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NIEUWS
Alleen digitale diensten, in elk geval t/m zondag 17 januari
Wij sluiten aan bij de strengere maatregelen en zullen in elk geval
t/m 17 januari alleen digitale kerkdiensten organiseren.
Digitale koffieontmoeting na de dienst, welkom!
Wil je meedoen met de digitale ontmoeting na de kerkdienst? Dat
kan bij je eigen koffie of thee! Het duurt max. 40 minuten 😊.
Je hoeft niets te installeren: als je de link krijgt hoef je er alleen
maar op te klikken. Als je zoom al hebt, kun je ook inloggen.
Ik zorg voor de link en de codes. Geef je bij mij op, dan ontvang
je, voor of direct na de dienst, een mailtje met de
informatie.
Hans van Eerbeek, via scriba@openkring.nl
Pastoraat
De lockdown, de coronacrisis. Het duurt allemaal veel langer dan
we aanvankelijk misschien verwachtten. De manier van pastoraat
is in deze tijd lastig, je stapt niet meer zomaar ergens binnen.
Mocht u een gesprek willen? U kunt mij te allen tijde bellen, dan
maken we een afspraak, ook ten aanzien van de wijze waarop:
wandeling of huisbezoek, met of zonder mondkapje. Mocht ik niet
opnemen, spreek de voicemail in en ik bel u terug.
Ds. Cor Baljeu, 0529 – 467477.
Pastoraal
Mw. Hannie Passchier belde mij afgelopen week. Ze had grote
zorgen rondom haar gezondheid, maar een laatste bezoek aan
de polikliniek bracht haar goed nieuws! Ze vertelde: ‘ik wil niet
alleen bellen als er zorgen zijn, nu is er opluchting en
dankbaarheid, ook dat wil ik graag met je delen!’
Ds. Cor Baljeu
Gezocht: organist Open Kring
Voor ca. 15 zondagen per jaar. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de scriba via:
scriba@openkring.nl
Gezocht: dirigent Open Kring
Wegens vertrek van onze dirigent zoekt het Open Kring Koor
(wijkgemeente Stadshagen) een enthousiaste dirigent(e), die na
de coronatijd weer met ons wil zingen, want dat missen we
enorm!!
Het Open Kring Koor bestaat uit zo’n 30 enthousiaste zangers
(m/v), van alle leeftijden. Wij leveren gemiddeld een keer of zes
per jaar een kleine of grotere bijdrage aan de kerkdienst. Het
repertoire is heel gevarieerd: zo zingen we bekende en wat
minder bekende liederen, bijvoorbeeld uit het Liedboek voor
Kerken, klassieke Engelse hymnes of het prachtige Franse Notre
Pere.
Ervaring met koordirectie is gewenst, zelf kunnen begeleiden op
piano/orgel ook. De repetitieavond is op woensdag.
Belangstelling? Stuur uw reactie naar: scriba@openkring.nl

Actie kerkbalans 2021
Bijna is het zover. Dit weekend gaat de
actie kerkbalans van start.
Vandaag geven voor de kerk van
morgen
Eén van de vele goede doelen maar
deze week misschien wel even het
belangrijkste doel. Hoe gaat de kerk
eruit zien na de lock down en hoe
kijken wij zelf dan tegen de kerk aan.
Wat hebben we gemist en wat krijgen wij straks weer terug.
Vragen waar we nog geen antwoord op weten, maar die wel de
moeite waard zijn om over na te denken.
De gemeenteleden die hun toezegging digitaal gaan verzorgen
hebben deze week al een mail gekregen en misschien al een
toezegging gedaan.
De andere gemeenteleden krijgen deze week een brief in de bus.
Deze wordt niet opgehaald maar op de rode kaart die bij de
envelop zit staat precies beschreven wat u kunt doen.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat de actie een goed resultaat
gaat opleveren voor de kerk van morgen,
Fred Ridderbos, namens de kerkrentmeesters van de Open Kring
Gezocht: penningmeester en notulist van/voor Dagelijks
Bestuur (DB) van het College van Kerkrentmeesters (CvK)
Wegens het aftreden van de huidige penningsmeester is de
Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) op zoek naar een
penningmeester.
Het DB van het CvK is belast met de dagelijkse gang van zaken
rond het beheer van de PGZ. Het DB wordt daarbij ondersteund
door de medewerkers van het Kerkelijk Bureau.
Heeft u interesse of kent u iemand die interesse heeft om
penningmeester te worden, mail dan naar
kerkrentmeesterblauw@gmail.com voor de profielschets.
Daarnaast zoekt het CvK een notulist voor de vergaderingen (’s
avonds, ongeveer 18x per jaar) van het CvK en het DB. Als u
interesse heeft kunt u zich melden via hetzelfde e-mailadres.
Begroting PGZwolle 2021 ter inzage
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 14
december 2020 is de Begroting 2021 van het College
van Kerkrentmeesters voorlopig vastgesteld. De volledige
conceptbegroting 2021 ligt van maandag 11 t/m vrijdag 22 januari
van 8.30 tot 12.00 uur ter inzage op het Kerkelijk Bureau,
Molenweg 241. Voor inzage een afspraak maken via 0384217596 of administratie@pknzwolle.nl. Reacties dienen voor 26
januari te worden gestuurd aan de scriba van de Algemene
Kerkenraad, p/a Kerkelijk Bureau, Molenweg 241, 8012 WG
Zwolle of via de mail: administratie@pknzwolle.nl.
Michaëlsvieringen Oosterkerk, aanvang 17.00 uur, via de
website www.michaelscantorij.nl mee te beleven
Vanaf 3 januari tot en met Palmzondag lezen we uit de Psalmen.
17 jan: thema: Psalm 3. Liturgen ds. Harm Bousema en Robert
Kanning. Organist: Martin van Heerde
24 jan: thema: Psalm 4. Liturg ds. Margo Jonker.
Organist: Johannes Dijkstra.

LEVEN IS MEELEVEN
Bloemengroet
De bloemengroet is afgelopen week naar Helga Vliek gebracht.
Als gebaar, omdat ze zich jarenlang heel actief heeft ingezet voor
en bijgedragen heeft aan

het mede vormgeven van het belangrijke werk van de
Kinderkring. Vanuit de Open Kring gemeente bedanken we haar
hiervoor, en wensen haar alle goeds toe, nu ze gestopt is.

Tevens heeft Rosanne Hofman, onze nieuwe Kerkelijk Werker
per 1 januari, bloemen ontvangen als WELKOM! We wensen
haar toe, dat ze zich thuis gaat voelen in onze gemeente en haar
werk in vertrouwen en met plezier en gesteund kan doen.

VOOR DE KERKDIENST

En er zijn weer kaarten gebracht naar diverse gemeenteleden.

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

Voorganger ds. Iemke Epema (Oosterkerk), organist Bert
Koerselman, lector Bob Wierenga, ambtsdrager Co Verduijn.

naar waar, naar waar? Het kent de wegen niet.
Alleen: het is! Het wil de aarde groeten
met een herkennend nieuw en oeroud lied.
Hier loopt het ik en het wil God ontmoeten.

Welkom en mededelingen
Openingslied 294 ‘Wees hier aanwezig’

Psalm 8: 1, 3 ’Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven’

Gedicht ‘Existentie’ van Jan Willem Schulte Nordholt
Hier loopt het ik, het loopt zichzelf te vinden,
het ziet verbaasd de regen en het gras.
Het denkt: wat loop ik hier zo in den blinde,
wie laat dit hart slaan, wie bepaalt de pas?
Het luistert naar de stromen van de winden.
Hier loopt het ik, het treft zich aan in straten
die het slechts na lang aarzelen herkent.
Het ziet de huizen, lange, donkre raten
tegen het harde blauwe firmament.
Wat gaat het hier zo eenzaam en verlaten.
Hier loopt het ik, vanwaar is het gekomen
tot dit moment als tot een open plek,
waar tussen het zwart geheim der bomen
zich in een maanblank watervlak ontdekt
en wakker wordt en toch volloopt met dromen.
Hier loopt het vreemde ik, het richt zijn voeten

Inleiding op Psalm 8
Lezing Psalm 8
Psalm 8: 4, 6 ’Gij hebt hem bijna goddelijk verheven’
Psalm 8 uit 150 Psalmen vrij van Huub Oosterhuis
Overdenking
Lied 920 ‘Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild’
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d)
Collecten (digitaal / niet-digitaal)
voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open Kring) en Pastoraat &
Catechese
Zegen – lied 414 ‘Geef ons genadig, goede God’

COLLECTEREN IN CORONATIJD digitaal en niet-digitaal
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D)
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)
3de collecte: Pastoraat en Catechese (= 3)
Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in Jezus’
naam is sprake van pastoraat. Bij het licht van het evangelie
zoeken zij samen een weg in geloofs- en levensvragen. Dat
gebeurt ook in de catechese: vorming van kinderen en jongeren
tot zelfstandig denkende en gelovende mensen én toerusting van
volwassenen die willen blijven leren en lezen om zelf heel bewust
in kerk en samenleving te staan en bovendien onze kinderen en
jongeren willen begeleiden op hun weg. Helpt u mee dit
‘grondwerk’ van de kerk te ondersteunen?
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 ontvangen:
gemid. 20
25-27 31 dec 3 jan
10 jan
voor
dec
dec
corona
Diaconie
74,113,5 12,50 42,50 nnb
Open
107,74,120,12,46,50 nnb
Kring
Doel
90,94,50 101,72,56,50 nnb
Oranje
27,43,2,20,50 nnb
bus
Voor het Ronald McDonald fonds (collecte kinderkerstfeest) is
€ 58,50 ontvangen.
LET OP: doneer digitaal voor maandag 8.00 uur, want dan wordt
alles opgeteld en de nieuwe week klaargezet!

VOLGENDE WEEK ZONDAG
Zo 24 jan zal ds. Cor Baljeu 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 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

