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Eeuwigheidszondag

HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST
Voorganger: ds. Cor Baljeu
Ambtsdragers: Sytske Nijmeijer, Jan Vastenavond
Lector: Trijnie van de Put

Organist: Johan Hardeman
Zangers: Annemarie & Jan Noorlag, Pieta Twist
Koster: Jan van Soest

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – adres digitale dienst: https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen
Welkom en mededelingen

Verkondiging

Openingslied 727: 1, 2, 5 ‘Voor alle heiligen in de heerlijkheid’

Lied 962 1e vz, 2de a ‘Wat ik gewild heb’

Bemoediging en groet

Gedachtenis
Wij gedenken:
Riek Blom, Grietje Ramaker, Anneke Oosten, Arjan van de Kolk,
Mineke Kraaijenoord, Guusje van Zalk, Nel Maat.

Lied 727: 6, 7, 10 ‘Ten einde raad ontzinkt ons haast de moed’
Gebed
Lied 301k I = vg, II = zangers ‘Kyrie Eleison’

Lied 730 ‘Heer, herinner u de namen’

Lied 791: 1 vz, 2 v, 3 m, 4 v, 5 m, 6 a
‘Liefde, eenmaal uitgesproken’

Een lichtje voor namen die niet vergeten worden
Johan Hardeman speelt ‘Pari Intervallo’ van Arvo Pärt

Gebed van de zondag

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

Kindermoment – Een parel in Gods hand

Digitale/contante collecten voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open
Kring) en Zwolse migrantenkerken.
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.

Lezing Jesaja 60: 17-21a
Psalm 72: 1 vz, 4 a ‘Geef Heer, de koning uwe rechten’
Lezing Mattheüs 5: 1-12
Lied 724 vz ‘Juich, rechtvaardigen, voor uw God’

Slotlied 657: 1 a, 2 vz, 4 a ‘Zolang wij ademhalen’
Zending en zegen

COLLECTEREN BIJ DEZE DIENST digitaal en niet-digitaal
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D)
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)
3de collecte: Zwolse migrantenkerken (= 3)
Door migratie zijn er in Nederland inmiddels vele
migrantenkerken ontstaan. Ook in Zwolle bevindt zich
een verscheidenheid aan migrantenkerken. Omdat de
leden van deze kerken vaak als arbeidsmigrant,
asielzoeker of vluchteling naar Nederland gekomen zijn, hebben
ze wel veel menselijke mogelijkheden, maar zeer weinig
financiële middelen. Daardoor is een goede opzet van een
kerkelijk leven behoorlijk lastig. De diaconie wil de
migrantenkerken een handje helpen om in Zwolle ook een
‘kerkelijk’ bestaan op te bouwen en zichtbaar mee te leven in de
samenleving.
Uw gift aan de (digitale) oranje Kerk-in-Actie bus is bestemd
voor de actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland (= KiA).
Digitaal collecteren via app Appostel
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 collecten 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, in de zomer alleen op ma 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, o.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 €…
LET OP: doneer digitaal voor maandag 8.00 uur, want dan wordt
alles opgeteld en de nieuwe week klaargezet!

LEVEN IS MEELEVEN
Opening
Koester de namen, die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.
Uit: NLB 199
Bloemengroet
De bloemengroet is afgelopen week gebracht naar Annemarie en
Jan Noorlag, als steun in de rug voor beiden.
Meeleven: weet dat er elke week kaarten bezorgd worden, als
teken van aandacht, voor ziekte, verjaardagen, steun, meeleven,
zo zijn we er ook voor elkaar!
Uitleg liturgisch bloemstuk
De kleur van het onderkleed van de schikking voor deze dag is
paars, de kleur van rouw. Over het paars valt het witte licht van
God.
Het Gipskruid staat voor de eeuwigdurende liefde, de witte
bloemen en het kruis verwijzen naar Pasen. Wij geloven dat de
mensen die wij hebben verloren mogen delen in de opstanding.
De altijd groenblijvende Klimop is een symbool voor de eeuwige
trouw van God. Groen is ook de kleur van hoop.
Het hart en de rozen staan voor de liefde: de liefde voor de
mensen die we moeten missen en de liefde die we van hen
ontvingen. Hun namen staan geschreven op de kleine hartjes. De
verbondenheid blijft, ook nu zij zijn opgenomen in de oneindige
liefde van God.
Weekje vrij
Volgende week ben ik van maandag 22 november tot en met
zondag 28 november vrij.
Ds. Cor Baljeu

Kerstpakkettenactie Zwolle 2021
Ook dit jaar vragen wij graag weer aandacht voor de
Kerstpakkettenactie van KerstZwolle. In 2021 hebben ze namelijk
weer hard de hulp van ca 700
vrijwilligers nodig, evenals gulle gevers
en gebed. Helpt u mee?
Dat kan door een (deel van een)
kerstpakket te doneren via de
webshop op de website
www.kerstzwolle.nl of door een gift te
geven via de QR-code. En door deze
tikkie-link in je Whatsapp te kopiëren
en het massaal te delen met je
contacten (en hen te vragen om 'door
te tikken'):
https://tikkie.me/pay/KerstZwolle/nWmPwKZFZAB1mJ8hxwivNS
Michaëlsvieringen, elke zondag om 17.00u
21 november Gedachtenis zondag: Cantateviering met cantorij.
Uitgevoerd wordt de cantate ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’
(BWV 140) van J.S. Bach. Muziek en zang o.l.v. Toon Hagen.
Vg. ds. Nelleke Eygenraam.
LET OP: Deze viering vindt plaats in de Plantagekerk, Ter
Pelkwijkpark 17.
Vanwege de coronamaatregelen is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. U kunt zich momenteel alleen nog aanmelden voor
de wachtlijst via de site www.michaelsvieringen.nl
De mogelijkheid om live of later via YouTube de viering te volgen
wordt onderzocht, zie hiervoor de site.

AGENDA + VOLGENDE WEEK ZONDAG
Ma 22 nov: Rondom 40
Wo 24 nov 19.30-21.00: Open Kring Koor
Vr 26 nov 10.00-12.00: Koffie-inloopochtend

Zo 28 nov, eerste Advent, zal ds. Iemke Epema om 9.30u
voorgaan.

KOPIJ VOLGENDE ZONDAGSBRIEF
Kopij voor de volgende Zondagsbrief kan tot uiterlijk woensdag
18.00 uur worden aangeleverd bij Lucinda Blauw

via het mailadres zondagsbrief@openkring.nl
Voor meer informatie kijk op www.openkring.nl.

