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Kerknieuws 

Informatieblad van de Adventskerk 

Talmaplein 2, 8014 AR Zwolle 

December 2020/januari 2021     nr. 119 

 

Kerkdiensten Adventskerk (verplichte aanmelding) 

Zondag 6 december 9.30 uur ds. Cor Baljeu, Tweede Advent 

9.30 uur XL 

Zondag 13 december 9.30 uur ds Nelleke Eygenraam,  

Derde Advent, schrift en tafel 

Zondag 20 december 9.30 uur ds Hans Tissink, Vierde Advent 

9.30 uur XL 

Woensdag 23 december Vanaf 17.00 uur Kinderkerstfeest /zie  blz. 8  

Vrijdag  25 december  9.30 uur ds Nelleke Eygenraam, Kerstviering 

Zondag 27 december 9.30 uur ds Nelleke Eygenraam 

Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag , morgengebed Oosterkerk 

Zondag 3 januari 9.30 uur Dirk Jan Steenbergen, Epifanie 

9.30 uur XL 

Zondag 10 januari 9.30 uur ds Hans Tissink, doopdienst 

Zondag 17 januari 9.30 uur ds Nelleke Eygenraam 

9.30 uur XL 

Zondag 24 januari 9.30 uur ds Hans Tissink 

Zondag 31 januari 9.30 uur Dirk Jan Steenbergen 

9.30 uur XL 

Vooraf aanmelden is verplicht via 06-27231173 op donderdag 

19.00 – 21.00 uur of digitaal: www.adventskerk.nl  

 

Grote of Sint-Michaëlskerk (verplichte aanmelding) 

Donderdag 24 december 22.00 uur Kerstnachtdienst 

Overige zondagen 17.00 uur: info zie zondagsgroet 

Er kunnen 30 bezoekers per viering worden toegelaten, daarom is het 

raadzaam om u tijdig aan te melden voor een van deze vieringen. Dit kan 

http://www.adventskerk.nl/
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via de website www.Michaelscantorij.nl. Op deze site klikt u op 

‘Aanmelden voor vieringen’, U krijgt een bevestigingsmail als u zich hebt 

aangemeld en als er al 30 aanmeldingen zijn, komt u op een wachtlijst. 

Hiervan krijgt u ook bericht.  

Kruimels voor de ziel Ds. Hans Tissink 

 

KERSTPIJN 

 

Kerstpijn? Wat een vreemd woord. Kerst verbinden we liever met 

positieve dingen als feest, zang, muziek en gezelligheid. Toch zal Kerst 

2020 wegens corona in het teken staan van een gedeelde pijn. We 

kunnen vanwege alle maatregelen tegen het virus niet meer vrijuit en 

onbevangen kerstfeest vieren. Geen massale volkskerstzang, geen 

kerstbijeenkomsten in grote groepen, geen bijzondere kerstvieringen met 

toeters en bellen…Komende Kerstmis zullen we noodgedwongen op zeer 

kleine schaal vieren. In kleine groepen, in huiselijke kring of elders in de 

kerk met mondkapjes, op gepaste afstand en met een maximum van 30 

mensen. Wie had dat vorig jaar kunnen denken? Dit vooruitzicht doet nu 

al pijn. 

 

Pijn…daar willen we meestal liever niet aan denken of over praten. 

Afgelopen weken heb ik persoonlijk ervaren wat pijn met je kan doen. 

Een zware rugpijn (spit) haalde me finaal onderuit. Van het één op het 

andere moment viel mijn ‘normale’ wereld in duigen. Ik belandde op bed 

en werd afhankelijk van hulp en zorg. Ik veranderde van een zelfstandig 

en vitaal persoon in een ‘lijdend voorwerp’. Alle dingen kwamen voor mij 

toen in een ander perspectief te staan. Ik begon meer begrip te krijgen 

voor zieken en mensen met zorgen en pijn. Ik kreeg nieuwe aandacht en 

bewondering voor wat ik in het verleden allemaal hebben mogen beleven 

aan vitaliteit en vreugde. Het gewone is ten diepste zeer bijzonder. 

Helaas gaan we er dikwijls te snel aan voorbij. 

 

Ik leer tijdens mijn ziekte hoe ik de pijn kan inzetten en ombuigen tot 

een nieuwe kijk op de wereld, de mensen, mijzelf en God. Zo bekeken 

kan de kerstpijn wellicht ook iets positiefs brengen en onze ogen openen 

voor dingen die we eerst niet zagen. 
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Als ik de kerstverhalen in de Bijbel goed lees, zie ik dat alle kerstvreugde 

niet los staat van een wereld vol zorgen, pijn, gebrokenheid en 

duisternis. Kerst is volgens Johannes de komst van Christus als een licht 

in het donker. Via kerstpijn kunnen we misschien wel dichter komen bij 

de verwondering over het diepe mysterie van Gods liefde in onze 

geschonden wereld. En zingen daar onze kerstliederen ten diepste ook 

niet over? 

Ondanks alle tegenslagen en beperkingen wensen we elkaar toch van 

harte Gods warme licht en innige vrede toe Kerstmis anno 2020. Of zoals 

lied 445 het treffend zingt: 

 

God lijkt wel diep verborgen 

in onze duisternis 

maar schenkt ons toch een morgen 

die vol van luister is. 

GEDOOPT 

Op zondag 15 november hebben twee kinderen het teken van de Heilige 

Doop ontvangen: Luka Selassie Demoz, geboren op 4 september 2017, 

zoon van Irene Groenink en Bini Demoz (Sassenstraat 43B,, 8011 PB 

Zwolle) en Roselencia Gerritdina Baden, geboren op 1 augustus 2019, 

dochter van Solveig Bethlehem en Leo Baden (Geertruit Sloetlaan 25, 

8271 TL IJsselmuiden). Dat zij in vrede en vrijheid mogen opgroeien.  

De eerstvolgende doopdienst staat gepland op zondag 10 januari 2020. 

Ds. Hans Tissink hoopt dan voor te gaan.  

Over de 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 

opnameapparatuur voor beeld en geluid. Wie een internetaansluiting 

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!  
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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 december en januari 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.  

 

Met ingang van 1 december mogen de zangers zich aanmelden als 

medewerker in plaats van gemeentelid. Daardoor zijn er vijf extra 

plaatsen beschikbaar voor gemeenteleden. Geef u tijdig op!   

 

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. Digitaal aanmelden kan vanaf vrijdagmorgen 9.30 uur. 

Hiervoor gaat u naar de website: www.adventskerk.nl: de groene knop!  

 

 

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 

about:blank
http://www.adventskerk.nl/
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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 6 december 2020, tweede Advent Op deze zondag hoopt ds. 

Cor Baljeu voor te gaan. Hij vervangt ds. Hans Tissink. Anders dan 

voorgaande jaren is er deze Adventstijd geen kindernevendienstproject, 

omdat er voorlopig helaas nog geen kindernevendienst gehouden wordt. 

Let op de website www.adventskerk.nl om te kijken wat kinderen thuis 

met elkaar of met hun ouders kunnen doen.  

 

Zondag 13 december 2020, derde Advent De ‘lichtste’ zondag in de 

Adventstijd, omdat de liturgische kleur het paars als het ware verbleekt 

tot roze.  Deze zondag hopen we voor het eerst sinds 11 maanden het 

Heilig Avondmaal te vieren. Uiteraard gaat het anders dan we in de 

Adventskerk gewend zijn, maar we menen een verantwoorde vorm 

gevonden te hebben, helemaal aan het einde van de dienst. Ieder kan zo 

‘met leeftocht voor onderweg’ de nieuwe week ingaan. 

 

Zondag 20 december 2020 lezen we het evangelieverhaal over Maria 

die bezoek krijgt van de engel Gabriël. Rembrandt maakte daar eens een 

prachtige tekening bij. Wat zeggen de ontmoeting tussen de engel en 

Maria en het geboortebericht van Jezus ons vandaag? Het thema is ‘Wat 

een geschenk’.  

 

Vrijdagmorgen 25 december 2020, de vieringen van Kerst: 

Kerstnacht en Kerstmorgen, worden samengevat in één dienst. We 

kunnen dan waarschijnlijk nog steeds niet meer dan 30 gemeenteleden in 

de kerk zelf ontvangen, maar we hopen dat veel mensen thuis of elders,  

op dat moment de live streaming van de Kerstviering volgen of later de 

uitzending via kerkdienstgemist.nl (de blauwe knop op de website 

www.adventskerk.nl). De dienst zal soberder zijn dan anders, omdat we 

ervan uitgaan dat samenzang nog niet mogelijk is en een blazersgroep al 

helemaal niet. Gelukkig staat er weer een zanggroepje paraat, begeleid 

door de organist. Vanzelfsprekend klinkt ook het kerstevangelie. 
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Zondag 27 december 2020 Op deze zondag na Kerst lezen we over de 

reactie van Simeon en Hanna op het pasgeboren kind (Lucas 2:33-40).  

 

Nieuwjaarsmorgen 1 januari 2021 houden we een kort gezamenlijk 

morgengebed in de Oosterkerk. We horen de bekende zegenbede van 

Aäron (Numeri 6: 22-27) en over de besnijdenis van de pasgeboren 

Jezus (Lucas 2:21). We wensen elkaar veel heil en zegen toe in het 

nieuwe jaar ‘onzes Heren’. 

Zondag 3 januari 2021 staat in het teken van Epifanie: hoe de wijzen 

uit het Oosten op het spoor komen van een koningskind. In de 

Adventskerk zijn we gewend om op deze zondag  met groot en klein het 

feest van Driekoningen te vieren. Het is nog even afwachten hoe we dit 

feest gaan vormgeven. Dirk Jan Steenbergen zal voorgaan. 

 

Zondag 10 januari 2021 lezen we het begin van het evangelie van 

Marcus (1:1-11). Marcus kent geen Kerst, maar hij start direct met de 

dooppraktijk van Johannes de Doper. Als hij Jezus doopt, klinkt er een 

stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ 

Het thema is ‘De hemel gaat open’. Wanneer maken wij hemelse 

momenten mee?  

Zondag 17 januari 2021, Kanazondag De bruiloft in Kana (Johannes 

2:1-11) als teken dat wijst op wie Jezus is. We weten nog niet of het een 

dienst van Schrift en Tafel zal zijn. Op de website www.adventskerk.nl 

en/of in de Zondagsgroet is tegen die tijd de meest actuele informatie te 

vinden.   

Zondag 24 januari 2021 staat Marcus 1: 14-20 centraal. We horen hoe 

Jezus zijn eerste leerlingen roept. Zij worden vissers van mensen en 

laten alles achter om Jezus te volgen. Thema is: ‘Kom, volg mij’. Wat 

houdt die navolging van Christus eigenlijk in? En hoe geven wij deze 

roeping handen en voeten in ons eigen leven? 

 

Zondag 31 januari 2021 staat gepland als een viering voor kerk-

school-gezin met Dirk Jan Steenbergen als voorganger. U begrijpt: nog 

even afwachten of het kan en ervan komt.  

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

Kinderkerstfeest: woensdag 23 december vanaf 17.00 uur 

Het kinderkerstfeest is dit jaar buiten! Coronaproof  Het wordt een 

wandeltocht door het kerstverhaal. We beginnen op boerderijwinkel ‘De 

Huppe’ en lopen dan in een klein uurtje door het kerstverhaal. Per gezin 

of met 2 gezinnen tegelijk. Niet meer! Opgeven is dus noodzakelijk.  Een 

gewenste tijd ook!  De groepjes starten om de 5 minuten. Let op de 

website,de  zondagsgroet en de Gezin Op Zondag- app.  We gaan in 

eerste instantie voor gemeenteleden en vrienden om het aantal 

aanmeldingen beperkt te houden. 

 

XL/XXL 

Met de jongeren van de middelbare school komen we nog steeds op de 

eerste, de derde en de vijfde zondag van de maand bij elkaar tijdens de 

kerkdienst (9.30 u).  Dat blijven we voortzetten. Meestal zijn we met 10 

mensen (jeugd en 2 leiding). Coronaproof, net als op school. 

 

Op 29 november zijn we gestart met een onlinespel over kerst. Een soort 

van challenge. Wil je meer weten? Kom dan langs of mail/app  met Dirk 

Jan. email: steenburger@kpnmail.nl  of  0642002091 

 

Gebedsgroep Cora Tienstra 

Op woensdag 2 december 2020 komt de gebedsgroep weer bij elkaar. Als 

u mee wilt doen kunt u zich via e-mailadres gebedsgroep@adventskerk.nl 

aanmelden. U bent van harte welkom! Dit e-mailadres kunt u ook 

gebruiken om gebedsverzoeken aan ons door te geven. We starten om 

18:45 uur in zaal 6 van SIO en sluiten uiterlijk 19:45 uur af. 

Kerstvieringen Zingen onder de Peperbus 

Omdat iedereen ‘opgehokt’ zit en we met Kerst nu zoveel moeten 

missen, hebben we nagedacht over een mooi alternatief. Waarbij 

iedereen thuis op de bank de prachtige kerstliederen kan meezingen. Het 

programma heet ‘Familiekerstzang vanuit de Bovenkerk’. 

 

Drie meezingprogramma’s, die worden uitgezonden op 

Zondag 20 december om 15.30 uur, thema de herders 

mailto:steenburger@kpnmail.nl
mailto:gebedsgroep@adventskerk.nl
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Kerstavond 24 december om 22.30 uur, thema de engelen 

Eerste Kerstdag 25 december om 19.00 uur, thema de wijzen. 

 

Ons eigen mannenensemble werkt mee, Gerwin van der Plaats is 

organist, Wilco Veldkamp op de piano, Jenny van Ark muzikale leiding en 

ds. Hans van Ark verzorgt een korte overdenking in de prachtig 

uitgelichte Bovenkerk in kerstsfeer. Alles zonder publiek.  De drie 

programma’s duren elk 40 minuten en zijn te bekijken via het You Tube 

Kanaal van Bovenkerk Kampen live of via de link op de website van 

www.zingenonderdepeperbus.nl.  

 

Geef de pen door Aukje Rose- Tilma 

Op de warmste dag van juni namen we afscheid van mijn moeder. Het 

zomerlicht scheen door de hoge ramen van de Michaëlkerk in mijn 

geboortedorp in Friesland. De bloemen op de kist vormden een vrolijk 

zomerboeket en deden denken aan de bloemen op het veld. Het mooie 

weer, de prachtige natuur: het maakte het afscheid iets lichter. In de 

oude kerk klonk lied 978: Gij hebt de bloemen op de velden met 

koninklijke pracht bekleed. De zorgeloze vogels melden dat Gij uw 

schepping niet vergeet… Een favoriet kerklied van mij: we worden niet 

vergeten, dat melden ons de zorgeloze vogels en de bloemen op het 

veld. Ik geef de pen door aan Gerrieke Klooster. 

 

Hoe houden we de verbinding met elkaar?  Korrie Vrolijk 

Een vraag die momenteel door veel gemeenteleden gesteld wordt.  De 

inspiritual link-wandeling in het Zandhovebos (1 november) was een 

mooi voorbeeld van verbinding maken. Wandelend met een ander 

gemeentelid genieten van de mooie herfstkleuren. Samen in gesprek 

over vragen over het ‘het goede leven’ en benoemen waar jij dankbaar 

voor bent. Doordat er om de 8 minuten gestart werd, zag je de andere 

deelnemers niet. Toch was er verbinding met elkaar door de 

gezamenlijke app, die voor deze wandeling aangemaakt was. Daarin 

kwamen antwoorden en bemoedigingen van de andere 2-tallen voorbij.  

Wat mij betreft een zeer geslaagd initiatief in deze tijd dat we elkaar niet 

kunnen ontmoeten bij het koffiedrinken na de dienst. Dank aan de 

organisatie, voor herhaling vatbaar!   

http://www.zingenonderdepeperbus.nl/
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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 Vacaregroep Zwolle Siebren vd Zee / Henk Ottevanger 

Al een aantal jaren komt een  meditatiegroep VACARE bij elkaar in SIO. 

Een vaste groep tussen de 12 en 15 mensen komt elke derde woensdag  

van de maand samen om  zich te oefenen in allerlei vormen van 

meditatie. Ons uitgangspunt is de Bijbel of teksten uit de christelijke 

traditie. Sinds september doen we dat digitaal. Rond de derde woensdag 

krijgen de deelnemers een meditatie toegezonden om daar thuis mee aan 

de slag te gaan. Heb je belangstelling om ook mee te doen? Geef je op 

bij één van de onderstaande e-mailadressen en je doet elke maand mee. 

Met een hartelijke groet, Siebren van der Zee   siebren@devanderzees.nl 

en Henk Ottevanger   h.ottevanger@hetnet.nl. 

Nieuwe oogst honing uit Györgyfalva! Werkgroep DWR 

Prijs € 4,50 per pot. Door uw aankoop steunt u het werk van de 

Diaconale Werkgroep Roemenië. In een deel van de transportkosten van 

de ingezamelde kleding kan hierdoor worden bijgedragen. De honing is 

verkrijgbaar bij: Derk Schipper Radenlaan 28 tel.06-18393001 

Marjan Metselaar De van der Schuerenmarke 40 tel 06-40582621 

Ruud van Pelt Vrouwenlaan 161  tel 06-10395811  

 

Bericht van Het Vakantie Bureau Annemieke Izeboud 

Door de Coronamaatregelen was het ongeveer 6 maanden niet mogelijk 

om de vakantieweken door te laten gaan; van eind augustus tot begin 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-straatmeisjes
https://www.kerkinactie.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-straatmeisjes
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oktober zijn er in een klein aantal accommodaties vakantieweken gevierd 

volgens de regels. Helaas moesten de geplande weken toch weer worden 

afgezegd na de aankondiging van de nieuwe maatregelen. Door laten 

gaan van de vakanties was niet verantwoord, zeker gezien de 

kwetsbaarheid van de meeste gasten. 

Op basis van alle ontwikkelingen is besloten dit jaar geen vakantieweken 

meer te organiseren, ook niet rond Kerst en Oud/Nieuwjaar. Een grote 

teleurstelling voor alle partijen maar gezondheid staat voorop. Omdat 

nog niet bekend is hoe het zich gaat ontwikkelen is besloten om de gids 

voor volgend jaar niet  in november maar (hopelijk) in januari 2021 uit te 

laten komen. 

Kerkbalans digitaal Kerkrentmeesters 

Het kerkelijk bureau is gestart met het verzamelen van mailadressen 

voor het in de toekomst digitaal kunnen verwerken van financiële acties. 

Dit houdt dan in dat we dan geen enveloppen meer sturen, maar dat u 

een mail krijgt. Als u dat wilt tenminste. Heeft u nog geen mail gehad 

van het kerkelijk bureau over digitaal meedoen met kerkbalans, dan is 

uw mail-adres nog niet bekend bij het kerkelijk bureau. Zou u dan uw 

mail-adres, o.v.v. uw naam en adres willen sturen aan 

administratie@pknzwolle.nl Het scheelt printen, couverteren en 

rondbrengen door vrijwilligers en in deze tijden van corona is dat heel 

prettig. Alvast bedankt voor uw medewerking!! Voor informatie: Kerkelijk 

Bureau; administratie@pknzwolle.nl; 038- 421 75 96 

Vacatures Hanzeland Janny Sieders 

Na een periode van 12 jaar als wijk coördinator in Hanzeland wil ik, 

Janny Sieders, stoppen per 1 juni 2021. Wie wil dit van mij overnemen? 

Sec gezien houdt de rol van wijkcoördinator in: het verzorgen van de 

post bij de contactpersonen (waar onder Kerknieuws ) en het adressen 

bestand bij houden van Hanzeland. De adressen worden vanuit het 

kerkelijk bureau aan je toegestuurd , hierin worden regelmatig mutaties 

in aangegeven die je op de lijst moet verwerken voor een goede 

administratie. Verder: één keer per jaar even kortsluiten met de 

contactpersonen hoe het gaat en informeren of er bijzonderheden zijn. 

mailto:administratie@pknzwolle.nl
mailto:administratie@pknzwolle.nl
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Tevens zoek ik contactpersonen/postbezorger voor Hanzeland, dit per 1 

Januari 2021 i.v.m. met een verhuizing van een contactpersoon. Per 1 

juni ook nog een postbezorger/contactpersoon gevraagd.  

Gevraagd voor de wijk Ittersumerlanden: een coördinator 

Verjaardagfonds en drie medewerkers Verjaardagsfonds. Nu krijgen in 

deze wijk ruim honderd mensen geen felicitatie van de kerk met hun 

verjaardag. Inlichtingen tel. 0610519515 mail a.j.sieders@home.nl 

Creatief bezig zijn ZWO / Hennie de Lange 

Ergens rond de zomervakantie heb ik een berichtje geschreven over 

creatief bezig zijn voor de kansarme meisjes in Ghana. Het project waar 

we als ZWO aan werken. Van een aantal mensen heb ik gehoord dat ze al 

druk bezig zijn. Opnieuw wil ik het onder uw aandacht brengen. We leven 

nog steeds in die bizarre tijd. Regels worden versoepeld en weer 

aangescherpt maar we zijn nog steeds veel thuis. Als ZWO hadden we 

bedacht dat we in deze tijd van veel thuis zijn misschien wel iets voor de 

straatmeisjes van Ghana zouden kunnen doen. 

Iedereen heeft wel een talent. Als we dat nu eens gaan gebruiken om 

iets moois te maken.  Mooie kaarten maken, een lieve knuffel, Noorse 

sokken breien, sieraden maken, vogelhuisje timmeren, vogeldrinkschaal 

maken van cement………….…..Laat uw creativiteit de vrije loop en ga aan 

de slag! Op Pinterest kunt u allerlei leuke ideeën opdoen en ook 

beschrijvingen vinden. Wanneer we dan op den duur weer iets samen 

mogen doen, gaan we daar een verkoop voor organiseren met de 

opbrengst voor de straatmeisjes in Ghana.  

Informatie over het project kunt u vinden op de website van de 

Adventskerk.  Wilt u wat meer informatie over creatief bezig zijn dan 

mag u mij mailen.  h-de-lange@kpnmail.nl. Doet u mee?  Namens de 

ZWO-commissie, Hennie de Lange 

“Geef Licht” voor vluchtelingenkinderen  Greetje van Kooten 

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in 

Nederland. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich 

op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Van 

29 november-5 december collecteren we - volledig coronaproof! - voor 

mailto:a.j.sieders@home.nl
mailto:h-de-lange@kpnmail.nl
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vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is, na de brand in 

Moria, urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder 

erbarmelijke omstandigheden op diverse Griekse eilanden. Door de trage 

procedures zitten sommigen daar wel drie jaar. Geef gul aan de 

collectant! Namens alle vluchtelingenkinderen in Griekenland: dank voor 

uw betrokkenheid.  Dank voor uw betrokkenheid. 

 

Verzen voor in huis Raad Eredienst 

Omdat we nu veel meer vanuit huis de kerk beleven, is het mooi om eens 

door het Liedboek te bladeren op zoek naar mooie woorden. Het 

Liedboek  uit 2013, kent onder andere een indeling in Getijden van het 

jaar. Uit het onderdeel  Herfsttijd wil ik graag een kort gedicht van Jaap 

Zijlstra  delen. 

Herfst 

Met elk blad dat valt,                              Met elk blad dat valt, 

valt meer licht op de aarde,                     staan wij scherper getekend, 

komt meer uitzicht vrij.                           Valt meer hemel ons bij. 

 

Bedankjes vanuit de Gemeente  

Tijdens mijn ziekte mocht ik van velen van u warme tekenen van 

meeleven ontvangen.  Bloemen, veel kaarten, appjes en mailtjes, vol 

met lieve woorden ter bemoediging. Dit alles deed mij en ons als gezin 

heel erg goed. Het was hartverwarmend en draagt beslist bij aan mijn 

genezingsproces. Graag wil ik u langs deze weg hiervoor ontzettend 

bedanken. Wat een geluk toch om deelgenoot te zijn van deze betrokken 

Adventskerkgemeente. 

 

Op het moment van schrijven (20 november) kan ik vertellen dat het 

gelukkig weer wat beter met mij gaat. De pijn wordt minder, ik slaap 

weer wat meer en voel mijn energie toenemen. Ik hoop in de loop van 

december weer voorzichtig wat werkzaamheden op te kunnen pakken. Ik 

zie ook ernaar uit om op vierde Adventszondag (20 december) weer voor 

te gaan in de Adventskerk. Tot gauw. Hans Tissink.  
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Na 52 jaar aan de Zwarteweg gewoond te hebben en Evert zelfs 80 jaar, 

zijn wij verhuisd naar een appartement aan de Bremenstraat 11. Wij 

willen iedereen bedanken voor de vele lieve kaarten, telefoontjes en 

mails die wij mochten ontvangen. Het is een grote verandering, maar het 

begint te wennen en het is goed. Helaas kunnen wij door de corona niet 

in en na de kerkdienst samen komen, wat wij heel erg missen! Een 

hartelijke groet en gezondheid toegewenst van Evert en Lamberta 

Spijkerboer. 

 

Het heeft ons zeer verrast dat wij ter gelegenheid van ons 60-jarig 

huwelijksjubileum zoveel lieve, hartelijke felicitaties, bloemen en lekkers 

hebben ontvangen.  Wij zijn blije en dankbare mensen.  

Heel veel dank hiervoor !! Jaap en Elly Drupsteen-Essink 

 

Lieve mensen, 

Hartelijk dank voor de mooie woorden en hartverwarmende blijken van 

belangstelling die ik mocht ontvangen ter gelegenheid van het overlijden 

van mijn lieve echtgenote Ciska van der Spek-Jekel. Zoveel 

betrokkenheid verzacht het verdriet en geeft mij veel steun in deze 

moeilijke tijd. Charles van der Spek. 

 

Helpdesk  

U kunt bellen met onderstaand nummer als u problemen ondervindt met 

het ontvangen van de zondagsgroet of bij problemen met het ontvangen 

van de uitzendingen via de website. Harry van Lohuizen: 038 – 4656815 

(na 19.00 uur). 

 

Adventsgedicht 
Advent is wachten 
Twijfelen en weifelen. 
Is het geen zonde van mijn tijd, 
dat eindeloze wachten in onzekerheid? 
 Advent is reikhalzend uitzien 
naar wat komen gaat 
en Wie voor ons staat 
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 Advent is óók 
God vraagt onze respons 
Hij wacht op ons 
 Heer, 
hoe bijzonder is het, 
dat U op míj wacht als Uw eigen kind 
en dat Ú dat 
geen zonde van uw tijd vindt.  

DS. HANS VAN ARK 

 

 

 

 

 

 

 

De kerkenraad wenst u 
gezegende kerstdagen 

en een goed begin ! 
2020@  

 

 “Wacht niet op bijzondere momenten  

maar maak momenten bijzonder” 
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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 half januari 2021  

Kopij inleveren voor vrijdag 8 januari 2021 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

