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Kerknieuws 
Informatieblad van de Adventskerk 

Talmaplein 2, 8014 AR Zwolle 

april 2021     nr. 122 

 

Voorlopig gaan we uit van een voortzetting van de gezamenlijke 

diensten, zonder kerkgangers, die om en om vanuit de Adventskerk en 
de Oosterkerk uitgezonden worden. Meevieren via: www.adventskerk.nl 
(gele knop: Oosterkerk en blauwe knop: Adventskerk). In de 
Zondagsgroet leest u of er een digitale ontmoeting nadien is.  

Kerkdiensten (Onder voorbehoud) 

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

Zondag 11 april 9.30 uur Adventskerk ds. Nelleke Eygenraam 
10.00 uur Oosterkerk (bevestiging 
ambtsdragers): ds. Elly Urban 

Zondag 18 april  10.00 uur gezamenlijke dienst Oosterkerk: ds. 
Iemke Epema 
10.00 uur XL 

Zondag 25 april 9.30 uur gezamenlijke dienst Adventskerk: ds. 
Hans Tissink 

Zondag 2 mei 10.00 uur gezamenlijke dienst Oosterkerk: ds. 
Nelleke Eygenraam 

10.00 uur XL 

 

Michaëlsvieringen. 

I.v.m. corona zijn er tijdelijk geen Michaelsvieringen, ook niet online. Zie 

de nieuwe website www.Michaelsvieringen.nl voor actuele informatie en 

de wekelijkse zondagsgroet.   

 

 

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

Lees je Bijbel, bid elke dag. 

‘Lees je Bijbel, bid elke dag.’ Veel ouderen kennen dit christelijke 

kinderliedje vast wel. Ik leerde het al vroeg op de kleuterschool en zong 
als vroom kind naar hartenlust mee. Vooral de gebaren van de juf waren 
prachtig om na te doen. Bijbellezen, bidden en handen vouwen en 
natuurlijk groeien (handen omhoog). Veel later zong ik dit vrome 
kinderliedje met mijn eigen kinderen aan tafel. Vooral dat groeien, daar 

maakten we een waar dansritueel en feest van. 

Het liedje kunnen we dromen. Het roept bij mij heimwee op naar de 

goede oude tijd, toen geloof nog heel gewoon was. 

In mijn studententijd bekwaamde ik me in de theologie. Dat ging toen 
over heel ingewikkelde kwesties op godgeleerd gebied. Maar ik moest op 

de universiteit niet aankomen met mijn eigen spiritualiteit. Persoonlijk 
Bijbellezen en bidden, dat doe je maar in de binnenkamer, niet in de 
collegebanken. 

Bijbellezen. Dat kan op zoveel manieren. Ik leerde Grieks en Hebreeuws 

om de grondtaal van de Bijbel te snappen. Fascinerend, dat wel. Maar 
diepgravende exegese leverde lang niet altijd geloofsverdieping bij me 
op. Je loopt gauw gevaar te blijven steken bij de buitenkant en dus de 
oppervlakte. ‘Alles klopt, behalve mijn hart’, merkte eens iemand op. 
Zoiets. 

Bijbellezen werd pas vlees en bloed voor mij, toen ik in een schamel 

Pinksterkerkje met arme vrouwen in een Chileense sloppenwijk Exodus 1 
las. De Pinkstervrouwen lazen het verhaal over de wrede Farao en de 
slavernij van het volk Israël in Egypte. En ze vertaalden dit verhaal direct 

en concreet naar hun eigen situatie toe. Dictator Pinochet was hun Farao, 
en zij waren nu zelf het onderdrukte volk. Kijk, alleen zo valt de Bijbel 
pas werkelijk op z’n plek. 

Als de woorden niet landen in de actuele context en in het hart van de 

lezers, dan hebben ze geen nut. 

Weer later ontdekte ik de geestelijke manier van Bijbellezen. Lectio 
Divina heet dat met een moeilijk woord. Monniken in hun kloosters zijn 

daarin meesters. Kauw op een Bijbelzin en mediteer daarover net zo lang 
tot het jouw ziel raakt. En neem dat daarna mee in jouw gebed. 

Lees je Bijbel, bid elke dag. 
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Neen, ik zeg niet dat het gemakkelijk is. Maar als je het probeert en 
merkt dat de Bijbel op elke bladzijde over jou gaat, dan wil je er toch 
meer van horen. Dat wens ik ons allen toe. Ook als wij het hoogfeest van 

Pasen weer zullen vieren en overdenken vandaag in deze coronatijd. 

Dat je groeien mag, dat je groeien mag...en doe de handen en armen 
maar omhoog. Laat de Heer in jou vandaag opstaan, leef en groei in het 
zonlicht van Zijn Liefde.  

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

Zondag 11 april horen we hoe de opgestane Heer verschijnt aan zijn 

leerlingen, ook aan Thomas. We lezen Johannes 20:19-31. 

Op zondag 25 april zullen we stil staan bij Jezus’ woorden ‘Ik ben de 
goede Herder’ (Johannes 10: 11). Wat betekent dat voor ons? En hoe 

kunnen wij pastoraal (herderlijk) omgaan in navolging van Jezus? 

Zondag 2 mei: Jezus gebruikt het beeld van de wijnstok en de ranken om 
aan zijn leerlingen uit te leggen hoe zij met Hem verbonden zijn. En Hij 
met hen. 

Mini - Passion Vanuit de Oosterkerk 

Op Goede Vrijdag, 2 april om 19.30 uur, nodigt de Oosterkerk in Zwolle 

iedereen uit om stil te staan bij het verhaal van Jezus, zijn lijden en 
sterven. Dat gebeurt met een livestream die iedereen wereldwijd kan 

volgen via een link op www.oosterkerk.nl.  

Centraal staat een eeuwenoud verhaal dat tegelijk verrassend actueel is 

en aan ons eigen leven en de wereld raakt. Een verhaal dat mensen kan 
inspireren, hoop en moed geven. Zanggroep Koorbizniz Oosterkerk 
maakt een mini-Passion. Het is een verrassende en creatieve uitvoering 
met hedendaagse, Nederlandstalige muziek, beelden en teksten. Ds. Elly 
Urban werkt als predikant mee aan deze bijzondere online viering.  

Op de avond van Goede Vrijdag, 2 april, streamen we deze Passion 
vanuit de Oosterkerk, om 19.30 uur. De link is enkele dagen voor de 

uitzending te vinden op www.oosterkerk.nl. De Oosterkerk aan de 
Turfmarkt maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Zwolle. Online 

kunt u nu alvast the making of… van de Zwolse Passion bekijken. 

 

 

 

http://www.oosterkerk.nl/
http://www.oosterkerk.nl/
https://youtu.be/hz1_B5EEbd4
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Kerkbezoek Kerkenraad 

Nog geen versoepeling kerkbezoek  

Naar aanleiding van de persconferentie van 23 februari  geeft de PKN de 

overweging mee om het kerkelijk leven (met name de zondagse 
diensten) iets meer ruimte te geven binnen de bestaande basisregels. Die 
ruimte kan desgewenst bestaan uit het toelaten van kerkgangers en 
kerkzang tijdens de dienst. Kwetsbaren en risicogroepen wordt 
geadviseerd om de dienst online te blijven volgen. Echter, er wordt 

nadrukkelijk geadviseerd om de mogelijkheden per gemeente te 
beoordelen en een besluit  “op maat” te nemen onder 
verantwoordelijkheid van de eigen kerkenraad.   

Het moderamen van de Adventskerk en de Oosterkerk hebben het advies 

van de PKN overwogen en staan op het standpunt dat versoepeling van 

maatregelen nu nog te vroeg is.  Het  grote aantal besmettingen is voor 
ons een reden om in elk geval tot Pasen door te gaan met online 
vieringen, die afwisselend vanuit beide kerken gehouden worden.  Na de 
persconferentie van 23 maart wordt de situatie opnieuw beoordeeld. We 

houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via de wekelijkse 
zondagsgroet en de website.   

 

Verzen voor thuis Raad Eredienst / Korrie Vrolijk 

In het liedboek staan niet alleen mooie liederen, maar ook mooie 
teksten.  Op pagina 1448 staat een bekende en veelgebruikte tekst 

(toegeschreven aan Reinhold Niebuhr). 

God, geef me kalmte om te aanvaarden 
wat ik niet kan veranderen;  
moed om te veranderen wat ik kan veranderen (of ‘niet hoef te 

aanvaarden’); 
wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken. 

Een actuele tekst in coronatijd. Er gebeuren veel dingen waar we geen 

invloed op uit kunnen oefenen. Dat kan verlammend werken. Door te 
kijken naar wat wél kan, waar je invloed op hebt, verander je je blikveld 
naar het positieve. Het doet me denken aan het indrukwekkende boek 
‘De Keuze’ van Edith Eger, overlevende van Auschwitz. Bovenstaande 

tekst had door haar geschreven kunnen worden.  
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Geef de pen door Yvonne de Haan 

Mijn favoriete lied staat helaas niet in het nieuwe liedboek: ‘Uit vuur en 

ijzer, zuur en zout’, van Huub Oosterhuis, met een Poolse volksmelodie.  

In mijn basisschooltijd zong ik in een jeugdkoor. ‘Uit vuur en ijzer, zuur 

en zout’ was destijds een van mijn favoriete liedjes vanwege de vrolijke 
melodie. De tekst is pas veel later gaan leven. Het betekent dat wij 
mensen net zo bij elkaar horen als vuur en ijzer. Vuur loutert ijzer en 
ijzer heeft vuur nodig om weer in iets moois te kunnen veranderen. Zo 

horen mensen bij elkaar en zijn ze voor elkaar gemaakt. In een tijd 
waarin de wereld steeds meer lijkt te verharden en polarisatie toeneemt, 
vind ik dit een mooie, troostrijke gedachte. 

De pen wordt doorgegeven aan Anna Oldenkamp 

Gebedsgroep 7 april Cora Tienstra 

Op dit moment is nog niet duidelijk of de gebedsgroep op 7 april 18.45 

uur weer in SIO bij elkaar kan komen. Het kan ook zijn dat we, vanwege 
de coronamaatregelen, nog steeds alleen in kleine groepjes thuis met 
elkaar kunnen bidden. We nemen aan dat er meer duidelijkheid is 
wanneer de Zondagsgroet van 4 april uitkomt.  Daarin kunt u nadere 
informatie aantreffen. 

We zijn een gebedsgroep voor en vanuit de gemeente. Daarom 

ontvangen we ook deze keer weer graag uw gebedsintenties. U kunt ze 
vóór woensdag 7 april 2021 sturen naar gebedsgroep@adventskerk.nl.  

 Straatmeisjes in Ghana ZWO-commissie Adventskerk en Oosterkerk 

“Ik ben er voor jou” en de actie voor Straatmeisjes in de veertigdagentijd 

De veertigdagentijd is voor de ZWO een bijzondere tijd, een tijd van 
inkeer en van over grenzen kijken. Dit jaar hebben we dat samen met de 

ZWO van de Oosterkerk kunnen doen. We startten met een gezamenlijke 
dienst waarin het thema “Ik ben er voor jou”, gekoppeld aan de actie 
voor Straatmeisjes in Ghana van start kon gaan.  De Paasgroetenactie 
werd weer gehouden en als nieuwe activiteit de Zadenactie.  Er is 
aandacht gevraagd voor een periode van vasten. We hadden 
gezamenlijke vespers met als leidraad de daden van barmhartigheid. In 

de Kerkgroet en Zondagsgroet werd aandacht besteed aan het project.  U 
was erg betrokken bij deze acties en dat hebben wij gemerkt aan uw 
deelname en gulle giften. Hartelijk dank hiervoor. De opbrengst hoort u 
nog. Zo waren we als gemeente van Christus in verbondenheid op weg 
naar Pasen.  

mailto:gebedsgroep@adventskerk.nl
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Bedankje namens Karoly Valkai DWR werkgroep 

Aan onze oproep voor financiële ondersteuning van Karoly Valkai uit 

Györgyfalva heeft u gehoor gegeven. Wij hebben aan hem het mooie 
bedrag van 1.800 euro kunnen geven. Zoals u weet is hij aan beide ogen 
gewond geraakt tijdens de jaarwisseling. Hij is onder andere in Duitsland 
geopereerd. Een oog zal hij blijvend missen; dat was niet meer te 

redden. De doktoren zijn hoopvol dat hij met het andere oog weer 80%  
zicht zal krijgen. Er zullen nog operaties volgen. U heeft mee geholpen 
zodat Karoly naar het ziekenhuis kan voor de behandelingen. En hiervoor 
willen wij - leden van de DWR -  u  ontzettend hartelijk bedanken! 

 

Bedankjes van gemeenteleden  

Beste leden van de Adventskerk, 

Ik wil jullie hartelijk danken voor de manier waarop er met mij is 
meegeleefd tijdens ziekte. Met hartelijke groet, Jenny Wiessenberg-
Zonnenberg. 
 

Op 10 maart jl. waren we 50 jaar getrouwd en door de corona er maar 
niet teveel ruchtbaarheid aan gegeven, omdat een groot feest gewoon 

niet mogelijk is. Toch een topdag door de onverwachte gebeurtenissen. 
Daartoe behoort ook zeker het bezorgen van een prachtig boeket van de 
Adventskerk. Onze hartelijke dank! 
Met vriendelijke groet, Henk en Alida Kasperink. 

Ontmoetingshuis Moderne Devotie online Ds. Hans Tissink 

Onze volgende digitale ontmoeting zal plaatsvinden op dinsdagavond 13 

april 2021 van 20.00 uur tot 21.30 uur. Het thema is dan: ‘Sociaal...?’ 
Mink de Vries zal een korte inleiding geven. We volgen zoveel mogelijk 

ons gebruikelijke programma. Er zal ook ruimte zijn voor gesprek en 
interactie. Aanmelden via www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl en 
betaling van 5 euro op bankrekening NL71INGB0007852541 t.n.v. 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie. U krijgt daarna per mail een link 
waarmee u kunt meedoen.  

 

 

 

 

 

http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
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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 in Word via kerknieuws@adventskerk.nl.  
 

Het volgende nummer verschijnt begin mei 2021.  
Kopij inleveren voor vrijdag 16 april 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
mailto:kerknieuws@adventskerk.nl

