
                              

HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST  
Voorganger: ds. Cor Baljeu 
Ambtsdragers: Marrianne van Norel en Sytske Nijmeijer 
Lector: Co Verduijn 
Organist: Jeroen van der Scheer 

Koster: Jan Oosting 
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 
Zondag Trinitatis, Drie-eenheid 
 
Welkom en mededelingen 
 
Openingslied Psalm 8: 1, 3  
 ‘Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven’ (staand) 
 
Wat wij geloven (staand) 
 
Groet (staand) 
V. Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van onze Heer 
Jezus Christus, verbonden door de Heilige Geest, 
A. Gods onvoorwaardelijke liefde zij ook met u. 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
Lied 301k ‘Kyrie-e-leison’ 
Glorialied 705: 1, 4 ‘Ere zij aan God, de Vader’ 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Kinderlied ‘Kom in het licht’ (tekst&muziek Jacques Roeleveld) 
1. Kom van je plek af, kom maar in het licht. 
 Ga met ons mee op weg, vrede komt in zich 
 Geef mij je hand en dromen worden waar. 
 Geef dan het licht door aan elkaar. 
 

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: Spreuken 8: 22-36 
 
Lied 849: 1, 3 ‘Zoek de wegen van de wijsheid’ 
 
Lezing: Johannes 2: 23 – 3: 16 
 
‘Voila’ (zie mij) – Barbara Pravi 
Vertaling: 
Luister naar mij, ik de amateurzanger 
Praat over mij met je geliefden, met je vrienden 
Vertel ze over dat meisje met zwarte ogen en haar gekke droom 

Wat ik wil is verhalen schrijven die jou bereiken 
Dat is alles, dat is wie ik ben 
Hier ben ik, ook naakt ben ik bang, 
Hier ben ik in het lawaai en in de stilte 
Kijk naar mij, of in ieder geval wat ervan over is 
Kijk naar mij, voordat ik mezelf haat 
Wat moet ik je vertellen dat een ander jou niet vertelt? 
Ik ben maar klein 
Hier ben ik, zodra het is blootgesteld, is het voorbij 
Het is mijn mond, het is mijn schreeuw, hier ben ik te slecht 
Mijn droom, mijn verlangen, hoe ik eraan sterf, hoe ik erom lach 
Hier ben ik in het lawaai en in de stilte 
Ga niet weg, ik smeek je, blijf een lange tijd 
Het zal me misschien niet redden, nee 
Maar hoe moet ik het doen zonder jou? 
Hou van me zoals je van een vriend houdt die voor altijd weg is 
Ik wil dat mensen van me houden omdat ik niet weet hoe ik van 
mijn uiterlijk moet houden 
Dat is wie ik ben 
Hier ben ik, zodra het is blootgesteld, is het voorbij 
Hier ben ik in het lawaai en ook in de woede 
Kijk eindelijk naar mij en mijn ogen en mijn handen 
Alles wat ik heb is hier, mijn mond, mijn kreet! 
Hier ben ik… 
Alstublieft! 
 
Verkondiging 
 
Lied 706: 2, 3, 4 ‘Zie het gezicht van deze Drie’ 
 
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d) 
Acclamatie lied 368g ‘Adem van God’ 
 
Collecten (digitaal+contant) voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open 
Kring) en Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle. 
Mensen in de kerk kunnen na afloop van de dienst hun gaven in 
de daarvoor bestemde mandjes in de hal leggen.  
 
Slotlied 704: 1, 3 ‘Dank, dank nu allen God’ (staand) 
 
Zending en zegen + 3x Amen (staand) 

LEVEN IS MEELEVEN 
Bloemengroet 
De bloemengroet is afgelopen zondag naar de doopouders Bouw 
en Hulshof en hun kinderen gegaan, met een hartelijke groet 
vanuit de Open Kring gemeente. We wensen hen en Loes en 
Jaimy, die gedoopt zijn, alle goeds toe in hun verdere leven. 

Meeleven en kaarten: aandacht voor elkaar, wat kan dat helpen 
om met zorgen en verdriet om te gaan.  
En bij vreugde is dit delen ook fijn, aandacht op welke wijze dan 
ook, het doet goed! 

NIEUWS 

Opening 
Nicodemus 
Hij heeft zijn leven lang geleerd en onderwezen, 
nog voor geen tittel bang, geen jota ongelezen. 
’t Verhaal is nog maar klein, maar allengs groeit de mare: 
Hij zou Messias zijn, de enige, de ware? 
‘In stilte van de nacht, Heer! – wil ik u bevragen: 
Uw woord heeft grote kracht, uw hand geneest van plagen?’ 

‘Slechts hij ontvangt de hoop, als mens uit mens geboren, 
die, stervend in de doop, kan worden uitverkoren: 
bevlogen door de Geest, een duif uit hoge wolken, 
geschoeid op nieuwe leest, een boodschap voor de volken.’ 
En Nicodemus gaat, vervuld van Jezus’ woorden… 
O, dat een mens verstaat wat hart en oren hoorden! 

Mieke de Jong, Schriftgedichten, 
poëzie bij het kerkelijk jaar, blz. 214 
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Koffie-inloop vrijwilliger(s) 
Voor de koffie-inloop op de vrijdagochtend zoeken we naar 
vrijwilligers. De Open Kring open, belangrijk voor degenen die 
een ontmoeting, gesprek, of zomaar de kerk van binnen willen 
zien. Zeker de komende zomerperiode kan voor sommigen een 
eenzame periode zijn. Wie zou hierin een rol willen spelen. Je 
bent zo 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, ook als je eerst alleen maar vragen 
hebt. 
Hans van Eerbeek, via scriba@openkring.nl  
 
Recyclen cartridges/inktpatronen 
Oude, lege, ongebruikte cartridges (let op: geen tonerflessen!) 
willen we graag recyclen. Wellicht zijn er in de afgelopen tijd meer 
gebruikt vanwege het vele thuiswerk. Er staat een doos in de hal 
van de Open Kring, maar ze kunnen ook bij mij worden 
afgeleverd. Uiteraard kunt u ze ook brengen tijdens de koffie-
inloop op vrijdagmorgen. 
Ons doel hierbij is: 1. recyclen herbruikbaar materiaal, 2. banen 
voor betreffende werknemers, 3. restopbrengst voor ons doel. De 
evt. opbrengst is voor een diaconaal doel van de Open Kring. 
Hans van Eerbeek, adres via scriba@openkring.nl  
 
Michaelsvieringen Grote Kerk Zwolle, aanvang 19.00 uur 
Thema: Gebeurtenissen die de wereld hebben veranderd 
12 juni vg. ds. Harm Bousema en Harry Steenbergen. M.m.v. 
enkele zangers, muzikale leiding Toon Hagen. 
Zie www.michaelsvieringen.nl 
 

 

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal  
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D) 
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)  
3de collecte: Exploitatie Protestantse Gemeente (PGZ) 
Op de exploitatierekening van de PGZ staat een groot aantal 
verschillende kostenposten. Pastoraat en salarissen, 
bijvoorbeeld, maar ook onderhoud van de gebouwen, 
verzekeringen en energielasten. Deze uitgaven worden geboekt 
op de kostenplaatsen van de zes wijkgemeenten. De inkomsten 
van de PGZ bestaan uit de opbrengst van de Actie Kerkbalans en 
de opbrengsten van collecten. Een van de drie zondagse 
collecten is altijd voor ‘de kerk’, daarnaast is regelmatig de 
opbrengst van de derde, zogeheten doelcollecte, bestemd voor 
de exploitatie van de PGZ. Dat is vandaag het geval. Mede door 
uw gift kunnen de inkomsten en uitgaven per wijkgemeente in 
evenwicht worden gehouden. Binnen de PGZ is afgesproken dat 
minimaal 50% van de inkomsten moet worden besteed aan 
pastoraat. 
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 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 14 juni 10.00-12.00: Werkgroep Groene Kerk 
Do 16 juni 19.30-22.00: Diaconie Open Kring + Stinskerk 
Vr 17 juni 10.00-12.00: Koffie-inloop 
Vr 17 juni 19.00: Eetgroep 1 

Zo 19 juni zal ds. Anne Zweers om 9.30u voorgaan. In de dienst 
van het Zonnehuis om 11.30u zal ds. W.P. Ferguson voorgaan. 
In deze dienst zal het Heilig Avondmaal gevierd worden.

 


