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NIEUWS
Opening
Ik was ziek en jullie bezochten mij – Mattheüs 25: 36b
Veertigdagentijd
Afgelopen woensdag, Aswoensdag, is de veertigdagentijd
begonnen. Vandaag de eerste zondag, eerste lijdenszondag.
Vanuit de liturgische bloemschikkingsgroep – zie elders in deze
brief – ontving ik mooi materiaal om deze periode samen te
brengen in één thema: ‘Ik ben er voor jou’. Iedere zondag wordt
daaruit een sub-thema gehaald: zeven zondagen, inclusief
Pasen, de zeven werken van barmhartigheid. Iedere zondag
barmhartig werk gebaseerd op met name Mattheüs 25, 35 en 36.
Het overkoepelend thema en deze werken passen in het
jaarthema van de PKN: het goede leven. Alle voorgangers zullen
in deze periode gebruik maken van de aangereikte thema’s. Dit
wil overigens niet zeggen dat alle verkondigingen in deze periode
gebaseerd zijn op deze enkele verzen uit Mattheüs, kijk alleen
maar naar de Schriftlezing van vandaag! Iedere voorganger
maakt daarin zijn of haar eigen keuze.
Een goede en creatieve weg naar Pasen toegewenst!
Ds. Cor Baljeu
Op weg naar Pasen – voor jong en oud
Begin van deze week hebben 157
kinderen van de Open Kring (wonend op
90 adressen) het boekje ‘Levensweg’
gekregen, met een hartelijke groet van de
kinderkring en ds. Cor Baljeu. Het boekje
staat vol (Bijbel)verhalen, creatieve
opdrachten, gebeden, liederen en
werkbladen en begeleidt de kinderen en
hun ouders op weg naar Pasen en op
weg in/door de corona-tijd waarin wij nu
leven.
Op ongeveer 95 adressen waar
80plussers wonen en/of
gemeenteleden die een steuntje
in de rug kunnen gebruiken, is de
veertigdagentijdkalender van de
PKN bezorgd. Met een hartelijke
groet van de Open Kring.
De kalender heeft de titel ‘Ik ben
er voor jou’ en neemt de lezer mee op weg naar Pasen aan de
hand van de zeven werken van barmhartigheid. Voor iedere dag
is er een bijbeltekst, een vraag om over na te denken of een
oproep om aan de slag te gaan. Voor degene die graag de
kalender wil volgen, hij is digitaal beschikbaar op:
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/
Zo gaan we als Open Kring samen op weg….
Alleen digitale diensten, in elk geval t/m zondag 28 februari
In elk geval t/m 28 februari worden er alleen digitale kerkdiensten
georganiseerd, helaas ook zonder live zangers.
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.
Lucinda Blauw, via scriba@openkring.nl

Kennismakingsgesprekken en
In deze coronatijd is het lastig voor mij om kennis te maken met
de Open Kring. Daarom heb ik besloten om een aantal 1-op-1
kennismakingsgesprekken te gaan voeren. Bij elk gesprek wil ik,
wanneer dat akkoord is, ook een stukje filmen wat ik vervolgens
kan delen in de besloten Facebookgroep van de Open Kring. Zo
heb ik niet alleen wat aan de kennismakingsgesprekken, maar
zorg ik er gelijk voor dat er weer wat gezichten van de gemeente
zichtbaar worden in deze tijd. Lijkt je het leuk om met mij in
gesprek te gaan? Laat dat dan via een mailbericht aan
kerkelijkwerker@openkring.nl weten.
Creatief Corona Team
Naast de kennismakingsfragmenten die ik hoop te delen in de
Facebookgroep, wil ik graag nadenken over meer
activiteiten/ideeën die we uit kunnen voeren in deze ‘onlinetijden’. Omdat ik de Open Kring nog niet zo goed ken is het fijn
als er 2 á 3 creatieve mensen zijn die willen aanhaken. Lijkt het je
leuk om te brainstormen over creatieve ideeën voor in deze
coronatijd, of wil je wel meehelpen in de organisatie ervan? Ook
dit kan je aan mij laten weten door mij te mailen:
kerkelijkwerker@openkring.nl
Ik wacht met nieuwsgierigheid jullie reacties af!
Hartelijke groet, Rosanne
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.
Levenslessen
De gezamenlijke ontmoetingskring Geloven.nu leest het
Bijbelboekje Esther. Op donderdag 25 februari a.s. ontmoeten we
elkaar weer om 20.00u online via Zoom. We praten door over
Ester hoofdstuk 3. De focus van het gesprek ligt vooral op de
levenslessen die uit het Bijbelboekje te halen zijn. Voor
achtergrondinformatie gebruiken we het boekje ‘Daniel en Ester’
van Max Lucado. Wil je meedoen? Laat het even weten via
predikant@stinskerk.nl dan krijg je een Zoom-link. Ook voor
gewoon één keertje ben je van harte welkom!
Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen
Ondergesneeuwd ...
We weten in deze dagen héél duidelijk wat dat betekent...
En hoe (nog sterker) geïsoleerd een mens dan kan raken!
In een soort gevangenis. Dan doemt ook wel eens het beeld op
van hen die echt gevangen zitten, geen kant op kunnen. Op de
website van Amnesty (www.amnesty.nl) vinden we hen.
Voor mensen zoals wij, onze gezamenlijke actie.
Marijke Deinema en Joke van der Zee
Michaëlsvieringen
In ieder geval t/m 2 maart zijn er geen Michaëlsvieringen

Protestants Zwolle nog beter op de kaart!
We hebben als Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) veel moois
te delen. Hoe zorgen we samen – als Adventskerk,
Jeruzalemkerk, Oosterkerk, Open Kring, Sionskerk en Stinskerk –
dat we beter zichtbaar zijn in Zwolle? Juist nu is communicatie
belangrijk. Onlangs is de website van de PGZ verder vernieuwd
met een prominentere plek voor nieuwsberichten. Zie
https://pknzwolle.nl/ Op Facebook, Twitter en Facebook zijn
accounts geopend en is het aantal volgers groeiende. Volgt u ons
al hier?
•
Facebook: https://www.facebook.com/ProtestantsZwolle
•
Twitter: https://twitter.com/protestants038

•
Instagram: https://www.instagram.com/protestantszwolle/
Mocht u niet op deze sociale media actief zijn, dan hoeft u niets
te missen door gewoon regelmatig www.pknzwolle.nl te
raadplegen.
Theo Brand en Karlijne Brouwer werken in opdracht van de
algemene kerkenraad aan nieuwe vormen van communicatie. Zij
staan open voor ideeën en suggesties vanuit de wijkgemeenten.
Dit voorjaar gaan zij via een videovergadering in overleg met
mensen uit de wijkgemeenten die zich met de communicatie
bezighouden om kennis te maken en de samenwerking verder
vorm te geven. Want samen staan we sterker. Vragen of meer
weten? Mail naar: communicatie@pknzwolle.nl.

LEVEN IS MEELEVEN
Bloemengroet
De bloemengroet is afgelopen week naar Joke en Roel Landman
gebracht. Met een heel hartelijke groet en steun in de rug vanuit
de Open Kring gemeente.
En er zijn weer kaarten gebracht naar gemeenteleden die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken, of als bedankje voor hun
inzet voor de Open Kring.

LITURGIE VOOR DEZE DIENST

Bedankt
Tot mijn verrassing kreeg ik de afgelopen week bloemen van de
Open Kring (samen met Bea Ham). Hartelijk dank hiervoor! En
ook voor de kaarten die ik regelmatig krijg. Ik vind dat heel fijn.
Ik kreeg de bloemen omdat ik veel vrijwilligerswerk heb gedaan
voor de Open Kring. Dat is mooi! Maar, terugkijkend, heeft dat
werk nu juist mijn leven zo verrijkt. Het bracht me nieuwe
vrienden, een extra doel in mijn leven, waardering, veel plezier,
lol en voldoening. Ik gun iedereen deze positieve ervaring, dus:
bij twijfel....gewoon doen!
Groet van Ria Schilperoort

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

Voorganger ds. Cor Baljeu, organist Bert Koerselman, lector Afke
Jukema, ambtsdrager Co Verduijn

Lied 932: 1, 4 ‘Rust nu mijn ziel. Laat ze maar roepen’

Zondag Invocavit: ‘Roep je Mij aan, Ik geef antwoord’

Lezing Marcus 1: 12-15

Welkom en mededelingen

Overdenking

Openingslied 536: 1, 2 ‘Alles wat over ons geschreven is’

Lied ‘Handen heb je om te geven’

Openingswoorden

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

Psalm 91: 7 ‘Omdat hij Mij zijn hart toewendt’

Collecten (digitaal) voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open Kring) en
Studentenpastoraat

Gebed
Lied 259: 1, 4 ‘Zend ons een engel in de nacht’

Slotlied 755 ‘Toch overwint eens de genade’
Zegen

Lezing Genesis 9: 8-17

BIJ DE DIENST
Ik ben er voor jou
In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij
heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten
en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de
vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de
gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij
ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid
gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát
geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.
De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die
gezamenlijk een open hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te
vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een
ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over
de ander ontfermt.
‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van
benaderbaar. In de bijbel worden de zeven werken van
Barmhartigheid besproken. In de komende weken zullen deze
werken van barmhartigheid in de bloemstukken verbeeld
worden.

Eerste zondag Veertigdagentijd. De zieken bezoeken ‘Ik was
ziek en jullie bezochten mij’ - Mattheüs 25:36
Als iemand ziek is, dan wensen we hem of haar een spoedig
herstel. Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn
kwetsbaarheid en moeite. Maar iemand gezelschap houden die
ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te
beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek
zijn of gezond. Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk
te zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in God hand. Laten
we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, nabij
blijven.
Bij de schikking: Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in
moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar. In de glazen zijn primula’s
geplant. De primula staat voor heilbrengend bij zieken. Tussen
de glazen staan boomstammetjes. De vorm van het open hart
wordt geaccentueerd door een slinger van gedroogde
lavendelbloemetjes, geurig symbool voor goede zorg.

COLLECTEREN IN CORONATIJD digitaal en niet-digitaal
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D)
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)
3de collecte: Studentenpastoraat (= 3)
Hoewel Zwolle geen universiteit heeft, is het wel een echte
studentenstad. Een ruim aanbod aan hbo- en mbo-opleidingen
trekt een groot aantal jongeren naar onze stad. Studenten die
zich wel eens verloren en eenzaam kunnen voelen in een
onbekende, hectische omgeving te midden van al die anderen.
Ds. Martin Jans is als studentenpastor werkzaam op Hogeschool
Windesheim. Hij organiseert activiteiten voor de studenten en
biedt ook een luisterend oor als zij vragen hebben over geloof en
zingeving. Of gewoon over ‘het leven’. Waar vinden zij troost en
bronnen van inspiratie? De studentenpastor wordt deels betaald
door de Protestantse Gemeente Zwolle, die met de collecte van
deze zondag een bijdrage vraagt voor dit waardevolle en
belangrijke werk.
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. 17 jan
24 jan 31 jan
voor
corona
Diaconie
101,50
55,39,50
Open
107,98,49,50 48,Kring
Doel
90,54,50
71,47,50
Oranje
31,22,50 18,50
bus

7 feb

14 feb

47,47,-

59,50
56,50

46,50
17,50

47,28,-

LET OP: doneer digitaal voor maandag 8.00 uur, want dan wordt
alles opgeteld en de nieuwe week klaargezet!

VOLGENDE WEEK ZONDAG
Zo 28 feb zal ds. Siebren van der Zee om 9.30u voorgaan.

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

