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Kerknieuws 
Informatieblad van de Adventskerk 

Talmaplein 2, 8014 AR Zwolle 

Juni 2021     nr. 124 

 

Kerkdiensten Adventskerk 
Zondag 6 juni 9.30 uur  ds. Nelleke Eygenraam   

 

Zondag 13 juni 9.30 uur  ds. Hans Tissink 
 

Zondag 20 juni 9.30 uur ds. Iemke Epema 

Zondag 27 juni 9.30 uur ds. Hans Tissink 

Zondag 4 juli 9.30 uur dhr. Dirk Jan Steenbergen 

Aanmelden voor een dienst is verplicht – ook voor medewerkers - en 

kan  via de groene knop op de website www.adventskerk.nl of 

telefonisch op donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur via 06 – 

27231173. Buiten genoemde tijden is dit nummer niet bereikbaar.  

Meevieren kan digitaal: www.adventskerk.nl via de blauwe knop. 

 

Grote of Sint-Michaëlskerk, vieringen vinden tijdelijk 

plaats in de Oosterkerk 
Zondag 6 juni 19.00 uur Michaëlsviering 

Zondag 13 juni 19.00 uur Michaëlsviering 

Zondag 20 juni 19.00 uur Taizéviering 

Zondag 27 juni 19.00 uur Michaëlsviering 

Zondag 4 juli 19.00 uur Michaëlsviering, zomervesper 

Reserveren is verplicht, zie daarvoor de website 

www.Michaelscantorij/vieringen.nl of zondagsgroet. 

 
 
 
 

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

Poëzie 
Onze jarige koningin Maxima kreeg van interviewer Matthijs van 

Nieuwkerk een dichtbundel van de Chileense dichter Pablo Neruda 

(1904-1973) cadeau. Beiden zijn liefhebbers van poëzie. Want gedichten 
geven hun rust en inspiratie. De bondige woorden en compacte beelden 
kunnen de ziel raken. Ik vond dit begin van het openhartige interview 
een mooi moment, vooral zo vlak voor Pinksteren. De Geest bezielt 
mensen met nieuwe taal en nieuwe woorden. Poëzie kan onze ziel 
ontvlammen. 

De gedichten van Pablo Neruda leerde ik kennen, toen ik als student in 
1986 in Chili verbleef. Zijn poëzie over Latijns-Amerika, liefde en strijd 
was zeer geliefd onder de onderdrukte Chilenen. Het land leed zwaar 
onder de dictatuur van Pinochet. Ik kwam Neruda’s gedichten en 
beeltenis overal op straat tegen.  

Poëzie kan werken als troost, maar ook als verzetsliteratuur. Prachtig. 
Volgens mij is het met Bijbelse poëzie net zo gesteld. Wat te denken van 

onze psalmen? Ze gaan van hemelhoog juichend tot zwaar bedroefd. Ze 
stemmen ons tot dankbaarheid en vreugde, maar ook tot rebellie tegen 
onrecht en geweld. Wat is trouwens jouw lievelingsgedicht? In coronatijd 
lijk ik steeds vaker prachtige gedichten tegen te komen. Misschien een 
idee om dat eens wat vaker uit te wisselen met elkaar. Mogelijkheden 
genoeg. Je mag me altijd mailen of appen met een goed gedicht.  
Want goede poëzie, daar zit Gods goede Geest in. Ook als het woordje 

God of Jezus er niet in staat. Zo geldt dat ook voor dit gedicht ‘De 
poëzie’ van Pablo Neruda. Geniet van deze  kruimels voor de ziel. Lees 
maar tussen de regels door. Het lijkt bijna wel een Pinksterervaring. 

 
En het was op die leeftijd... De poëzie 
kwam mij opzoeken. Ik weet niet, weet niet 

vanwaar zij kwam, van de winter of de rivier. 
Ik weet niet hoe noch wanneer, het waren 
geen stemmen, geen woorden noch stilte, 
maar uit een straat riep zij mij, uit de takken 
van de nacht, plotseling daar bij de anderen, 
te midden van laaiende vuren en alleen terugkerend, 
was ze daar zonder gezicht en beroerde mij... 

En ik, klein wezen, dronken 

van de grote leegte vol sterren, naar de gelijkenis, 
naar het beeld van het mysterie, voelde mij 
een zuiver deel van de afgrond en rolde voort 
met de sterren -  mijn hart 
brak los in de wind. 
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Erediensten Ds. Nelleke Eygenraam en ds. Hans Tissink 

Zondag 6 juni. Een bijzondere zondag, alleen al wat de Evangelielezing 

betreft over Johannes de Doper en Jezus (Joh 3:22-36). Nooit eerder heb 
ik dit gedeelte in deze tijd van het jaar gelezen. Een uitdaging! We vieren 
op deze zondag met de aanwezige kerkgangers ook het Avondmaal, aan 
het eind van de dienst, als brood(en wijn)nodige kracht voor de weg in 

de wereld. Bovendien nemen we afscheid van Ton Lans die gedurende 
vele jaren als kerkmusicus verbonden aan de Adventskerk verbonden is 
geweest. Het is een ‘dooddoener’ maar wel op zijn plaats: Treur niet om 
wat voorbij is, maar wees blij om wat geweest is! 
 
Zondag 13 juni luisteren we naar het verhaal over de ontmoeting van 
Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de put (Johannes 4: 5-26). Bij de 

bron ontstaat een gesprek van hart tot hart. Het gaat over bronwater dat 

eeuwig leven geeft. Uit welke bronnen putten wij? En wanneer wordt 
onze dorst echt gelest? 
 
Zondag 27 juni horen we over Jezus’ genezing van de doodzieke zoon 
van een hoveling uit Kafarnaüm (Johannes 4: 43-54). Wat kan dit 

wonder voor ons vandaag hier en nu betekenen? 
 

Impressie kerkenraad 10 mei Kerkenraad 

Op 10 mei vergaderde de kerkenraad online.  We hopen allemaal snel 

weer fysiek te kunnen vergaderen en elkaar te kunnen ontmoeten! In 
deze vergadering  bespreken we verschillende opties die onderzocht gaan 

worden in relatie tot het behouden van een vierplek in Zwolle- Zuid. Dit 
met als basis het advies van de voormalige werkgroep Financiën.  
Vervolgens  gaan we over naar de huidige situatie rondom de Corona 
maatregelen en de adviezen van de PKN die gegeven zijn in het kader 

van verdere versoepelingen. We besluiten om met Pinksteren de diensten 
weer met 30 kerkgangers te gaan houden.  In verband met de  veiligheid 
zullen de regels gelden zoals deze zijn aangegeven in het gebruikersplan. 
Via het aanmeldsysteem (of telefonisch) kan men zich aanmelden tot 
donderdagavond 21.00 uur.  Zie www.adventskerk.nl We hopen dat we  
binnenkort ook weer groepjes zangers kunnen laten meedoen.  Op 
Pinksterzondag vindt herbevestiging en afscheid van ambtsdragers 

plaats. Hierover leest u in dit nummer van Kerknieuws meer. 

 

 

 



5 

 

Diensten met 30 gemeenteleden Kerkenraad 

In de kerkenraad van 10 mei is besloten dat met ingang van Pinksteren 

er weer diensten met 30 gemeenteleden (exclusief medewerkers) 
gehouden kunnen worden, conform de adviezen van de PKN. We 
denken dat we dit veilig en verantwoord kunnen organiseren. 
Medewerking door zanggroepjes aan de dienst en uitbreiding van de 

aantallen zal verlopen op geleide van verdere versoepelingen.   

Toen we uitsluitend online diensten hielden wisselden we af tussen de 

Adventskerk en de Oosterkerk. Vanaf Pinksteren zal er weer iedere 
zondag een viering zijn in de Adventskerk en in de Oosterkerk. 
Aanmelden voor een dienst is verplicht – ook voor medewerkers - en 
kan  via de groene knop op de website www.adventskerk.nl tot uiterlijk 
donderdagavond of telefonisch op donderdagavond tussen 19.00 en 
21.00 uur via 06 – 27231173. Buiten genoemde tijden is dit nummer 

niet bereikbaar.  

 
Procedure: 
Bij het binnengaan volgt de standaardprocedure: handen desinfecteren, 
gezondheidscheck en vervolgens wordt u naar een zitplaats begeleid 
door een coördinator, zichtbaar aan een rood hesje. U wordt verzocht 
een mondkapje te dragen en op tijd aanwezig te zijn.   
 

 

Herbevestiging en afscheid ambtsdragers Kerkenraad 

Op 23 mei, Pinksterzondag, worden herbevestigd: Bert Letwory, 

ouderling en Ina Stomp, diaken. De kerkenraad is blij en dankbaar dat 
zij hun ambtstermijn willen verlengen.  

De ambtstermijn van Anneke van der Meulen is na twaalf jaar ten einde 

en zij zal in de dienst van 23 mei aftreden als ambtsdrager/ouderling 
zoals de kerkorde voorschrijft. In verband met de continuïteit in het 
samenwerkingstraject met de Oosterkerk zal zij de komende periode 
als (technisch) voorzitter van de kerkenraad blijven functioneren. 
Hiermee volgt de kerkenraad het advies van op van ds. Klaas van der 
Kamp, classispredikant.  

De kerkenraad is voornemens om Anneke in september opnieuw aan de 

gemeente voor te dragen als ambtsdrager, zodat zij, na opnieuw 

gekozen en bevestigd te zijn, het voorzitterschap als kerkenraadslid 
met stemrecht weer formeel voort kan zetten. Voor de tussenliggende 
periode legt zij de belofte van geheimhouding af. 
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Verzen voor thuis Raad Eredienst/Cornelie Smilde 

Van de welbekende theoloog, dichter, schrijver en programmamaker 

Sytze de Vries (1945) staan meerdere gedichten in het Liedboek. Op pag. 
535 staat onderstaand gedicht. Ter inspiratie en bemoediging voor elke 
nieuwe dag. 

 

Zoals het licht  
ons elke morgen  

nieuw verschijnt, 
ons wekt 
en koestert  
met zijn stralen, - 
Wek Gij God, 
zo ook mij! 

 

Zoals de zon  
geen dag  
ons in het donker laat, - 
laat mij uw trouw 
ook nu weer dagen! 
 
Schep doorgang  

aan wat zorgen baart, 
wat angst aanjaagt,  
en zet mij  
recht weer op mijn voeten: 

niet moedeloos, 
niet hopeloos verlamd, 

maar opgericht, 
met opgeheven hoofd 
tot U, 
mijn Zon,  
mijn dag, mijn licht! 
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Geef de pen door Anneke Tuit 

Het lied wat bij mij toch wel bovenaan staat in de lijst van mooie 

liederen is lied 608: ‘De Steppe zal bloeien’.  Het is een  lied waarvan 
niet alleen de tekst juicht maar ook de muziek. Hoewel er in de tekst 
zinnen staan die ik niet allemaal begrijp straalt het wel heel veel 
vreugde uit. Een indrukwekkend lied waar ik heel blij van wordt en wat 

me tegelijkertijd ontroert. Er zit zoveel hoop in het derde couplet  wat 
begint met 
‘De dode zal leven 
De dode zal horen: nu leven’ 
De dood is niet het einde maar een nieuw begin. 
 
Ik geef de pen door aan Anneke van der Meulen 

 

Wilt u/jij ook graag een keer de pen ontvangen om kort te beschrijven 
welk lied uit het nieuwe liedboek u/jou aanspreekt, stuur dan een 
berichtje naar: raaderedienst@adventskerk.nl. 
Ik neem dan contact op voor verdere uitleg.  
Namens de Raad Eredienst, Korrie Vrolijk 

 

Fietstocht Inspiritual Link 

Inspiritual Link organiseert een fietstocht met het thema “de wind in de 
rug”, op 6 Juni: vertrek tussen 12.30 en 14.00 bij de Adventskerk. 

Coronaproof fietsen en praten over alles wat de geest ons ingeeft of de 
vragen die je meekrijgt.  Een fraaie fietstocht rondom Zwolle met een 

paar posten om wat te eten, te drinken, en bij te praten.  Mogelijk zelfs 
van fietspartners te wisselen zodat je ook eens met een ander fietst en 
praat. Voor iedereen die een beetje kan fietsen. Wil je meedoen?  
Voor informatie: zie www.adventskerk.nl.  

 

Gebedsgroep Cora Tienstra 

Op woensdag 2 juni 2021 komt de gebedsgroep weer bij elkaar van 

18.45 uur tot uiterlijk 19.45 uur. Of dat in SIO zal zijn hangt af van de 
dan geldende coronamaatregelen. Nadere berichtgeving volgt in de 
Zondagsgroet van 31 mei 2021. 
We mogen onder alle omstandigheden en voor alle omstandigheden in 

ons leven bidden. Graag bidden we met u mee voor situaties in uw 
leven. U kunt uw gebedsintenties vóór woensdag 2 juni 2021 sturen 
naar gebedsgroep@adventskerk.nl.  

Namens de gebedsgroep, Cora Tienstra 
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Bedankje  

Beste gemeenteleden, 

Het was hartverwarmend dat u mijn moeder (Martha Duchêne) tijdens de 
Coronaperiode en haar ziekte een warm hart toedroeg. Maar ook na haar 
overlijden de blijken van medeleven heeft mij veel steun gegeven en zal 
een dankbare herinnering blijven. 

Ik wil u daarvoor hartelijk danken! 
Yolanda (de Jong)   
 

Niet beschikbaar  

Van 11 juni t/m 4 juli is ds. Nelleke Eygenraam niet beschikbaar. In 
dringende gevallen kan een beroep worden gedaan op ds. Hans Tissink. 
 
 

Wijziging werktijden vanaf 1 juli Ds. Nelleke Eygenraam 

Via Kerknieuws worden alle gemeenteleden van de Adventskerk bereikt. 
Daar ben ik blij om, juist nu ik iedereen wil laten weten van mijn besluit 

om met ingang van 1 juli 2021 minder te gaan werken. Het gaat om een 
persoonlijke wens van mij, ingegeven door de oorzaken en gevolgen van 
mijn fietsongeluk op 2 mei 2019. Ik ben toen letterlijk en figuurlijk 
onderuit gegaan. Er volgde een traject van herstel en beetje bij beetje 
herintreding. Sinds 15 april 2020 werkte ik weer voor 100%. Mede door 
de beperkende omstandigheden vanwege corona was het voor mij goed 
te doen. Dankzij verdiepende reflectie onder begeleiding van een coach 

ben ik tot de conclusie gekomen dat ik de komende jaren minder belast 
wil worden om zo fit mogelijk te blijven en iedereen van dienst te kunnen 
zijn. Daarom ga ik vanaf 1 juli minder werken. Ik lever 30% van mijn 
werktijd in. Dit betekent dat ik voortaan op dinsdag en vrijdag niet 
beschikbaar ben. Dat is wennen, ook voor mij zelf, maar ik hoop op 
ieders medewerking en begrip. En… er kan wellicht iemand anders 

ingezet worden. Hoe dat gaat is nu nog niet bekend. Via de wekelijkse 
digitale zondagsgroet wordt u op de hoogte gehouden. Nog geen 
abonnee? Meldt u dan aan via de website van de Adventskerk.  
Met hartelijke en zomerse groet, Nelleke Eygenraam 
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Kerkdiensten in Isala Vakgroep geestelijke verzorging 

In verband met de coronamaatregelen waren kerkdiensten binnen Isala 

bijna een jaar niet mogelijk. Maar sinds afgelopen maand hebben we 
onze oecumenische vieringen weer kunnen hervatten. Wij merken dat 
dit een enorme steun is voor mensen die opgenomen zijn in ons 

ziekenhuis. 
Voorlopig nog wel zonder kerkgangers en met in achtneming van het 
actuele corona-protocol. De patiënten van Isala kunnen de vieringen 
echter volgen op de TV van het ziekenhuis (kanaal 40): Iedere zondag 
van 10:00 – 10:30 uur. 
 

Wandeling met Mink de Vries Ontmoetingshuis Moderne 
Devotie 

 
Op dinsdag 8 juni organiseert het Ontmoetingshuis Moderne Devotie 
een rondwandeling door het hart van de stad. De wandeling begint om 

20.00 uur voor de Fundatie aan de Blijmarkt. Gids is Mink de Vries, hij 
heeft recentelijk een Traktaat geschreven, vanuit de Moderne Devotie, 
over het Sociaal Domein. 
Thema: Het hart van Zwolle in de Middeleeuwen en in 2021.  
Het blijkt dat de wortels van de identiteit van onze stad al in de 
Middeleeuwen aanwezig waren. Onderwijs, Zorg, Wonen, Handel, 
Bestuur en Geestelijkheid werkten toen samen, als in een hechte 

gemeenschap. Hoe zit dat nu?  
Tijdens de wandeling wordt de tijd van nu gespiegeld door de tijd van 

vroeger. 
Aanmelding en betaling (5 euro) via de website van het 
Ontmoetingshuis, 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl.  

Info: M. de Vries, tel. 06-28987955 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

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 
steenburger@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 juli 2021 en betreft de maanden 

juli en augustus.  
Kopij inleveren voor vrijdag 18 juni 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:steenburger@kpnmail.nl
http://www.adventskerk.nl/
mailto:webbeheerder@adventskerk.nl
mailto:kerknieuws@adventskerk.nl

