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HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST
Voorganger: ds. Gerlof van Rheenen (Stinskerk)
Ambtsdragers: Gerrit Zwakenberg (Stinskerk) en Martijn Reinders
Lector: Hans van Eerbeek
Organist: Johan Hardeman

LITURGIE VOOR DEZE DIENST

Koster: Jan Oosting
Let op: er is geen oppas, kinderkring of jongerenkring!
Na de dienst is er wel gelegenheid om elkaar te ontmoeten en
een kopje koffie, thee of beker limonade te drinken.

– adres digitale dienst: https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen

Thema: Bij de ingang van de tent

Video ‘Zoals de regen onverwacht’ (lied 929)

Welkom en mededelingen

Lied 605 ‘De toekomst is al gaande’

Openingslied psalm 105: 1, 3 ‘Loof God de Heer’ (staand)

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d)

Openingswoorden (staand)

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.

Gebed
Woord van Leven

Lied 803: 1, 2, 3 ‘Uit Oer is hij getogen’

Slotlied ‘Trektocht door de tijd’ (tekst A.C. Bronswijk, melodie
gez. 173) (staand)
1. Wij maken hier een trektocht door de tijd
en onze voeten zoeken zeek’re wegen,
de rechte paden tussen vloek en zegen,
de horizont achter de eindigheid.
2.
Wij zien hier uit naar licht dat blijvend is
en onze ogen speuren in het duister
naar vonken van uw glans en van uw luister
een ster, een vuurvlam in de wildernis.
3. Wij tellen dagen naar wat komen gaat
en onze harten vullen zich met leven,
met de beloften ooit de mens gegeven,
dat U het bent, die in ons midden staat.
4.
Wij leven tastend op Uw toekomst aan
en onze monden spreken van de dromen,
van visioenen werelden die komen.
Heer, maak ons klaar, om met U mee te gaan.

Overweging

Zending en zegen (staand)

Lied 305 ‘Alle eer en alle glorie’
Gebed bij de opening van de Bijbel
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.
Moment met de kinderen
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 Genesis 18: 1-15

LEVEN IS MEELEVEN
Bloemengroet
De bloemengroet is gebracht naar het echtpaar Ferneij als steun
in de rug en met een hartelijke groet vanuit de Open Kring
gemeente.

Meeleven en kaarten: ook in de vakantietijd is er aandacht voor
elkaar, persoonlijk of in de vorm van een (verjaardags)kaart, of
een bezoek. Waardevol en zinvol.

NIEUWS
Zomerrooster diensten Stinskerk en Open Kring
Deze zomer zijn de diensten om en om in de Stinskerk en in de
Open Kring. Op deze dagen is de andere kerk gesloten.
14 aug: Open Kring, voorganger ds. Gerlof van Rheenen
21 aug: Stinskerk, voorganger ds. Oosterwijk
Vakantie
Tot maandag 22 augustus ben ik vrij. Voor leden van de Open
Kring: neem bij acuut pastorale vragen contact op met onze
scriba Mirjam Visser, e.: scriba@openkring.nl t.: 0384578345.
Een goed vervolg van de zomer en tot volgende maand!
Ds. Cor Baljeu.

Vervoer naar Stinskerk
Als u naar de dienst in de Stinskerk wilt op 21 augustus, maar u
kunt niet op eigen gelegenheid komen, neem dan contact op met
de scriba (tel. 038-4578345 of per mail scriba@openkring.nl).
Nieuws van Amnesty International".
Allereerst kunnen we deze zondag in actie komen om de 3
petitielijsten te ondertekenen aan de Amnesty tafel in de hal.
Aan het mededelingenbord in de hal wordt uw aandacht
gevraagd voor de grote poster met allemaal goed nieuws
berichten, zodat wij weten dat gevangenen niet worden vergeten
en schrijven helpt, dat motiveert.
Kom ook thuis in actie op de Amnesty site waar Urgent Actions
vermeld staan om te ondertekenen. Per case worden er 30 tot
40.000 handtekeningen gezet.
Kom in actie!!! Schrijven helpt!!!
Joke van der Zee, Marijke Deinema

Vooraankondiging Startzondag
Op 11 september 2022 vindt de startzondag plaats. Deze wordt
georganiseerd door de Open Kring en de Stinskerk en wordt
vanwege de ruimte gehouden in de Stinskerk. Het jaarthema
2022-2023 van de PKN is: ‘Aan tafel!’, Van de Maaltijd van de
Heer naar de tafel van verbinding.
Reserveer deze datum in uw agenda. Voor oppas van kleine
kinderen wordt gezorgd. Er is ook een apart programma voor de
kinderen. In de Zondagsbrief van 28 augustus ontvangt u meer
informatie over het verloop van de Startzondag.
Bericht uit de Stinskerk
De bloemen gaan als groet vanuit gemeente naar mevr. Jo Put
voor haar 90e verjaardag en Wim en Jenny Vrieswijk voor hun
55-jarig huwelijk.
MEELEVEN.
Fijn dat we elkaar mogen ontmoeten in deze gezamenlijke dienst
vanmorgen of thuis met ons verbonden.
We denken aan de zieken in de gemeente. Ook aan degene die
zorgen kennen. Dankbaar voor het vieren van een verjaardag.
18 augustus mogen Wim en Jenny Vrieswijk de dag gedenken
dat ze 55 jaar getrouwd zijn.
Dat liefde en trouw jullie nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf
ze in je hart. Hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
Het is nog vakantietijd en volop zomer. Soms te warm en blij met
een plekje in de schaduw, of een lekker koel huis.
LICHT.
Het licht van de zon uitbundig overdag
Het licht van de maan weerkaatsend bij nacht.
Het licht van de sterren fonkelend blauw.
Het licht van een lamp of een kaars,
-maar- het licht van de mensen straalt uit naar elkaar.
Geertje de Graaf. tel. 038-4210188. e-mail: kdegraaf@ziggo.nl.

Boekenkast
Het komende half jaar staat het diaconale project in het teken van
geld inzamelen voor aanschaf van boeken voor een
schoolbibliotheek in Kaapstad, Zuid-Afrika.
In de hal staat een boekenkast gevuld met allerlei boeken en
deze boeken wil de diaconie graag verkopen om zo het
boekenproject te steunen. Door boeken voor boeken dus. Er zijn
ook kinderboeken bijgekomen, afkomstig uit de schoolbibliotheek
van de Zevensprong. Lekker lezen in de vakantie. En er zijn ook
wat dvd’s, cd’s en kleine spelletjes die gekocht kunnen worden.
Mocht het niet mogelijk zijn om gepast geld in het kistje te doen,
dan kunt het geld ook overmaken op de rekening van de Open
Kring, o.v.v. Boekenkast Open Kring. (NL35RABO0170769283)
Namens de diaconie, Sytske Nijmeijer-Hanegraaf
Financieel Verslag PGZ 2021
Het DB van het CvK biedt de Jaarrekening 2021 aan ter inzage.
Het volledige Financieel Verslag 2021 ligt van 8 t/m 22 aug van
8.30 tot 12.00 uur ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Molenweg
241. Voor inzage een afspraak maken via 038-4217596 of
administratie@pknzwolle.nl. Reacties voor 23 augustus 2022
naar de scriba van de Algemene Kerkenraad, per adres Kerkelijk
Bureau of administratie@pknzwolle.nl. Daarna wordt het
jaarverslag definitief vastgesteld door de Algemene Kerkenraad
en wordt decharge verleend aan de penningmeester.
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, aanvang 19.00 uur
Het thema wordt gekozen uit het boek De Handelingen der
Apostelen.
14 aug vg. ds. Henk Mijnders, m.m.v. enkele zangers van de
Michaelscantorij o.l.v. 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 Zwolle
Een extra collecte voor de exploitatie van de Protestantse
Gemeente Zwolle vandaag. Als je de begroting leest, valt het
direct op dat er veel geld naar de kerkgebouwen gaat, maar dat
verreweg de meeste euro’s bestemd zijn voor de predikanten en
kerkelijk werkers. Zonder hen zouden onze wijkgemeenten niet
kunnen voortbestaan. Met onder meer de extra bijdrage van
vandaag houden we dus samen de kerk in stand. En die kerk, dat
zijn wij!
Uw gift aan de (digitale) oranje Kerk-in-Actie bus is t/m
december bestemd voor schoolbibliotheek in Kaapstad (= 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.

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) 36 cent
aan kosten van af gaat, wat wel gebeurt als u via iDeal betaalt!
Niet-digitale mogelijkheden om uw gift te geven!
U kunt ook op een volgende manier aan de collecte geven:
- bij het kerkelijk bureau (KB) 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 KB 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
Vr 19 aug 10.00-12.00: Koffie-inloop Open Kring
Vr 19 aug 19.00: Eetgroep 1
Zo 21 aug zal ds. Oosterwijk om 9.30u voorgaan in de Stinskerk
en ds. G.J. Codée om 11.30u in de dienst van het Zonnehuis.
Vr 26 aug 10.00-12.00: Koffie-inloop Open Kring

Zo 28 aug zal ds. Cor Baljeu om 9.30u voorgaan in de Open
Kring.
Kijk op www.openkring.nl/activiteiten-agenda/ voor de complete
agenda (ook bezetting door anderen dan Open Kring).

KOPIJ VOLGENDE ZONDAGSBRIEF
Kopij voor de volgende Zondagsbrief kan tot uiterlijk donderdag
17.00 uur worden aangeleverd via zondagsbrief@stinskerk.nl .

Voor meer informatie kijk op www.stinskerk.nl .

