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HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST
Voorganger: Joke van der Zee (lid Open Kring)
Ambtsdragers: Jan Vastenavond, Sytske Nijmeijer, Geke
Cleveringa
Lector: Hans van Eerbeek
Organist: Joost Heutink
Koster: Jan Oosting

Oppas voor baby’s en peuters. De kinderen kunnen tijdens de
collecten worden opgehaald.
Kinderkring voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Jongerenkring o.l.v. Riët Doldersum en Gerald Schutte.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een
kopje koffie of thee te drinken. Voor de kinderen is er limonade.

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – THEMA: VERBORGENHEID

Welkom en mededelingen
Openingslied 275: 1, 4, 5
‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ (staand)
Openingswoorden (staand)
Lied 601: 1, 2 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
Gebed voor deze wereld
Lied van de hoop: 723: 2
‘O Heer, uw onweerstaanbaar woord’
Kinderkring

Ester 5: 1 – 6: 11 Ga erop af!
Koningin Esther mag nu niet meer verlegen zijn. Ze moet de
koning vertellen over iets naars, dat hij weten moet!

Lezing: Esther 6: 1-11

Gebed

Overweging

Lezing: Esther 5: 1-14

Méditation – Daniël Helmbach

Lied ‘Verborgen God’, muziek Chris van Bruggen

door Thijs Verheij, piano

Lied 500: 1, 2, 5 ‘Uit uw verborgenheid’
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d)
Collecten en kinderen komen terug
Slotlied 978: 1, 4
‘Aan U beheert, o Heer der heren’ (staand)
Zegen

COLLECTEN IN DEZE DIENST
1e collecte: Diaconie, 2de collecte: Kerk,
3de collecte (uitgang): Exploitatie Protestantse Gemeente
Zwolle
De jaarlijkse actie Kerkbalans is nog maar net achter de rug en
alweer vragen we u om een bijdrage. Want we willen als

Protestantse Gemeente Zwolle meer dan de kerk draaiende
houden en ‘op de winkel passen’. Ook wil de PGZ ruimte geven
aan nieuwe initiatieven. In de Grote Kerk en in het kader van
Moderne Devotie zijn nieuwe bewegingen in gang gezet.
Denkt u ook aan de ZWO-bus?

LEVEN IS MEELEVEN
Bloemengroet
De bloemen zijn afgelopen zondag met een hartelijke groet vanuit
de Open Kring, en als steun in de rug, naar Marijke Deinema
gegaan.
Thuis
Na een lange ziekenhuisopname is Ria Schilperoort vorige week
weer thuis gekomen.
Avondmaalscollecte 27 januari jl.
De avondmaalscollecte, bestemd voor de Stichting
Bootvluchteling, heeft € 229,25 opgebracht. Alle gevers hartelijk
dank!

Yentl 12 februari
Aanstaande dinsdagavond komt de vrouwenkring Yentl weer bij
elkaar. Deze avond gaan we een interactief stellingenspel spelen.
Om 20.00 uur staat de koffie klaar in de Open Kring. Iedereen is
van harte welkom. Hartelijke groet Ariëtte en Helga.
40-dagentijdboekje 2019
Ook komend voorjaar brengen de Adventskerk, de
Oosterkerk en de Open Kring samen een
dagboekje uit voor de 40-dagentijd wat geheel
gevuld is met bijdrages van gemeenteleden. Het
thema is deze keer Woordenschat. Iedere dag
staat er een bekende spreuk uit de Bijbel centraal,

variërend van de vraag “Adam, waar ben je?’ tot de aansporing
“Zoekt en gij zult vinden”.
In de Stille Week komen de zeven kruiswoorden van Jezus aan
bod.
Het boekje kost € 4,50 en is van17 februari t/m 3 maart te koop
voorafgaand aan de dienst.
Meedenkers gezocht....
Nu het succesvolle diaconale project van 2018 is afgesloten
willen we als diaconie nadenken over een diaconaal doel voor
2019. Graag nemen we u daar in mee.
Bent u betrokken bij een doel, ver weg of dichtbij, en heeft dat
doel wat meer aandacht, bekendheid en steun nodig, geef het
aan ons door! Ook als u in uw kring van familie of vrienden iets
weet kunt u dat doorgeven. Graag zelfs!
Wellicht kiezen wij uw suggestie uit! Er is al een startbedrag: een
doos cartridges heeft 134,10 euro opgebracht! Wilt u meedenken,
stuur dan een reactie naar diaconie@openkring.nl
Gezocht: seniorenbezoeker
Het aantal senioren boven de 80 jaar in de Open Kring groeit. Wij
zoeken als versterking van het huidige bezoekteam iemand die
het fijn vindt iets voor de oudere gemeenteleden te betekenen.
Het bezoekteam vergadert 3x per jaar. Ieder lid van het
bezoekteam heeft de vrijheid zelf de frequentie van de bezoeken
te bepalen. Dit hangt o.a. af van de persoonlijke situatie van het
gemeentelid.
Voelt u hier iets voor? Of wilt u eerst meer informatie? Wilt u dan
contact opnemen met Geke Cleveringa of Marianne Dorland via
scriba@openkring.nl
Wie o wie????
Wie wil er eens in de 8 weken (6 a 7 keer per jaar) assisteren bij
de kerkdiensten van het Zonnehuis?
De bewoners van het Zonnehuis hebben zondags na de dienst
van de Open Kring een aangepaste dienst in onze kerkzaal van
11.30 tot 12.15 uur. Er zijn 8 kerken in Zwolle, waaronder de
Open Kring, die eens in de 8 weken een team van 10
kerkvrijwilligers leveren om te assisteren bij het halen en brengen
van de bewoners (veelal met rolstoel) van en naar de kerkzaal.
Het Zonnehuis kent 5 buurten. Vanaf 11.00 uur gaan naar elke
buurt 2 kerkvrijwilligers en een assistent koster. De assistent
koster is bekend in het Zonnehuis en coördineert de procedure.
Het team van de Open Kring is niet meer volledig en is op zoek
naar een aantal vrijwilligers. Bent u of jij bereid eens in de 8
weken te assisteren (van ca. 10.45 tot 12.30 uur) geef dat aan op
de lijst in de hal van de kerk of mail naar diaconie@openkring.nl
Alvast hartelijk bedankt namens de bewoners van het Zonnehuis.
Henk Timmerman

Grote Kerk - Michaëlsvieringen, elke zondag om 16.30 uur
Tijdelijk krijgen de vieringen klank en kleur in de intieme ruimte
van het Hoogkoor, vanwege de verbouw van de kerk die enige
maanden zal duren. Tot Pasen lezen we in elke viering uit het
Johannesevangelie.
10 feb Michaëlsviering Vesper, liturgen Els Rademaker-Vos en
Harry Steenbergen
17 feb Michaëlsviering, vg. ds. Mariska van Beusichem
Collectanten gezocht voor Amnesty International
Wie heeft er in de week van 11 t/m 16 maart 2 uurtjes tijd om in
een paar straten in Stadshagen te collecteren voor Amnesty
International?
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen
profiteert van de mensenrechten. Om dat te bereiken doet
Amnesty onderzoek naar schendingen van deze rechten en voert
daar actie tegen. Amnesty is een onafhankelijke organisatie en
neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van
overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de
opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde voor
de organisatie.
Opgeven kan via de inschrijflijst in de hal of door te mailen naar
amnesty.zwolle@gmail.com.
Vrijwilligers gezocht voor Geestelijke Verzorging Isala
Met de Oecumenische vieringen op zondag in Isala dragen wij bij
aan welzijn van patiënten en hun familie.
Om dit mogelijk te maken, zoekt de vakgroep Geestelijke
Verzorging vrijwilligers.
•
Voor het uitnodigen van patiënten:
eens per maand op vrijdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur
•
Voor het halen en brengen van patiënten op zondag:
eens per twee maanden van 9:15 – 11:30 uur
•
Voor Isala Cantat, het koor dat 2-wekelijks de vieringen vast
ondersteunt, zoeken wij tenoren en bassen.
Met name voor vrijdagmiddag zoeken wij versterking. Wat houdt
het in?
Op vrijdagmiddag nodig je met twee anderen persoonlijk
patiënten uit. Een klus die veel voldoening geeft. Vaak horen wij
van mensen: ‘Het is fijn dat je ook in het ziekenhuis een
kerkdienst kan meemaken’. In een kennismakingsgesprek
vertellen we graag meer.
Informatie en of opgeven bij: he.groen@isala.nl / tel. 0384244335
Oppas gezocht
Incidenteel heb ik overdag oppas nodig voor mijn kinderen van
12, 9 en 5 jaar oud. Daarom zoek ik een ‘oma' in Zwolle of
omgeving die van kinderen houdt, tijd heeft en mij zou kunnen
helpen, Heleen Ybema. Contactgegevens via ds. Cor Baljeu

AGENDA
Di 12 feb 20.00-22.00: Yentl
Wo 13 feb 19.30-21.00: Open Kring Koor

Vr 15 feb 19.00: Eetgroep 1

VOLGENDE WEEK ZONDAG
17 februari zal om 9.30u voorgaan ds. Cor Baljeu.

In de dienst van het Zonnehuis om 11.30u zal voorgaan Jeanne
Gerretzen.

KOPIJ ZONDAGSBRIEF
Kopij voor de volgende Zondagsbrief kan tot uiterlijk woensdag
18.00 uur worden aangeleverd via het

e-mailadres zondagsbrief@openkring.nl
Meer informatie op onze website: www.openkring.nl

