
1 

 

Kerknieuws 
Informatieblad van de Adventskerk 

Talmaplein 2, 8014 AR Zwolle 

September  2020     nr. 116 

 

Kerkdiensten Adventskerk 
Zondag 6 

september 

9.30 uur  ds. Nelleke Eygenraam   

10.00 uur in de Oosterkerk XL 

Zondag 13 

september 

9.30 uur  ds. Hans Tissink, Startzondag 

11.00 uur Derk Jan Steenbergen, gezin op 

zondag (zie bericht verder op in kerknieuws) 

Zondag 20 

september 

9.30 uur  ds. Nelleke Eygenraam, afscheid 

en bevestiging ambtsdragers 

9.30 uur XL, overstap groep 8 naar XL 

Zondag 27 

september 

9.30 uur ds. Hans Tissink, Wind in de Zeilen 

 

Zondag 4 oktober 9.30 uur ds. Nelleke Beimers, Israel zondag. 

Vooraf aanmelden en registratie  is verplicht!  

Op donderdagavond 19.00 - 21.00 uur: 06-27 2311 73 

 

Grote of Sint-Michaëlskerk 
Zondag 6 

september 

19.00 uur Michaëlsviering 

Zondag 13 

september 

19.00 uur Michaëlsviering, Taizé 

Zondag 20 

september 

17.00 uur Michaëlsviering 

Zondag 27 

september 

16.30 uur Michaëlsviering, Cantate 

19.00 uur Michaëlsviering, Cantate 

Zondag 4 oktober 17.00 uur Michaëlsviering, vesper 
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Kruimels voor de ziel Ds. Hans Tissink 

Tijdens mijn vakantie en studieverlof had ik alle tijd om te zoeken 

en te genieten van kruimels voor mijn ziel. Graag wil ik enkele 

kruimels met jou delen. Allereerst denk ik aan de grote boom bij 

onze tent op de camping. Iedere morgen ging ik eronder zitten. Ik 

nam daar uitgebreid tijd voor mijn ziel. De boom werd zomaar 

mijn meditatieplek. Ik hoefde er niet in zoals Zacheüs eens deed. 

Nee, gewoon erbij zitten en met volle aandacht kijken naar wat 

mijn ogen waarnamen. De sloot ervoor, de vogels, de wolken, de 

waterplanten… Was dit niet het summum van zielsverkwikking? 

Indachtig het Bijbelse beeld ‘eenieder onder zijn eigen 

vijgenboom en wijnstok’. Psalm 1 ging weer voor mij leven: ‘De 

mens die blij is met de wegwijzers van God is er dagelijks mee 

bezig. Deze mens lijkt op een boom aan het water en geeft 

vruchten…’  Mijn tweede kruimel was gek genoeg corona. Dat had 

ik niet gedacht. Corona was voor mijn vakantie enkel maar een 

vloek en beproeving. Maar nu ontdekte ik een zegenrijk 

neveneffect van dit gemene virus. Wat paradoxaal. Want mijn 

camping stond vol met andere mensen die even moesten 

uitblazen van onze enerverende epidemie. Zij hielden zich keurig 

aan de extra maatregelen. Anderhalve meter afstand, handen 

desinfecteren, wc schoon achterlaten, etc. En corona creëerde een 

onzichtbare band. We wisselden met de buren onze spannende 

ervaringen uit. Dat werkte samenbindend, verbroederend en 

verzusterend. De derde kruimel ontving ik van mijn geestelijke 

reisgenoten Thomas a Kempis en Desiderius Erasmus. Wat is het 

toch een feest om elke dag inspirerende spreuken en verhalen 

van deze mensen te ontvangen. Ik noteerde mijn ontdekkingen 

en genoot van de studie. Wat vind je van deze zinnen? ‘Een echte 

theoloog is iemand die met zijn leefwijze laat zien dat je 

afhankelijk bent van de hemel en dat je goed moet doen aan wie 

jou kwaad doet…Dat kan dus ook een boer of wever zijn.’ 

(Erasmus) Of deze wijze spreuk van Thomas: ‘Zonder liefde is alle 

het uiterlijke werk waardeloos. Met liefde, hoe klein ook, groeit 

alles vol vruchten uit.’ 

Mijn vierde en laatste kruimel: Stilte. Ik las enkele boeken van 

oudere collega’s over het geheim van stilte en herkende dat. 

Eigenlijk sluit deze kruimel naadloos aan bij de eerste kruimel 
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over mijn meditatieboom. Ik zal er mijn stukje mee afsluiten. Het 

is een gedicht van Judith Herzberg. 

Zo, dit zijn mijn vier kruimels… welke kruimels verkwikken jouw 

ziel? Ik verneem het graag. Ga op zoek en wees blij met elke 

kruimel. 

 

Ziekenbezoek 

Mijn vader had een uur lang zitten zwijgen bij mijn bed. Toen hij 

zijn hoed had opgezet 

zei ik, nou, dit gesprek 

is makkelijk te resumeren. 

 

Nee, zij hij. nee toch niet, 

je moet het maar eens proberen.  

 

Ds. Hans Tissink 

 

Pastoraal Ds. Nelleke Eygenraam en ds. 

Hans Tissink 

 

 

Hervatting kerkdiensten Kerkenraad 

De kerkenraad heeft het voornemen om per 6 september de 

diensten in de Adventskerk te hervatten. We kijken er naar uit dat 

we weer bijeen kunnen komen ondanks dat dit, vooralsnog op een 

andere manier dan voorheen, zal verlopen. Of we daadwerkelijk 

kunnen starten hangt nauw samen met de ontwikkelingen rondom 

Corona en de beschikbaarheid van vrijwilligers en apparatuur. 

Houdt hiervoor de berichtgeving in de zondagsgroet en de website 

in de gaten!  

We zijn verplicht om de richtlijnen van het RIVM te volgen bij het 

houden van kerkdiensten. Zo geldt de anderhalve meter 

maatregel en is het verplicht om u vooraf aan te melden. Er zijn 

per zondag maximaal 100 mensen in de kerkzaal toegestaan. U 

wordt dringend gevraagd de instructies van de drie coördinatoren 

op te volgen. Zij staan bij de ingang aan het Talmaplein en zijn 

herkenbaar aan de rode hesjes die zij dragen.   
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Spelregels bijwonen kerkdiensten 

- Aanmelden voor de kerkdienst is verplicht. Dit is telefonisch 

mogelijk op donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur via 

telefoonnummer – 06-27 2311 73. Buiten deze uren wordt er 

niet opgenomen. Aanmelding wekelijks en niet in voren.  

- Vanaf 9.20 u kunt u zich op zondag melden bij de ingang van 

SIO aan het Talmaplein / rechterkant zaal 2; 

- Daar wordt u ontvangen en geïnstrueerd door de 

coördinatoren van dienst, zij dragen rode hesjes; 

- Er wordt gecontroleerd of u zich heeft aangemeld conform de 

richtlijn uit het gebruikersplan. Alleen als u geen klachten 

heeft mag u naar binnen;  

- U bent verplicht om uw handen te desinfecteren, hiervoor is 

desinfectans aanwezig; 

- Er wordt aan u een zitplaats toegewezen; u wordt daarheen 

begeleid. U blijft zitten tot de dienst weer uit gaat. 

Toiletbezoek graag vooraf. De toiletten naast de kerkzaal zijn 

open;  

- Er is geen gemeentezang toegestaan en na de dienst is er 

geen koffie drinken; 

- Er wordt geen collecte gehouden tijdens de dienst. U kunt uw 

bijdrage via de kerkgeld app of via een bankoverschrijving 

overmaken; 

- Na de dienst wordt u uitgeleid door de coördinatoren van 

dienst. U wordt verzocht hun aanwijzingen op te volgen en de 

anderhalve meter ook buiten op het plein in acht te nemen;  

- Het bijwonen van kerkdiensten vindt plaats op eigen 

verantwoordelijkheid. De diensten worden ook live 

uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Via de website 

www.adventskerk kunt u inloggen.  

Gemeentezang en koffie drinken 

Samen zingen kan voorlopig helaas nog niet. En het gezellige 

koffiedrinken en bijpraten na de dienst: ook dat zit er helaas nog 

niet in. Denk gerust mee over verantwoorde en veilige 

alternatieven! Suggesties zijn welkom en kunt u indienen bij de 

predikanten of bij de Diaconie.  

Wat het zingen betreft: er kunnen allerlei filmpjes vertoond en 

CD’s ten gehore gebracht worden, maar we hopen dat er voor 

http://www.adventskerk/
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elke zondag (ook) een zanggroepje gevormd kan worden. De 

Adventskerkcantorij kan ons hierin helpen en dat is fijn. Maar er 

zijn in onze wijkgemeente veel meer mensen die lid zijn van een 

koor of met andere zang- en muziekervaring. Laat het weten! Dat 

kan bij Ds. Nelleke Eijgenraam of bij ds. Hans Tissink, of bij de 

Raad Eredienst (raaderedienst@adventskerk.nl). We willen de 

lofzang gaande houden! 

Doop en avondmaal 

Op welke manier we straks Doop en Avondmaal kunnen vieren: 

daar denkt de kerkenraad nog over na. Op 7 september is de 

eerste vergadering van het nieuwe seizoen. We hopen dat we 

hieraan op de ingeroosterde zondagen in het najaar vorm aan 

kunnen geven, met vreugde en van harte. Meer hierover in het 

volgende nummer van Kerknieuws én in de (digitale) 

Zondagsgroet. Mocht u deze nog niet wekelijks ontvangen dan 

kunt u zich hiervoor aanmelden via de website, eventueel met 

hulp van Harrie van Lohuizen, telefonisch bereikbaar na 19.00 uur 

via telefoonnummer: 038 – 4656815. 

Kindernevendienst  

Ook de kinderen moeten vooraf aangemeld worden. Zij zijn de 

gehele dienst in een aparte ruimte. Zij kunnen gebracht en 

gehaald worden bij de ingang Talmaplein, linkerdeur 

(consistoriekant). Ouders mogen niet mee naar binnen via deze 

deur maar moeten buiten omlopen om zich te voegen in de rij van 

wachtenden en zich aanmelden bij de coördinator. Op 13 

september is er geen kindernevendienst. Voor vragen: Gerrieke 

klooster, 06-41827582. 

Oppasdienst 

Er is besloten om nog niet te starten met de Oppasdienst voor 

de allerkleinsten.  

 

Erediensten Ds. Nelleke Eygenraam  

ds. Hans Tissink 

Deze zomer was anders dan alle andere zomers. We beleefden 

niet alleen een zeer lange hittegolf, maar we verkeerden allemaal 

en nog steeds in een tijd die voor een groot deel bepaald werd 

door het corona-virus. Ondanks versoepelingen waarvoor vanaf 

mailto:raaderedienst@adventskerk.nl
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half juni en begin juli ruimte was, is deze zomer voor veel mensen 

anders verlopen dan aanvankelijk gedacht. Wie in een woonzorg-

huis woont of in een verpleeghuis of ziekenhuis verbleef  kon niet 

zomaar en opeens weer van iedereen bezoek ontvangen. Elke 

instelling hanteerde een eigen bezoekreglement. Nog steeds. 

Bezoek is welkom, maar je kunt niet zomaar bij ieder huis naar 

binnen lopen of iemand opzoeken in het restaurant. Kijk eerst 

welke mogelijkheden er zijn voor het huis waar je iemand wil 

bezoeken. De websites van de woonzorginstellingen geven 

hierover actuele informatie. Ook voor veel mensen die alleen 

wonen, of ze nu jong zijn of oud, en aangewezen zijn op hulp en 

zorg door anderen moeten de afgelopen maanden eenzaam zijn 

geweest. Uitstapjes waren niet mogelijk, allerlei vormen van 

ontspanning en sport lagen stil, het culturele leven lag plat. Het 

was saai. Ik hoop van harte dat alleengaanden, echtparen, ouders 

en kinderen, broers en zussen, vrienden en vriendinnen en andere 

dierbaren die veel te lang van elkaar gescheiden waren, nu weer 

tijd en ruimte vinden voor ontmoeting en ontspanning 

buitenshuis, zonder allerlei kunstgrepen. Ik weet dat ik niet de 

enige ben die uitkijkt naar het weer bijeenkomen in de 

Adventskerk. Iedereen begrijpt dat ook dit voorlopig (en 

misschien wel voortaan?) anders dan anders is. Het is wennen en 

eerlijk gezegd ook wezensvreemd dat je je voor een kerkdienst 

moet aanmelden of dat je als kerkganger je naam en 

telefoonnummer moet achterlaten en dat je niet zelf je zitplaats 

mag kiezen. En zolang de anderhalve meter afstand geldt houden 

we ons ook in de kerk aan deze voorzorgsmaatregel.  Voor nu en 

de komende tijd: houd moed, heb lief en wees niet bang. 

 

Ds. Nelleke Eygenraam 

 

Zondag 6 september 9:30 uur in de Adventskerk 

Als de nieuwe installatie van beeld en geluid in orde is kunnen we 

weer een dienst houden in de Adventskerk! Aanmelding vooraf is 

noodzakelijk. Op het leesrooster staan enkele verzen uit Matteüs 

18 over hoe het is om iedereen bij elkaar te houden en bij elkaar 

te blijven en, als dat niet lukt, wat nodig is om iets recht te zetten 

of te veranderen. Er is deze zondag weer kindernevendienst, 
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maar de kinderen komen niet eerst in de kerkzaal en gaan naar 

binnen via hun “eigen ingang”.  

Zondag 13 september 9:30 uur: Startzondag 

Het landelijke thema van Startzondag is ‘Het goede leven’. Een 

mooi en uitdagend thema aan het begin van een kerkelijk 

activiteitenseizoen dat anders dan anders zal verlopen! Zo 

mogelijk werkt de Adventskerkcantorij aan de viering mee.  

Zondag 20 september 9:30 uur: afscheid, bevestiging van 

ambtsdragers en anderen 

Op deze zondag begint de landelijke Vredesweek met als thema 

‘Vrede verbindt verschil’.  Gelukkig bestaan er verschillen. Anders 

zou het maar een saaie boel zijn. Verschillende mensen, 

verschillende gaven en talenten, verschillende manieren om in het 

leven te staan en de samenleving te dienen. We prijzen ons 

gelukkig dat er in de kerk steeds weer mensen bereid zijn om hun 

gaven en talenten in te zetten en in vrede allerlei verschillen te 

overbruggen en te verbinden! We vieren het vandaag met het oog 

op de toekomst en op de wereld waarin wij leven. In vrede 

omgaan met verschillen en toch jezelf blijven. Dat is de kunst. 

Zondag 27 september 9:30 uur: Wind in de zeilen dienst  

Het lijkt erop dat deze bijzondere viering wordt voorbereid met de 

30+ groep. Let op verdere mededelingen in de Zondagsgroet en 

op de website. 

Zondag 4 oktober 9:30 uur: Israëlzondag 

Op deze zondag hoopt ds. Nelleke Beimers voor te gaan. Zij was 

lange tijd verbonden aan de wijkgemeente Open Kring. De laatste 

jaren is zij predikant in De Bron te IJsselmuiden. Fijn, dat zij bij 

ons te gast is! De opendeurdienst die ’s avonds stond gepland 

gaat wegens de huidige Corona omstandigheden niet door.  

 

Vanuit de jeugd Dirk Jan Steenbergen 

Na een lange vreemde periode proberen we het jeugdwerk weer 

langzaam en voorzichtig op te starten. In dit stukje staan een 

aantal activiteiten aangekondigd. Wat er allemaal door kan gaan 

weten we nog niet zeker. Zonder tegenbericht starten we in 

september, als de kerkdiensten ook weer van start gaan. 
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BASISSCHOOL 

1. Kindernevendienst,  gewoon tijdens de kerkdienst,  vanaf 6 

september; 

2. Gezin op Zondag, 13 September, 11.00 uur, buitenspel-

speurtocht, met pannenkoekenmaal,  Schellerdriehoek.  

TIENERS EN JONGEREN 

3. XL,  jeugdbijeenkomst tijdens de kerkdienst op de oneven 

zondagen in de maand. Start 6 september, 10.00 uur bij de 

Oosterkerk  (samen met Provider). Fietsspeurtocht met lunch. 

Daarna: 20 september; 

4. PROVIDER op VRIJDAG,  op 25 September ’s avonds.  Kanoën 

in Hattem met versnapering.  Kosten 5 euro p.p. ZONDER 

TEGENBERICHT GAAT DIT DOOR! Als je mailadres en/of je 

telefoonnummer bekend is krijg je ook nog bericht in mail 

en/of app.  Informatie nodig?  Bel of mail naar Dirk Jan 

Steenbergen 0642002091 / steenburger@kpnmail.nl 

 

Verzen voor thuis Raad Eredienst 

In het liedboek staan, behalve liederen, ook waardevolle teksten 

en gebeden. De Raad Eredienst belicht elke maand een vers. 

Tussen de avondliederen staan veel gebeden. Sommige hebben 

een titel. Het avondgebed wat vermeld staat tussen lied 268 en 

269 niet. Het begint met ‘Nu alles om mij heen rustig wordt en 

stil, kom ik tot U, Heer’ en eindigt met ‘Heel deze dag leg ik 

dankbaar terug in uw handen.’ Het is een dankgebed. Er wordt 

geen schrijver vermeld. Het is geen poëzie, maar gewone taal. 

Een gebed van een ‘gewone’ gelovige. De nadruk ligt op 

dankbaarheid. Als titel zou er boven kunnen staan: tel je 

zegeningen.  

Geef de pen door Marieke Wolting 

Van jongs af aan ben ik onder de indruk van psalm 121: Ik sla 

mijn ogen op en zie, de hoge bergen aan. Een lied waar ik me iets 

bij voor kon stellen, omdat ik die hoge bergen als kind op 

vakantie in Zwitserland en Oostenrijk vaak zag. Imposant, zo'n 

hoge berg en het maakt dat je je een  klein onderdeel van een 

hele grote wereld voelt. Het vervolg van het lied, past bij dat 

gevoel: Waar komt mijn hulp vandaan? Mooi en troostend vind ik 

het antwoord op die vraag: Mijn hulp komt van de Here die, dit 

mailto:steenburger@kpnmail.nl
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alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. Het geeft  

me een goed gevoel om dit lied te zingen. Het was dan ook de 

trouwtekst  toen ik met Vincent trouwde en zijn zusje zong het in 

de huwelijksdienst. Het troostte ons toen we mijn vader moesten 

begraven. Recent waren we bij de afscheidsdienst van een 

dierbare vriend. Ook voor hem en zijn vrouw was dit lied van 

grote waarde. Fijn om te ervaren dat anderen er ook steun uit 

halen! Ik geef de pen door aan Myrthe Honingh. 

 

Uitgestelde voorjaarsactie Diaconie 

Bij dit nummer van Kerknieuws ontvangt u een enveloppe van de 

Diaconie van de Protestantste Gemeente Zwolle. Normaal 

gesproken wordt ieder voorjaar een inzamelingsactie voor het 

werelddiaconaat gehouden. Het corona-virus was spelbreker. De 

Diaconie vond het niet verantwoord mensen op pad te sturen om 

in heel Zwolle de brieven te verspreiden. Vandaar deze 

‘inhaalactie’. Meer dan ooit zijn wereldwijd talloze mensen 

afhankelijk van (financiële) diaconale ondersteuning en samen-

werking. Elke bijdrage, hoe klein ook, helpt. Doet u mee? 

 

Dienstenveiling Commissie Dienstenveiling 

Dit jaar komt helaas de dienstenveiling te vervallen in verband 

met de op dit moment nog onduidelijkheid voor wat betreft het 

organiseren van grote groepsactiviteiten en het te lopen tijdspad. 

We hopen u  / jullie volgend jaar weer van dienst te zijn met een 

groot aanbod van diensten voor en door u! 

 

Straatmeisjes in Ghana ZWO / Joke Gosker 

Op dit moment (20-08-2020) zijn er in Ghana 43.049 mensen 

besmet met het Covid19 virus waarvan 40.963 zieken inmiddels 

alweer zijn genezen en 239 aan Corona zijn overleden. Ghana had 

de Coronapiek in april maar het land lijkt het virus nog steeds 

goed onder controle te hebben.  Laten we hopen dat dit zo blijft 

en dat binnenkort het centrum voor de opleiding van 

straatmeisjes in Accra weer van start mag gaan.  Wij blijven als 

Adventskerk met hen meeleven. Voor giften: Diaconie 

Adventskerk NL30 RABO 0113 9026 38 ovv Straatmeisjes Ghana.  
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Kleding inzameling Györgyfalva DWR /  Derk Schipper 

Met in achtneming van de corona regels kan in Györgyfalva wel 

weer een kledingmarkt worden gehouden. De opbrengst daarvan 

gaat naar diaconale doelen in het dorp. Hier in Zwolle gaan we 

daarvoor op  ZATERDAG 19 SEPTEMBER weer een 

kledinginzameling houden. Hierbij werken we Corona proof. U 

kunt de kleding in SIO bij de deur afgeven, ingang kleine 

parkeerplaats. Let er op om afstand te houden. Tijd: tussen 10.00 

uur en 12.00 uur. Warme kleding voor de komende winter en ook 

huishoudtextiel is welkom. Alles moet schoon en heel zijn!  Mocht 

U echt niet in de gelegenheid zijn om de kleding te brengen, of 

wilt u meer informatie, neem dan contact op met Ruud van Pelt   

tel. 4655649  of Derk Schipper  tel.4660377.  

 

Koffie/theemiddag Anna Oldenkamp / Marjan Metselaar 

Op 5 augustus is er een gezellige koffie/theemiddag geweest in de 

tuin bij Hennie en Klaas Pierik. Er waren 24 personen aanwezig. 

Een oproep in de zondagsgroet was al voldoende voor dit aantal. 

Het elkaar weer zien, ontmoeten was erg mooi en goed. Door de 

laatste maatregelen van het kabinet kunnen wij deze 

ontmoetingen op dit moment niet voortzetten. De plannen, datum 

en plaats waren al bekend, maar wij kunnen deze 

verantwoordelijkheid niet op ons  nemen. Indien eind augustus 

het kabinet de regels mogelijk weer versoepelt  hoort u via de 

Zondagsgroet meer van ons. Wat in het vat zit, verzuurt niet!  

 

Onderstaand gedichtje van Ruud Wagner geeft de sfeer weer van 

de ontmoeting op 5 augustus. 

 

In de tuin vol van kleuren 

En heerlijke bloemengeuren 

Genietend en lopend langs ……… 

En op de groene slingerpaadjes 

In een heerlijk zonnetje 

Weg van m’n kleine balkonnetje 

Onder de groene fruit en notenbomen 

Mochten wij bij elkander komen 

Genietend van koffie, thee en lekker gebak 
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Waren wij allen al weer gauw op ons gemak 

Het corona-virus ging te keer! 

Geen kerkdiensten, we zagen elkaar niet meer 

Maar de diaconie, heel lief 

Nam een geweldig initiatief 

We vulden de gevallen (contact) gaten 

Door weer bij te praten 

Dat we zijn gekomen, daarvan heeft vast niemand spijt 

Dus Hennie en Klaas, veel dank voor jullie gastvrijheid! 
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Predikanten 

Ds. N.A. (Nelleke) Eygenraam 

Tel. (038) 452 5223 

dseygenraam@adventskerk.nl 

(vrij op vrijdag) 

Ds. J.T. (Hans) Tissink 

Tel. (038) 337 4406 

dstissink@adventskerk.nl 

(vrij op zaterdag) 

Jongerenwerker 

Dhr. D.J. (Dirk Jan) Steenbergen Tel. (038) 466 2433 

steenbergen8596@kpnmail.nl 

Voorzitter Wijkkerkenraad Scriba Wijkkerkenraad 

Mw. A. (Anneke) van der Meulen  

Tel. 06 537 205 39 

an.vandermeulen@planet.nl 

Dhr. P.J. (Peter) Izeboud 

tel. (038) 465 2967 

scriba@adventskerk.nl  

Kerkelijk Bureau: Molenweg 241, 8012 WG Zwolle 

Tel: (038) 421 7596, Email: administratie@pknzwolle.nl 

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

Adventskerk, Zwolle 

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

Adventskerk, Zwolle 

Banknummer: NL 63 RABO 0387 3443 65 t.n.v. Verjaardagsfonds 

Adventskerk 

Website: www.adventskerk.nl / webbeheerder@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 oktober  2020 

Kopij inleveren voor vrijdag 18 september 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. 

 

De Informare wordt niet meer automatisch bij iedereen door de 

deur gedaan maar is digitaal te raadplegen via de website of 

verkrijgbaar via uw contactpersoon.  

mailto:dominel@hetnet.nl
mailto:hanstissink@hetnet.nl
mailto:steenbergen8596@kpnmail.nl
http://www.adventskerk.nl/
mailto:webbeheerder@adventskerk.nl

