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Eerste Advent

NIEUWS
Opening
‘Als wij deel willen nemen aan het advents- en kerstgebeuren,
kunnen we niet doen alsof we toeschouwers zijn van een
theatervoorstelling en alleen maar genieten van alles wat zich
voor onze ogen afspeelt. Nee, dan worden we zelf opgenomen in
wat er gebeurt, in deze ommekeer van alle dingen.’
Citaat van Dietrich Bonhoeffer gevonden in de inleiding van
‘Advent en Kerst’, onderweg met Dietrich Bonhoeffer uit 2017.
Aanmelden voor de dienst
Als u een dienst 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 16 uur, voorafgaand aan de zondag.
Als u niet over internet beschikt, kunt u zich telefonisch
aanmelden op dinsdagavond 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
Wij verzoeken u om een mondkapje te dragen wanneer u in
beweging bent in het kerkgebouw.
Zangers en zangeressen gezocht!
Aangezien we voorlopig nog gehouden zijn aan allerlei coronamaatregelen is het niet mogelijk om als gemeente weer te mogen
zingen in de zondagse vieringen. Om de zang in de diensten toch
wat meer cachet te geven willen we proberen om per dienst twee
zangers in te zetten, liefst steeds een vrouwen- en mannenstem,
maar dat is geen harde voorwaarde. Uiteraard worden de coronaveiligheidsmaatregelen stipt nageleefd.
Voorwaarde is wel dat er voldoende zangers en zangeressen zijn
die deze taak op zich willen nemen. In overleg met de
dienstdoend organist/pianist wordt steeds vooraf geoefend.
Voelt u er wat voor om voor deze taak te worden ingeroosterd?
Vanaf januari 2021 starten we met een nieuw rooster, maar als u
in december ook al eens mee wilt doen als tweede zanger(es)
dan bent u van harte welkom! U kunt zich opgeven bij Bert
Koerselman, via scriba@openkring.nl
Vervolg reizende expositie kerkzaal Open Kring
De reizende expositie is nog te bezichtigen op:
Vrijdag 27 november van 10.00 – 12.00 uur en
Maandag 30 november van 10.00 – 12.00 uur.
Daarna reist de expositie door naar Veldhoven, bij Eindhoven.
Bonhoeffer75 zangdienst op website
Zondag 8 november jl. bestond de liturgie van de eredienst op
één na (NLB 511) louter uit liederen van de hand van René van
Loenen, tekstschrijver van enkele liederen in het Nieuwe
Liedboek. Deze liederen waren speciaal geschreven voor het
landelijke project BONHOEFFER75. Met Ton Lans is deze liturgie
opgesteld in de maand februari van dit jaar en was bedoeld voor
een zangavond op zondag 3 mei, avond voor de
dodenherdenking. Echter, toen kwam er een pandemie en werd
deze afgelast. Op zondag 8 november was de herdenking van de
Kristallnacht, een passende datum. Echter toen liet de techniek
ons in de steek. Daarom hebben we die dienst dinsdag 24
november jl. opnieuw gehouden. Het staat als een
beelddocument en herinnering aan het project BONHOEFFER75
op de website van de gemeente, een zangdienst met gedichten
en gebeden van Dietrich Bonhoeffer, de liederen zijn op diens
teksten gebaseerd.

Verkoop van nieuwjaarsrolletjes – bestellen voor 15 dec
Tijdens de diaconale dag afgelopen jaren zijn er
nieuwjaarsrolletjes gebakken voor het diaconale doel. Dit jaar is
er helaas geen diaconale dag. Om toch een goed doel te steunen
wil ik nieuwjaarsrolletjes bakken en verkopen. Ik maak maximaal
40 zakjes met 10 rolletjes (op is op) en de opbrengst is voor de
voedselbank in Zwolle.
Je kunt de nieuwjaarsrolletjes bij mij bestellen en bij mij thuis via
de achtertuin (onder de terrasoverkapping) corona-proof ophalen
op zaterdag 19 december van 11.00 tot 14.00 uur en contant en
gepast betalen. Per zakje van 10 stuks (per adres maximaal 2
zakjes) betaal je € 2,- maar meer mag natuurlijk ook.
Bestellen kan tot uiterlijk 14 december, via
zondagsbrief@openkring.nl. Groet, Joke van Eerbeek.
Bezorgers kerstattenties gezocht
Zaterdag 12 december, tussen 10.30 en 11.30 uur liggen de
kerstattenties klaar in de Open Kring om voor de Kerst bezorgd te
worden bij onze 80plussers en bij mensen die, om wat voor reden
dan ook, een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
In verband met de coronamaatregelen zal een bezoekje helaas
beperkt moeten worden, maar een kort praatje aan de deur (op
1,5 meter afstand!) kan vast wel. Wilt u meehelpen? Geeft u zich
dan op via zondagsbrief@openkring.nl
Als het afhalen bij de Open Kring niet mogelijk is, kunnen de
kerstattenties in overleg opgehaald worden bij Co Verduijn in
Westenholte
Koffieochtenden op vrijdagmorgen voorlopig nog niet
We waren net weer van start, we konden/wilden niet herstarten in
oktober en, met de ontwikkelingen rondom het Corona-virus, zal
het niet eerder van start gaan dan in januari 2021. Hopelijk zijn er
dan weer mogelijkheden. Via zondagsbrief en internet houden we
u op de hoogte.
Recyclen cartridges/inktpatronen
Oude, lege, ongebruikte cartridges (geen tonerflessen!) willen we
graag recyclen. Wellicht zijn er in deze tijd meer gebruikt
vanwege het vele thuiswerk. Er staat weer een lege doos in de
garderobe van de Open Kring, maar ze kunnen ook bij mij
worden afgeleverd (Hasselterdijk 32L – mag achterom 😊).
De volle doos wordt weer opgehaald, binnenkort horen we wat de
opbrengst is. Ons doel hierbij is: 1. recyclen herbruikbaar
materiaal, 2. banen voor betreffende werknemers, 3.
restopbrengst voor een diaconaal doel van de Open Kring.
Hans van Eerbeek
29 november-5 december: Huis-aan-huiscollecte voor
vluchtelingenkinderen Griekenland
De komende week collecteren we - volledig coronaproof! - voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is, na de brand
in Moria, urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven
onder erbarmelijke omstandigheden op diverse Griekse eilanden.
Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar.
Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt de
vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding en
onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. Op meer
dan zeshonderd plekken gaan collectanten in de eerste week van
december langs de deuren. Kijk ook op
www.kerkinactie.nl/griekenland.
Geef gul aan de collectant! Namens alle vluchtelingenkinderen in
Griekenland: dank voor uw betrokkenheid.

Kerstpakkettenactie Zwolle 2020 – nog 1000 te gaan!!
Ruim 2.700 huishoudens in Zwolle hopen ook dit jaar weer een
kerstpakket te ontvangen via de Stichting KerstZwolle. Helaas is
het door alle corona-maatregelen niet mogelijk om te gaan
inzamelen in de verschillende winkels. Daarom kopen wij dit jaar
zelf de producten voor de pakketten in. Vervolgens worden de
pakketten ingepakt, geheel volgens de regels van het RIVM en
de Rijksoverheid. Om al die producten te kunnen kopen is er geld
nodig, veel geld. U / jij kunt daarbij helpen!!
1. Geef gul via tikkie, de webshop of
andere makkelijke methodes op onze
vernieuwde website www.kerstzwolle.nl.
2. Organiseer samen met je familie,
vrienden, voetbalteam of kerk een
inzamelingsactie en doneer het geld via
de website. Deel dit op Social Media en
inspireer andere Zwollenaren,
3. Kopieer deze tikkie-link in je Whatsapp en deel het massaal
met je contacten en vraag hen om 'door te tikken'
https://tikkie.me/pay/KerstZwolle/6jnoWqXGoRUtBJrQ8crVsL
4. Doneer een compleet kerstpakket via de webshop. Hoe gaaf
is het om de uitdaging aan te gaan om met je groep zoveel
mogelijk kerstpakketten te doneren?!
De kerstpakkettenactie is al jaren echt een actie van de Zwolse
samenleving. We hopen dat ook dit jaar de Zwollenaren bereid
zijn samen een succes van deze editie te maken. Samen geven
we 2750 kerstpakketten! Ga naar onze site en geef! Dankjewel
alvast. Team KerstZwolle
Michaëlsvieringen Grote Kerk, aanvang 17.00 uur
Dit najaar is het centrale thema: de Bergrede. Matteüs 5, 6 en 7.
Elke zondag klinkt een passage uit deze Messiaanse Troonrede,
dit keer: Bescheidenheid. Deze indringende en fundamentele

woorden gaan over ‘meer dan het gewone’ en horen tot de kern
van het Evangelie.
De tijd van Advent is de tijd van geconcentreerde verwachting,
de gemeente trekt zich als het ware even terug in de
binnenkamer zonder de wereld los te laten, integendeel. Zij gaat
‘priesterlijk’ voor in geduldig wachten, zij persisteert in Hoop.
29 nov vg. ds. Harm Bousema en Christa van Stappen
Enkele leden van de Michaëlscantorij zingen de liederen en Toon
Hagen bespeelt de piano en het orgel.
I.v.m. de corona maatregelen dient u zich van tevoren aan te
melden voor de vieringen omdat we ons willen houden aan het
advies 30 bezoekers per viering toe te laten. Om u aan te melden
gaat u naar de website van de Michaelscantorij:
www.michaelscantorij.nl vervolgens klikt u op het kopje: ‘opgave
vieringen’. U ontvangt een mail ter bevestiging.
Mocht u buiten de 30 aanmeldingen vallen, ook dan krijgt u van
ons bericht. Heeft u zich opgegeven, maar besluit u toch niet te
komen, wilt u zich dan afmelden via dezelfde site en onder het
kopje ‘contact’ een bericht achter laten? Dan kan iemand van de
wachtlijst de viering bezoeken.
Amnesty actie "Write for Rights".
Zoals elk jaar is het ook nu op 10 december, De Dag van de
Rechten van de Mens! Op die dag kunt u van 10 tot 18 uur in het
Cultuurhuis Stadshagen en in de Stadkamer in het centrum
brieven schrijven en/of kaarten versturen voor de wereldwijde
actie "Write for Rights".
Op 6 december worden er in de Open Kring pakketjes uitgereikt
om thuis te schrijven en u kunt ze dan op 13 dec. daar weer
inleveren, of op dinsdag 10 dec. in het Cultuurhuisof in de bus
doen bij Huub Wieringa, Strodekkerstraat 46. U kunt ook per mail
een thuispakketje aanvragen via zondagsbrief@openkring.nl .
Kom en schrijf gevangenen vrij!!!
Joke van der Zee en Marijke Deinema

LEVEN IS MEELEVEN
Bloemengroet
Vorige week is de bloemengroet naar Sonja Baljeu gebracht. Met
een hartelijke groet vanuit de Open Kring. Zij heeft verschijnselen
van de ziekte van Lyme, maar dit is nog niet vastgesteld. Nader

LITURGIE VOOR DE KERKDIENST

onderzoek vindt plaats, we wensen haar en Cor sterkte en hopen
dat er behandeling en herstel volgt.
En er zijn weer kaarten gebracht naar diverse gemeenteleden.

– adres digitale dienst: https://www.youtube.com/channel/UCusb5IC-TBmtX_DfjaDfAEQ

Voorganger ds. Cor Baljeu, organist Bert Koerselman, zangeres
Marian van den Hoogen, ambtsdrager Co Verduijn, coördinatoren
Martijn Reinders en Pieta van Twist.
De doop zal worden bediend aan Jette Eline Botterweg,
geboren woensdag 10 juni 2020, aan Pim Dany Geertsema,
geboren 10 juli 2020 en aan Suus Rian Hellinga, geboren 19 juli
2020
Welkom en mededelingen
Openingslied 433: 1, 2, 4, 5 ‘Kom tot ons, de wereld wacht’
Openingswoorden
Lied 463: 1, 2, 6, 7, 8 ‘Licht in onze ogen’
Gebed
Lezing Jesaja 63: 19b – 64: 8

Lied ‘Verbonden met vader en moeder
Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen
vier jij het feest met ons mee?
Refrein: Je hebt al een naam maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader
de Zoon en de heilige Geest.
Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren
dat God, die je kent, van je houdt.
Refrein
Nu mag je gaan leven met mensen
verbonden in liefde en trouw
omdat zij vandaag bij dit doopsel
Gods Naam legden naast die van jou.
Refrein

Lied 437: 1, 2, 3 ‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’

Lied 359 ‘Leven is gegeven’

Marcus 13: 33-37

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d)

Verkondiging
Lied 751: 1, 2, 4 ‘De Heer verschijnt te middernacht’
(ondertussen worden de kinderen opgehaald)
De doop
Presentatie, aan de hand van ‘Ik wens jou’ van Trinity

Collecten (digitaal / niet-digitaal)
voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open Kring) en Onderhoud
kerkgebouwen.
Mensen in de kerk kunnen na afloop van de dienst hun gaven in
de daarvoor bestemde schalen in de hal leggen.
De Kerk-in-Actie-bus staat er ook bij.
Slotlied 451: 1, 3, 5 ‘Richt op uw macht, o Here der heerscharen’
Zending en zegen

BIJ DE BLOEMSCHIKKING
Het goede leven. Bloeien in Gods Licht.
Het goede leven zal voor ieder mens anders zijn. In de
adventsperiode beseffen we dat het wel bepalend is voor je
levenskansen wáár je ‘wiegje’ stond. 4 Flessen voor alle 4
windrichtingen. De open schaal in het stuk duidt op het wiegje.
De schaal is opgebouwd uit driehoekjes, dit symboliseert de
verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens.
Maar waar je ook geboren bent, het gaat erom dat je tot bloei
kunt komen.
De geboorte van Jezus laat ons zien dat we mogen bloeien in
Gods Licht, zodat we het goede leven mogen ervaren.
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verwachting.
Hul mij in kleuren
en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht,

dat daagt in het Oosten.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door,
kome wat komt.
Symbolische schikking
Nobilis groen
De groengrijze kleur stemt tot nadenken en het materiaal doet
denken aan de traditie van Kerst.
In de Marcuslezing gaat het over de vijgenboom.
‘Leer van de vijgenboom deze les.
Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht.
Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld’. (Het Boek).
De tak met knoppen en de vijgen staat voor het Goede Leven
dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.

COLLECTEREN IN CORONATIJD digitaal en niet-digitaal
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D)
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)
3de collecte: Onderhoud kerkgebouwen (= 3)
Het zou maar zo kunnen dat u uw wijkkerkgebouw al maanden
niet meer van binnen hebt gezien. De coronacrisis heeft ook wat
ons kerkelijk leven betreft heel wat teweeggebracht. We beseffen
nu in verhevigde mate hoe belangrijk dat gebouw voor ons is, dat
het veel meer is dan ‘zomaar een dak boven wat hoofden.’ Een
dak dat in stand moet blijven, in figuurlijke zin, maar ook letterlijk.
Dat het onderhoud van de kerkgebouwen geld kost, is niet nieuw
voor ons, maar blijft wel een gegeven. Vandaar het doel van de
derde collecte van deze zondag.
Uw gift aan de oranje Kerk-in-Actie bus is bestemd voor
‘wereldwijd strijden tegen corona’ (= KiA).
Digitaal collecteren via app Appostel
(vervanger van kerkgeldapp – met dezelfde
inloggegevens)
Download op uw smartphone of tablet Appostel
en kies bij “uw gemeenten” voor de Protestantse
Gemeente Zwolle. Maak 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.
Onderaan de internetpagina kunt u doorklikken
naar de verschillende collectes.
https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html .

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 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, .v.v. het bedrag dat u voor elke 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 / contant ontvangen:
gemid. 25 okt 1 nov 8 nov 15
22
voor
nov
nov
corona
Diaconie
49,50 41,50 12/22* 54,55,50
Open
107,46,- /
42,50/ 6,50/
56,50/ 51,- /
Kring
12,10* 39,50* 20,70* 21,30* 49,20*
Doel
90,79,50 43,12,-/
49,42,50
15,30*
Oranje
17,50 18,2,23,18,50
bus
De bedragen met een * zijn contant ontvangen tijdens de
kerkdienst; van de diaconale collecte zijn (bijna) alleen de digitale
bedragen per wijk bekend.
LET OP: doneer digitaal voor maandag 8.00 uur, want dan wordt
alles opgeteld en de nieuwe week klaargezet!

AGENDA + VOLGENDE WEEK ZONDAG
Ma 30 nov 10.00-12.00: Expositie Bonhoeffer
Vr 4 dec 19.00: Eetgroep 2
Zo 6 dec zal ds. Nelleke Eijgenraam om 9.30u voorgaan.

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

bij Lucinda Blauw via het mailadres zondagsbrief@openkring.nl
Meer informatie op onze website: www.openkring.nl

