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HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST
Voorganger: ds. Cor Baljeu
Ambtsdragers: Anneke Lei en Jan Vastenavond
Lector: Trijnie van de Put
Organist: Johan Hardeman
Koster: Jan van Soest
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een
kopje koffie, thee of beker limonade te drinken.

Opening
Om niet staat de tafel des Heren gereed
met wijn en met melk uit Gods eigen domeinen
voor al zijn genodigden, groten en kleinen.
NLB 382: 1b
In deze dienst wordt de Maaltijd van de Heer gevierd.
Hierbij zijn ook glutenvrije crackers aanwezig voor wie een
glutenvrij dieet heeft.

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – adres digitale dienst: https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen
Welkom en mededelingen
Openingslied 827: 1 en 4 ‘Mensen, wij zijn geroepen..’ (staand)
Bemoediging en groet (staand)
Gebed voor de nood van de wereld
Lied 16b ‘Behoed mij, o God……’
Glorialied 908: 1, 2 en 7 ‘Ik heb u lief, o mijn beminde ….’
Gebed van de zondag
Rondom het woord
Lezing: 1 Koningen 19: 19-21
Lied 941: 1 en 3 ‘Waarom moest ik uw stem verstaan?’’
Lezing: Lucas 9: 51-62
Lied 835: 1 en 3 ‘Jezus, ga ons voor ….’
Verkondiging
Lied 388: 1, 2, 3, 4 en 5 ‘Voor ieder van ons een plaats ….’
Voorzang: 1,2, en 3. Allen: Refrein en 4 en 5
Maaltijd van de Heer
Tafelgebed ‘Kom tot ons, hier in ons midden’
…
Nodiging
vg
De harten omhoog naar God!
allen
Als bloemen naar de zon!
vg
Dank de HEER, onze God!
allen
Wij willen God danken!
…heilig is uw Naam!
allen
Kom tot ons, hier in ons midden.

Loof de HEER, want God is goed, (melodie Psalm 136)
die de mensen leven doet
en hen als op handen draagt –
liefde die de dood verjaagt.
Dank de HEER, die alles schiep
en ons hier bij name riep.
Heilige, groot is uw macht,
maak ons vrij, toon ons uw kracht!
…telkens als we samenkomen rond de tafel,
deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.
allen
Kom tot ons, hier in ons midden.
Loof de HEER, want God is goed; (melodie Psalm 136)
zie wat Jezus voor ons doet:
brood is Hij voor mij, en wijn;
ik mag gast aan tafel zijn.
…één wereldwijde gemeente.
allen
Kom tot ons, hier in ons midden.
Loof de HEER, want God is goed, (melodie Psalm 136)
die ons weer herleven doet.
Toekomst heeft ons aangeraakt,
vrede voor wie vrede maakt!
Dank de HEER, kom in de kring,
leef van de verwondering,
dat ook jij erbij mag zijn,
bij het brood en bij de wijn.
Collecten (digitaal+contant) voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open
Kring) en de eigen Wijkkas.
Mensen in de kerk kunnen na afloop van de dienst hun gaven in
de daarvoor bestemde mandjes in de hal leggen.
Slotlied 836: 1, 4 en 5 ‘O Heer die onze Vader zijt’ (staand)
Zending en zegen (staand) Lied 431C ‘Amen, amen, amen’

LEVEN IS MEELEVEN
Bloemengroet
De bloemengroet is gebracht naar mevr. Riek Veenemans en
haar partner, Kees Oosterwind, ze wonen beiden aan de
Nijenhuislaan (Weteringstate). Na een ziekenhuisopname is Kees
weer thuis, maar ze kunnen wel een steun in de rug gebruiken,
daarom de hartelijke groet vanuit de Open Kring, met bloemen.
Kaarten en meeleven: verjaardagen, meeleven, een groet,
steun, delen kan helpen!

Baukje Noordhof, Dolte 18, herstelt thuis na haar knie operatie en
ziekenhuisopnames, het gaat niet snel, en vraagt veel geduld, we
wensen haar toe, dat herstel doorzet! Met een groet vanuit de
gemeente, Baukje. Alle goeds.
Zorgen
Louis Lobbes is gevallen en brak daarbij een heup. Het herstel
vergt meer dan eerst gedacht. Op moment van schrijven ligt hij

nog in het Isala-ziekenhuis, maar onduidelijk is voor hoe lang.
Will en Louis Lobbes wonen aan de Werkerlaan 209, 8043 LV.
In de zondagsbrief van Pinksterzondag 5 juni las u over de
zorgen voor de familie Kraeima. Hun zoon, broer, zwager, oom
Johan ligt ten gevolge van een fietsongeluk in een ziekenhuis te
Luxemburg, met een ernstige hersenbeschadiging. Zijn
gezondheid verbetert gestaag, maar de zorgen zijn nog niet weg.
Het ziet er naar uit dat hij een dezer dagen overgeplaatst kan

worden naar een ziekenhuis in de buurt van zijn woonplaats
Gouda. Adres: Atty Kraeima, Meester Koolenweg 29, 8042 GB.
Neemt u hen mee in uw gebeden?
Bedankt
De vele hartverwarmende aandacht, waaronder de prachtige bos
bloemen die wij van jullie mochten ontvangen, heeft ons veel
goed gedaan!
Met lieve groeten Kees Oosterling en Riek Veenemans

NIEUWS
Basisregels corona
Er gelden sinds enige tijd geen beperkende maatregelen meer
i.v.m. de bestrijding van de coronapandemie. Maar nu de corona
besmettingen weer toenemen, is het wel belangrijk om de
basisregels goed te hanteren:
frequent handen wassen
hoest en nies in uw elleboog
blijf thuis bij klachten die bij corona horen
groet elkaar zonder aanraking
Verkoop collectemunten op 4 juli gaat NIET door.
De eerstvolgende datum is 5 september a.s.
U mag me bellen of appen als u dringend collectemunten nodig
heeft, dan kijk ik of ik iets voor u kan betekenen. Voor andere
verkooppunten zie Gaandeweg achterin onder het kopje 'Kerkelijk
Bureau’. Hartelijke groet, André Wagenaar, 0651940903
Inzage Jaarrekening 2021 Diaconie PGZ.
De Jaarrekening 2021 van de Diaconie Protestantse Gemeente
Zwolle is door de Algemene Kerkenraad voorlopig vastgesteld.
De Jaarrekening ligt nu ter inzage op het kerkelijk bureau aan de
Molenweg 241. Deze is in te zien van maandag 27 juni t/m 4 juli
tijdens de openingsuren van het kerkelijk bureau (maandag t/m
donderdag van 8.30 uur t/m 12.00 uur, ‘s middags eventueel op
afspraak).

West-Nepal. Zo worden mensen ondersteund in het voorzien van
hun eigen levensonderhoud. U kunt ook bijdragen door een
happie te komen eten: “Een happie eten doet wonderen!”
Locatie: Assendorperstraat 45 (pand Méli Mélo)
Informatie: www.happietaria.nl/Zwolle
Afscheid kinderkring/ welkom jongerenkring
Zit jij nu in groep 8 van de basisschool en ga jij na de
zomervakantie naar de middelbare school? Kom jij af en toe of
misschien wel vaak bij de kinderkring? Op zondag 10 juli willen
wij jullie in het zonnetje zetten, dan nemen we afscheid van de
kinderkring en word je welkom geheten door de jongerenkring.
Vind je dat leuk? Stuur dan een bericht naar:
kinderkring@openkring.nl
We horen graag van jullie!
Alvast bedankt!
Groet, Gerlinde Heidinga

Michaelsvieringen Grote Kerk Zwolle, 26 juni, om 19.00 uur
Dat oerbegin van 'de kerk' ging niet zonder spanningen. Die
eerste christenen - 'Messias belijdende Joden'- hielden uiteraard
vast aan hun (joodse)traditie, maar moeten zij die ervan elders bij
komen alle rituelen etc. overnemen? De Thora is onopgeefbaar,
maar alle gebruiken ook? In Handelingen 11,22-29 gaat het daar
over. Het thema is 'Het ga u goed'. Medewerking wordt verleend
door leden van de cantorij o.l.v. Toon Hagen. Voorganger is ds.
Iemke Epema. . De vieringen in de zomertijd beginnen steeds om
19.00 uur. I.v.m. restauratiewerkzaamheden kunnen we
helaas geen zomervespers houden op de zondagen 17 juli
t/m 7 augustus. Zie www.michaelsvieringen.nl
Kom gezellig eten in het Happietaria en steun daarmee het
goede doel!
Tot 6 juli is er in Zwolle een pop-up restaurant geopend voor het
goede doel. Vier weken lang zal het restaurant van maandag t/m
donderdag geopend zijn. Dit restaurant wordt door studenten van
de verenigingen NSZ en AC opgezet. Samen met vele
vrijwilligers gaan ze aan de slag om het restaurant een maand
lang draaiende te kunnen houden. Het doel is om €30.000,- op te
halen voor de verbetering van ecologie en duurzaamheid in

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D)
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)
3de collecte: Wijkkas
Elke twee maanden is de derde collecte bestemd voor de eigen
kassen van de Zwolse protestantse wijkgemeenten. Niet voor
niets, want uit die wijkkassen worden heel veel activiteiten
bekostigd. Dankzij het geld dat onder meer vandaag bijeen wordt
gebracht, krijgen de vrijwilligers die zich inzetten voor al die
activiteiten, een financieel steuntje in de rug. Een gulle gift voor
de wijkkas is vooral een blijk van waardering voor die inzet. En
wie gunt onze vrijwilligers zo’n schouderklopje nu niet?

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:

LET OP: doneer digitaal voor maandag 8.00 uur, want dan wordt
alles opgeteld en de nieuwe week klaargezet!

-

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 €…

AGENDA + VOLGENDE WEEK ZONDAG
Ma 27 juni 20.00-22.00: Kerkenraad
Vr 1 juli 10.00-12.00: Koffie-inloop

KOPIJ VOLGENDE ZONDAGSBRIEF
Kopij voor de volgende Zondagsbrief kan tot uiterlijk woensdag
18.00 uur worden aangeleverd via zondagsbrief@openkring.nl.
Voor meer informatie kijk op www.openkring.nl.

Zo 3 juli zal Geke Cleveringa om 9.30u voorgaan. In de dienst
van het Zonnehuis om 11.30u zal Jeanne Gerretzen voorgaan.

