
                              

NIEUWS 
Opening 
Zondag 16 januari, de derde zondag van het nieuwe jaar, ook de 
derde in de Epifanie, een bijzondere zondag. We horen over een 
overvloedige hoeveelheid wijn te Kana, de eerste vier letters van 
het beloofde land Kanaän. We zijn op weg. 
Het is ook de eerste zondag van de week voor het gebed om 
eenheid, gebed voor vrede en verbinding. Ook vragen wij u 
vandaag te geven voor de kerk van morgen, Kerkbalans. 
 
Uitstel doop 
Vorige week stond in de zondagsbrief dat Lotta Sellis vandaag 
gedoopt zou worden. Een met haar ouders Jos en Willemijn 
gemaakte afspraak voordat we volledig online gingen. Kunnen de 
grootouders en ooms en tantes er dan niet bij zijn? Dat kan toch 
niet! Daarom hebben wij besloten de doopbediening aan Lotta uit 
te stellen tot zondag 6 maart. Uiteraard D.V.  
 
Vacatures kerkenraad 
Eind januari loopt van een aantal ambtsdragers de ambtstermijn 
af. Jan Vastenavond en Sytske Nijmeijer hebben aangegeven dat 
ze hun taak als diaken nog een ambtstermijn willen voortzetten, 
ook Fred Ridderbos zet zijn taak als ouderling-kerkrentmeester 
voort. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Wim Vliek, diaken, en 
Lucinda Blauw, ouderling-kerkrentmeester (met een bijzondere 
opdracht), hebben aangegeven dat zij binnenkort zullen stoppen. 
We zijn blij dat we met Marrianne van Norel een nieuwe 
ambtsdrager mogen verwelkomen. Zij zal de diaconie komen 
versterken. Op zondag 13 februari wordt zij bevestigd als diaken.   
Maar er zijn nog vacatures in de kerkenraad en we willen u 
vragen om mee te denken. Weet u iemand die u geschikt vindt 
voor een taak in de kerkenraad als ouderling-kerkrentmeester of 
diaken? Laat het ons dan weten via een mail naar 
scriba@openkring.nl. Als u meer wilt weten, stel dan gerust uw 
vragen aan de scriba of aan één van de kerkenraadsleden. 
 
Uitbreken ... 
Al heel lang in een onwezenlijke wereld. Zo leven wij. Wat 
gewoon-menselijk was, is fors doorgekrast. Met Muren, waarvan 
we nooit een vermoeden hadden. En zo dus nog meer privé-
samenleving? In een wereld die misschien nog nooit zo om 
verbinding schreeuwde ... 
Zullen we dan maar weer vol houden: met uit die muren vandaan 
breken? In stug doorgaan met contact zoeken/ vragen stellen aan 
machthebbers, voor hen die tussen muren zitten? 
Via www.amnesty.nl  
Marijke Deinema/Joke van der Zee 
Over de maandelijkse Amnesty-brieven 
Mocht u het een (heel) goede zaak vinden, om maandelijks de 
brieven van Amnesty-Zwolle online te ontvangen (daarin wijst de 
weg zich vanzelf) dan is het aanmeld- emailadres: 
schrijfgroep.amnestyzwolle@gmail.com.  
En alvast dank, namens al die anderen ..., Marijke/Joke 

 

Omdat het met elkaar kerk zijn van blijvende waarde is 
Aanstaande zondag 16 januari 2022 gaat de Actie Kerkbalans 
van start: dé actie waarbij kerken in het hele land hun leden 
vragen om een bijdrage te doen. Deze steun is broodnodig, een 
kerk krijgt immers geen subsidie. Ook in Zwolle doen wij als 
Protestantse Gemeente een beroep op u.  
Omzien naar elkaar, samen het geloof beleven, het waardevolle 
bezoekje van de predikant, aandacht voor mensen die eenzaam 
zijn of ziek: kerk zijn we met elkaar. Dit betekent ook dat we 
samen verantwoordelijk zijn voor de kosten van de kerk. 
Afgelopen jaar konden we in Zwolle, dankzij uw bijdrage, zorgen 
dat iedereen de kerkdienst thuis kon volgen. En dat ondanks de 
beperkingen het belangrijke pastoraat ‘gewoon’ door kon gaan. 
Wilt u ook financieel bijdragen aan het kerk zijn in uw eigen 
wijkgemeente? In de week van 16 januari 2022 – per e-mail al 
eerder – ontvangt u via een vrijwilliger aan de deur het 
toezeggingsformulier Actie Kerkbalans en kunt u geven met uw 
hart. 
Meer geven, zonder dat het u iets kost? 
Maak dan van uw bijdrage aan Actie Kerkbalans een periodieke 
gift. Dit is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks 
eenzelfde bedrag schenkt. U mag dit bedrag volledig aftrekken bij 
uw belastingaangifte omdat de drempel vervalt. Met dit voordeel 
kunt u uw bijdrage aan de kerk verhogen, zonder dat het extra 
geld kost. Hoe u de periodieke schenking regelt, leest u op 
www.pknzwolle.nl/bijdragen/mogelijkheden of bel het Kerkelijk 
Bureau via 038-4217596. 
Tot slot: wilt u waar mogelijk uw bijdrage overmaken via een 
automatische incasso? Dit brengt minder kosten met zich mee 
dan overmaken. En dit betekent meer gelden voor onze kerken! 
Ontzettend bedankt voor uw steun aan de kerk. Dankzij uw 
bijdrage blijft uw kerk een plek van ontmoeting en inspiratie in de 
wijk en kan het pastoraat in uw buurt doorgaan. 

LEVEN IS MEELEVEN 
Bloemengroet 
De bloemengroet van afgelopen week is naar Mirjam Bos 
gebracht. Met een heel hartelijke groet vanuit de Open Kring, en 
alle goeds voor het komende jaar. 
 
Kaarten en meeleven: na de december maand en de 
jaarwisseling, nu de rustige januari maand, altijd weer even 
schakelen voor velen.  Daarom blijft aandacht voor elkaar op de 
manieren die wel kunnen, van belang. En wat hopen we dat er 
licht en ruimte komt, om elkaar te ontmoeten, we geven de moed 
niet op! 

Bedankt 
Vanochtend werd ik blij verrast met een mooie bos bloemen en 
een groet vanuit de Open Kring. 
Ik ben daar blij mee en dankbaar voor. 
Groeten, Mirjam Bos 
 
Bedankt Open Kring! 
Kerst- en Nieuwjaarsgroeten en kerstpakketten werden in de 
week voor Kerst gebracht naar verpleeghuis Het Zonnehuis. Ook 
gingen er pakketten naar Dimence, locatie Eerdelaan. De 
pakketten werden met dank in ontvangst genomen door 
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Geestelijk verzorgers Gertine Prins (Zonnehuis) en Berthilde van 
de Loosdrecht (Dimence). 
Gertine Prins gaf nadien in een e-mailbericht nog enkele reacties 
door op de kerstattenties die de Open Kring uitdeelde aan de 
bewoners: 
Samen met enkele bewoners de doos uitgepakt en al iets van 
genuttigd. De bewoners zeiden: wat ontzettend lief dat jullie dat 
voor ons overhebben.  
Lieve groet van alle bewoners van afdeling Soest. 
***** 
Wil jij de mensen van de Open Kring bedanken voor het 
kerstpakket.  Samen met enkel nieuwsgierige bewoners de 
inhoud bekeken. O dit is wel lekker en dat is lekker. Die chips ken 
ik niet aldus 1 bewoner. Zij zullen er zeker van smullen, bedankt. 
Bewoners Schipperstraat 
***** 

Vanmorgen een kerstpakket ontvangen, hartelijk dank hiervoor, ik 
heb hem onder de kerstboom gezet zodat collega’s hem nog 
kunnen bewonderen! 
De slinger uit de doos hangt voor het raam (vilt) 
Samen met de bewoners het pakket open gemaakt. 
Namens de bewoners: hun woorden: 
Geachte dominee (en kerkenraad), Hartelijk dank voor het 
pakket. We gaan ervan genieten en zullen er zeker van smullen 
Goede feestdagen toegewenst 
Hartelijke groeten van de bewoners van de Dokstraat. 
En natuurlijk ook van de collega’s van de Dokstraat 
***** 
De bewoners van de Visserstraat willen de Open Kring graag 
bedanken voor het mooie kerstpakket vol lekkere dingen. 
***** 
Herman en Jeannette Nierse 

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

Voorganger ds. Cor Baljeu, organist Jeroen van der Scheer, 
zangers Pieta van Twist, Jan Vastenavond en Geertje Wijnja, 
lector Herman Nierse, ambtsdrager Anneke Lei, koster Jan van 
Soest. 
 
Derde zondag in de Epifanie, tevens zondag van de Kerkbalans 
en de eerste zondag van de week van gebed om de eenheid 
onder christenen.  
 
Welkom en mededelingen  
 
Openingslied Psalm 66: 1, 6 ‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’ 
 
Woorden van bemoediging 
 
Psalm 66: 7 ‘De naam des Heren zij geprezen’ 
 
Gebed  
 
Lied 526: 3, 4 ‘In Kana was de gloed geweken’ 
 
Lezing: Johannes 2: 1-11 
 
Lied 791: 1, 4, 5 ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ 
 
Overdenking 
 
Tussentijds lied 201 (melodie lied 686) 
1 God die ons aan elkaar 
 als wijn te drinken geeft, - 
 zend op het feest die daar 
 het zoet geheim van heeft: 

 Hem, die geheel ons zijn 
 herschept, en zie 't is goed, 
 die water maakt tot wijn, 
 vreugde in overvloed. 

2 O Gast, Gij Zoon van God, 
 o wijnstok sterk en fris, 
 waaraan wij rijpen tot 
 elkanders lafenis,- 
 Gij maakt ons bloed tot wijn, 
 wijn tot ons hartebloed, 
 wij moeten dronken zijn 
 van elkaars overvloed. 

3 O Geest van God, bewaar 
 ons altijd bij de Heer, 
 bewaar ons bij elkaar, 
 verbind ons meer en meer, 
 opdat wij vrolijk zijn, 
 gezond van ziel en bloed, 
 en bij uw bruiloftswijn 
 leven in overvloed. 
 
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d) 
 
Collecten (digitaal) voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open Kring) en 
Pastoraat en Catechese. 
 
Slotlied 793 ‘Bron van liefde, licht en leven’ 
 
Zegen 

 

COLLECTEREN IN CORONATIJD digitaal en niet-digitaal  
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D) 
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)  
3de collecte: Pastoraat en Catechese (= 3) 
Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in Jezus’ 
naam is sprake van pastoraat. Bij het licht van het evangelie 
zoeken zij samen een weg in geloofs- en levensvragen. Dat 
gebeurt ook in de catechese: vorming van kinderen en jongeren 
tot zelfstandig denkende en gelovende mensen én toerusting van 
volwassenen die willen blijven leren en lezen om zelf heel bewust 
in kerk en samenleving te staan en bovendien onze kinderen en 
jongeren willen begeleiden op hun weg. Helpt u mee dit 
‘grondwerk’ van de kerk te ondersteunen?  
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 21 jan 9.30u: Werkgroep Groene Kerk Zo 23 jan zal ds. Marjanne Dijk 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   

 
 


