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Kerknieuws 
Informatieblad van de Adventskerk 

Talmaplein 2, 8014 AR Zwolle 

maart 2021     nr. 121 

 

 

Kerkdiensten  

Woensdag 3 maart 19.30 uur Vesper vanuit de Adventskerk 

Zondag 7 maart 9.30 uur  ds. Hans Tissink vanuit de Adventskerk   
9.30 uur XL 

Woensdag 10 maart 19.30 uur Vesper vanuit de Oosterkerk 

Zondag 14 maart 10.00 uur  ds. Iemke Epema vanuit de 
Oosterkerk 

Woensdag 17 maart 19.30 uur Vesper vanuit de Adventskerk 

Zondag 21 maart 9.30 uur ds. Nelleke Eygenraam vanuit de 
Adventskerk 
9.30 uur XL 

Woensdag 24 maart 19.30 uur Vesper vanuit de Oosterkerk 

Zondag 28 maart 10.00 uur ds. Hans Tissink vanuit de Oosterkerk 

Maandag 29 maart 19.30 uur Vesper vanuit de Oosterkerk 

Dinsdag 30 maart 19.30 uur Vesper vanuit de Oosterkerk 

Woensdag 31 maart 19.30 uur Vesper vanuit de Oosterkerk 

Donderdag 1 april 19.30 uur ds. Hans Tissink en ds. Iemke Epema, 
Witte Donderdag vanuit de Adventskerk 

Vrijdag 2 april 19.30 uur ds. Iemke Epema en ds. Nelleke 

Eygenraam, Goede Vrijdag vanuit de Adventskerk 

Zaterdag 3 april  9.30 uur ds. Hans Tissink, Stille Zaterdag, 
morgengebed vanuit de Adventskerk 
21.30 uur ds. Elly Urban en ds. Nelleke 
Eygenraam, Paaswake vanuit de Adventskerk 

Zondag 4 april  9.30 uur  ds. Hans Tissink, Pasen vanuit de 
Adventskerk 

De Grote of Sint-Michaëlskerk (onder voorbehoud) 

Zondag 7 maart 17.00 uur Michaëlsviering, Taizé 

Zondag 14 maart 17.00 uur Michaëlsviering, vesper 
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Zondag 21 maart 17.00 uur Michaëlsviering, vesper 

Zondag 28 maart 17.00 uur Michaëlsviering, vesper 

Vrijdag 2 april 22.00 uur Michaëlsviering, goede vrijdag 

Zondag 4 april  17.00 uur Michaëlsviering, Cantate 

Deze diensten zijn via de website van de Michaëlscantorij 
(www.michaelscantorij.nl) mee te beleven. Omdat deze 
Michaëlsvieringen in de Oosterkerk zijn kunt u ze online meevieren via 
kerkdienstgemist.nl bereikbaar via de gele knop op de website 
www.adventskerk.nl. Voor actuele berichtgeving zie de Zondagsgroet.  
De diensten vanuit de Adventskerk zijn te bereiken via de blauwe knop 

op de website www.adventskerk.nl  
 

Kruimels voor de ziel Ds. Hans Tissink 

Loslaten 
Op het moment van schrijven is de veertigdagentijd net begonnen. 
Veertig dagen kunnen we ons oefenen in inkeer, bezinning en 
voorbereiding op Pasen. Het is een tijd van afzien en loslaten. Loslaten. 
Dat klinkt vaak zo makkelijk. Maar hoe doe je dat, als je gekweld wordt 

door een ziekte, een persoonlijke crisis of een overlijden? Gevoelens van 
schuld, schaamte en angst kunnen soms de overhand krijgen. Ze houden 
je gevangen. In onze huidige coronatijd lijden velen aan somberheid en 
spanning. Onderzoekers komen met alarmerende cijfers en verhalen over 
stress en spanning bij scholieren en studenten. Hoe moet je hiermee 
omgaan?  Laat het los?  

Onlangs las ik met een groep online enkele spreuken over loslaten van de 

hand van de Zwolse mysticus Thomas a Kempis. Hij lijkt ons ook al geen 
gemakkelijke raad te geven. Wat te denken van deze zin: ‘En als je niet 
losgekomen bent van alle schepselen, kun je je niet vrij op het goddelijke 
richten’ (Navolging van Christus IV.31.8)? Hiermee hadden diverse 
deelnemers het moeilijk. Hoe kan Thomas ons dit nou adviseren? Wij 
houden zielsveel van de schepping, onze familie en vrienden. Daar willen 

we juist liever niet van loskomen. 
Toch blijft die spreuk mij persoonlijk wel bezighouden. Ik lees de 
woorden als een prikkelend advies. Een zin om op te kauwen. Om bij te 
mediteren. Zou Thomas niet iets diepers bedoelen? Bij schepping denken 
wij aan schoonheid, liefde en geluk. Een paradijs. Thomas denkt vaak 
aan vergankelijkheid, zonde, kwetsbaarheid, onvrede en beperkingen. 

Kortom: alles wat de relatie tussen ons en God kan verstoren en 

verzuren.  
Ik neem me voor om in deze veertigdagentijd de zwarte bladzijden en 
het lijden van en in onze schepping met extra aandacht te bekijken. Om 
zo toch wat losser te worden. Met andere ogen te kijken. De ogen van 

http://www.michaelscantorij.nl/
http://www.adventskerk.nl/
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Gods liefde. Of zoals Thomas zegt: Laat alles los om vrij naar God toe te 
kunnen vliegen. 
Vlieg jij met me mee? 

Een gezegende vlucht in deze veertigdagentijd gewenst. En veel sterkte 
met dat loslaten. 
 
Ds. Hans Tissink 
 

Rondom de erediensten Ds. Nelleke Eygenraam en ds. Hans Tissink 

Vespers op woensdagavond 

Voor het eerst in de geschiedenis van veertigdagenvespers zijn we in de 
komende Veertigdagentijd online. In de Adventskerk was het al een 
goede gewoonte dat de vespers mee werden voorbereid en uitgevoerd 
door leden van de ZWO-groep en, op een eerste woensdag van de 
maand, ook door de gebedsgroep. Dat blijft zo.  

Er zijn ook verschillen: de vespers worden in deze Veertigdagentijd 
samen met de Oosterkerk gehouden. Daarom zullen ze om en om vanuit 

de Adventskerk en de Oosterkerk worden uitgezonden via 
kerkdienstgemist.nl (zie de websites), te beginnen op woensdag 3 maart. 
De aanvangstijd is 19:30 uur om zoveel mogelijk mensen de 
mogelijkheid te geven de live uitzending mee te beleven. Uiteraard 
blijven de vespers ook daarna op de websites van beide wijkgemeenten 
te volgen.  
Het thema dit jaar is ‘Ik ben er voor jou’, met telkens de nadruk op één 

van de werken van barmhartigheid (volgens Matteüs 25):  
3 maart  De zieken bezoeken 
10 maart Dorstigen te drinken, hongerigen te eten geven 

17 maart Vreemdelingen onderdak bieden 
24 maart Naakten kleden, zorgen voor de schepping 
Alle keren is Kees Kuiper de organist en pianist. Voorgangers zijn ds. 

Nelleke Eygenraam en op 24 maart ds. Elly Urban en stagiaire Renske. 
Het gezamenlijke collectedoel van de vespers is het ZWO-project 
‘Straatmeisjes in Ghana’. 
 
Zondag 7 maart 9.30 uur. Deze online dienst staat in het teken van 
het thema ‘Heilig huis en heilige woorden’. We lezen het verhaal over 
Jezus die de handelaars en geldwisselaars wegjaagt bij de tempel 

(Johannes 2:13-22). In een heilig huis horen heilige woorden en 

handelingen thuis.  
Aan deze dienst zullen enkele jongeren van de 18+kring  digitaal 
meewerken. Welk woord heeft voor jou een speciale betekenis? 
 
Zondag 21 maart 9:30 uur Vijfde zondag van de Veertigdagentijd. 
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De levensweg van Jezus gaat niet om het lijden heen, maar voert er 
dwars doorheen. Er doorheen. Zelfs door de macht van dood en 
duisternis heen. In het evangelie van Johannes worden de overwinning 

van het leven op de dood en tegelijkertijd de doodsangst van Jezus haast 
in één adem genoemd. In Johannes 12:20-33 klinkt: “Als de graankorrel 
niet in de aarde valt en sterft, blijft hij op zichzelf, maar als hij sterft 
brengt hij veel vruchten voort.” 
 
Zondag 28 maart 10.00 uur vieren we Palmpasen. Jezus rijdt op een 

ezel Jeruzalem binnen. Mensen leggen hun mantels op de weg en 
zwaaien met palmtakken. Hosanna. We lezen het Palmpaasverhaal 
volgens het evangelie van Marcus (hoofdstuk 11: 1-13). De Stille of 
Goede Week begint met gejubel…maar we voelen aan alle kanten de 
spanning rond Jezus toenemen. Het thema is ‘Op weg’. Wat betekent de 
weg van Jezus’ lijden voor onze Levensweg? 

 

Op Witte Donderdag 1 april 19.30 uur begint het zogeheten Triduüm 
Paschale, ofwel de driedaagse van Pasen. Stap voor stap volgen we Jezus 
op weg naar zijn dood en herrijzenis. Deze avond vooraf aan zijn 
kruisdood horen we hoe Jezus met zijn leerlingen het Laatste Avondmaal 
viert. En ook klinkt het verhaal over de voetwassing van Jezus.  
 
Op Stille Zaterdagmorgen 3 april om 9.30 uur houden we in de 

Adventskerk een kort morgengebed. We verstillen ons in gebed en met 
muziek rond de dood van Jezus en het mysterie van zijn opstanding. 
 
Stille Zaterdag 3 april 21:30 uur De viering van de Paasnacht 

Hoe stiller de zaterdag wordt en hoe donkerder het is als de zon is 
ondergegaan… het Licht van Christus is niet meer te stuiten. Het licht zal 

in een lege en donkere kerk naar binnen worden gedragen. Het Licht 
doorbreekt de duisternis, de toekomst breekt zich baan. 
 
Paasmorgen 4 april 9.30 uur vieren we de opstanding van Christus. 
We lezen het Paasevangelie volgens Johannes (hoofdstuk 20). We sluiten 
het kindernevendienstproject met het thema Levensweg af. Het 
onderwerp is vandaag ‘Een nieuw begin’. God begint weer iets nieuws. 

Zien we dat ook op onze eigen levensweg? Er klinken natuurlijk 
Paasliederen als medicijn tegen wat ons in deze tijd van pandemie en 
lockdown benauwt. De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. 
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Vanuit de jeugd Dirk Jan Steenbergen 

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 ‘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 

 

Impressie kerkenraad Kerkenraad 

De kerkenraadsvergadering op 15 februari heeft online plaatsgehad. 
Hans steekt de kaars aan en opent de vergadering met het lezen van 

Jesaja 58, de standaardlezing bij Aswoensdag.  Daarna horen we van 
elkaar hoe het gaat, op welke manier er in Coronatijd invulling gegeven 
wordt aan het ambtsdragerschap.  We kijken allemaal hoopvol naar de 
toekomst en denken dat onze “Corona ervaringen” goed van pas komen 

als we straks weer wat meer vrijheid krijgen. Digitale kerkdiensten zullen 
zeker blijven bestaan, zo ook digitale vormen voor verbinding en contact.  
Het vergaderen blijkt op deze manier ook efficiënt te kunnen. 
Achter de schermen gaat het samenwerkingsproces Oosterkerk – 
Adventskerk door. De raden en taakgroepen hebben contact met elkaar 
en zoeken steeds nauwere samenwerking. Jan Duenk, ouderling 
kerkrentmeester, zal na vertrek van Peter Izeboud, bij de vergaderingen 

van de Algemene kerkenraad aansluiten zodat de Adventskerk op AK 

niveau ook weer vertegenwoordigd is. De vergadering wordt afgesloten 
met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. De volgende 
vergadering staat op 22 maart as gepland. 

Wijziging scribaat Moderamen 

Peter Izeboud zijn ambtstermijn is verstreken en hij heeft zijn ambt per 1 
januari neergelegd. Wij volgen nu een andere 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, 

(voorzitter WvK) Anna Oldenkamp (voorzitter Diaconie) of Anneke van 

der Meulen, voorzitter Kerkenraad.  
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Geef de pen door Gerrieke Klooster 

Mijn naam is Gerrieke Klooster en ik woon samen met Dennis, Mats en 
Veerle.  

Mijn keuze voor een lied uit het liedboek is lied 982:  "In de bloembol is 

de krokus". Ik vind het een prachtig lied met een heerlijke melodie. 
Het lied doet poëtisch aan:  
"Ieder duister wacht een morgen in dat licht is alles nieuw. 
Het verleden bergt een toekomst wat die brengt je weet het niet,  
nog verborgen tot het uitkomt".  
We leven nu allemaal in een rare duistere tijd, vol van afstand maar er 

komt "altijd" een nieuwe morgen.  
Wat de toekomst brengt dat weten we niet, we kunnen er niet inkijken. 
We liggen er soms wakker van en proberen ons leven uit te stippelen 
maar het blijft verborgen tot het uitkomt. 
En ik vind dit persoonlijk ook een mooi levensmotto:"Carpe Diem" geniet 

van de dagen en blijf in het hier en nu. Het lukt mij niet altijd om op deze 
manier te leven en te denken maar wanneer ik dan dit liedje hoor word ik 

weer even met beide benen op de grond gezet. 
Ik geef de pen door aan Yvonne de Haan. 
 

Verzen voor thuis  Raad Eredienst /Hans Scholtheis 

In het liedboek staan niet alleen mooie liederen maar ook mooie teksten. 
Een vers dat bij mij tot de verbeelding spreekt, is die bij lied 63a (pagina 
169) van Sytze de Vries: 
In de schaduw van uw vleugels 

Waak ik met uw licht voor ogen 

Bid ik mij het donker door 
Zing ik mij van zorgen vrij 
Het is eigenlijk op een krachtige manier verwoord, wat geloof voor je kan 
betekenen. Hoe bidden  en zingen je op een positieve manier in het leven 
kunnen laten staan. Hoe je daar kracht uit kunt putten. Is het niet 

prachtig, wat woorden met je kunnen doen? 
 
 

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 
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administratie. Verder: één keer per jaar even kortsluiten met de 
contactpersonen hoe het gaat en informeren of er misschien 
bijzonderheden zijn. Tevens zoek ik 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 

Giften niet meer aftrekbaar  Dicky Strijbos 

Door de nieuwe belastingwet 2021 zijn er wijzigingen opgetreden in de 
aftrekbaarheid van giften, waaronder die van contante betalingen. M.i.v. 

2021 zijn giften die contant betaald zijn, niet meer aftrekbaar voor de 

belasting. Ook niet als u hiervan een kwitantie ontvangt. 
Als u uw betalingen aan de kerk, denk aan aankoop van collectemunten, 
nog wel voor aftrek in aanmerking wilt laten komen, moet u munten die 
u in de wijken koopt, betalen via automatische incasso 
(machtigingsformulier). Munten die u op het kerkelijk bureau koopt kunt 
u ook met de pin betalen. 
U mag natuurlijk wel contant betalen, maar deze bedragen zijn dan niet 

meer aftrekbaar voor de belasting. 
 

ZWO in de veertigdagentijd ZWO/Dineke ten Klooster 

Ook in de veertigdagentijd vraagt de ZWO-commissie Adventskerk, 
samen met ZWO Oosterkerk, aandacht voor het project  
“Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana”. 
(https://www.kerkinactie.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-
straatmeisjes). Nu in het kader van het thema van Kerk in Actie “Ik ben 
er voor jou”. Er zijn zó veel mensen die wachten op een beetje 

barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat 
barmhartigheid is: er zijn voor je naaste, dichtbij en veraf. (zie bijv. 
Matth.25:35,36) En dat kan op verschillende manieren. Als gemeente 
kunnen we dat o.a. doen met de paasgroetenactie, de zadenactie, een 
kerkdienst in het teken van de Straatmeisjes Ghana. Maar ook privé kan 
dat door te vasten en tijd voor bezinning te nemen. De paarse bussen 

staan dit jaar helaas niet in de kerkzaal klaar. Wel kunt u een gift 

overmaken aan Diaconie Adventskerk NL30RABO 0113 9026 38 ovv 
straatmeisjes Ghana. 
 

mailto:a.j.sieders@home.nl
https://www.kerkinactie.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-straatmeisjes
https://www.kerkinactie.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-straatmeisjes
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Ontmoetingshuis Moderne Devotie Hans Tissink 

Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie biedt een onlineprogramma. Twee 
digitale ontmoetingen zijn achter de rug en smaken naar meer. De 

eerstvolgende ontmoeting vindt plaats op dinsdagavond 16 maart 2021 

van 20.00 uur tot 21.30 uur. Het thema is dan: ‘Ik wel of ik niet?’ We 
leven in een tijd waarin zelfontplooiing en autonomie centraal staan. 
Soms kunnen we daarmee doorslaan  richting zelfzucht, egoïsme en 
ikkigheid. De Moderne Devoten sloegen een heel andere toon aan: 
Verloochen jezelf, geef je eigen ik op. Dat roept vandaag vragen op. Wat 
is de ideale balans tussen ons gezonde zelfbeeld enerzijds en zelfloosheid 

anderzijds. We luisteren weer naar enkele spreuken van onze Zwolse 
mysticus. En welke tips heeft Thomas a Kempis voor ons in petto? 
Ds. Hans Tissink zal een korte inleiding geven. We volgen zoveel mogelijk 
ons gebruikelijke programma (minus de maaltijd). Er zal ook ruimte zijn 
voor gesprek en interactie. 

Aanmelden kan via de website www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl 
en betaling van 5 euro op bankrekening NL71INGB0007852541 t.n.v. 

Ontmoetingshuis. U krijgt daarna per mail een link waarmee u kunt 
meedoen. We hopen op een inspirerende online bijeenkomst. Tot ziens. 
 

Bedankt  

Beste leden van de Adventskerk, 
Wat bijzonder om condoleances te ontvangen uit de Adventskerk na het 
overlijden van mijn vader op Oudjaar j.l. Zoveel bekende en vertrouwde 
namen. Dat doet veel. Dank jullie wel, lieve mensen, voor jullie hartelijke 

meeleven!  Wat mooi om zo verbonden te zijn. 

Graag tot ziens in betere tijden wanneer we elkaar weer fysiek kunnen 
begroeten! Hartelijke groeten ook van Hans (Tissink), Irma Smits 
 

Bedankje van de Diaconie Hetty Meiberg 

Wij hebben een heel bewogen jaar achter de rug. Een ongekende crisis, 
het corona virus, dat ons dagelijks leven veranderde. Dit maakte het niet 

meer mogelijk om als gemeente onze kerkdiensten  bij te wonen. De 
diaconie is dankbaar dat ondanks alles, uw betrokkenheid met onze 
medemens niet veranderd is. In 2020 mochten wij zelfs bijna twee keer 
zoveel giften ontvangen als in 2019, waarvoor onze hartelijke dank! 
Daardoor konden wij ook zeker twee keer zoveel financiële hulp bieden. 

In dit nieuwe jaar hopen wij dat onze fysieke kerkdiensten weer plaats 
kunnen vinden. De diaconie zal onveranderd doorgaan met de taak die 

ons opgedragen is: Het omzien naar en steunen van onze naasten. 
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Honing te koop Derk Schipper 

Er is weer nieuwe oogst honing uit Györgyfalva!  
Prijs € 4,50 per pot. 

Door uw aankoop steunt u het werk van de Diaconale Werkgroep 

Roemenië. De honing is verkrijgbaar bij: 
Derk Schipper Radenlaan 28 tel.0618393001 
Marjan Metselaar D v.d Schuerenmarke 40 tel 0640582621 
Ruud van Pelt Vrouwenlaan 161  tel 0610395811 
 

Verjaardagsfonds Adventskerk Gré Boertjes 
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Contactblad Adventskerk - Oosterkerk Kerkenraad 

Hoewel het vooralsnog niet noodzakelijk  is tot één kerkgebouw te 
komen, is wel het voornemen om  dit jaar één wijkgemeente te vormen. 

Een gezamenlijk contactblad is dan van meerwaarde.  De leden van de 
twee wijkgemeenten krijgen dan op hetzelfde moment dezelfde 
informatie over de stappen die worden gezet in het 
samenwerkingstraject. Bovendien kunnen gemeenteleden via het blad 
ook kennismaken met elkaar en elkaars activiteiten. Op verzoek van de 
beide wijkkerkenraden denken de redacties van De Bagijn en het 
Kerknieuws van de Adventskerkgemeente – in opdracht van de beide 

kerkenraden - al geruime tijd na over een nieuw, gezamenlijk 
contactblad. De coronacrisis heeft de uitvoering van de ideeën wat 
vertraagd, maar het ziet er nu naar uit dat we het nieuwe blad in 

september aan de beide wijkgemeenten kunnen presenteren. 
Vraag aan lezers: Een van de dingen die voorafgaand aan dat moment 
vastgesteld moeten worden, is de naam van het nieuwe blad. Wij 
willen daar graag de gemeenteleden van  de Oosterkerk en de 

Adventskerk bij betrekken. Hoe moet het nieuwe contactblad van de 
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Adventskerk- en de Oosterkerkgemeente  gaan heten? Moet dat een 
naam zijn die de inhoud weergeeft, of de plek van de gemeente in 
Zwolle? Die vraag leggen we bij deze aan al onze lezers voor. 

Reacties kunt u doorgeven via het mailadres scriba@adventskerk.nl of 
per post naar Wijnmanlaan 16,  8014 KA Zwolle. 
 

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 april 2021 
Kopij inleveren voor vrijdag 19 maart 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). 
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