
                              

HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST  
Voorganger: ds. Cor Baljeu 
Ambtsdragers: Mirjam Visser en Co Verduijn 
Lector: Thea van Dijken 
Organist: Johan Hardeman 
Koster: Jan Leeuw 

Kinderkring o.l.v. Gerlinde 
Jongerenkring in de keuken van de kerk. 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een 
kopje koffie, thee of beker limonade te drinken. 

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – adres digitale dienst: https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen 
Pinksterzondag, Loes Bouw en Jaimy Hulshof zullen de heilige 
doop ontvangen. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Openingslied 218: 1, 3, 4, 5  
 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ (staand) 
 
Groet (staand) 
V. De Heer zij met u 
A. Ook met u zij de Heer 
Bemoediging 
V.  Wij vinden hulp en steun bij God, de Eeuwige, die hemel en 

aarde gemaakt heeft, 
A.  Die de hemel als een tent boven ons uitspreidt, die zich 

beweegt op de vleugels van de wind. Die ons de aarde 
geeft om op te leven 

V.  Die ons adem geeft en de Geest, die ons in vuur en vlam zet 
voor het werk van zijn handen. Die trouw is tot in eeuwigheid. 

A.  Het is feest! Voor de Heer wil ik zingen, een lied voor de 
Heer, zolang ik besta 

V.  Vrede en alle goeds wordt ons geschonken van God onze 
ouder en van Jezus die sprekend God is door de heilige 
Geest. 

A.  Amen 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
Lied 301k ‘Kyrie-e-leison’ 
 
Lied 672: 1, 3 ‘Komt laat ons deze dag’ 
 
Lied 701: 1, 2 ‘Zij zit als een vogel, broedend op het water’ 
Gebed om Geestkracht 
Lied 701: 3, 4 ‘Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga’ 
 
Lied ‘Kom in het licht’ (tekst&muziek Jacques Roeleveld) 

 
Pinksteren uitgelegd met Lego 
 
2. Kom in beweging, in de Open Kring. 
 Ga met ons mee de weg, van verwondering. 
 Geef mij je hand, je blijdschap en je pijn. 
 Kom in het licht: Ik zal er zijn. 
 

Lezing: Joel 3: 1-5 
 
Psalm 87: 1, 4 ‘Op Sions berg sticht God zijn heilige stede’ 
 
Lezing: Handelingen 2: 1-11 
Een gedicht ‘Het was als droomden wij’ 
 
Lezing: Johannes 20: 19-22 
 
Lied 339a ‘U komt de lof toe, U het gezang’ 
 
Verkondiging 
 
Lied 675 ‘Geest van hierboven’ 
 
Geloofsbelijdenis 
Allen: 
Ik geloof in God, die liefde is, begin en einde van al wat is, die 
niemand laat vallen. 
Ik geloof in Jezus, kind van mensen, Zoon van God, een en al 
liefde tot het uiterste toe. 
Hij wijst mij de weg trekt met mij mee. 
Ik geloof in de Geest die zoekt naar mensen die vertrouwen op 
God, die mensen verwarmt en inspireert, en aanzet tot liefde 
groter dan hun hart. 
Ik geloof in mensen die in Zijn Naam openlijk of in stilte doen wat 
gedaan moet worden, die samen kerk willen zijn in de geest van 
het evangelie. 
Ik geloof in het leven dat achter onze grenzen vrede en rust vindt 
bij God, die het draagt en zal voltooien. Want Gods liefde, Gods 
barmhartigheid en trouw zijn eindeloos groot. 
Amen. 
 
Voor de bediening van doop en zegen 
 
Geroepen om te zingen 79: 1, 2 ‘Verbonden met vader en 

moeder’ 
1. 
Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die 
twee, maar ook met de andere mensen vier jij hier dit feest met 
ons mee 
Refrein: 
Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest, want 
jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. 
2. 
Je bent al een tijdje bij mensen, je naam is bij ons al vertrouwd 
en dus is het tijd om te vieren, dat God die je kent van je houdt. 
Refrein 
 
Na de bediening van doop en zegen 
 

Geroepen om te zingen 79: 3, 4 ‘Je bent een begrip aan het 
worden’ 
3. 
Je bent een begrip aan het worden; steeds meer mensen 
noemen je naam; ook God begint jouw naam te roepen en dus 
zijn wij hier nu tezaam. 
Refrein 

 
 

Zondagsbrief 
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Pinksteren 
 
 
 



 
 
4. 
Nu mag je gaan leven met mensen, verbonden in liefde en trouw, 
omdat zij vandaag bij dit dopen Gods Naam leggen naast die van 
jou. 
Refrein 
 
Verwelkoming 
Gemeente gaat staan 
Gemeente draag Loes en Jaimy, die gedoopt zijn, in uw gebeden. 
Ga met hen de weg van het Koninkrijk. 
En wees hen op die weg waar nodig tot steun en toeverlaat. 
Welkom kinderen van God, 
welkom in de kerk van Christus, 
wereldwijd en in ons midden. 
Vredegroet 
V:  De vrede van de Heer zij altijd met u 

G:  En met uw geest 
V:  wens elkaar de vrede van Christus 
 
Lied 891: 1, 2 ‘Heer, ik kom bij U’ 
 
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d) 
 
Collecten (digitaal+contant) voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open 
Kring) en Zending. 
Mensen in de kerk kunnen na afloop van de dienst hun gaven in 
de daarvoor bestemde mandjes in de hal leggen.  
 
Slotlied 687: 1, 2 ‘Wij leven van de wind’ (staand) 
 
Zending en zegen (staand) 
Lied 431c ‘Amen, amen, amen’ (staand) 

LEVEN IS MEELEVEN 
Bloemengroet 
De bloemen zijn gebracht naar mevr. Wiersma-Boxman. Met een 
hartelijke groet vanuit de Open Kring gemeente, en als steun in 
de rug. In het Liedboek zag ik lied 785: Steun in de rug, vers 1 en 
refrein: 
Dat heb je soms, je weet je geen raad, je weet niet hoe of wat, 
hoe het nu met je gaat, je hebt het helemaal gehad. En juist dan 
onverwacht, wat je niet had gedacht, vind je je weg terug, Zijn 
hand is een steun in de rug!  
En kaarten versturen kan ook met deze woorden een steun zijn, 
voor mensen om ons heen (zie ook vers 2 en 3 van lied 785). 
 
Meeleven: Baukje Noordhof is weer thuis vanuit de revalidatie 
afd. van IJsselheem, we wensen haar een voorspoedig verder 
herstel toe. 
Dhr. Jo van Zwet is opgenomen in het Anna Heerkens huis, 
Hertenstraat 8, 8011 GT, Zwolle, afd Peperbus, kamer 5.6. Voor 
zijn vrouw Anneke en hem een moeilijke verandering, we wensen 
hen sterkte en vertrouwen, om te wennen aan deze situatie 
 
Grote zorgen 
In februari dit jaar werd Nico Kraeima begraven. Op 
indrukwekkende en waardige wijze nam hij afscheid van zijn 
vrouw Atty, zijn kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen. Bij 

een afdaling in Luxemburg vloog twee weken geleden zijn zoon 
Johan over het stuur van zijn fiets als gevolg van een lichte 
aanraking met degene die voor hem fietste. Hij kwam op zijn 
hoofd terecht, een ernstige hersenbeschadiging tot gevolg. Hij ligt 
in de stad Luxemburg in het ziekenhuis waar hij kunstmatig in 
slaap wordt gehouden. De onzekerheid en zorgen zijn groot. Wij 
vragen u zijn naam op te nemen in uw gebeden. 
 
Bedankt 
Hartelijk dank voor de bloemen die ik zondag kreeg. 
Iet Wiersma 
 
Lieve mensen. 
De afgelopen tijd heeft mijn plotseling opvlammende auto-
immuun ziekte en daarnaast ook nog een beroerte, mijn leven 
wel even op de kop gezet. Gelukkig heeft de medische 
behandeling het tij weten te keren en ben ik nu aan de beterende 
hand. Wat is het dan fijn om in zo’n spannende tijd zoveel 
medeleven te ervaren in de vorm van kaarten, bloemen, 
telefoontjes en een bezoek. Ik wil dan ook graag iedereen 
hiervoor hartelijk bedanken.  
Met vriendelijke groet, 
Tjipke Sijtsma 

NIEUWS 

Opening 
Fluister het in mij, heilige Geest 
Spoor me aan, heilige Geest 
Verlok me, heilige Geest 
Geef me kracht, heilige Geest 
Bescherm me, heilige Geest 
Tijdens de Pinksterviering worden deze woorden aangevuld 
 
Felicitatie? 
Mocht u zondag niet aanwezig zijn, maar de doopouders wel 
willen feliciteren met bijvoorbeeld een kaartje? De 
contactgegevens kunt u ontvangen via scriba@openkring.nl.  
 
Koffie-inloopochtenden Open Kring 
Elke vrijdagmorgen, van 10-12 uur is de Open Kring open! Voor 
ontmoetingen, afleiding, een praatje. Ook voor nieuw ingekomen 
een mooie ongedwongen kennismaking met het gebouw, even 
zien, waar kom ik terecht. Een groep vrijwilligers staat voor u 
klaar om u te ontvangen. Het is gratis toegankelijk, en bedoeld 
voor jong en oud, mannen en vrouwen. Kerkelijk betrokken of 
niet. Iedereen is welkom! 
Wat in 2019 begon als een zoeken, hoe gaan we dit doen, zijn er 
vrijwilligers, wat kan/mag er allemaal, heeft nu een vast moment 
opgeleverd waarin de Open Kring open is. Voor sommigen een 
baken, als enige uitje van de week, voor anderen ook een 
mogelijkheid om even wat activiteiten in de kerk te doen. Of stil in 
de kerk te zijn…. even niets… Ook voor de komende 
zomerperiode, kan het heel stil worden voor sommigen. Fijn dat 
je dan op die vrijdagmorgen ergens welkom bent. 
Uiteraard zouden we nog graag enkele vrijwilligers willen 
ontmoeten die hierin een rol willen spelen. Je bent 2-4 keer per 3 
maanden aan de beurt (afhankelijk van aantal vrijwilligers). Je 

stapt niet zomaar in het diepe, je kunt ook eerst enkele keren 
samen doen en “proeven” of het iets voor jou is. Laat het mij 
maar weten. 
We hebben afgesproken dat we nu in de hal van de kerk blijven 
voor de ontmoeting en niet meer in de keuken. Dat maakt de 
toegankelijkheid voor rollators en scootmobielen helemaal goed. 
Heeft u tips, een reactie met uw ervaring, wilt u meewerken, laat 
het ons weten. Contactpersoon Hans van Eerbeek, via 
scriba@openkring.nl. 
 
Oproep: vrijwilligers voor vieringen in Isala 
Met de oecumenische vieringen op zondag dragen wij in Isala bij 
aan het gehele welzijn van patiënten en hun naasten. 
Om dit mogelijk te maken, zoekt de vakgroep geestelijke 
verzorging vrijwilligers. 
- voor het uitnodigen van patiënten: 
Eens per maand op vrijdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur 
- voor het halen en brengen van patiënten en het coördineren 

van taken op zondag: 
Eens per twee maanden van 9:15 – 11:30 uur 
- voor Isala Cantat, het koor dat 2 wekelijks de vieringen 

ondersteunt, zoeken wij zangers. 
Met name op vrijdagmiddag zouden we blij zijn met versterking. 
Op die middag nodig je met twee anderen persoonlijk patiënten 
uit voor de vieringen. Best een sportieve klus, want samen loop je 
door het hele ziekenhuis. Maar het geeft zeker ook voldoening. 
Vaak horen we van mensen: ‘Het is fijn dat je ook in het 
ziekenhuis een kerkdienst kan meemaken’.  
  



 
 
Ben je nieuwsgierig en denk je dat één van de taken misschien 
bij je zou kunnen passen? Dan vertellen we je in een 
kennismakingsgesprek graag meer. Contact opnemen kan via 
Henriëtte Groen: 
he.groen@isala.nl / tel. 088 - 624 4335 
 
Michaelsvieringen Grote Kerk Zwolle, aanvang 19.00 uur 
5 juni vg. ds. Margo Jonker. Eerste Pinksterdag. Cantateviering 
J.S. Bach: Brich dem Hungrigen dein Brot, BWV 39 
12 juni vg. ds. Harm Bousema en Harry Steenbergen 
Zie www.michaelsvieringen.nl 
 

 

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal  
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D) 
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)  
3de collecte: Zending 
Pinksterfeest is het feest van het doorgeven van het Woord. De 
boodschap van bevrijding en heil wordt niet beperkt tot Jeruzalem 
en Israël. Het is voor alle volken, kortom voor iedereen. Samen 
zijn we de kerk in actie en zetten we ons in voor Gods wereld. We 
mogen met elkaar de Bijbel delen en leren wat er in andere 
kerken gebeurt. Zowel in Nederland als wereldwijd. 
Namens de kerken wordt het uitgevoerd door Kerk in Actie. 
Uw gift aan de (digitale) oranje Kerk-in-Actie bus is in de 
maanden mei en juni bestemd voor de Diaconale Stichting 
Gevangenenzorg (DSG) te Zwolle   (= KiA). 
 
Digitaal collecteren via app Appostel  
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 op 
3 manieren, maar doe het vooral via een 
betaaltegoed. Betaling via iDeal kost namelijk  
€ 0,36 per transactie!  
 
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  
Via de website van SKG kunt u ook meedoen met een tegoed. 
Om een tegoed aan te maken, moet u zich aanmelden en een 
account aanmaken. Via iDeal kunt u het tegoed ‘vullen’. Elke keer 
als u daarna iets geeft aan een collecte, kunt u uit dat tegoed 
putten. Als het op is, vult u het makkelijk weer aan. Het grote 
voordeel van een tegoed is dat er niet per gift (transactie) 35 cent 
aan kosten van af gaat, wat wel gebeurt als u via iDeal betaalt! 
 
Niet-digitale mogelijkheden om uw gift te geven! 
U kunt uw gift ook op een volgende manier aan de collecte 
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-do 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, o.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 

Di 7 juni 20.00-22.00: Moderamen 
Wo 8 juni 19.30-21.00: Open Kring Koor 
Do 9 juni 19.30-22.00: Gemeenteavond 

Vr 10 juni 10.00-12.00: Koffie-inloop 
Zo 12 juni zal ds. Cor Baljeu om 9.30u voorgaan.



 
 


