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Kerknieuws 
Informatieblad van de Adventskerk 

Talmaplein 2, 8014 AR Zwolle 

November 2020     nr. 118 

 

Kerkdiensten Adventskerk 
Zondag 1 november 9.30 uur ds. Hans Tissink 

Zondag 8 november 9.30 uur  ds. Hans Tissink, oogstdienst 

Zondag 15 november 9.30 uur  ds. Nelleke Eygenraam, 

doopdienst 

Zondag 22 november 9.30 uur ds. Nelleke Eyenraam en ds. Hans 
Tissink, Eeuwigheidszondag 

Zondag 29 november 9.30 uur Dirk Jan Steenbergen, Eerste Advent 

Zondag 6 december 9.30 uur ds. Hans Tissink, Tweede Advent 

Vooraf aanmelden en registratie  is verplicht!  
Op donderdagavond 19.00 - 21.00 uur: 06-27 2311 73 

 

Grote of Sint-Michaëlskerk 
Zondag 1 november 17.00 uur Michaëlsviering 

Zondag 8 november 17.00 uur Michaëlsviering, Taizé 

Zondag 15 november 17.00 uur Vesper 

Zondag 22 november 17.00 uur Michaëlsviering, Cantate 

Zondag 29 november 17.00 uur Vesper 

Zondag 6 december 17.00 uur Vesper 

 

Hartelijk welkom bij de vieringen in de Grote of St.-Michaëlskerk! Anders 

dan u tot nu toe gewend was, dient u zich van tevoren aan te melden 

voor de vieringen omdat we ons willen houden aan het advies 30 
bezoekers per viering toe te laten. Om u aan te melden gaat u naar de 

website van de Michaelscantorij:www.michaelscantorij.nl vervolgens klikt 
u op het kopje: ‘opgave vieringen’.  

http://www.michaelscantorij.nl/
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U ziet nu een formulier waar u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer 

invult. Hoort u vervolgens niets van ons, kunt u op zondagmiddag 
gewoon naar de viering komen. Mocht u buiten de 30 aanmelding vallen, 

krijgt u van ons bericht. 

Heeft u zich opgegeven, maar besluit u toch niet te komen, wilt u zich 

dan afmelden via dezelfde site   (www.michaelscantorij.nl)  en onder het 
kopje ‘contact’ een bericht achter laten? Dan kan iemand van de 
wachtlijst de viering bezoeken. 
 

Kruimels voor de ziel Ds. Hans Tissink 

 
Pionieren in coronatijd 
 

Afgelopen weken moest ik net als velen van u weer omschakelen wegens 

de scherpere coronamaatregelen. De fysieke ontmoetingen maakten 
bijvoorbeeld plaats voor videobelsessies. In veel belsessies ging het 
trouwens over kerkzijn in deze coronatijd. Ik ben dankbaar met collega’s, 
kerken, ambtsdragers en gemeenteleden die niet bij de pakken neer 
gaan zitten. Zij bedenken ondanks alle beperkingen nieuwe wegen. Zelf 

was ik aangenaam verrast door de Troostdoos die in onze gemeente 
circuleert. Daarin las ik prachtige woorden van gemeenteleden ter 
bemoediging en inspiratie. Er gebeurt godzijdank ontzettend veel moois, 
goeds en warms. Ook in onze geloofsgemeenschap. 
Ook merk ik dat veel kerken, onze Adventskerk niet uitgezonderd, 
noodgedwongen een omslag maken op het gebied van internet en social 
media. Wat hebben we nu prachtige, scherpe beelden van onze 

kerkdiensten! En ze worden niet alleen bezocht door trouwe kerkgangers, 
merk ik. 
Als voorganger kun je nu natuurlijk niet achterblijven. Ik experimenteer 
wat met een soort mini webinar. Ik begin te bouwen aan een persoonlijke 
website (nooit gedacht). Ik schrijf samen met collega’s blogs. En nu peins 
ik over vlogs en podcasts. Zou dat wat zijn? Ook veel pioniersplekken 
beginnen deze digitale weg te bewandelen. Ik verwonder me over al hun 

creatieve initiatieven. Je kunt vanachter je laptop, Ipad of smartphone te 
kust en te keur je hart ophalen. 
Zou deze weg, nu de coronacrisis toch langer blijkt te duren, ook wat 
voor ons zijn? Ik ben erover aan het nadenken. Maar misschien heb jij 
wel een schitterende gedachte. Of misschien ben jij wel bereid om 

daaraan mee te helpen. Dat horen we graag! 

Kruimels voor de ziel, ze blijken zelfs digitaal naar ons toe te komen. 
Godzijdank. 
 
Ds. Hans Tissink 

http://www.michaelscantorij.nl/
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Organisatie kerkdiensten Kerkenraad 

 
Helaas is er op het moment van schrijven vanwege de corona-epidemie 

heel wat te doen over kerkdiensten in coronatijd. Wij hebben ons al 

ingesteld op kleinere bijeenkomsten en ontmoeten veel begrip hierover. 
Leuk is het niet: minder mensen in de kerk en na afloop niet samen 
koffiedrinken. Gelukkig beschikken we inmiddels wel over goede opname-
apparatuur voor beeld en geluid. Wie een internet-aansluiting heeft kan 
thuis meevieren, meebidden, ja zelfs meezingen! Voor wie aangewezen is 
op TV of radio: hopelijk lukt het op zondag een kerkdienst te kunnen 

volgen!  
Zanggroepjes 
Via de mail zijn voor de komende zondagen in november en december 
weer heel wat cantorijleden en andere mensen met koorervaring 
benaderd om op een of meer zondag(en) in de Adventskerk te komen 

zingen. Per zondag niet meer dan vijf zingende personen. Een klein 
aantal, maar de lofzang wordt gaande gehouden! Er zijn vast meer 

gemeenteleden die wel eens of vaker mee zou willen zingen. 
Belangstelling? Zin in? Informeer bij Nelleke Eygenraam op welke 
zondagen in november of december nog zangstemmen nodig zijn (038-
4525223, dseygenraam@adventskerk.nl). Zangers en zangeressen 
krijgen uiterlijk op de woensdagavond voorafgaand aan de zondag te 
horen wat er gezongen gaat worden. Het is de bedoeling dat ieder de 
liederen thuis oefent. Elke zondagochtend nemen de zanggroepjes de 

liederen samen met de organist door, telkens om 8:45 uur in de kerk.  
 
Aanmelden voor de dienst 

De aanmeldprocedure is ongewijzigd en geldt voor iedereen die al dan 
niet een bijdrage levert aan de dienst. Indien u belt en het maximum van 
30 personen is bereikt zal de koster u vragen of u wilt intekenen voor de 

zondag er op. Mocht u zich later toch af moeten melden, omdat u 
bijvoorbeeld verkouden bent, dan vragen wij u om dit op 
donderdagavond op het zelfde telefoonnummer ( 06-27231173) door te 
geven zodat wij de plaats aan iemand anders kunnen geven. Op deze 
manier proberen we voor zoveel mogelijk gemeenteleden de komende 
periode het kerkbezoek mogelijk te maken.  
 

Digitaal aanmelden 

Binnenkort is digitaal aanmelden voor de kerkdienst mogelijk. Hiervoor 
gaat u naar de website: www.adventskerk.nl. U leest binnenkort in de 
zondagsgroet en op de website per wanneer dit mogelijk is en welke 
stappen er nodig zijn voor een digitale aanmelding. Telefonisch 

about:blank
http://www.adventskerk.nl/
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aanmelden blijft ook mogelijk indien men geen internet heeft. Voor de 
kinderen is er een aparte aanmeldprocedure.  
 

Collecte 
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 Diaconie; Collecte 2, deze is bestemd voor de Kerk; Collecte 3, deze 
is bestemd voor de doelcollecte van de betreffende zondag. Bij het 

uitgaan van de kerk kunt u uw munten/geld in de schalen deponeren. 

Voorlopig geen WidZ en Opendeur-diensten  

Zolang we noodgedwongen met beperkingen moeten leven door Corona, 
worden er alleen “sobere zondagse vieringen” gehouden om 9.30 uur. 
Meer dan dat laat het gebruikersplan niet toe en is ook organisatorisch 

niet haalbaar. E.e.a. betekent dat er voorlopig geen Wind in de Zeilen 

diensten, Inspiritual link  en Opendeur-diensten georganiseerd worden. 
We hopen uiteraard op spoedige verbetering van de situatie zodat we de 
draad weer op kunnen pakken. We vragen uw begrip hiervoor. 

Erediensten Ds. Nelleke Eygenraam en ds. Hans Tissink 

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? 

Zondag 8 november 2020 is het Oogstdienst. Wat is de oogst van het 
afgelopen jaar? Of plukken en tellen we alleen maar zure vruchten? 

We luisteren naar Jezus’ gelijkenis over de drie dienaren (Matteüs 25: 
14-30). Wat doe je met je talenten? 
 
Zondag 15 november 2020 staat in het rooster als Doopzondag. Zelfs 
met maar 30 kerkgangers kan de Doop doorgaan voor max. 2 
dopelingen. Maar ook dan gebeurt de Doop in het midden van de 

gemeente, want die reikt verder dan de mensen die in de kerkzaal bij 
een zijn. Waar we ook zijn, we zijn in Christus verbonden. Het thema van 

deze zondag is ‘Jij maakt het verschil’ (Matteüs 25:31-45). 
 
Eeuwigheidszondag 22 november 2020 is de zondag waarop we de 
namen noemen van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar 
overleden zijn. Een bijzondere en intense zondag, die dit jaar heel anders 
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zal verlopen dan andere jaren, omdat niet alles kan wat we zouden 
willen. Op het moment van schrijven is nog onduidelijk of we met één 
dienst volstaan voor een beperkt aantal kerkgangers met uiteraard een 

online viering die tegelijkertijd wordt uitgezonden óf dat we in dat 
weekend twee diensten zullen houden om zowel een groep nabestaanden 
alsook gemeenteleden in de gelegenheid te stellen naar de kerk te 
komen. Meer informatie zal tijdig te lezen zijn op www.adventskerk.nl en 
in de digitale Zondagsgroet.  
 

Zondag 29 november 2020 eerste Advent. Voorganger is Dirk Jan 
Steenbergen.  
 
Zondag 6 december 2020 is het Tweede Adventszondag. We horen 
over Johannes de Doper en de komst van de Messias (Johannes 1: 19-
28). Het thema is: ‘Wie ben jij dan wel?’ 

 

Adventsvespers 
Vanwege beperkingen door Corona houden we dit jaar geen vespers op 
de woensdagvonden.  We bezinnen ons nog op mogelijke alternatieven. 
Lees tegen die tijd de informatie op de website en/of in de digitale 
Zondagsgroet.  
 
 

Vanuit de jeugd Dirk Jan Steenbergen 

GEEN KINDERNEVENDIENST 

In verband met de aangescherpte maatregelen is er voorlopig geen 

kindernevendienst. Voor de kinderen worden wel leuke buitenactiviteiten 
georganiseerd: 

 
 1 November: wandeling voor jong en oud in bos bij Zandhove 

 15 November: vossenjacht in de buurt bij SIO/Adventskerk 
 23 december: kinderkerstfeest in het land bij ter Avest 
 
 

Geef de pen door Jimmy Bethlehem 

 

Wat is het belangrijkste in mijn leven, dat zijn natuurlijk mijn kinderen. 
Het lied wat me dan heel erg aanspreekt is “laat de kinderen tot mij 

komen alle alle kinderen”. Het is een lied waarin de vader centraal staat 
en hierin zie ik het familieverhaal van dat je altijd terecht kunt bij onze 
vader. Zoals bij je ouders die je altijd vragen kan stellen, kun je dus 

about:blank
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altijd vragen stellen aan onze Vader. Hij zal er altijd voor je zijn zoals je 
ouders er altijd voor jou zullen zijn. Dit geldt dus voor al zijn kinderen.  
Aukje Tilma zal de pen over nemen. 

 

Impressie kerkenraad Anneke van der Meulen 

 
De kerkenraadsvergadering was gepland op 12 oktober, echter in 
verband met de aangescherpte Corona regelgeving is per mail vergaderd. 
Aan de orde waren voorstellen rondom aangepaste werkwijzen voor doop 
en avondmaalsvieringen. Verder kon gemeld worden dat het digitale 

aanmeldsysteem inmiddels technisch ingericht is. In oktober wordt het 
“belteam” geïnstrueerd over hoe met dit systeem te werken.  
Berichtgeving volgt in de digitale zondagsgroet, in het volgende 
Kerknieuws en op de website. Telefonische opgave blijft mogelijk voor 
diegenen die geen internet hebben.  

Paarse bus in Advent ZWO commissie 

 
Tijdens Advent stonden er vorige jaren altijd Paarse Bussen bij de 
verschillende uitgangen in de kerkzaal. Maar dit jaar is alles anders. Het 
is slechts voor een beperkte groep gemeenteleden mogelijk de kerkdienst 
bij te wonen. Er staat dan ook maar één bus.  De opbrengst van de bus 
is bestemd voor het ZWO project Opvang en scholing van straatmeisjes 
in Ghana. Deze meisjes komen meestal uit het arme Noorden en zijn op 

zoek naar werk in  de hoofdstad Accra. Daar aangekomen betekent het 
veelal leven op straat. Of ze belanden in de prostitutie. De organisatie 

Life Line, vangt deze meisje op, en zorgt ervoor dat ze een 
beroepsopleiding kunnen volgen en terug kunnen keren naar hun familie 
in het Noorden. 
(https://www.kerkinactie.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-

straatmeisjes) 
Een financiële bijdrage kunt u ook overmaken op Diaconie Adventskerk 
NL30RABO 0113 9026 38 ovv straatmeisjes Ghana. 
 

V&T  over Dromen Joke Gosker 

 
Sinds augustus 2019 volg ik een opleiding tot droom-coach aan het 

Haden Institute in North Carolina. Deze opleiding is op Christelijke 

grondslag gestoeld, zie: www.Hadeninstitute.com. Bij wijze van stage 
wordt mij gevraagd een droomgroep te leiden voor een periode van zes 
weken. Hier kunnen 5 mensen aan meedoen.  1 x per week komen we 
een middag bij elkaar om 1,5 uur lang elkaars dromen te helpen 



7 

 

begrijpen. Het is verrassend om te ontdekken wat dromen ons te 
vertellen kunnen hebben. Mochten zich meer dan 5 mensen melden, dan 
kan ik overwegen om 2 droomgroepen te starten.   

Vanaf 3 november tot 8 december komen we iedere dinsdagmiddag bij 
elkaar van 15.00 tot 16.30 uur in zaal 9 van SIO (corona-proof). Als je 
mee wilt doen kun je je bij mij opgeven via de mail: 
jm.gosker@gmail.com of per telefoon: 0657849661.  
Graag opgeven vóór 25 oktober 2020. 
 

Met vriendelijke groeten, Joke Gosker 
 

(In)spirituele wandeling Commissie Inspiritual link vieringen 

 
De bekende Benedictijnerpater Anselm Grün schreef eens:  
Iedereen mag zich de vraag stellen: waaruit put ik? Wat zijn mijn 

wortels? Waardoor worden mijn denken en voelen gevormd? En ook deze 
positieve impuls kan in het leven van iedereen doorwerken: kijk 

dankbaar terug op datgene wat jij hebt ontvangen aan ideeën die 
anderen in deze wereld brachten. 
 
Bij deze grote woorden willen wij op een kleine manier stilstaan tijdens 
een wandeling op 1 november in het bos bij Zandhove. Een wandeling 
buiten in plaats van een viering binnen. Om je te bezinnen met vragen 
en opdrachten voor jong en oud, van 8 tot 88 jaar. Je komt tijdens deze 

wandeling een verhaal tegen, een lied en nog andere dingen om over na 
te denken.  
 

Je kunt starten tussen 13.00 uur en 14.00 uur, de wandeling duurt 
ongeveer een uur. Opgeven is verplicht i.v.m. corona-voorzichtigheid.  
Opgeven kan op https://akdv.nl/wandel 

 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie  Ds. Hans Tissink 

 
Dit seizoen houdt het Ontmoetingshuis Moderne Devotie de 
tweewekelijkse bijeenkomsten in zalencentrum Bagijnehof naast de 
Oosterkerk (Koewegje 2, 8021 AG). 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 3 en 17 november 
en 1 en 15 december. 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. 
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”Proeven aan geloven”,  H. Ottevanger 

Na o.a. ”Psalmen vandaag”  is nu uitgekomen ”Proeven aan geloven”, 

van Siebren van der Zee. Met woorden die -heel divers- iets over geloven 
aanraken. Verkrijgbaar bij boekhandel  Westerhof (en bij de auteur) voor 
10 euro.  
 

Bedankje  

Namens mijn moeder wil ik iedereen bedanken voor de bloemen en de 
lieve kaartjes die ze van de kerkleden heeft gekregen. Dat heeft haar 
goed gedaan. Lieve groet, mw. Woestmaat (De Kievitsbloem, k 267) en 
dochter Clazien. 
 

Gordijnen achter in de kerk Beheerder SIO 

Schrikt u niet, er worden (donkere) gordijnen opgehangen tegen 

achterwand in de kerk. Dit is een proef van SIO waarbij getoetst wordt of 
het mogelijk is om de geluidskwaliteit te verbeteren. Vanwege Corona 
kan de kerkzaal dan ook als vergaderzaal gebruikt worden. De gordijnen 

kunnen op zondag aan de kant geschoven worden.  
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Kleurplaat voor de kinderen 
 
OEFENING VAN HOOP 

  
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien. 
Ik hoop dat ik in deze tijd 
tekenen van hoop kan zien. 
Ik hoop dat ik niet door wanhoop 

overspoeld zal worden. 
  
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen 
en verwarmen. 
Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken 

met mijn woorden. 

Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf 
in mijn oordeel. 
  
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik open kan blijven staan 
voor anderen. 
Ik hoop dat ik kan luisteren 

naar het innerlijk van de mens. 
Ik hoop dat er iemand is 
die mij altijd weer steunt. 
  

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde. 

Ik wil doorgeven 
wat opbouwend en hoopgevend is. 
Ik hoop op mensen die samen met mij leven 
vanuit de goede hoop. 
  
Marinus van den Berg 
 

Geestelijk verzorger/pastor met emeritaat  
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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 december 2020 voor 2 maanden 

Kopij inleveren voor vrijdag 20 november 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

