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Tweede Advent

NIEUWS
Opening
Bijbeltekst voor de tweede Adventszondag:
Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen
meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je
weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort.
Jesaja 30, 19
Aanvullende coronamaatregelen in onze kerk
Op 30 november jl. heeft de PKN een nieuw advies t.a.v. de
coronamaatregelen gepubliceerd. Naar aanleiding daarvan
hebben we besloten om in de Open Kring aanvullende
maatregelen te nemen:
• Per direct gaan we weer het reserveringssysteem voor het
bijwonen van de kerkdiensten gebruiken;
• We houden geen kerkdiensten of bijeenkomsten na 17.00 uur.
Over hoe en op welk tijdstip we het Kinderkerstfeest en de
Top2000-dienst door laten gaan wordt u nader geïnformeerd;
• We gaan weer online vergaderen.
Voor het bijwonen van de kerkdienst hanteren we in onze kerk de
volgende coronarichtlijnen:
• Als u de dienst wilt bijwonen, meld u dan vooraf aan via het
reserveringssysteem op de website of via deze link
https://www.myreservations.nl/calendar.php?custid=15c97a5cd1f7116f20746753d85ca94b#loaded

• Voor het bijwonen van kerkdiensten is een
coronatoegangsbewijs niet verplicht;
• Wij vragen u een mondkapje te dragen bij binnenkomst, vertrek
en bij verplaatsingen in de kerk. Als u zit, mag het mondkapje af;
• Neem uw jas mee naar uw stoel;
• We vragen u om minimaal 1,5 meter afstand te houden ten
opzichte van mensen die niet tot hetzelfde huishouden horen.
Tussen de rijen onderling wordt ook 1,5 meter tussenruimte
gehouden;
• Voor jongeren (tot en met 17 jaar) geldt dat zij onderling geen
afstand hoeven te houden;
• Na de dienst wordt er geen koffie geschonken;
• Bovenal geldt: blijf thuis bij klachten die bij corona horen!
Het PKN advies leest u hier:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/advies-naar-aanleidingpersconferentie-26-november/
Bezorgers kerstattenties gezocht
Zaterdag 11 december, tussen 11.00 en 12.00 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,
Ridder Zwederlaan 30 (= Westenholte) tel: 038-4582322
Kosters gezocht voor de zondagdiensten
De kostersploeg is ter uitbreiding op zoek naar vrijwilligers die
mee willen draaien. Lijkt het je leuk om 1x om de vijf weken als
koster actief te zijn tijdens een kerkdienst meld je dan aan bij de
dienstdoende koster of mail naar kosters@openkring.nl

Adventscampagne Geef licht
Met advent leven we toe naar Kerst, de geboorte van Jezus. God
gaf licht in het donker. Wij mogen dat licht betekenis geven en
laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven; dat is
bloeien in Gods licht. Dát delen en dát vieren met de mensen om
ons heen, maakt het leven goed. In de ander komt iets van God
naar ons toe en zien we een glimp van het licht van Christus. Wij
zijn mensen van de hoop. Daarom geven we Gods licht door. Van
de eerste adventszondag tot en met Kerst komt de Protestantse
Kerk via Kerk in Actie samen met u in actie voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Vier weken lang volgen we
hun verhalen en leven we met hen mee.
Vluchtelingenkinderen in Griekenland: wie zijn zij en wat is hun
levensverhaal? Hoe is de situatie in Griekenland zover gekomen
en wat speelt er wereldwijd nog meer?
Hoe kunnen wij helpen? In een minimagazine komen de verhalen
van vluchtelingenkinderen dichtbij. De diaconie heeft exemplaren
besteld om vanaf de eerste adventszondag aan de
gemeenteleden uit te delen. Per gezin of huishouden kunt u één
exemplaar meenemen. Ze liggen in de hal. Bij dit kerstmagazine
zit een adventsslinger met elke dag een nieuw stukje van het
verhaal van een vluchtelingenkind. Vanaf september wordt het
geld uit de Kerk in Actie bus ook besteed aan deze actie. Van
harte aanbevolen!
Bent u niet in de gelegenheid om in de kerk te komen maar wilt u
wel een magazine dan kunt u mailen of iemand vragen te mailen
naar diaconie@openkring.nl en dan bezorgen wij een exemplaar
aan huis.
Hartelijke groet van de diaconie
Kerstpakkettenactie Zwolle 2021
Door de corona pandemie gaat KerstZwolle dit jaar toch anders
dan we van te voren bedacht hadden. Helaas zonder inzamelaars
in de supermarkt, vervoerders en
sorteerders. Om alle 2800 pakketten te
vullen hebben we 50.000 euro nodig
om zelf de boodschappen te kunnen
kopen bij de Jumbo en de Sligro. Helpt
u mee? Dit kan door digitaal
boodschappen te doneren op onze
website www.kerstzwolle.nl of via de
code hiernaast:
Of door ‘gewoon’ geld over te maken
op NL71 ABNA 0829 2325 91. Alvast
hartelijk dank!
Top2000-kerkdienst 29 december met live band
Woensdag 29 december 2021 om 20.00 uur ben je (vooralsnog)
van harte welkom bij de Top2000-kerkdienst in de Open Kring.
De band Brand New treedt op en speelt nummers uit de Top
2000. De jongeren van Brand New zijn buurgenoten van elkaar
en komen uit Stadshagen.
Word jij geraakt?
Juist in deze tijd zijn we op zoek
naar verbinding en ontmoeting.
Muziek kan troosten, ontroeren,
opvrolijken en ontspannen.
Wat is jouw favoriete nummer?
De band speelt een aantal
nummers uit de Top2000. Ook jouw
favoriete nummer kan in de dienst komen. Stem via deze link
https://www.top2000kerkdienst.nl/zwolle/
Wil je een andere bijdrage leveren, neem dan contact op met
scriba@openkring.nl .

Amnesty actie "Write for Rights".
ECHT SAMEN ?
Ja, dat woord ‘samen’ horen wij nogal eens, naast b.v.
‘verbindend‘. Schuilt bepaald een behoefte achter...
Wel heel opvallend: ‘samen’ kun je ook nog ervaren, als je toch
echt niet dichtbij elkaar zit (!!) maar wél met hetzelfde bezig bent!
Meerdere schrievers (ha!) is dat al vele jaren opgevallen, zo rond
10 december (dag v.d. Rechten van de mens . Dat vaak zwijgend
samen schrijvend zijn! Het heeft iets heel verbindends ...
Gaan we zo weer met elkaar aan de gang voor een
indrukwekkend aantal brieven?!

U weet het, tussen 10.00 en 17.00 uur, in het Cultuurhuis (onder
Bibliotheek-Stadshagen) a.s. vrijdag, de 10de. En in de
Stadkamer, Zwolle-centrum, op zaterdag, de 11de, ook tussen
10.00 en 17.00 uur.
Alvast dank, namens al die mensen her-en-der, die geen samenleven (meer) kennen.
MarijkeDeinema/Joke van der Zee
Michaëlsvieringen Grote Kerk:
12 december gaat niet door.

LEVEN IS MEELEVEN
Bloemengroet
Vorige week is de bloemengroet naar Geertruud Geerling
gebracht. Met grote dank voor haar jarenlange betrokken inzet
als lid van de senioren bezoekersgroep, en met een hartelijke
groet vanuit de Open Kring.
Meeleven en kaarten: delen wat er te delen is, meeleven met
elkaar in goede en slechte tijden, vieren wat er te vieren valt,
aandacht geven aan elkaar, omzien naar elkaar, in geloof, hoop
en liefde, er zo kunnen zijn voor elkaar.

LITURGIE VOOR DE KERKDIENST

Berichtje over mijn moeder
Tijdens mijn kosterdiensten ben ik regelmatig gevraagd door
meelevende kerkleden hoe het met mijn moeder (Corrie Kisjesvan der Steege) gaat. Mijn moeder heeft al enkele jaren last van
angststoornissen waardoor het voor haar steeds moeilijker wordt
om zelfstandig te blijven wonen. Op vrijdag 3 december gaat mijn
moeder verhuizen naar verzorgingshuis De Venus. Ik weet van
mijn moeder dat ze het heel leuk zou vinden om van Open Kringleden een kaartje te krijgen.
Met vriendelijke groet, Paul Kisjes

– adres digitale dienst: https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen

Voorganger ds. Cor Baljeu, organist Bert Koerselman, zangers
Wim Vliek, Marion Bloemendaal, Marijke Hessels, lector Herman
Nierse, ambtsdragers Geertje Wijnja, Mirjam Visser, koster Jan
Oosting.
Welkom en mededelingen
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geen drogbeeld uit angsten, geen dromen verstoord.
Een engel, een meisje, een stem in haar oor:
‘Maria, verheug je, er is geen gevaar,
genade van God wordt in jou openbaar.
De tijd om de wereld te redden begint.
Wil jij moeder worden van Gods liefste kind?

Openingslied 439: 1 a ‘Verwacht de komst des Heren’
Openingswoorden
Lied Psalm 80: 1 vz, 7 a
‘O God van Jozef, leid ons verder’
Gebed
Lied 281: 3 vz ‘Verschijn ons als de dageraad’
Gebed van de zondag
Het plakboek van Lucas
Projectlied; 1 vz, 2 a
1. Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier sralen,
Hij komt ons tegemoet.
2. Een boek met mooie woorde
met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.
Tekst: Erik Idema / Melodie: ‘Nu daagt het in het oosten’
Lezing Psalm 146: 1-2
Lied Psalm 146: 2 a ‘Reken niet op mensenwaarde’’
Lezing Psalm 146: 5
Lezing Lucas 1: 26-38
Lied Hemelhoog 130: 1, 2 vz, 4 a Geen windvlaag van buiten’
1
Geen windvlaag van buiten, geen klop op de poort,
geen vuur, geen lantaarn, geen voetstap gehoord,

Verkondiging
Lied 433: 1, 2 vz, 3, 5 a ‘Kom tot ons, de wereld wacht’
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d)
na de woorden ‘bidden wij’: refrein van lied 460
tijdens de gebeden: vz, bij afsluiting van stil gebed: allen
Collecten (digitaal / niet-digitaal)
voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open Kring) en Jeugddiaconaat.
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 473: 1, vz, 2, 3 a ‘Er is een roos ontloken’
Zending en zegen

BIJ DE BLOEMSCHIKKING
Johannes doopte met Levend water.
In het morgenlicht vol van verwachting.

De opkomende zon gaat meer stralen. Een jakobsschelp ligt in
het water met daarin een brandend licht. Dopen met licht.

COLLECTEREN IN CORONATIJD digitaal en niet-digitaal
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D)
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)
3de collecte: Jeugddiaconaat (= 3)
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
(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 €…
LET OP: doneer digitaal voor maandag 8.00 uur, want dan wordt
alles opgeteld en de nieuwe week klaargezet!

AGENDA + VOLGENDE WEEK ZONDAG
Vr 10 dec 10.00-12.00: Koffie-inloopochtend

Zo 12 dec zal ds. Anne Zweers om 9.30u voorgaan.

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

