
                              

NIEUWS 
Nieuwjaarswens 
De tekst op de kerstwens 2021 vanuit de diaconie bestond uit 
Huub Oosterhuis’ woorden van NLB 925. De laatste 
kerkenraadsvergadering van 2021 werd geopend met dit lied. 
Tijdens de laatste kerkdienst van 2021, zondag 26 december, 
werd de evangelielezing zingend beantwoord met deze zinnen… 

Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug de ogen van een kind. 

Dat ik zie wat is. 
En mij toevertrouw. 

En het licht niet haat. 
In een tijd vol spanningen wens ik u een mild 2022. 
Cor Baljeu 
 
Quote 
‘De regering wordt verweten achter de feiten aan te lopen, maar 
je kunt beter achter de feiten aanlopen dan achter leugens.’ 
Rikkert Zuiderveld in ‘de Verwondering’, zondag 26 december. 
 
Oudejaarsavond, dienst om 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   
 
Succesvolle Amnesty Write for Rights actie in Stadshagen 
Voor het tweede jaar is de Write for Rights schrijfactie (rond 10 
december, Internationale Dag van de Mensenrechten) in Zwolle 
zeer succesvol geweest. 
Vanuit de Open Kring kwamen 21 brieven binnen (en 2 lijsten met 
in totaal 20 handtekeningen voor de 16-jarige, onschuldige 
omstander Mikita in Belarus). In het Cultuurhuis Stadshagen werd 
een totaal aantal brieven en kaarten van 191 (vorig jaar 168), én 
nog 57 nagebrachte brieven en kaarten, geschreven en 
getekend. Ook werden 40 handtekeningen gezet voor Mikita in 
Belarus. Wie weet, komen er in 2022 door deze wereldwijde 
schrijfactie weer 5 of 6 gevangenen van de 10 cases vrij, zoals na 
de schrijfacties in voorgaande jaren gebeurde! 
Iedereen hartelijk dank voor de inzet! 
 
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 en kaarten 
Een heel jaar lang hebben we veel gemeenteleden door middel 
van kaarten, bloemen en andere vormen van meeleven, in 
verschillende situaties, kunnen ondersteunen. En onderling is er 
veel gedeeld, het is zo fijn dat we elkaar hebben gezien en 
gehoord, en samen gemeente konden zijn. Zeker, er was afstand 
terwijl nabijheid zo belangrijk en troostend kan zijn, en vreugde 
en verdriet delen willen we, maar het moest met beperkingen. 
Laten we hopen dat we in 2022 elkaar weer ontmoeten zoals we 
graag willen! 
Aandacht voor elkaar, omzien naar elkaar, houd moed, heb lief, 
zo gaan we verder, mensen in de Open Kring en daarbuiten. 
Een hartelijke groet voor allen, Geertje Wijnja, ouderling 
pastoraat. 
Samen met Sytske Nijmeijer, vanuit de diaconie, zij verzorgde 
mede de (verjaardags)kaarten, en we deelden informatie, we 
hebben prettig samengewerkt het afgelopen jaar, waarvoor dank! 

Bedankt 
Omdat we in een bubbel van 
verdriet en zorg zaten ontvingen we 
op 23 november amaryllisbollen in 
een glazen vaas, uit handen van 
Geke, met een bemoedigingsgroet 
uit de Open Kring.  
Nu ruim een maand later is het 
wonder geschied; kijk maar naar 
deze foto. Tijdens de kerstdagen, 
het feest van verbinding en hoop, 
konden we volop genieten van wat 
de natuur ons te bieden heeft. 
Bedankt hiervoor. Meeleven voelt 
als een warme deken.  
Annemarie en Jan Noorlag 
 

LITURGIE VOOR DE KERKDIENST – adres digitale dienst: https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen 

Voorganger Geke Cleveringa (lid Open Kring), organist Bert 
Koerselman, zangers Arie Borst, Pieta van Twist en Marion 
Bloemendaal, lector Trijnie van de Put, ambtsdragers Co Verduijn 
en Sytske Nijmeijer, koster Jan Leeuw. 
 
Welkom en mededelingen  
 
Openingslied 281 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ 
 
Openingswoorden 
 
Stil moment, welkom en groet 
 
Lied 1005 als gebed ‘Zoekend naar licht, hier in het duistert’ 
 
Gebed bij het openen van de Bijbel 

Lezing: Jesaja 60: 1-6 
 
Korte overdenking 
 
Lied ‘Better days are coming’ van Dermot Kennedy  
 
Gebeden, afgesloten met lied 1006 ‘Onze Vader in de hemel’ 
 
Collecten (digitaal) voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open Kring) en 
Wijkkas Open Kring. 
 
Slotlied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ 
 
Zegen – lied 426 ‘God zal je behoeden’ 
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COLLECTEREN IN CORONATIJD digitaal en niet-digitaal  
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D) 
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)  
3de collecte: Wijkkas (= 3) 
In alle wijkgemeenten wordt er van alles ondernomen om het 
gemeenteleven te laten groeien en bloeien en als kerk midden in 
de samenleving te staan. Dankzij de wijkkas zijn de activiteiten 
mogelijk. Uw bijdrage hieraan is heel 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 

Vr 31 dec 19.30u: Oudejaarsavond dienst Stinskerk  Zo 9 jan zal ds. Elly Urban 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 

 
 
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’.  
 
 

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


