
                              

NIEUWS 
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 mail naar 
kosters@openkring.nl   

LEVEN IS MEELEVEN 
Bloemengroet 
De bloemen zijn afgelopen week met een groet vanuit de Open 
Kring naar Josien Koch gebracht. Als steun in de rug na een 
operatie, en verdere behandeling die volgt. Veel sterkte gewenst. 

Kaarten en meeleven: in het nieuwe jaar zullen we weer 
meeleven met elkaar, bij vreugde en verdriet, met verjaardagen 
of elkaar bedanken, zo blijven we aan elkaar denken! 

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

Voorganger ds. Elly Urban (Oosterkerk), organist Martin van 
Heerde, zangers Geertje Wijnja, Wim Vliek en Marian van den 
Hoogen, lector Joke Leeuw-Kralt, ambtsdragers Mirjam Visser en 
Bert Koerselman, koster Jan Oosting. 
 
Welkom en mededelingen  
 
Openingslied 212: 1 ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’ 
 
Bemoediging en groet 
 
Lied 212: 3, 4 ‘Het is zijn zegen, dat wij ons bewegen’ 
 
Gebed  
 
Lezing: Mattheüs 1: 18-25 
 

Lied 534: 1, 2, 4 ‘Hij die de blinden weer liet zien’ 
 
Lezing: Efeziërs 3: 14-21 
 
Overdenking 
 
Meditatieve muziek: lied 840 
 
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d) 
 
Collecten (digitaal) voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open Kring) en 
Stedelijk diaconaat. 
 
Slotlied 695 ‘Heer raak mij aan met uw adem’ 
 
Zegen 

 

COLLECTEREN IN CORONATIJD digitaal en niet-digitaal  
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D) 
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)  
3de collecte: Stedelijk diaconaat (= 3) 
Naast wereldwijde projecten wil de Diaconie ook graag present 
zijn in de stad. Nu is Zwolle een welvarende en economisch 
sterke stad, maar ook zijn er velen voor wie het leven niet altijd 
even gladjes verloopt. Vaak is het buiten hun schuld en valt het 
kwartje net de andere kant op. Pech die iedereen kan 
overkomen. Er zijn mensen die de zondagmiddag als vervelend 
ervaren. Die lange zondagmiddag waar geen eind aan lijkt te 
komen, is een bezoeking. In andere gevallen moet men die dag 
op straat doorbrengen, omdat huisvesting ontbreekt. Zo slenteren 
ze door de stad of zitten verveeld in het park. De Diaconie van de 
Protestantse Gemeente wil i.s.m. andere Zwolse kerken een 
alternatief bieden. In het inloophuis de Bres creëren vrijwilligers 
een huiselijke sfeer om deze mensen te ontvangen met een kopje 
koffie, een luisterend oor, gezelligheid, warmte (letterlijk en 
figuurlijk) en medemenselijkheid, iets waar ieder mens op 
zondagmiddag behoefte aan heeft. Helpt u het mede mogelijk te 
maken? 
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! 
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AGENDA + VOLGENDE WEEK ZONDAG 

Zo 16 jan zal ds. Cor Baljeu om 9.30u voorgaan. In deze dienst 
zal Lotte Sellis, geboren 26 oktober 2021, gedoopt worden.  

Ook is het de startzondag van Actie Kerkbalans.
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


