds. N. Eygenraam /038 45 25 223
Ds. Hans Tissink / 038 33 74 406

Zandhove
Eveneens in Zwolle-Zuid staan verpleeg- en reactiveringscentrum
Zandhove, de Oude Mars en hospice Lotus, onderdeel van zorgspectrum
Het Zand. De geestelijk verzorgers zijn in dienst van de instelling. Vanuit
de Adventskerk is er een bezoekmedewerker voor het pastoraat.
Meerdere gemeenteleden doen allerlei vrijwilligerstaken. Elke dinsdag
van 10:30-11:15 uur is er een zangviering voor de afdelingen
psychogeriatrie. Eens per twee weken is er op woensdagmiddag van
15:30-16:15 uur een viering in de stilteruimte voor de afdelingen
somatiek. Beide Adventskerkpredikanten gaan in de vieringen voor.
Contactpersoon::

Korrie Vrolijk: zandhovepastoraat@adventskerk.nl
Ds. N. Eygenraam / 038 45 25 223
Ds. H. Tissink / 038 33 74 406

Gebedsgroep
De praktische uitvoering van gemeente zijn komt mede tot stand door
gebed. Gebed gaat aan alles vooraf, het is onzichtbaar, het is belangrijk.
De Adventskerk heeft een gebedsgroep om daar vorm aan te geven. Er
wordt er gebeden voor de verschillende activiteiten en de zieken van de
Adventskerk. U bent van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen.
Iedere 1e woensdag van de maand van 18:45 – 19:45 uur - in de
consistorie.
Gebedsintenties
kunnen
gemaild
worden
aan
gebedsgroep@adventskerk.nl
Contactpersoon::

Cora Tienstra, gebedsgroep@adventskerk.nl

16

Geboorte
Van een blijde gebeurtenis als de geboorte van een kind stelt u graag
velen op de hoogte. Stuur daarom een geboortekaartje aan uw
wijkpredikant, ouderling of contactpersoon. Stel svp ook het kerkelijk
bureau op de hoogte: administratie@pknzwolle.nl
Overlijden
Voor ieder zie zich goed wil voorbereiden op het naderende overlijden
van zichzelf of van een dierbare én voor nabestaanden die met een
overlijden te maken krijgen, hebben we als Adventskerk in het voorjaar
van 2014 een brochure uitgegeven 'Het laatste afscheid' met veel
praktische informatie. Dit boekje is verkrijgbaar bij de predikanten.
Indien u bij de begrafenis of crematie van een dierbare betrokkenheid
van de Adventskerk verlangt, neem dan tijdig contact op met de
(wijk)predikant.
Huwelijk
Neem voor het afspreken van een trouwdienst in de kerk eerst contact
op
met
de
predikant
van
uw
voorkeur.
Een
kerkelijke
huwelijksbevestiging dient altijd persoonlijk aangevraagd te worden bij
het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle (zie voor
contactgegevens voor in dit boekje of www.adventskerk.nl .
Ziekte/ziekenhuisopname
Neem in geval van ziekte contact op met uw contactpersoon,
wijkouderling of wijkpredikant. Ook als er andere redenen zijn waarom u
pastoraal bezoek zou willen, voor u zelf of een ander, kunt u dit bij één
van hen aangeven.
Jubilea
De kerk leeft graag met u mee. Uw contactpersoon, wijkpredikant of
ouderling is echter niet automatisch op de hoogte van data van
huwelijksjubilea of andere heuglijke feiten. Verwacht u (één van) hen bij
een bijzondere gebeurtenis? Stuur een uitnodiging!
Wijzigingen doorgeven
Allerlei gegevens m.b.t. wijziging van de gezinssamenstelling,
verhuizing, naamswijziging e.d. dient ieder gemeentelid zelf door te
geven aan het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle:
zie voor contactgegevens voorin dit boekje of www.adventskerk.nl
Studeren en toch mee blijven doen in de Adventskerk
Als je verhuist naar een andere plaats om daar te gaan studeren word je
automatisch overgeschreven naar een kerk daar. Je kunt ook
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ingeschreven blijven bij de Adventskerk. Dat moet je dan zelf doorgeven
aan het Kerkelijk Bureau (zie voor contactgegevens voorin dit boekje of
www.adventskerk.nl .

Diaconaat
Collectes
In alle erediensten van de Protestantse Gemeente Zwolle wordt er per
ochtenddienst drie keer gecollecteerd door de diakenen. De eerste
collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de
voortgang van het kerkelijk leven. De derde collecte is de “doelcollecte”
en deze wordt gehouden bij het uitgaan van de kerk. De bestemming
verschilt per zondag. Het doel wordt wekelijks toegelicht in de
zondagsgroet.
Werkgroep ZWO
De afkorting ZWO staat voor: zending, werelddiaconaat en
ontwikkelingssamenwerking. De werkgroep ondersteunt gemeenteleden
om hun missionaire en diaconale roeping wereldwijd gestalte te geven.
Dit wordt gedaan door aandacht te vragen voor ZWO-projecten van Kerk
in Actie, www.kerkinactie.nl. Zie uitgebreide informatie en lopende
projecten op de website: www.adventskerk.nl
Contactpersoon:

Joke Gosker tel. 038 4605160
e-mail: : jm.gosker@gmail.com

Diaconale Werkgroep Roemenië (DWR)
Sinds 1990 zijn er vriendschappelijke betrekkingen met de
Reformatorische kerk in het dorp Györgyfalva. De DWR wil daar waar
mogelijk activiteiten in het dorp ondersteunen. Om het werk van de DWR
mogelijk te blijven maken is de DWR geheel afhankelijk van giften. Uw
gift is van harte welkom! (ANBI). Twee keer per jaar organiseert de DWR
een kledinginzameling. De kleding wordt in Györgyfalva verkocht en met
de opbrengst worden projecten in het dorp ondersteund.
Kleding,
schoenen, textiel is van harte welkom! U kunt contact opnemen met
Ruud van Pelt tel. 06 10395811, Derk Schipper tel. 038 4660377 of met
Marjan Metselaar als u tussendoor kleding wilt afgeven.
Contactpersonen:
Informatie:
Bankrekening:

Marjan Metselaar (voorzitter), tel. 038 4651745
e-mail: dwr-adventskerk@outlook.com
NL55 RABO 0377 330 132 t.n.v. DWR Zwolle
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Financiële problemen
Wie vraag je hulp als je de eindjes niet meer aan elkaar kunt knopen? Je
wilt er ook niet mee te koop lopen. En eigenlijk moet je jezelf toch
kunnen redden? Zit u in zo’n situatie of kent u iemand die het moeilijk
heeft, meld het alstublieft bij de Diaconie.
Contactpersoon:

Hetty Meiberg, penningmeester wijkdiakonie
hetmot@home.nl

U kunt ook contact opnemen met de diaconaal consulent voor Zwolle,
Wim van Ree, consulent@diaconiezwolle.nl. Wim van Ree is ook
telefonisch bereikbaar op: 038 4217596.

Jeugdwerk
Provider op vrijdag
Eén keer in de maand wordt er een activiteit georganiseerd en gaan we
samen met de jongeren van de Oosterkerk ‘iets’ doen. Dat kan zijn
zwemmen, naar de film, of een spel. Van alles dus. Deze activiteit is voor
brugklassers en ouder. Je kunt je aanmelden voor een appgroep om zo
op de hoogte te zijn van de activiteiten.
Kijk ook op facebook:
jeugdwerk adventskerk of bel met Dirkjan Steenbergen, tel.: 4662433,
e-mail: steenburger@kpnmail.nl
18 +gesprekskring
Ben jij tussen de 18 en 30 jaar en vind je het leuk om met andere
jongeren te praten over wat jou ten diepste raakt? Dan is de 18+
gesprekskring iets voor jou. We maken gebruik van verschillende
werkvormen zoals film, tekenen, kaartspel, bibliodrama, etc. We komen
1 keer in de 5 à 6 weken op een zondagavond bij elkaar van 19:30 uur
tot 21:30 uur.
Contactpersoon:

ds. Hans Tissink, dstissink@adventskerk.nl

30+ groep
1 x per maand komt de 30+ op zondagavond 20.00 tot 21.30 uur bij
elkaar. We gaan samen in gesprek over thema’s rond het geloof,
zingeving en levensvragen. Aan het begin van het seizoen bespreken we
met elkaar welke onderwerpen we aan bod willen laten komen. De avond
wordt voorbereid door een groepslid. Regelmatig nodigen we iemand uit
om een onderwerp in te leiden en met ons te bespreken.
Contactpersoon

Yvonne van de Barg, edwinenyvonne@planet.nl
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Financiën en beheer
Kerkbalans
Uit de algemene financiële middelen van de Protestantse Gemeente
Zwolle (PGZ) worden de predikanten en het onderhoud van de Zwolse
kerken betaald. In de maand januari wordt daarom de actie Kerkbalans
georganiseerd, waarbij aan alle gemeenteleden ouder dan 21 jaar een
financiële bijdrage wordt gevraagd om het kerkelijk werk in de
Protestantse Gemeente Zwolle mogelijk te maken.
Digitaal collecteren
De kerk-app is te downloaden op “Kerkgeld” – In de app kunt u uw gift
over maken 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. 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.
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 of Banknummer: NL30 RABO 0113 9026 38 t.n.v. Diaconie
Adventskerk, Zwolle
Collectemunten
Collectemunten, ook wel collectepenningen genoemd, kunnen contact
geld vervangen. Ze zijn te koop in de volgende waarden: € 0,20 (geel),
€ 0,50 (grijs), € 1,00 (rood), € 2,00 (groen), € 5,00 (wit), € 10,00
(goud). De hogere waarden kunt u ook per stuk kopen. U kunt ze
gebruiken bij de collecte in alle diensten van de Protestantse Gemeente
Zwolle. Naast dit praktische voordeel kan het kopen van de munten ook
nog een belastingvoordeel opleveren. Ze zijn als gift aftrekbaar!
Collectemunten zijn verkrijgbaar:
• Bij dhr. H.W. Dekker, v. Fridaghmarke 13, tel. 038 4650584
• Ina Stomp, Jofferenlaan 8, tel. 038 4653663.
• op het Kerkelijk Bureau aan de Molenweg 241. Op werkdagen van
8.30 uur tot 12.00 uur.

Wijkkas
De wijkkas is voor specifieke Adventskerk gerelateerde activiteiten die
niet vanuit de centrale kas worden vergoed. Voorbeelden hiervan zijn
jeugdwerk, kaarsen, Open Deur Diensten, Wind in de Zeilendiensten,
papier en drukwerk, koffie/thee bij vergaderingen en na afloop van de
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kerkdienst en diverse wijkgerelateerde uitgaven. Per jaar is ca. €
14.000,- nodig. Naast een aantal doelcollecten organiseren we jaarlijks
een dienstenveiling ten behoeve van extra inkomsten. Wilt u helpen dat
dit belangrijke wijkwerk mogelijk blijft dan kan dit door een gift over te
maken op rekeningnummer: NL02 INGB 0004 7764 58 t.n.v. Wijkkas

Adventskerk, Zwolle.
Penningmeester

Anneke Tuit / wijkkas@adventskerk.nl

Verjaardagsfonds
Het verjaardagsfonds is bedoeld voor uitgaven in de sfeer van lief en
leed. Gemeenteleden van de Adventskerk worden jaarlijks benaderd voor
een financiële bijdrage aan het Verjaardagsfonds. Uit dit fonds worden
onder andere kaarten betaald die gestuurd worden aan gemeenteleden
bij een blijde gebeurtenis of bij ziekte, een kerstattentie aan de groep 70
plus en het jaarlijkse uitstapje. Ook wordt uit het verjaardagsfonds de
wekelijkse bloemgroet betaald. Jaarlijks wordt er een overzicht van
inkomsten en uitgaven gepubliceerd in Kerknieuws.
U kunt een gift voor het verjaardagsfonds overmaken op
rekeningnummer: NL 63 RABO 0387 3443 65 t.n.v. Verjaardagsfonds
Adventskerk.
Contactpersoon:

Gré Boertjes-Trenning, 038-4650260,
email: greboertjes@gmail.com

Communicatie
De taakgroep Communicatie wordt gevormd door medewerkers van de
redactie van Kerknieuws, de redactie van de zondagsgroet en de
webbeheerders. Er wordt voor het verspreiden van nieuwsberichten
samengewerkt met het beamteam.

Informare
De Informare, het informatieboekje dat u nu leest, wordt periodiek
uitgegeven en geactualiseerd. Het bevat nuttige informatie over de
Adventskerk gemeente met bijbehorende contactgegevens. De Informare
is met name bedoeld voor gemeenteleden die geen internet hebben.
Contactadres: webbeheerder@adventskerk.nl.
Indien u als contactpersoon in dit boekje vermeld staat wordt u verzocht
informatie wijzigingen door te geven aan webbeheerder@adventskerk.nl
De wijziging wordt dan doorgevoerd op de website en verwerkt bij een
update van de Informare.
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Website
Op www.adventskerk.nl vindt u alle actuele contactgegevens en
grotendeels dezelfde informatie als in de Informare. Op de website
verschijnen wekelijks nieuwsberichten vanuit de gemeente. Ook kan via
de website een kerkdienst op zondag worden bezocht via Kerkdienst
gemist. Voor het meebeleven van een specifieke kerkdienst, bv een
uitvaart, kan een login aangevraagd worden via scriba@adventskerk.nl
Vragen, opmerkingen of berichten plaatsen? Dat is mogelijk via een
verzoek aan: webbeheerder@adventskerk.nl
Kerknieuws
Kerknieuws is een informatieblad voor en de gemeenteleden van de
Adventskerk. Het verschijnt 10 keer per jaar. Kerknieuws verschaft
informatie die betrekking heeft op het gemeenteleven van de
Adventskerkgemeente en activiteiten van de Protestantse Gemeente
Zwolle. Kopij kan worden ingeleverd via kerknieuws@adventskerk.nl

Zondagsgroet
Wekelijks verschijnt de zondagsgroet. De zondagsgroet bevat informatie
over de wekelijkse collectedoelen, pastorale berichten, activiteiten en
andere actuele informatie. Mededelingen kunnen aangeleverd worden
door gemeenteleden maar deze moeten kort en bondig geformuleerd
zijn: webbeheerder@adventskerk.nl - voor woensdag 19:00 uur.

Gespreksgroepen
Gemeentegroei-groep
In de Adventskerk bestaat al jaren een gemeentegroeigroep. In de groep
delen we ons geloof en onze vragen met betrekking tot het geloof. Aan
de hand van een gekozen boekje en de Bijbel diepen we een onderwerp
uit. Door zo samen met elkaar op weg te gaan en onze gedachten en
gevoelens met elkaar te delen is het een veilige plek om je zelf te zijn
en te leren van elkaar. We komen periodiek samen op een
dinsdagavond. Eén van de deelnemers bereidt de avond voor.
Informatie:

Jan Kerssies, tel 4650216, kerssies@kpnmail.nl

Mannenpraat
MannenPraat is een mannengespreksgroep. We komen in twee groepen
eens per twee of drie weken op dinsdagavond bij elkaar, bij één van de
deelnemers thuis, met ± 8 deelnemers per groep. Ben je tussen de 20
en 40 jaar dan ben je van harte welkom!
We hebben aan de hand van thema’s en door deelnemers ingebrachte
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onderwerpen gesprekken met elkaar over de kerk, God en geloven. Geen
leerhuis, maar persoonlijke gesprekken waarbij we ontdekken en leren
van andermans ervaringen. Die gesprekken, hebben we zelf in een
andere mannengespreksgroep ervaren, zijn erg belangrijk geweest voor
ons persoonlijke geloofsleven.
Informatie:

Chris Stegeman, 06-44660048 en Bert Jan van der
Steeg, 06-15084514, mannenpraat@adventskerk.nl

Samen Groeien, Bijbelstudiegroep voor vrouwen
Vrouwen van verschillende kerkgenootschappen, waaronder ook
Adventskerkleden, komen 1x per 14 dagen bij elkaar om Bijbelstudie te
houden, samen te zingen, en zo te groeien in hun persoonlijk geloof.
Meestal vindt dit plaats op een ochtend of avond bij één van de
deelnemers thuis. Hebt u interesse of wilt u informatie, bel gerust.
Informatie:

Jeanet Jansen, 038 4660734, jansen.jeanet@gmail.com

Vrouwengespreksgroep
Wij, leden van de vrouwengespreksgroep, ontmoeten elkaar elke laatste
woensdag in de maanden september t/m mei. Wij komen bij elkaar in
wijkcentrum SIO. De avonden worden door de leden zelf voorbereid,
meestal in tweetallen. Regelmatig nodigen wij gastsprekers uit. Er
worden onderwerpen besproken die zowel Bijbels als maatschappelijke
relevant zijn. Meningen, zienswijzen en geloof worden op deze manier
met elkaar gedeeld.
Informatie:

Ria Hiemstra, 0384652406, riahiemstra@planet.nl
Janny Sieders, 0610519515, a.j.sieders@home.nl

Amnesty International schrijfgroep Zwolle Zuid
Helaas is het nog steeds zo dat in sommige landen mensen gevangen
worden gehouden op grond van hun politieke of religieuze overtuiging,
ras of seksuele voorkeur. Amnesty International zet zich in voor hun
vrijlating en streeft naar eerlijke processen binnen redelijke termijnen.
In Zwolle Zuid biedt de schrijfgroep u de mogelijkheid brieven op te
halen, om aan de regering van een land aandacht te vragen voor een
persoon of zaak. Iedere 2e zondag van de maand staan we na de
morgendienst in de hal - ingang Talmaplein. Op verzoek brengen we de

brieven bij u thuis.
Informatie:

Corien de Boer, 038 4651593, coriendeboer@home.nl
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Rouwbegeleiding
De pastorale beroepskrachten van de Adventskerk zijn de aangewezen
personen voor individuele begeleiding van rouwenden. Daarnaast zijn er
vanuit de Adventskerk ook contacten met Hedera, zorgcentrum voor
levensbegeleiding. Een initiatief van Nieske Willems, geestelijk verzorger
en gemeentelid van de Adventskerk. Zie voor meer informatie de
website: www.rouwbegeleidinghedera.info
Informatie:

Nieske Willems, 038 4654484
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Wilt u uw talenten inzetten voor onze gemeente neem dan contact op
met de voorzitter van de kerkenraad of met één van de predikanten
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Uw contactpersonen zijn:
uw wijkpredikant:

uw wijkouderling:
Telefoon:
E-mailadres

uw pastoraal
medewerker:
Telefoon:
E-mailadres

uw contactpersoon:
Telefoon:
E-mailadres
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