
1 

 

Kerknieuws 
Informatieblad van de Adventskerk 

Talmaplein 2, 8014 AR Zwolle 

Januari/februari 2021     nr. 120 

 

 

Over de kerkdiensten 

Vanaf eind januari tot en met Pasen worden alle kerkdiensten, 

vespers en vieringen gezamenlijk met de Oosterkerk gehouden. 

De predikanten van onze beide wijkgemeenten zullen bij 

toerbeurt voorgaan. In de diensten van Pasen soms ook samen. 

Toen dit nummer van Kerknieuws gedrukt werd, was het rooster 

nog niet vastgesteld.  

 

De meest actuele informatie vindt u in de wekelijkse digitale 

Zondagsgroet en op de website www.adventskerk.nl . In elk geval 

zijn alle diensten en vespers via kerkdienstgemist.nl te volgen, als 

live streaming op de tijd van de dienst zelf én ook achteraf.  

 

Online meevieren kan via kerkdienstgemist. U kunt de dienst 

vanuit de Adventskerk bereiken via de blauwe knop op de website 

www.adventskerk.nl - en de dienst vanuit de Oosterkerk via de 

gele knop op de website www.adventskerk.nl  

Michaëlsvieringen  

Aanvang 17.00 uur. Via de website van de Michaëlscantorij mee 

te beleven. De Grote Kerk wordt gerestaureerd en het is voorlopig 

niet mogelijk daar vieringen te houden. Alle vieringen zijn vanaf 

nu in de Oosterkerk en te volgen via de gele knop op de website: 

www.adventskerk.nl . De liederen en muziek worden de komende 

weken verzorgd door enkele leden van de Michaëlscantorij en 

diverse organisten. Anders dan gepland zijn door de aanscherping 

van de coronamaatregelen geen bezoekers welkom bij deze 

viering. 

 

Vanaf 3 januari tot en met Palmzondag wordt er gelezen uit de 

Psalmen. Wekelijks vind u Informatie in de digitale Zondagsgroet.  

http://www.adventskerk.nl/
http://www.adventskerk.nl/
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Kruimels voor de ziel Ds. Hans Tissink 

Verlies en muziek 

Geen mens ontkomt aan verlieservaringen. De confrontaties met 

verlies horen onlosmakelijk bij het menselijk bestaan. Natuurlijk 

dromen we allemaal van geluk en voorspoed. En wanneer het je 

voor de wind gaat, ga je soms nog geloven dat het wel eeuwig zal 

duren. Totdat op een goede of kwade dag het onheil toeslaat: een 

ziekte, een overlijden, verlies van werk, etc.  

Onlangs overleed mijn lieve schoonvader. Ik kwam als vanzelf 

weer in een stemming van rouw en verdriet. Zoiets gaat 

automatisch. Ik herkende het proces, want ik heb mijn beide 

ouders en schoonmoeder ook ooit moeten verliezen aan de 

strenge, bittere dood. De dood went nooit. Nu is er niemand meer 

van de oudere generatie, die tientallen jaren alle hoogte- en 

dieptepunten met ons gezin hebben gedeeld. En dat is vreemd. 

Het verlies van een dierbare maakt van alles los: herinneringen, 

verhalen, gevoelens. Het is mooi om dat alles te delen met 

anderen. Daarvoor leent de dag van de uitvaart zich optimaal. 

Wat hebben we een schat in huis aan geloofswoorden en rituelen, 

aan verhalen en muziek. 

Mijn schoonvader was zeer muzikaal. Hij speelde orgel en piano 

en heeft veel kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten op deze 

instrumenten begeleid. Daarmee wist hij de mensen te raken en 

iets te betekenen. Iemand kon ons troosten door te zeggen: ‘Toen 

je schoonvader kwam spelen als organist, werden de diensten een 

stuk vrolijker.’  Daarom schreven we zijn levensmotto op de 

rouwkaart: ‘Geloof gaf me richting, muziek de ruimte…’ 

Aan het graf sprak ik een Klein Requiem uit. Hieruit tot slot een 

klein fragment: 

 

Als een vlinder fladderde je rond in elke ruimte 

Geen piano of orgel was veilig voor jouw handen 

Je moest erachter zitten, spelen, zingen 

Je vingers dansten over de wit-zwarte toetsen 

Pianoman vol passie, organist in weer en wind 

…. 
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Er zat schone muziek in jou, jij gaf het ons 

Thank you for the music, net als Abba, Vader 

De Schepper gaf ons in jou een unieke symfonie  

Jij had zoveel mooie noten op zang 

Speel en zing nu maar vrolijk mee in de hemel 

samen met de engelen op hun harpen en bazuinen  

En zwaai elke dag maar even naar ons zoals 

wij zullen zwaaien naar jou:  

Adieu, lieve Henk 

Dankjewel voor alles,  

wonderschone pianoman. 

 

Vanuit de jeugd Dirk Jan Steenbergen 

Eerlijk is eerlijk.  Er is niet zoveel te melden vanuit de 

jeugdgelederen. Bijna alles ligt stil. Geen oppasdienst, geen 

kindernevendienst. Maar wat dan wel? 

 

Voor de basisschool. 

Voor de gewone zondagen is er veel materiaal dat aansluit bij de 

lezingen. Zo kun je als ouder een gratis account aanmaken bij het 

NBG (nederlands bijbel genootschap).  Daar staat voor elke 

zondag materiaal dat bijna altijd aansluit op de lezing bij ons in 

de kerk. Verder is het wellicht leuk om de samenleesbijbel te 

kopen en te gebruiken. Daarin staat de Bijbeltekst in redelijk 

eenvoudige taal met allerlei spelvormen en een cd met passende 

liedjes. 

 

Gezin op Zondag. 

Na de afgelaste kerstfeestactiviteit zijn we nog niet weer bij 

elkaar geweest. Let dus op de app of de website want we gaan 

zeker weer een buitenactiviteit organiseren zo gauw het kan. 

 

Tieners XL 

Deze groep komt online bij elkaar (of live als het kan en mag) op 

de eerste en de derde en de mogelijke vijfde zondag van de 

maand.  Dit gaat ‘gewoon’ door. En 1x per maand is er ook een 

buitenactiviteit samen met de Oosterkerk onder de naam 
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‘provider op vrijdag’. Dit moet nog gepland worden maar nieuws 

komt in de app te staan en op de website.  

 

Heb je vragen of wil je informatie bel of mail met mij,                                                                              

Dirk Jan. Tel.  0642002091. Email: steenburger@kpnmail.nl 

 

Voortgang samenwerkingstraject Kerkenraad 

Als geloofsgemeenschap vormen wij binnenkort als Oosterkerk- 

en Adventskerkgemeente één kerkelijke wijkgemeente in Zwolle, 

behorend bij de Protestantse kerk Nederland (PKN). Om zover te 

komen lopen wij samen een ontwikkelingstraject door. Samen 

willen wij een veelkleurige en open geloofsgemeenschap vormen 

van mensen die het geloof op verschillende manieren beleven en 

daarmee elkaar aanvullen en verrijken. De beide kerkenraden 

hebben in november 2020 de gezamenlijk opgestelde missie/visie 

vastgesteld als stip op de horizon voor invulling van de verdere 

samenwerking. De missie/visie kunt u lezen op beide websites en 

samengevat in de bijlage bij dit nummer van Kerknieuws.  

Onderzoek naar de financiën en gebouwen  

Ten behoeve van het formuleren van een advies ten aanzien van 

de kerkelijke huisvesting heeft de werkgroep Financiën, 

bestaande uit een aantal financieel deskundigen vanuit de 

Adventskerk en de Oosterkerk met ondersteuning van Jan Boer, 

gemeenteadviseur, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 

voor huisvesting van één gemeente in de toekomst. Bij de 

berekeningen is de wens van beide wijkgemeenten om voorlopig 

nog een vierplaats te behouden in de eigen wijk, meegenomen. 

De werkgroep Financiën komt tot onderstaand advies.  

De uitkomst van het onderzoek is dat het niet noodzakelijk is om 

nu al te kiezen voor gezamenlijke huisvesting. De werkgroep 

adviseert om nu nog geen definitieve keus te maken. Door het 

keuzemoment naar achteren te schuiven kan naar verwachting op 

termijn een meer toekomstbestendig besluit genomen worden.  

Als onderdeel van het onderzoek zijn alternatieve beschikbare 

gebouwen als vierplaats in beeld gebracht. Conclusie is dat er in 

Zwolle Zuid geen alternatief beschikbaar is; enige mogelijkheid 
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om financieel te besparen in Zuid is om binnen de huidige 

huurovereenkomst met SIO, de kosten terug te brengen. In het 

centrum van de stad zijn wel mogelijkheden voor het houden van 

vieringen op andere locaties. De werkgroep adviseert om de 

bestuurlijke krachten te bundelen en door te gaan op de reeds 

ingeslagen weg van samenwerking. De beide kerkenraden 

Oosterkerk en Adventskerk hebben het advies van de werkgroep 

Financiën overgenomen.  

Afscheid ambtsdragers Ds. Hans Tissink 

De online dienst van zondag 24 januari 2021 staat in het 

teken van afscheid van aftredende ambtsdragers uit de 

Adventskerk. De volgende ouderlingen treden af: Jaap Drupsteen 

(pastoraat), Jan van der Spek (kerkrentmeester), Peter 

Izeboud (scriba), Ton Kamphuis (kerkrentmeester) en diaken 

Herman Kamphuis. Verder zullen herbevestigd worden Joke 

Gosker (diaken) en Kees Meijer (voorzitter van het College van 

Diakenen PGZ). We zijn hen zeer dankbaar voor alles wat zij voor 

onze geloofsgemeenschap hebben gedaan en betekend. 

Tenslotte zal Gerrit Oosterveld de belofte van geheimhouding 

afleggen. Hij heeft de ledenadministratie overgenomen van Yfke 

Nawijn.  

Onze schriftlezing is Marcus 1: 14-20. We horen de kern van 

Jezus’ goede nieuws en de roeping van zijn leerlingen. Wat 

betekenen deze visie en missie van Jezus voor ons vandaag? 

Wijziging scribaat Moderamen 

Vanaf 1 januari 2021 is er een vacature ontstaan voor scriba. 

Peter Izeboud zijn ambtstermijn is verstreken en hij heeft zijn 

ambt per 1 januari neergelegd. Wij hebben geen nieuwe scriba 

gevonden en volgen vanaf 1 januari een aangepaste werkwijze in 

afwachting van verdere samenwerking met de Oosterkerk. Als u 

mailt met scriba@adventskerk.nl zal deze mail wel gelezen 

worden maar er zal niet altijd per direct een reactie gegeven 

worden. Bij dringende vragen kunt u terecht bij leden van het 

moderamen van de Kerkenraad: Jan Duenk, Anna Oldenkamp, 

Anneke van der Meulen.  
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Week van gebed voor eenheid Cora Tienstra 

Van 17 januari 2021 tot en met 24 januari 2021 is de Week van 

gebed.  Dit jaar is het thema “#blijfinmijnliefde”, een thema dat is 

aangedragen door de zusters van Grandchamp (Zwitserland), een 

protestantse kloostergemeenschap gelieerd aan Taizé. Op 

zondagochtend 17 januari zal een online oecumenische viering 

worden gehouden met de Adventskerk, de Oosterkerk, de 

Lutherse Kerk en de R.K.-parochie. Deze viering wordt 

uitgezonden vanuit de Adventskerk en begint om 9.30 uur. 

Voorganger is ds. Elly Urban.  

Daarnaast kunt u zich opgeven om dagelijks samen met andere 

gelovigen te bidden. Via de site “Léven in de kerk” kunt u zich 

aanmelden om in de week van gebed van half acht tot tien voor 

acht ’s avonds thuis te bidden of op enig moment daarna die 

avond. Zie voor informatie en opgave: Week van Gebed – Léven 

in de kerk (levenindekerk.nl).  

 

Huispaaskaarsen 2021 Henk Tienstra 

Ook in 2021 kunt u weer Huispaaskaarsen bestellen via de 

Adventskerk. Aangezien er geen poster in de kerk opgehangen 

kan worden, is de gang van zaken dit jaar anders. Op de website 

www.adventskerk.nl is aangegeven hoe en waar u de kaarsen 

kunt bestellen. Ook de prijzen en de afbeeldingen op de kaarsen 

treft u daar aan. Voor informatie kunt u mailen of bellen naar 

Henk Tienstra, henktienstra@hetnet.nl, tel 06 107 89 362.  

 

Aandacht voor Ghana ZWO / Joke Gosker 

Op 17 febr. begint de 40dagen tijd waarop de ZWO uitgebreid 

stilstaat bij het project Straatmeisjes in Ghana. Op 28 februari zal 

Nelleke Eygenraam extra aandacht geven aan het Ghana project 

in de zondagse viering. Esther Anim, die onder begeleiding van 

Bert Letwory Ghanese liederen zal zingen, zal hiermee het 2de 

projectjaar voor Ghana inluiden. We zijn erg blij dat de 

Oosterkerk dit jaar ook voor het  Ghanaproject gekozen heeft 

zodat we ons hier het komende jaar gezamenlijk voor in kunnen 

https://www.levenindekerk.nl/week-van-gebed/
https://www.levenindekerk.nl/week-van-gebed/
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zetten. Meer informatie over het project: “Nieuwe kansen voor 

straatmeisjes in Ghana” is te vinden op 

https://www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana. Voor verdere 

mededelingen houden  we u op de hoogte via de zondagsgroet.  

Diaconie Adventskerk NL30RABO 0113 9026 38  ovv 

straatmeisjes Ghana 40dagentijd.  

In 2020 is door de gemeente heel gul gegeven aan het 

Ghanaproject. De totale opbrengst is dan ook het fantastische 

bedrag van € 4283,52. Hartelijk dank!  

 

Paasgroeten-actie ZWO / Hennie de Lange 

Dit jaar kunt u weer een Paasgroet sturen aan gevangenen in 

binnen- of buitenland. Doet u mee? Geef u dan op vóór 24 

januari bij Hennie de Lange: h-de-lange@kpnmail.nl De ZWO zal 

de kaarten bij u thuisbrengen. U ontvangt er twee: één voor de 

gevangene, waarop u een bemoedigende tekst schrijft (zonder uw 

achternaam of adres te vermelden) en op de andere kaart plakt u 

alleen een postzegel zodat de gevangene deze 2de kaart zelf door 

kan sturen naar iemand anders.   

Tot 6 maart kunt u de kaarten terugsturen naar: Protestantse 

Kerk in Nederland, T.a.v. Paasgroeten-actie,, Postbus  8504 ,3503 

RM Utrecht.  

Voor meer informatie zie:  

www.protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie 

 

Vacatures  Janny Sieders 

 

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

ik stoppen per 1 juni 2021. Het volgende is wie gaat dit van mij 

overnemen? Sec gezien houdt de rol van wijkcoördinator in: het 

verzorgen van de post bij de contactpersonen (waaronder 

Kerknieuws ) en het adressen bestand bij houden van Hanzeland. 

De adressen worden vanuit het kerkelijk bureau toegestuurd: 

hierin worden regelmatig mutaties 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 misschien bijzonderheden zijn. Tevens zoek ik 

https://www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana
mailto:h-de-lange@kpnmail.nl
http://www.protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie
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contactpersonen/postbezorger voor Hanzeland, dit per 1 januari 

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

juni wordt ook nog een postbezorger/contactpersoon gevraagd.   

 

Ittersummerlanden 

Gevraagd een coördinator Verjaardagfonds en drie medewerkers 

verjaardagsfonds. Momenteel  krijgen in deze wijk ruim honderd 

mensen geen felicitatie van de kerk met hun verjaardag. 

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

Begroting 2021  Dicky Strijbos 

 

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 14 december 

2020 is de Begroting 2021 van het College van Kerkrentmeesters 

voorlopig vastgesteld: de volledige concept begroting 2021 ligt 

van maandag 11 januari t/m vrijdag 22 januari 2021 van 8.30 tot 

12.00 uur ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Molenweg 241.  

Voor inzage een afspraak maken via administratie@pknzwolle.nl 

of via 038-421 75 96. 

 

Reacties dienen voor 26 januari 2021 te worden gestuurd aan de 

scriba van de Algemene Kerkenraad, per adres Kerkelijk Bureau, 

Molenweg 241, 8012 WG Zwolle of via de mail: 

administratie@pknzwolle.nl.  

 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie Hans Tissink 

Eerste online bijeenkomst  

Vanwege de lockdown konden de bijeenkomsten van het 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie helaas niet fysiek plaatsvinden 

de afgelopen periode. Daarom gaan we het nieuwe jaar van start 

met een onlineprogramma. Onze eerste digitale ontmoeting zal 

plaatsvinden op dinsdagavond 19 januari 2021 van 20.00 

uur tot 21.30 uur. Het actuele thema is dan: ‘Wat helpt jou in 

tijden van nood?’ Niemand ontkomt aan tegenslag en verdriet. 

Pandemie, ziekte, overlijden, vroeg of laat worden we daarmee 

geconfronteerd. Hoe ga je daarmee om? Wat biedt jou dan nog 

troost en nieuw perspectief? En welke tips heeft Thomas a Kempis 

mailto:a.j.sieders@home.nl
mailto:administratie@pknzwolle.nl
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voor ons? Ds. Hans Tissink zal een korte inleiding geven. We 

volgen zoveel mogelijk ons gebruikelijke programma (minus de 

maaltijd dan). Er zal ook ruimte zijn voor gesprek en interactie. 

Aanmelden voor 17 januari as kan via onze website 

www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl en betaling van 5 euro 

per persoon op bankrekening NL71INGB0007852541 tnv het 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie. U krijgt daarna per mail een 

link waarmee u kunt meedoen. We hopen op een mooie online 

bijeenkomst.  

 

Verzen voor thuis Raad Eredienst 

Aan het begin van dit nieuwe jaar in deze rubriek een vers dat ik 

vond via het liturgisch register onder 'Levensreis'/'Pelgrimage'. 

Handig hoor zo'n register achter in het liedboek. U vindt deze 

verwijzing in het register op pagina 1607. 

 

Het prachtige vers vindt u op pagina 1329 van het liedboek. Het 

heet Onderweg en het is een gebed om hulp om jezelf te zijn: 

 

Open mij, 

les mijn dorst, 

stil mijn verlangen 

te zijn 

wie ik mag zijn, 

aanvaard door jou, 

Aanwezige, 

aanvaard door mezelf, 

ongedurig, afwezig. 

Zend boden op mijn weg, 

engelen met geduld, 

naasten met liefde, 

vreemden 

die vrienden blijken. 

Open mij, 

stil mijn verlangen. 

 

 

 

http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
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Bedankt Nelleke Eygenraam en Hans Tissink 

Afgelopen maand mochten we als uw predikanten veel mooie 

kaarten uit de gemeente ontvangen. En daarop stonden mooie 

wensen voor Kerst en het nieuwe jaar. Het is helaas niet mogelijk 

om naar ieder persoonlijk toe te reageren. Daarom doen we het 

niet minder gemeend samen langs deze weg naar iedereen. Heel 

hartelijk dank voor uw kaarten met de beste wensen. We ervaren 

dit als een warme deken om ons heen. Ook u allen vrede en alle 

goeds voor dit jaar gewenst. 

 

 

 

De Kerkenraad wenst u een 
hoopvol en gezegend 2021! 
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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 

 

 

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 maart  2021 

Kopij inleveren voor vrijdag 19 februari 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. 

 

Helpdesk  

technische problemen met website en zondagsgroet: neem 

contact op met Harry van Lohuizen, 038 – 4656815 (na 19.00 

uur). 

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

