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Kerknieuws 

Informatieblad van de Adventskerk 

Talmaplein 2, 8014 AR Zwolle 

Mei 2021     nr. 123 

 

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 2 mei 10.00 uur  gezamenlijke dienst Oosterkerk: ds. 

Nelleke Eygenraam  

Zondag 9 mei 
9.30 gezamenlijke dienst Adventskerk: ds. Elly Urban  

Zondag 13 mei  10.00 uur oecumenische viering Hemelvaartsdag 

Dominicanenkerk: ds. Iemke Epema en pastor Frans 

van Oosten. 

Zondag 20 mei Zie www.adventskerk.nl  

Zondag 27 mei Zie: www.adventskerk.nl  

 

Michaëlsvieringen   

Voor de actuele situatie: berichtgeving in de zondagsgroet of 

www.Michaelsvieringen.nl.  

 

 

 

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

Dag lieve tante, dag lieve oom 

Op het moment van schrijven kan ik nog maar aan een ding denken. Mijn 

lieve tante en oom in Zeeland zijn binnen een week na elkaar overleden. 

Wat gisteren (donderdagmiddag 15 april) gebeurde is eigenlijk 

onwerkelijk en te gek voor woorden. Iedereen zat (digitaal of fysiek) 

klaar voor de afscheidsdienst van tante Saar. Toen verscheen ineens het 

bericht dat de dienst niet kon doorgaan wegens het plotselinge overlijden 

van haar man, oom Jan. Hij stierf aan een hartaanval toen zijn oudste 

zoon hem ophaalde voor de uitvaart. Iedereen was van slag en alsmaar 

klinkt in onze telefoontjes en WhatsApps het ene woordje ‘bizar’. 

Ik bewaar heel fijne herinneringen aan mijn oom en tante. Ze woonden 

op een boerderij in Rilland-Bath. Daar kwam ik als kind maar wat graag. 

Tante Saar was een bezige bij en een vrouw met humor. Zij kon 

overheerlijke bessen- en bramencompote maken en vertelde graag 

anekdotes. Oom Jan was rustig en stil. Ze vulden elkaar prachtig aan. 

Kerkgang en geloof waren voor hen beiden heel vanzelfsprekend. Het 

Bijbellezen in het Zeeuwse dialect aan tafel was iets waar ik als kind erg 

van genoot. Het verbond me met mijn moeder die op dezelfde boerderij 

was geboren in 1929.  

Een paar jaar geleden zochten Irma en ik mijn oom en tante op in 

Kapelle. Ze waren oud geworden. Saar leed aan Parkinson en Jan raakte 

vergeetachtig. Maar ik zag twee dankbare mensen die met vreugde 

terugkeken op hun diamanten bruiloft. En ze deden nog mee met een 

wekelijkse Bijbelkring. 

Dat ontroerde me. Elke week weer met anderen praten over een stukje 

uit het aloude, nog altijd actuele geloofsboek. Zij haalden daar troost en 

inspiratie uit. Dat wist ik maar al te goed. 

Nu zijn zij vlak achter elkaar gestorven. Er komt een nieuwe 

afscheidsdienst voor hen beiden tegelijk. Na de schok en verbijstering 

begin ik er vreemd genoeg ook iets bijzonders in te zien. Zij waren een 

hecht stel in goede dagen en in kwade dagen, ruim 66 jaar lang. Samen 

uit, samen thuis. 

Samen naar de overkant, samen wonen in een ander Huis.  
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Ik moet denken aan Prediker, een Bijbelboek dat zij goed hebben gekend 

en wie weet ook wel gelezen op de Bijbelkring: 

 

Samen bereik je meer dan in je eentje. 

Als één van beiden valt, dan helpt de ander hem weer overeind. 

Samen ben je sterker. 

 (Prediker 4) 

 

Straks ben je oud. Je ogen zien niets meer. Je oren horen niet meer. 

Je haren zijn grijs geworden en je komt met moeite vooruit.  

En ten slotte ga je dood. 

Dan wordt er om je gehuild in de straten. 

Dan gaat je levensadem terug naar God die je het leven gegeven heeft.  

(Prediker 12, Bijbel in Gewone Taal) 

 

Dag lieve oom, dag lieve tante, dank voor alles. 

De hartelijke groeten aan God en aan alle bekenden en lievelingen. 

 

Rondom de erediensten Ds. Nelleke Eygenraam  

We leven in de tijd tussen Pasen en Pinksteren  - een tussentijd van 

vijftig dagen. In het Johannesevangelie vallen Pasen en Pinksteren op 

een dag: de Opgestane blaast Levensgeest in zijn leerlingen die als dood 

achter gesloten deuren zitten. Johannes rekt de eerste dag, de dag van 

leven op. Lucas vertelt het op een andere manier. De leerlingen van 

Jezus zien de opgestane Heer van hen weg gaan, terwijl Hij hen zegent. 

In de Handelingen van de apostelen vertelt Lucas over het daarna: de 

komst van de Heilige Geest over allen. Het evangelie volgens Marcus 

houdt op bij de verbijstering van de aan Jezus trouw gebleven vrouwen.  

Zij worden terugverwezen naar Galilea, waar hun weg met Jezus begon. 

Herbezinning, opstanding voor hen zelf, inzicht achteraf - door de Geest. 

Mattheüs pakt het iets anders aan met de vertelling dat de opgestane 



4 

 

Heer hen opnieuw concentreert op zijn onderricht, vooral dat van de 

Bergrede. Vervolgens zendt Hij hen de wereld in met een opdracht en 

een belofte. Hoe ook: in alle vier evangeliën lezen we over het herpakken 

van de leerlingen, de volgelingen van Jezus én over de beweging van de 

Opgestane zelf. Hij komt hen tegemoet, verschijnt aan hen, bemoedigt 

hen met zijn Geest, zendt hen de wereld in. Met lege handen, want 

zonder loze beloften. Maar in het vertrouwen dat Hij erbij is, dat we niet 

alleen gelaten zijn en dat Gods Geest in ons ademt; ons denken en doen 

bezielt. 

Ik hoop van harte dat wij, als gemeente, hieruit moed putten. We zijn al 

heel lang niet bij elkaar geweest. In de tijd dat er wel diensten mogelijk 

waren, kon lang niet iedereen mee doen. En al die maanden zongen we 

niet, moesten we onze stem dempen voor de adem van de Geest, die 

soms in zanggroepjes doorklonk maar vaker werd vertolkt door de 

organist of pianist en meermaals werd vervangen door filmpje. Ieder 

heeft zijn of haar best gedaan, thuis en in de kerk, maar eerlijk is eerlijk:  

Ik ben blij met wat mogelijk is, dus ook heel blij met ieder die eraan 

meewerkt om een dienst uit te zenden, met beeld en geluid. Soms het 

zijn noodoplossingen. ging/gaat het mis, maar veel vaker gaat het goed. 

Veel dank aan allen die hieraan meewerken! Toch verlang ik naar de tijd 

dat de Geest alle beslotenheid weer open waait. Dat we - binnen of 

buiten - samen kunnen komen om in het Licht van de Levende elkaar te 

ontmoeten en met de zegen van de Geest weer bemoedigd en op pad 

gestuurd worden om zelf tot zegen te zijn. 

Hemelvaartsdag oecumenische viering en wandeling 

Op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag is er weer een oecumenische 

viering in het Dominicanenklooster, die om 10.00 uur begint. Pastor 

Frans van Oosten en ds. Iemke Epema zullen daarin samen voorgaan. Op 

de websites van de Adventskerk en de Oosterkerk kunt u te zijner tijd  

inloggen om de dienst mee te maken. Na de viering wordt er geheel 

coronaproof een wandeling georganiseerd in tweetallen, vanuit het 

Dominicanenklooster. Die wandeling zal ruim een uur duren. Opgave 

vooraf is vereist. Verdere praktische informatie zal binnenkort bekend 

gemaakt worden via zondagsgroet en website.   
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Impressie kerkenraad 22 maart 2021 Kerkenraad 

Nelleke opent de vergadering met een overweging rondom lied 160B. We 

bespreken het voorstel vanuit de Raad Eredienst om de stilte bij aanvang 

van de dienst te laten plaatsvinden, samen met de ambtsdragers, in het 

midden van de gemeente. Dit betekent dat er na het aansteken van de 

kaarsen, door de ouderling van dienst, een korte stilte zal zijn. We 

stemmen als kerkenraad in met deze werkwijze, zowel voor de online 

diensten als voor fysieke diensten. Vervolgens bespreken we uitgebreid 

de kerkdiensten in het licht van de corona ontwikkelingen, ook de wens 

om weer zangers toe te staan.  Echter gelet op het hoge 

besmettingspercentage en de niet dalende besmettingscijfers besluiten 

we, met meerderheid van stemmen, om nu geen versoepeling toe te 

staan. We krijgen een korte terugkoppeling op de stand van zaken 

Kerkbalans en de verwachte ontwikkelingen op financieel gebied.  

 

Bert Letwory geeft aan zijn ambtstermijn als ouderling voor twee jaar te 

willen verlengen. Daar zijn wij heel dankbaar voor. De volgende 

kerkenraad is op 10 mei 2021. 

 

Stiltemoment aanvang dienst Kerkenraad 

Het stiltemoment zal niet meer bij aanvang van de dienst in de 

consistorie plaatsvinden maar te midden van de gemeente aan het begin 

van de dienst.  Dit betekent praktisch gezien dat er na het aansteken van 

de kaarsen, door de ouderling van dienst, een korte stilte zal zijn waarna 

de dienst begint. 

 

Verzen voor thuis Raad Eredienst / Jacqueline Stil  

Op pagina 708 van het Liedboek staat een prachtig gedicht van Jan 

Willem Schulte Nordholt. Deze dichter en historicus is geboren in Zwolle,  

maar we zien zijn werk niet vaak langskomen.  Hij schreef gedichten over 

geloof en Bijbel, maar ook bijvoorbeeld werken over wereldvrede en 

slavernij. Hij vertaalde ook het 'U zij de glorie'. Op deze plek beschrijft  

hij hoe het onmogelijk is om God te vangen in een model, of een 

godsbewijs. Dat klopt. God is altijd groter dan wij kunnen denken. Maar 

tegelijkertijd: In Jezus weten wij wie Hij is. 
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Geef de pen door Anna Oldenkamp 

Lied 265:  Gij waakt en draagt 

De woorden van dit lied raken mij en dat is de reden waarom ik dit wil 

delen. Ik geloof in de liefde, ons door Jezus voorgeleefd en door God 

gegeven. 

Maar ik ben mij bewust, dat ik mijn leven graag richting geef op mijn 

manier en God dan op een afstand houd. Niet bewust, meer onbewust. 

Kan ik God verdragen als een schaduw aan mijn zij, als een adem dicht 

in mij, als een hartslag diep in mij?  

Toch voelt het als een zegen, dat ik weet dat God mij zoekt en roept en 

ik alleen maar hoef te horen om zijn stem (liefde) te verstaan. 

De pen wordt doorgegeven aan Anneke Tuit. 

Contactblad Adventskerk - Oosterkerk Anneke van der Meulen 

De redactie van het nieuwe contactblad Adventskerk – Oosterkerk heeft 

een eerste keer vergaderd. Er is gesproken over de opzet en de invulling 

van het nieuwe contactblad. De rollen en taken zijn verdeeld en er is een 

werkwijze afgesproken. Daarbij maken wij, als Adventskerk,  dankbaar 

gebruik van alle ervaring en kennis vanuit de Oosterkerk. Binnenkort is 

er contact met de drukker en beoordelen we de proefdruk. In juni 

bereiden we het eerste gezamenlijke nummer voor.   

Het blad verschijnt 4 x per jaar en zal zoveel mogelijk samen met 

Kerknieuws verspreid worden. Het eerste blad verschijnt in september 

2021. Dan wordt ook de naam van het blad bekend gemaakt.  

 

ZWO stenen actie Diaconale Raad / ZWO 

De 40-dagentijd acties van de Adventskerk en Oosterkerk hebben het 

geweldige bedrag van € 3100 opgebracht. Daarvoor onze hartelijke dank.  

De stenenactie wordt wegens succes verlengd tot 23 mei 2021. De 

groepen van de kindernevendienst uit beide kerken zullen tot Pinksteren 

de stenen laten rollen binnen onze gemeentes. Houd dus de kinderen in 

de gaten de komende weken!  
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Bezoekmaatje gezocht Diaconale Raad 

Bij deze doen wij een oproep voor een bezoek-maatje. Een gemeentelid 

van de Adventskerk, Mevrouw Loes van As, thans wonende in de 

Esdoorn, voelt zich regelmatig alleen. Zij heeft aangegeven dat ze het 

fijn vindt om bezoek te ontvangen en om bijvoorbeeld samen naar buiten 

te gaan voor een wandeling. Misschien kunt u of jij daarin iets voor haar 

betekenen. Mocht u  zich hiervoor aan willen melden of meer informatie 

willen hebben, neem dan contact op met diaken Anna Oldenkamp, 

telefoon 038 4661645 of via de mail: annaoldenkamp@home.nl  

 

Vacatures Janny Sieders 

Wijkcoördinator en contactpersonen  

Na een periode van 12 jaar als wijk coördinator - contactpersoon in 

Hanzeland ga ik stoppen per 1 juni 2021. Wie wil dit van mij overnemen? 

Taak van de wijk coördinator is het verzorgen van de post bij de 

contactpersonen (waaronder Kerknieuws ) en het adressen bestand 

bijhouden van Hanzeland. De adressen worden vanuit het kerkelijk 

bureau toegestuurd. Er worden regelmatig mutaties in aangegeven die je 

op de lijst moet verwerken voor een goede administratie. Verder: 1 keer 

per jaar even kortsluiten met de contactpersonen of er bijzonderheden 

zijn. Tevens zoek ik drie contactpersonen/postbezorgers voor Hanzeland.  

 

Coördinator verjaardagsfonds 

Gevraagd voor de wijk Ittersummerlanden een coördinator voor het 

Verjaardagfonds en drie medewerkers. 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 

 

Oproep ICT deskundige  College v. Kerkrentmeesters 

Het college van Kerkrentmeesters (CvK) is dringend op zoek naar een 

ICT deskundige die behulpzaam wil zijn bij implementatie digitaal 

archief/Office365. 

 

mailto:annaoldenkamp@home.nl
mailto:a.j.sieders@home.nl
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Bedankje Dick Louwsma 

Beste gemeenteleden, ik wil jullie hartelijk bedanken voor de kaarten die 

ik heb ontvangen en medeleven in ziekenhuis en Zandhove. Ik ben nu 

genezen. Met de hartelijke groeten  

Ontmoetingshuis Moderne Devotie  Ds. Hans Tissink 

Onze volgende digitale ontmoeting zal plaatsvinden op dinsdagavond 11 

mei 2021 van 20.00 uur tot 21.30 uur. Het thema is dan: ‘Lectio Divina 

oftewel meditatieve Bijbellezing  en Moderne Devotie’. Jos Douma zal de 

lezing verzorgen. Jos Douma (1968) is predikant van de Plantagekerk in 

Zwolle (Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt). Hij promoveerde in 2000 op 

het proefschrift Veni Creator Spiritus. De meditatie en het preekproces. 

Daarnaast is hij aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven 

werkzaam als docent spiritualiteit. Hij heeft inmiddels veel boeken over 

allerlei geloofsthema’s op zijn naam staan. Meer info kunt u  vinden op 

zijn site www.levenindekerk.nl  

We verheugen ons op zijn medewerking. Er zal ook ruimte zijn voor 

gesprek en interactie. Bij een groter aantal deelnemers zullen we in 

kleinere groepjes (zogeheten breakoutrooms) uiteen gaan. 

Aanmelden kan via de website 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. We hopen weer op een inspirerende online 

bijeenkomst. Graag tot ziens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.levenindekerk.nl/
http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
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Hemelvaart 

 

Kleurplaat voor de kinderen 
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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 juni 2021.  

Kopij inleveren voor vrijdag 21 mei 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/of 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

