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NIEUWS

Opening
‘Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten
we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn
de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.’
Kerkvader Augustinus (354 – 430)
Gevonden op de website van het Augustijns Instituut:
augustinus.nl
Citaat ook gebruikt in de meditatie van vrijdag 28 augustus
Hartelijke groet, ds. Cor Baljeu
Startzondag 13 september
Zondag 13 september is het weer startzondag. De mooiste start
die we ons kunnen wensen is uiteraard dat we weer de
mogelijkheid hebben om fysiek aanwezig te zijn bij de dienst. Er
zal dit jaar geen grote activiteit plaatsvinden rondom de
startzondag, maar bij mooi weer hopen we wel na de dienst
buiten koffie met elkaar te kunnen drinken. Uiteraard met in
achtneming van alle coronamaatregelen.
Aanmelden voor de dienst
Als u de dienst van 20 september wilt bijwonen, dient u zich
vooraf aan te melden via het reserveringssysteem. Dat kan via de
volgende link:
https://www.myreservations.nl/calendar.php?custid=15c97a5cd1f7116f20746753d85ca94b#loaded

Op de website van de Open Kring vindt u ook een directe link
naar het reserveringssysteem. Aanmelden kan tot
zaterdagmiddag 12 uur voorafgaand aan de zondag. U kunt zich
dus ook nog aanmelden voor de dienst van 13 september!
Als u niet over internet beschikt, kunt u zich telefonisch
aanmelden op dinsdagavond 15 september tussen 19 en 20 uur
via het nummer 038-4200622. Als aanmelding via het
reserveringssysteem niet lukt, graag een bericht sturen naar:
scriba@openkring.nl
Corona, kerk en de Open Kring
In het wijkblad wordt u uitgenodigd mee te denken en vooral te
praten over kerk-zijn in coronatijd, in de context van de Open
Kring. Aangezien we strikt moeten zijn ten aanzien van het aantal
mensen, vraag ik u zich via de mail aan te melden:
ds.cor.baljeu@openkring.nl
Het betreft maandag 14 september, dinsdag 22 september,
donderdag 1 oktober: alle avonden om 20.00 uur, en
vrijdagmiddag 9 oktober 13.30 uur. Graag twee momenten
opnoemen op volgorde van voorkeur, mocht het aantal groter zijn
dan twaalf.

Digitale koffieontmoeting na de dienst 13 sep – welkom!
Zin om elkaar direct na de dienst te zien en te spreken? Dat kan
ook digitaal! Wie doet er mee? Geef je bij mij op, dan ontvang je,
voor of direct na de dienst een mailtje met de benodigde codes.
We gebruiken ZOOM, installeer dit tijdig! Zet na de dienst
koffie/thee, start ZOOM op, kies ‘JOIN’ en vul daar de codes in.
En dan even bijpraten tijdens het koffie- of theedrinken…
Hans van Eerbeek via scriba@openkring.nl
Herstart koffieochtenden – elkaar weer live zien!
U bent elke vrijdag van 10-12 uur weer van harte welkom in de
Open Kring. We maken gebruik van de hal van de kerk en bij
mooi weer van het plein voor de kerk. We houden ons aan het
coronaprotocol van de Open Kring. Heeft u vragen/opmerkingen
dan hoor ik die graag. Hans van Eerbeek, via
scriba@openkring.nl
Grote of Sint Michaëlskerk Zwolle. Thema in het najaar: De
Bergrede
Omdat samenzang nog niet is toegestaan, worden de liederen
gezongen door leden van de Michaëlscantorij of het
Michaëlscantatekoor. De muzikale leiding berust bij Toon Hagen.
In deze ‘coronatijd’ mag er een beperkt aantal bezoekers worden
toegelaten en u krijgt aanwijzingen over looproute en zitplaats.
T.b.v. eventueel later contactonderzoek door de GGD wordt u
gevraagd ter plaatse uw naam, adres en telefoonnummer achter
te laten. De toiletten kunnen niet worden gebruikt.
De Bergrede. In alle vieringen komt een gedeelte van De
Bergrede aan bod. Deze rede beoogt het leven van mensen te
verdiepen, beoogt een praktijk van waarachtig solidair leven. Het
is een indringende uitnodiging van Godswege, verwoord door
Jezus. Het zijn uitdagende woorden. In zijn in 1937 verschenen
boek Navolging besteedt Dietrich Bonhoeffer uitgebreid aandacht
aan deze appellerende woorden waaraan christenen en de kerk
niet zomaar aan voorbij kunnen gaan.
13 sept. 19.00 uur Michaëlsviering Taizé
20 sept. 17.00 uur Michaëlsviering, vg. ds. Nelleke Eygenraam
Goed om alvast te weten: het aanvangstijdstip van de
Michaëlscantateviering(en) op 27 september is om 16.30 uur en
19.00 uur!

LEVEN IS MEELEVEN
Bloemengroet
De bloemen zijn afgelopen week gebracht naar Bianca
Schoemaker, als steun in de rug en met een heel hartelijke
groet vanuit de Open Kring gemeente.
En er zijn weer kaarten gebracht naar diverse gemeenteleden......

Bedankt
Hierbij wil ik de gemeente bedanken voor de bloemengroet. Ik
weet en ervaar dat God nabij is en in de omstandigheden van
mijn, ons leven wil zijn. Ooit kreeg ik een woord van God in een
droom wat zich in een tuin afspeelde. God liet mij zien dat Hij
onze hulp is. Van de week las ik een tekst in een dagboekje en
kwam er een gedichtje in een youtube filmpje voorbij. Deze week
kwam de bloemengroet, ik vind het bijzonder dat God ons altijd
tot Hulp wil zijn.
Hartelijke groet, Bianca Schoemaker

LITURGIE VOOR DE KERKDIENST – adres digitale dienst: https://www.youtube.com/channel/UCusb5IC-TBmtX_DfjaDfAEQ
Voorganger ds. Cor Baljeu, organist Ton Lans,
zanger Ad Geerling, coördinatoren: Anneke Lei en Jan
Vastenavond.
Welkom en mededelingen
Openingslied 288 ‘Goedemorgen, welkom allemaal…’ (2x)
Gebed
Rondom het woord
Lied 686: 1 en 3 ‘De Geest des Heren heeft’
Kindermoment: Over een parel
Lezing: Mattheüs 13, 34 en 35, 44 – 46
Lied 339a ‘U komt de lof toe, U het gezang’

Lied 657: 1 en 4 ‘Zolang wij ademhalen’
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d)
Collecten (digitaal / niet-digitaal)
voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open Kring) en Wijkkas
Let op!
Nadat u door de coördinator uit de kerkzaal wordt geleid is er
gelegenheid uw giften in de daarvoor bestemde schalen (3 stuks)
te leggen!
Ook zal de Kerk In Aktie-bus aanwezig zijn!
Lied 653: 1, 6 en 7 ‘U kennen, uit en tot U leven’
Zending en zegen
Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’

Verkondiging

COLLECTEREN IN CORONATIJD digitaal en niet-digitaal
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D)
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)
3de collecte: Wijkkas (3)
Er is weer een nieuw kerkelijk seizoen begonnen, ondanks de
beperkingen waarmee we door corona nog steeds rekening
moeten houden. Tal van vrijwilligers hebben zich ingespannen
om toch een inspirerend, verbindend en verrijkend programma
samen te stellen. Activiteiten om naar uit te kijken en die vooral
worden gefinancierd uit de wijkkas. Deze zondag is de opbrengst
van de derde collecte daarvoor bestemd, giften die volledig ten
goede komen aan de eigen wijkgemeente. Die kan er ook zelf
een bestemming aan geven. Wie niet naar de kerk komt, kan
gebruik maken van andere mogelijkheden om te geven.
Bijvoorbeeld door een bedrag over te maken naar het eigen
bankrekeningnummer van de wijkkas.
Uw gift aan de oranje Kerk-in-Actie bus is bestemd voor
‘wereldwijd strijden tegen corona’ (= KiA)
Digitaal collecteren via kerkgeldapp
Download op uw smartphone of tablet de kerkgeldapp in de Play
store (Android) of in de app store (Apple) en kies bij “uw
gemeenten” vervolgens voor de Protestantse Gemeente Zwolle.
Maak simpel eenmalig een account aan en u kunt voortaan
digitaal doneren aan de aangegeven collecten. Betalen kan via
ideal, incasso en een betaaltegoed. Met name via de laatste optie
verloopt het doneren razendsnel.
Collecteren via de website van SKG Collect
Ga via de QR-code of link hieronder
rechtstreeks naar de website van SKGCollect:
https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/openkring.html . Onderaan de pagina kunt u
doorklikken naar de verschillende collectes.

Niet-digitale mogelijkheden om uw gift te geven!
Voor degenen die niets kunnen met QR-codes of geldapps: er
zijn twee andere manieren om toch uw gift aan de collecte te
kunnen geven:
- bij het kerkelijk bureau kunt u een collecteformulier
aanvragen. Op dat formulier kunt u aangeven hoeveel geld u
aan elke collecte wilt doneren. Het totaalbedrag wordt dan per
maand geïncasseerd. Het kerkelijk bureau is bereikbaar op
038-4217596, ma-vr 8.30u-12.00u of via
administratie@pknzwolle.nl (u kunt nog een formulier
opvragen voor de afgelopen periode);
- u kunt ook zelf (1x per week of per langere periode) geld
overmaken op de bankrekening van de kerkrentmeesters:
NL54 RABO 0373 7341 66 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente
Zwolle, onder vermelding van het bedrag dat u voor iedere
collecte wilt besteden (zonder vermelding wordt het bedrag
door 4-en gedeeld):
Open Kring (datum zondag): D €… / K €… / 3 €…/KIA €…
Vanuit de Open Kring werd digitaal ontvangen:
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LET OP: doneer (digitaal) voor maandag 8.00 uur, want dan
wordt alles opgeteld en de nieuwe week klaargezet!

VOLGENDE WEEK ZONDAG
Zo 20 sep, doopdienst, zal ds. Cor Baljeu om 9.30u voorgaan.

AGENDA
Vr 18 sep 19.30: Eetgroep 1
De hal van de Open Kring is nog steeds in gebruik door
Philadelphia. Van ma t/m do tussen 8.15u en 16.15u kunt u niet

in de kerk terecht. Voor vragen over gebruik van de kerk/zalen
kunt u terecht bij kerkrentmeesters@openkring.nl

KOPIJ NIEUWS- & ZONDAGSBRIEF
Kopij voor de volgende Nieuws&Zondagsbrief van de Open
Kring kan tot uiterlijk woensdag 18.00 uur worden

aangeleverd via het mailadres zondagsbrief@openkring.nl
Meer informatie op onze website: www.openkring.nl

