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HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST
Voorganger: ds. Cor Baljeu
Ambtsdragers: Popke Alkema, Martijn Reinders, Miranda
Landsman
Collectant: Roeland ten Broeke
Lector: Hans van Eerbeek
Organist: Ton Lans
Koster: Menko Kraeima

Oppas voor baby’s en peuters. De kinderen kunnen tijdens de
collecten worden opgehaald.
Kinderkring voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
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 - PINKSTEREN
In deze dienst zal Christien Sepers belijdenis doen.
Welkom en mededelingen
Openingslied 218: 1, 2, 3, 5
‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ (staand)
Openingswoorden (staand)
Stil moment
Groet
v:
De Heer zij met u.
a:
Ook met u zij de Heer
Bemoediging
v:
Wij vinden hulp en steun bij God, de Eeuwige, die
hemel en aarde gemaakte heeft,
Niels: die de hemel als een tent boven ons uitspreidt, die
zich beweegt op de vleugels van de wind. Die ons
de aarde geeft om op te leven.
v:
Die ons adem geeft en de Geest, die ons in vuur en
vlam zet voor het werk van zijn handen. Die trouw is
tot in eeuwigheid.
Niels: Het is feest! Voor de Heer wil ik zingen, een lied
voor de Heer, zolang ik besta
v:
Vrede en alle goeds wordt ons geschonken van
God onze ouder en van Jezus die sprekend God is
door de heilige Geest
a:
Amen
Gebed voor de nood van de wereld
Lied 301k ‘Kyrie eleison’
Lied 672: 1, 3 ‘Kom laat ons deze dag’
Lied 701: 1, 2 ‘Zij zit als een vogel’
Gebed om Geestkracht

Handelingen 2: 1-11

Psalm 87: 1, 3, 4
‘Op Sions berg sticht God zijn heilige stede’
Lezing: Handelingen 2: 1-11
Lied 333 ‘Kom Geest van God’
Lezing: Johannes 20: 19-22
v: Lof zij U, Christus!
a: AMEN!
Lied 428 (NL) ‘Overvloedig geef ik u’
Overdenking
Lied 695: 1, 2, 3 ‘Heer, raak mij aan met uw adem’
(kinderen komen terug)
Lied 340b ‘Ik geloof in God de Vader’
v:

Gemeente, wilt u Christien naar uw vermogen helpen
groeien in dit geloof en wilt u haar helpen Christus na te
volgen?
a: ja, dat willen wij
Welkom
v: Gemeente, draag in uw gebeden Christien Sepers die
belijdenis van haar geloof heeft afgelegd en ga met haar
de weg van het Koninkrijk:
a: welkom, kind van God,
Welkom in de kerk van Christus,
Wereldwijd en in ons midden
Vredegroet
v: De vrede van de Heer zij altijd met u
a: en met uw geest
Lied 598 ‘Als alles duister is’

Lied 701: 3, 4 ‘Zij danst in het vuur’
Kinderkring

Lezing: Joël 3: 1-5

Woorden

De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar. Kleine
vlammetje blijven hangen boven hun hoofd. Ze
zetten ramen en deuren open. Met harde stem
praten ze. De mensen kijken op. Iedereen hoort
precies wat er wordt gezegd. Ook al komen ze
allemaal ergens anders vandaan en spreken ze een andere taal.

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d)
Collecten
Slotlied 687 ‘Wij leven van de wind’ (staand)
Zending en zegen

COLLECTEN IN DEZE DIENST
1e collecte: Diaconie, 2de collecte: PGZ (tgv Open Kring)
3de collecte (uitgang): Diaconale noodhulp.
Veel mensen hebben vorige maand hun vakantiegeld
ontvangen. Een mooi extraatje om te besteden. Lang niet
iedereen kent die luxe. Er zijn in ons welvarende land veel

mensen die langdurig moeten zien rond te komen van een
inkomen onder het minimum. Vaak realiseren we ons niet dat
het ons allemaal kan overkomen. Soms moeten mensen lang
wachten op de toekenning van een uitkering, terwijl ze vaak al
flink in de schulden zitten. Uitgerekend dan gaat de

wasmachine of de koelkast kapot. Het diaconaal noodfonds
kan in zo’n geval bijspringen. Zo kan worden voorkomen dat
mensen dieper wegzakken in de armoede. Helpt u mee het
diaconale noodfonds gevuld te houden? Dan kunnen we

tegelijkertijd werken aan een meer structurele aanpak van
armoede, samen met andere instanties.
Denkt u ook aan de ZWO-bus?

LEVEN IS MEELEVEN
Bloemengroet
Afgelopen zondag zijn de bloemen naar zowel Bert
Koerselman en Maarten Icks, als ook naar Christien en Popke
Alkema, gegaan. Zij hebben zeer kortgeleden een dierbaar
familielid verloren en we wensen hen veel sterkte en
meeleven toe, met een groet vanuit de Open Kring.
Bij het bloemstuk van deze Pinksterzondag
“..en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur”
De rode bloemen symboliseren de Heilige Geest vol van vuur,
die mensen inspireert. Daarnaast bloeiend gras: het graszaad
dat verwaait over het veld, zoals Gods woord over de wereld
wordt verbreid. De 12 flessen/potten als symbool van de 12
leerlingen van Jezus (Mattias had de plek van Judas
opgevuld.) Het getal 12 is ook symbool voor alle volken, dat
ook wij geïnspireerd mogen raken.
Examenkandidaten opgelet.
Heb je eindexamen gedaan of weet u/weet jij iemand uit de
Open Kring die eindexamen gedaan heeft; laat het ons dan
weten. Mail naam en adres naar scriba@openkring.nl
Bijeenkomst nieuwingekomenen dinsdag 18 juni 2019
Als Open Kring mogen we voortdurend nieuwe
gemeenteleden verwelkomen. Voor deze nieuwingekomenen
willen we een kennismakingsavond organiseren op dinsdag
18 juni om 20.00u in ons kerkgebouw aan de Hofstedestraat
1. Tijdens deze bijeenkomst willen we nader kennis met
elkaar maken en kunt u eventueel vragen stellen over alles
wat te maken heeft met de Open Kring. Indien u de afgelopen
maanden naar onze wijkgemeente bent verhuisd, willen we u
graag uitnodigen om deze avond bij te wonen. Maar ook als u
al langer in de wijk woont en van deze gelegenheid gebruik
wilt maken; u bent van harte welkom. Graag van tevoren even
aanmelden via onderstaand mailadres. Met vragen of
opmerkingen kunt u natuurlijk ook contact opnemen! Met
vriendelijke groeten, Miranda Landsman
(scriba@openkring.nl)
Afscheid kinderkring en start jongerenkring:
Op zondag 30 juni as. zullen we afscheid nemen van de
kinderen in het laatste jaar van de kinderkring (basisschool
groep 8) en zullen deze kinderen welkom worden geheten op
de jongerenkring. In de kerkdienst zal hier op een feestelijke
wijze aandacht aan worden besteed. Willen de kinderen die
nu in groep 8 zitten, zich hiervoor opgeven? Graag even een
mailtje naar kinderkring@openkring.nl.
Dan weten we hoeveel kinderen dit zijn en bereiden we ook
een leuk presentje voor. De kinderkring leiding.

Gezocht: leiding Kinderkring
De kinderkring voor de kinderen van 4-12 jaar zoekt
enthousiaste vrijwilligers (m/v). Meld je aan, als je het leuk
vindt om een aantal keer per jaar tijdens de kerkdienst de
kinderkring te verzorgen voor een groep kinderen in de kerk.
Wil je meer weten? Of wil je je direct aanmelden? Dat kan bij
Gerlinde Heidinga of Helga Vliek (kinderkring@openkring.nl).
Wij kijken uit naar jouw mailtje!
Financieel Verslag 2018
De Algemene Kerkenraad heeft in de AK-vergadering van 13
mei 2019 het Financieel Verslag 2018 van het College van
Kerkrentmeesters goedgekeurd. Het volledige Financieel
Verslag 2018 ligt van dinsdag 11 juni t/m vrijdag 21 juni 2019
van 8.30 tot 12.00 uur ter inzage op het Kerkelijk Bureau,
Molenweg 241. Reacties dienen voor 25 juni 2019 te worden
gestuurd aan de scriba van de Algemene Kerkenraad, per
adres Kerkelijk Bureau of administratie@pknzwolle.nl. Daarna
wordt het jaarverslag definitief vastgesteld door de Algemene
Kerkenraad en wordt decharge verleend aan de
penningmeester.
Grote Kerk - Michaëlsvieringen, elke zondag om 19.00u
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.
9 juni Pinksteren Michaëlsviering, vg. ds. Iemke Epema
16 juni Michaëlsviering, liturgen Harry Steenbergen en
Christa van Stappen.
Participatiemaatjes gezocht
Wil jij jouw talenten inzetten om nieuwe Zwollenaren op weg
te helpen? Word ParticipatieMaatje! Stichting Voor Elkaar
Zwolle helpt met het project ParticipatieMaatje nieuwe
Zwollenaren op weg in de samenleving. Onze opgeleide
maatjes lopen gedurende langere tijd met hen op om hen
meer redzaam te maken en aan te sluiten op het huidige
aanbod van initiatieven in Zwolle. We werken nauw samen
met de lokale overheid en sociale partners. Word je vrijwilliger
bij ons, dan krijg je een meerdaagse training en kan je
rekenen op intervisie en coaching van de coördinator. Wil jij je
verbinden aan een nieuwe Zwollenaar en hem/haar op weg
helpen? Kom dan naar de informatieavond op woensdag 19
juni! Locatie: Oosterkerk; 20:00-21:30u (inloop vanaf 19.45 u)
Meer informatie en aanmelden: elly@voorelkaarzwolle.nl, of
kijk op de website van Voor elkaar Zwolle
(www.voorelkaarzwolle.nl)

AGENDA
Do 13 juni 20.00: kerkrentmeesters

VOLGENDE WEEK ZONDAG
Zo 16 juni zal om 9.30u voorgaan ds. Cor Baljeu. In deze dienst
zal het Avondmaal gevierd worden.

In de dienst van het Zonnehuis om 11.30u zal voorgaan Martin
de Vlas.

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

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

