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Kerknieuws 

Informatieblad van de Adventskerk 

Talmaplein 2, 8014 AR Zwolle 

Oktober  2020     nr. 117 
 

Kerkdiensten Adventskerk 

Zondag 4 oktober  9:30 ds. Ale Pietersma  
10.00 uur in de Oosterkerk XL 

Zondag 11 oktober  9.30 uur  ds. Nelleke Eygenraam 

Zondag 18 oktober  9.30 uur  ds. Kees Meijer 

10.00 uur in de Oosterkerk XL 

Zondag 25 oktober  9.30 uur ds. Hans Tissink 

Zondag 1 november  9.30 uur ds. Hans Tissink 

 
Vooraf aanmelden en registratie  is verplicht!  

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

Grote of Sint-Michaëlskerk 

Zondag 4 oktober 17.00 uur Michaëlsviering, vesper 
Afscheid Mariska van Beusichem, stadspastor 

Zondag 11 oktober 17.00 uur Michaëlsviering, Taizé 

Zondag 18 oktober 17.00 uur Michaëlsviering, vesper 

Zondag 25 oktober 17.00 uur Michaëlsviering, met cantorij 

Zondag 1 november 17.00 uur Michaëlsviering 

 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk 

Voor het bijwonen van de vieringen hoeft men zich niet op te geven. Wel 

moet men even een presentielijst tekenen, Samenzang vindt nog steeds 

niet plaats. De liederen worden gezongen door een aantal leden van de 

cantorij; muzikale leiding: Toon Hagen. Dit najaar is het centrale thema: 

de Bergrede. Matteüs 5, 6 en 7. Elke zondag klinkt een passage uit deze 

Messiaanse Troonrede. Deze indringende en fundamentele woorden gaan 

over ‘meer dan het gewone’ en horen tot de kerk van het Evangelie.  

De afgelopen tijd begonnen de vieringen om 19.00 uur maar m.i.v. 20 
september beginnen ze (weer) om 17.00 uur.  
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Kruimels voor de ziel Ds. Hans Tissink 

Het goede leven 

Ik geniet nog steeds na van de startdienst. Het was weer thuiskomen. Op 

zondagmorgen 13 september tijdens het aantrekken van mijn toga trof 
me een diep gevoel van ontroering. Dit had ik een half jaar moeten 
missen: zondagmorgen in de vertrouwde kerk met de vertrouwde 
mensen. Natuurlijk, corona zorgde voor een strak protocol en een nieuwe 

organisatie. Maar toch… En toen begon de dienst die in het teken stond 
van het goede leven. De uitslag van de enquête liet de betrokkenheid 
van maar liefst 70 deelnemers uit onze gemeente zien. Het thema 
leeft…wat is het goede leven? Goed leven heeft voor velen te maken met 
geluk, met liefde en echte gemeenschap. Wat hebben we toch de 
ontmoetingen en normale dingen moeten missen. Dingen die je nu nog 

meer dan anders opnieuw gaat waarderen en koesteren. 

‘Goede meester, hoe kan ik deel krijgen aan het eeuwige leven?’ hoorden 
we in de startdienst de rijke hooggeplaatste man aan Jezus vragen. Wat 

is goed? ‘Alleen God is goed’, antwoordt Jezus. God en goed hebben alles 
met elkaar te maken. Het scheelt ook maar een letter: e. Een eeuwig 
leven, dat begint in de Bijbel al vandaag, hier en nu. Eeuwig is niet lang 
of oneindig, maar eeuwig staat voor kwaliteit en tijd voor en met God. De 
beste tijd is de tijd waarin je merkt dat Gods rijk vlak voor je neus ligt. 
Het beste leven is het leven waarin je je geld, goud en bezit kunt 
loslaten. Leven dat gedeeld wordt met de ander, en dan vooral de arme 

en zwakke medemens. Dat moest de rijke hoge meneer leren van Jezus. 

En wij leren het elke dag.  

Het goede leven…het is een prachtige gave en opgave om dit nieuwe 

seizoen mee in te gaan. Ook in coronatijd kunnen we het goede leven 
samen vieren en praktiseren. 

Of zoals we met het slotlied van Jan Wit zongen (lied 978) 

 

Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 
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Erediensten Ds. Nelleke Eygenraam en ds. Hans Tissink 

We zijn blij dat onze vieringen weer wekelijks op zondag in de 

Adventskerk kunnen worden gehouden. Weliswaar met de nodige 
beperkingen, maar toch… Juist in het gemis en tekort kun je soms de 
waarde van de liturgie extra waarderen. 

Zondag 11 oktober zou er in de oorspronkelijke planning  op deze 
zondag een Avondmaalsviering zijn. Het Avondmaal stellen we nog even 
uit. Zonder het een met het ander te willen vergelijken voelt deze tijd 
voor velen als een soort van ballingschap. Dit najaar gaat het in de 
schriftlezingen daarover. Volhouden in ballingschap en voorbereid zijn op 

de tijd er weer van alles kan. Een ‘nieuw gewoon’? We lezen uit het 
bijbelboek Ezra. 

Zondag 18 oktober is ds. Kees Meijer voorganger, emeritus predikant, 
gemeentelid van de  Adventskerk, lid van de cantorij, secretaris van het 
College van Diakenen enz.  

Zondag 25 oktober 2020 lezen we fragmenten uit Nehemia 8. We 
horen dat de priester Ezra de wet leest bij de Waterpoort. Het volk 
luistert met grote aandacht en eerbied. Ook zien we hoe de Israëlieten 
Loofhuttenfeest vieren. Wet en feest. Liturgie op straat en thuis. Wat kan 

dit oude verhaal vandaag voor ons betekenen? 

Zondag 1 november 2020 is het Allerheiligen. Misschien wel zo leuk 
om eens na te gaan welke persoon ‘heilig’ voor u of jou is. We lezen de 

zaligsprekingen uit Matteüs 5. Jezus feliciteert mensen in ongelukkige 
omstandigheden. Wat voor ‘heiligverklaring’ is dat nou weer? Neen, met 

Jezus is het nooit saai. Hoe reageren wij op zijn prikkelende 
gelukwensen? 

Aanmelden voor de kerkdienst  
Persoonlijk aanmelden voor het bijwonen van de kerkdienst is verplicht. 

Helaas kan dit nog even niet anders. Werkt u er svp aan mee dat de 
procedure volgens de afspraken kan verlopen.  Zie www.adventskerk.nl    
 
Aanmelden voor de dienst is telefonisch mogelijk op donderdagavond 
tussen 19.00 en 21.00 uur via telefoonnummer – 06-27 2311 73. Buiten 

deze uren wordt de  telefoon niet opgenomen. U kunt geen voicemail-
bericht of SMS achterlaten.  

 

Binnenkort is ook digitaal aanmelden mogelijk! 

http://www.adventskerk.nl/
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Vanuit de jeugd Dirk Jan Steenbergen 

 
WE ZIJN WEER BEGONNEN  !!!!! 

 

Precies zoals de scholen weer zijn begonnen is ook het jeugdwerk in de 
kerk weer opgestart. Voorzichtig en coronaproof.  
Behalve de oppasdienst.  Veel oppassers zijn ouderen en die willen we 
voorlopig niet belasten met extra zorgen omtrent het virus of de 
kerkgang. 
Wat doen we dan wel ???? 

1) Kindernevendienst.  De kinderen verzamelen niet meer in de kerk 
maar gaan rechtstreeks naar hun nevendienst. 

2) Kind Op Zondag.  De eerste keer is al geweest,  een heerlijke 
schatgravers activiteit in het park.  De volgende is op 15 November: 
Bijbelse vossenjacht !!! 

3) XL,  elke 1-e, 3-e en 5-e zondag van de maand.  Op 20 september 
was de eerste keer.  

4) Provider op vrijdag:  25  september kanoën, 23 oktober griezelen 

Alle activiteiten doen we coronaproof  voor zover dat kan en lukt. Wilt 

je informatie ? Bel of mail naar Dirk Jan: 0642002091,  
steenburger@kpnmail.nl 

 

Terugblik startzondag Jeugd Dirk Jan Steenbergen 

 
Schatgraven in de Schellerdriehoek: Gezin Op Zondag 

Op een vroege zondagmorgen worden vlaggetjes opgehangen en stukken 

van een schatkaart verstopt. Rond 11.00 uur verzamelen ruim 20 
kinderen en ongeveer evenveel ouders zich bij de grote picknicktafel. Na 
een versnapering vertelt Dirk Jan over een verloren parel van een 
ketting. Daarna gaan we in groepjes met een foto op zoek naar de 
onderdelen van de kaart.  Als alle stukjes zijn gevonden weten we waar 

de schat ligt met daarin de verloren parel en ……  allemaal schatkistjes 
om op te eten. Of om de pannenkoeken te versieren. 

Voordat we de pannenkoeken op mogen eten vertelt Dirk Jan dat alle 

parels belangrijk zijn voor een complete ketting. Zo zijn ook alle 
schaapjes even belangrijk voor de ‘Goede Herder’. En alle mensen 

belangrijk voor God. Of je klein of groot bent, bang bent of een held,  
verlegen of stoer.  Voor God zijn alle mensen even belangrijk. 

Net als trouwens alle pannenkoeken van de stapel die steeds kleiner 

werd.  Dat was allemaal leuk en lekker.   

mailto:steenburger@kpnmail.nl
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De volgende GOZ : op 15 November …. VOSSENJACHT  kom en neem je 

vrienden of vriendinnen mee!! 

 

18+ gespreksgroep Ds Hans Tissink 

Ben je 18 jaar of ouder en vind je het leuk om met leeftijdgenoten te 

praten over wat diepere zaken van het leven? Vragen als: wat verlang ik? 
Wat helpt mij in coronatijd? En wat betekent het goede leven eigenlijk 
voor mij? Dan is de 18+gesprekskring vast iets voor jou. En misschien 

ook iets voor jouw vriendin of vriend.  
 
Heel leuk als je wilt meedoen. Voor info en aanmelding kun je terecht bij 
ds. Hans Tissink, 038-3374406 of jttissink@hetnet.nl.  

 

Zingen in de kerk Ds. Nelleke Eygenraam 

Fijn hè, om weer in de Adventskerk te kunnen samenkomen! Tegelijk ook 

begrijpelijk dat heel wat gemeenteleden voorlopig de diensten liever 
thuis volgen. Thuis kun je gewoon alle liederen meezingen, terwijl je in 
de kerk nog niet mag meezingen, tenzij je je aanmeldt voor een 

zanggroepje op een van de zondagen. Er zijn al heel wat gemeenteleden 
met cantorij- of koorervaring die zich hebben aangemeld om de lofzang 
gaande te houden. Tot en met eind oktober is er voor elke zondag een 
zanggroepje. Heel fijn! Het ziet ernaar uit dat we ook na oktober op deze 
wijze zullen doorgaan, dus schroom niet en meld je aan. Er wordt geen 
leeftijdsgrens gehanteerd. We letten uiteraard wel op de onderlinge 

anderhalve-meter-afstand en andere richtlijnen. Belangstelling? Zin in? 
Informeer bij Nelleke Eygenraam of geef je alvast op voor de maand 
november (038-4525223, dseygenraam@adventskerk.nl).  
 

Verzen voor thuis Raad Eredienst 

Op pagina 420 van het liedboek staat "de Bijentuin" naar psalm 150: 

Alles wat adem heeft love de Here. Looft God in Zijn groots firmament, 
dat haalt dit vers naar voren, de tuin die daar model voor staat.  Gods 
honingzoete wind zingt, als de adem. De bijen gonzen.  Bijen die nu zo 
bedreigd zijn samen met onze adem, die Gods naam draagt.  Dat schept 

verantwoordelijkheid.  Wat een mooie optelsom.  Deze twee liederen 

versterken elkaar zo! Mooi om de bijen zo centraal te stellen: Kleine 
wezentjes die aan de basis staan van de vruchtbaarheid. Mooi en 
noodzakelijk.  
 
 

mailto:jttissink@hetnet.nl
mailto:dseugenraam@adventskerk.nl
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Geef de pen door Myrthe Honingh 

Een lied kiezen dat je aanspreekt. Dat klonk heel eenvoudig, maar 

eindigt in twijfel welke het nu worden moet. Ik kies dan toch voor lied 
1006; Het gezongen Onze Vader. Het zit hem in de melodie, luchtig, 
vrolijk en aan het einde een toontje hoger. Even heel iets anders dan de 
gesproken versie. Dan moet ik altijd weer denken aan vroeger als kind. 

Met de hele familie bij opa en oma lunchen waarbij het gebed op zware 
monotone toon werd opgezegd. Dat klonk als kind heel gewichtig en 
ernstig. 1006 is hier de vrolijke tegenhanger van met woorden vol 
verbinding, belofte en hoop ‘U staat zorgzaam om ons heen’ en ‘Dat we 
goed zijn voor elkaar’. Het pept me altijd weer op en maakt dat ik vol 
liefde verder door het leven dans. Dit pennetje geef ik door aan Jimmy 
Bethlehem. 

BeeldTV Videoteam 

De kerkdiensten worden live opgenomen en rechtstreeks uitgezonden, 

zodat gemeenteleden kunnen kiezen of zij naar de kerk komen of  de 
dienst online willen meemaken. Het protocol BeeldTV hangt achter in de 
kerkzaal. U kunt daarop informatie vinden over de cameraopstelling en u 
kunt zien waar de ringleiding zich bevindt.  

Eerste uitzending met nieuwe apparatuur: leerzaam 

Het was op 6 september wennen aan de samenkomst in de kerkzaal en 

dat gold zeker ook voor wie beamer en video bedienden.  Enkele 
gemeenteleden lieten ons weten de live-uitzending niet gevolgd te 

kunnen hebben. Na controles op kerkdienstgemist.nl en op 

adventskerk.nl lijkt het probleem nu opgelost te zijn. Bij haperingen 
raden we gebruikers aan om de website "opnieuw te laden". Dat gaat 
door op het ronde-pijl-icoontje  te klikken, links van de adresbalk van de 
website (in Google Chrome).  
 

Collecteren Diaconie 

Vanaf half maart bent u gewezen op de mogelijkheid om de zondagse  

collecte digitaal over te maken via de kerkgeld-app of door een 
bankoverschrijving naar de Diaconie. Dit kunt u blijven doen. 

Vanaf zondag 4 oktober kunt u na de dienst ook weer collectemunten 
en/of geld doneren. Achter in de kerk worden 3 schalen of bussen 
geplaatst met daarop de vermelding: Collecte 1, deze is bestemd voor 
de Kerk; Collecte 2, deze is bestemd voor de Diaconie; Collecte 3, deze 
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is bestemd voor de doelcollecte van de betreffende zondag. Bij het 
uitgaan van de kerk kunt u uw munten/geld daarin deponeren. 

Impressie Kerkenraad 7 september  Kerkenraad 

Het was de eerste vergadering van het nieuwe seizoen met een volle 

agenda na een warme en in alle opzichten bijzondere zomerperiode. In 
deze vergadering komen twee bouwstenen van het fusietraject aan de 
orde. Eén van de bouwstenen is de voortgang van de werkgroep 
Financiën die zich bezig houdt met een kostenplaatje van de gebouwen 
richting toekomst. Daarnaast bespreken we de concept missie en visie, 
eindproduct vanuit het gezamenlijk traject WGO.  We hopen voor eind 

van het jaar een terugkoppeling te kunnen geven aan de gemeente. In 
deze vergadering houden we ons verder bezig met allerlei praktische 
zaken die spelen. Veel processen moeten anders ingericht worden 

vanwege Corona. We vragen uw begrip voor deze veranderingen, ook als 
zaken niet direct helemaal 100% goed verlopen. Er wordt met relatief 
weinig mensen voortdurend gewerkt aan verbetering. We zijn heel blij 
dat we per september de kerkdiensten kunnen hervatten, zij het in 

aangepaste vorm. Bijeenkomsten Vorming en Toerusting gaan ook weer 
van start met wat aanpassingen vanwege Corona. Het 
seizoensprogramma is opgesteld samen met de Oosterkerk en is te 
vinden op de website. Het programma is tevens digitaal verspreid bij de 
zondagsgroet. 

 

Present Zwolle Diaconie 

Raakt de situatie rond vluchtelingen jou ook zo? Wat ze meemaken zoals 

in Moria op Lesbos is verschrikkelijk. En zou je wel wat concreets willen 
doen, maar wat dan? In Zwolle komen heel binnenkort 30 vluchtelingen-
statushouders te wonen. Dit in een kaal huis, ze spreken de taal nog niet 
en ze kennen de weg nog niet. Maar erger nog is dat ze niemand kennen. 

Als wijkkring of als buren/vrienden kunnen jullie hen op weg helpen door 
hen een warm welkom te geven en zich letterlijk en figuurlijk thuis te 
gaan voelen, kijk op www.presentzwolle.nl/nieuwezwollenaren.  
 

Dienstenveiling Commissie Dienstenveiling 

Dit jaar komt helaas de dienstenveiling te vervallen in verband met op dit 

moment nog onduidelijkheid wat betreft het organiseren van grote 
groepsactiviteiten en het tijdspad. We hopen u  / jullie volgend jaar weer 
van dienst te zijn met een groot aanbod van diensten voor en door u! 

 

http://www.presentzwolle.nl/nieuwezwollenaren
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Gebedsgroep Cora Tienstra 

Op woensdag 7 oktober 2020 komt de gebedsgroep weer bij elkaar. 

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 e-mailadres: gebedsgroep@adventskerk.nl. Dit e-mailadres kunt u 
ook gebruiken om gebedsverzoeken aan ons door te geven. Tijd: 18:45 

uur tot uiterlijk 19:45 uur. Plaats: zaal 6 van SIO. 
 

Zending over grenzen  Hennie de Lange 

Geef voor Zaaigoed en help een Oost –Europees gezin van 

armoede naar zelfredzaamheid. 

De doelcollecte van 11 oktober is voor Zending over Grenzen. Via het 

zaaigoedproject van deze organisatie krijgen gezinnen verschillende 

soorten zaden, tuingereedschap en een training om te leren hoe je een 
moestuin houdt. Niet steeds je hand op hoeven houden maar door de 
zaden die je krijgt voor een groot deel in je eigen onderhoud kunnen 
voorzien. Zelfredzaamheid geeft eigenwaarde. Voor 20 euro kan een 
gezin een eigen moestuin starten. Het zou fijn zijn om samen voor een 

aantal gezinnen een moestuin mogelijk maken. 

Helpt u mee? 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie  Ds  Hans Tissink 

Op dinsdagavond 22 september ging het Ontmoetingshuis Moderne 

Devotie weer van start met de tweewekelijkse bijeenkomsten. Na een 
gedwongen coronapauze organiseren we dit najaar voorzichtig onze 
samenkomsten in zalencentrum Bagijnehof naast de Oosterkerk 
(Koewegje 2, 8021 AG). Dit betekent dat we voorlopig nog geen 
maaltijden houden. We beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 21.30 
uur. De kosten bedragen 5 euro per keer. Voor info, aanmelding en 

betaling zie: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. 

De komende bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 6 en 20 oktober en 

3 november. U bent van harte welkom. Misschien hebben in deze tijden 
van corona de wijze spreuken van Thomas a Kempis in zijn Navolging 
van Christus ons nog wel meer te zeggen dan anders. We hopen op 
boeiende bijeenkomsten. 

 

 

 

mailto:gebedsgroep@adventskerk.nl
http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
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Taakgroep communicatie Anneke van der Meulen 

Wist u dat….? 

De taakgroep Communicatie van de Adventskerk sinds juni 2020 

gevormd wordt door medewerkers van de redactie van Kerknieuws, de 
zondagsgroet, webbeheer en de ouderling beleid & communicatie. Voor 
het verspreiden van nieuwsberichten wordt samengewerkt met het 
beamteam.  

Informare 

De Informare wordt jaarlijks uitgegeven en geactualiseerd. Het 

informatieboekje 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. Het boekje is te downloaden van de 

website.  

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. 

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. Vragen, opmerkingen of berichten plaatsen? Dat is mogelijk via 
een verzoek aan: webbeheerder@adventskerk.nl  

Zondagsgroet 

Wekelijks verschijnt de digitale 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.  

Kerknieuws 

Kerknieuws is een informatieblad voor en door 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   

mailto:webbeheerder@adventskerk.nl
mailto:webbeheerder@adventskerk.nl
http://www.adventskerk.nl/
mailto:webbeheerder@adventskerk.nl
mailto:webbeheerder@adventskerk.nl
mailto:kerknieuws@adventskerk.nl
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Bedankje  

Bij deze wil ik iedereen (bekenden en onbekenden) bedanken voor het 

meeleven tijdens mijn ziekte, in de vorm van kaarten en bloemen. Dit 
heeft mij zeer goed gedaan. Gelukkig ben ik nu door het volgen van 
hartrevalidatie weer op de weg terug en stabiliseert mijn gezondheid. 
Hartelijke groeten, Jantine Rijpma 

 

 Ds. Elly Urban 

 
Rots  

In de stromende regen stond ik, in mijn vakantie, op het meest 

westelijke puntje van Frankrijk. Bretagne. Door de harde windvlagen 
klapte mijn paraplu om. Ik vond voor even een beschutte plaats in wat 

de ruïnes bleken te zijn van een abdij.  

Ik genoot van deze plek, een plaats waar mensen al eeuwenlang weet 

hebben van ruigte, golven en wind, waar land, zee en lucht elkaar raken, 
aarde en hemel. Ik was ook verrast door een abdij hier, niet de 
makkelijkste locatie om te bouwen. Wel een plaats die je bepaalt bij de 
stormen van het leven, de schipbreuken en slachtoffers, de 
vergankelijkheid. En die je tegelijkertijd de kracht van de rotsen laat 
voelen, het fundament. Rotsen die daar al zo lang staan, getekend door 
de sporen van de tijd, duurzaam, stevig, betrouwbaar. Een plaats die je 

de vragen stelt waar je zelf staat en hoe stevig, wat de bodem onder je 
voeten is en hoe makkelijk je omver geblazen wordt. En de vraag waar je 
veiligheid en beschutting vindt.  

In verschillende psalmen in de Bijbel wordt God een rots genoemd, een 

toevlucht. En een wijs mens bouwt zijn/haar huis op die rots, zegt Jezus 
in de bergrede. Een beeld dat ik graag wil meenemen, zo na de vakantie. 
Voor mezelf, om houvast te zoeken, vertrouwen te vinden, de stevigheid 
van die rots te ervaren. En voor ons, als Oosterkerk- en 
Adventskerkgemeente. Ik voel onzekerheid, hoe het ons lukt om 
gemeente te zijn, de komende tijd, met alle beperkingen vanwege het 
coronavirus die misschien nog weer strakker zullen worden. Wijsheid 

betekent dat we ons huis, onze gemeente, bouwen op de rots. In het 
vertrouwen dat die rots een goed fundament is en blijft, ook in storm en 
regen. Ik ben benieuwd wat dat ons gaat brengen! 

Psalm 62, ‘Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn 
redding. Hij alleen is mijn rots en redding, mijn burcht, nooit zal ik 

wankelen’. 
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Kledinginzameling  DWR 

Iedereen bedankt voor het brengen van kleding, textiel,schoenen etc. We 
hebben 115 verhuisdozen kunnen vullen. Alles gaat binnenkort op 

transport naar Györgyfalva. 
 
 

Informare en V&T programma Kerkenraad 

 
De Informare en het programma Vorming en Toerusting  worden 
niet meer automatisch bij iedereen door de deur gedaan maar zijn 
digitaal te raadplegen via de website of zijn verkrijgbaar via uw 
contactpersoon.  
 

 
 

 
 

 
 

 

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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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 november  2020 
Kopij inleveren voor vrijdag 16 oktober 2020 12.00 uur 

 

Berichtgeving van geboorte, stuur dan een geboortekaartje aan uw 

wijkpredikant, ouderling of contactpersoon. Het kerkelijk bureau stuurt 
geboortekaartjes namelijk niet door. De kerk leeft graag met u mee en 
kan dit alleen maar doen na door u geïnformeerd te zijn. 
 

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

