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KERST

LITURGIE VOOR DE KERKDIENST

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

EERSTE KERSTDAG
Voorganger ds. Cor Baljeu, organist Johan Hardeman, pianist
Martin van Heerde, bugel en trompet Jeroen van Huzen, zang
door (leden) Open Kring Koor o.l.v. Jannet Loode, lector Co
Verduijn, ambtsdragers Jan Vastenavond, Anneke Lei, koster
Menko Kraeima.

Lezing Lucas 2: 1-20
Lied 481: 1, 3 ‘Hoor, de engelen zingen de eer’

Vanaf 9.20 uur
Lied 483 ‘Stille nacht’ door Open Kring koor
Lied 476 ‘Nu zijt wellekome’
Lied 477: 1, 2, 3 ‘Komt allen tezamen’ door Open Kring koor

Gebeden
- dankgebed
- voorbede ‘Gij die geroepen hebt licht’ Open kring koor
- afgerond met het Onze Vader (tekst lied 369d)

Welkom en mededelingen

Collecten (digitaal) voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open Kring) en
Kinderen in de knel (project Kerk in Actie).

Openingslied Psalm 98: 1, 3
‘Zing een nieuw lied voor God de Here’

Slotlied 477: 4, 5 ‘O kind ons geboren’

Bemoediging en groet
Lied 491 (2x) ‘Kind ons geboren’
De grootse kaars
Gloria door Open Kring koor

Verkondiging
Lied 480: 1-3 Open Kring koor, 4 vz ‘Ik wandel in gedachten’

Zegen
TWEEDE KERSTDAG
Voorganger Rosanne Hofman, organist Bert Koerselman,
zangers Marijke Hessels, Arie Borst, lector Afke Jukema,
ambtsdrager Popke Alkema, koster Jan Leeuw.
Stilte
Lied 277 ‘Die ons voor het licht gemaakt hebt’

Lied 487: 1, 2 ‘Eer zij God in onze dagen’
Gebed

Stil gebed, openingstekst en groet
Lied 494 ‘Vanwaar zijt Gij gekomen’

Het plakboek van Lucas
Projectlied
1. Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.
2. Een boek met mooie woorden
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’

Gebed

Lezing Jesaja 9: 1-6
Lied 482: 1, 3 ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’

Slottekst en zegen

Lezing Mattheus 2: 1-15
Lied 925 ‘Wek mijn zachtheid weer’
Korte overweging
Muzikaal intermezzo
Lied 816 ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’
Gebeden, afgesloten met een gezongen Onze Vader lied 369d

Uitleidend orgelspel: Lofzang van Zacharias (158b)

BIJ DE BLOEMSCHIKKING
Stralend licht, licht in de duisternis.
De nieuwe dag begint
met sterren in de nacht.

De zon is helemaal opgekomen. De witte bloemen en sterren
versterken het stralende licht.

NIEUWS
Kerstwens
Toch weer kerst vieren in lockdown. Gevoelens van
moedeloosheid komen op. Vanuit moedeloosheid kan irritatie
groeien. Vanuit irritatie agressie. In onze tijd zijn we de betekenis
van Kerst dieper bewust. Gezellig met elkaar aan tafel blijkt niet
vanzelfsprekend.
Later zal Hij ons aan tafel uitnodigen: om te delen het brood van
de hemel en de wijn van het koninkrijk. God daalt af: Hij wordt
mens. Laten we in Zijn voetsporen hetzelfde doen: mens worden
en blijven in ons mens-zijn. Vrede, gerechtigheid, liefde. Dat zijn
de waarden die Hij in ons leven brengt. Wankelen deze waarden
in tijden van lockdown? Vanwege deze vraag bid ik met woorden
van Huub Oosterhuis uit NLB 925:
Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Gezegende Kerstdagen en een mild 2022.
Vanaf 19 december alleen digitale kerkdiensten
Het kabinet heeft besloten dat Nederland vanaf zondag 19
december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in
lockdown gaat. Wij gaan in de Open Kring daarom voorlopig weer
over naar (alleen) digitale diensten, zonder aanwezigheid van
kerkgangers. De kerkdiensten zullen in de komende periode,
zoals gebruikelijk, digitaal worden uitgezonden.
Het zijn Tijden voor Tips
Iedere ochtend een meditatie: download de EO App ‘Eerst dit’.
Iedere ochtend hoort u een meditatie over een Bijbeltekst.
Podcasts van ruim een uur: ‘de ongelofelijke podcast’ eveneens
van de EO. Journalist David Boogerd en de theoloog des
Vaderlands van 2019 Stefan Paas in gesprek met
spraakmakende gasten. Een aanrader! Te downloaden en te
beluisteren via de App van NPO radio1.
Cor Baljeu.
24 december, Kerstavonddienst in de middag om 15.30 uur
(vanuit Stinskerk)
De Stinskerk organiseert een kerstavonddienst. Ook hier geldt: er
waren mooie enthousiaste, muzikale en rituele plannen. Ook
deze kunnen niet doorgaan. Het voorbereidend comité heeft
besloten de dienst te verplaatsen naar vrijdag 24 december 15.30
uur. Aan het eind van de dienst nemen we dan toch iets mee van
de duisternis, zo eigen aan Kerstavond en zijn de zegenwoorden
toch voor de avondlockdown uitgesproken. Zangmedewerking
wordt verleend door het mannenensemble ‘Into my heart’. Henk
Kamphof bespeelt het orgel, voorganger is ds. Cor Baljeu. Thema
van de dienst: ‘doe als God, word mens’.
Deze dienst wordt uitgezonden via kerkdienstgemist, te vinden op
https://kerkdienstgemist.nl/stations/279/events, of via een link op
www.stinskerk.nl.

Kerstmusical online – vrijdagavond 24 december 19.00u
Een paar weken hebben de kinderen in de Open Kring
enthousiast voor de kerstmusical ‘Het plakboek van geluk’
geoefend. Vanwege de corona maatregelen kon een live
uitvoering dit jaar (opnieuw) niet door gaan en is het omgezet
naar een prachtige film.
De kerstmusical vertelt het verhaal van familie Geluk en hun
plakboek. Opa verzamelt ieder jaar geluksmomentjes in zijn
plakboek waar als traditie met kerst dan uit wordt voorgelezen.
Maar dit jaar loopt alles anders: opa is het plakboek kwijt! Op 24
december om 19.00 uur gaat de film in première. Benieuwd? U
kunt de film bekijken via de website van de Open Kring
www.openkring.nl, daar vind je de link naar de start van de film.
Top2000-kerkdienst 29 december om 15.00 uur
Woensdag 29 december 2021 om 15.00
uur ben je online 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.
Juist in deze tijd zijn we op zoek naar verbinding. Muziek kan
troosten, ontroeren, opvrolijken en ontspannen.
De band speelt een aantal nummers uit de Top2000.
31 december Oudejaarsavond, 19.30 uur (vanuit Stinskerk)
Ds. Gerlof van Rheenen gaat voor in de gezamenlijke
Oudejaarsdienst vanuit de Stinskerk. Deze dienst wordt
uitgezonden via kerkdienstgemist, te vinden op
https://kerkdienstgemist.nl/stations/279/events, of via een link op
www.stinskerk.nl
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
Koffie-inloop gaat niet door
Helaas kan de koffie-inloop, op de vrijdagochtenden in de Open
Kring, vanwege de huidige Coronamaatregelen, voorlopig niet
doorgaan. Hopelijk kunnen we vanaf de 21e januari de draad
weer oppakken. We zullen dit weer laten weten. We wensen u
Vrede en alle goeds.
Michaëlsvieringen Grote Kerk
Geen vieringen t/m 20 januari 2022.
Kerkelijk bureau gesloten op vrijdag
M.i.v. 1 januari 2022 is het kerkelijk bureau alleen nog van
maandag t/m donderdag open van 8.30u tot 12.00u.

LEVEN IS MEELEVEN
Bloemengroet
De bloemengroet is naar Menko Kraiema gegaan. Als
DANKJEWEL voor zijn jarenlange inzet als koster van de Open
Kring, er komt nu een tijd voor andere activiteiten.
Kaarten en meeleven: de kerstattenties zijn naar velen gebracht,
met een mooie kerstwens, de jarigen zijn gefeliciteerd, en naar
elkaar hebben we vele goede wensen verstuurd, zo zien we om
naar elkaar, en vieren we het feest van Hoop en Licht.

Dank
Nico en ik waren blij verrast toen Jan Brandsma deze week met
een kerstattentie van de kerk voor de deur stond. We hebben
gezellig koffiegedronken en bijgepraat. Wat doet het je goed, als
er zo aan je gedacht wordt. Zijn vader was de eerste die ons
bezocht toen we in 1974 in Westenholte kwamen wonen vanuit
Dokkum. Hartelijk bedankt.
Nico en Atty Kraeima

COLLECTEREN IN CORONATIJD
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D)
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)
3de collecte: 25 dec: Kinderen in de knel + 26 dec PGZ (= 3)
25 dec: Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het
leven zonder bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet
zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals
voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten
nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. Kerk in Actie
stimuleert ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk.

Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?
Zie voor meer informatie: www.kerkinactie.nl.
U kunt ook zelf een bedrag overmaken naar Kerk in Actie op
bankrekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457, onder
vermelding van ‘Project Kinderen in de knel’.
26 dec: De Oudejaarscollecte is een oude traditie in Zwolle.
Gemeenteleden krijgen aan het eind van het jaar gelegenheid
een extra financiële bijdrage te leveren aan het kerkelijk leven in
hun stad. De opbrengst is bedoeld om de winst- en

verliesrekening van de Protestantse Gemeente Zwolle in
evenwicht te houden. In januari komt daarvoor weer de Actie
Kerkbalans op gang, maar een extra gift is altijd welkom
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 – alle diensten zijn online!
Vr 24 dec 15.30u: Kerst’avond’dienst in de Stinskerk
Vr 24 dec 19.00u: Kinderkerstmusical online première
Za 25 dec 9.30u: Eerste Kerstdag dienst
Zo 26 dec 9.30u: Tweede Kerstdag dienst

Wo 29 dec 15.00u: Top2000 dienst
Vr 31 dec 19.30u: Oudejaarsavond dienst Stinskerk
Zo 2 jan zal Geke Cleveringa 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

ACTIE KERKBALANS
Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze Open Kring een
(digitale) brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële
bijdrage.
We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!
Voor de kerk van morgen
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na
ons van grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd
willen we als kerk nu weer vooruit.
Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die
verdieping en ontmoeting zoeken. Zorgdragen om uitnodigend te
zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.
Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen
mogelijk.
Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan
In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit
jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

