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HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST
Voorganger: ds. Elly Urban
Ambtsdragers: Popke Alkema en Sytske Nijmeijer-Hanegraaf
Lector: Trijnie van de Put
Organist: Bert Koerselman

Koster: Jan van Soest
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
Welkom en mededelingen

Inleiding

Openingslied Lied 212: 1, 2 en 4 ‘Hallelujah, de blijde toon’
(staand)

Lezing Leviticus 25: 1-13, 18-23

Stil gebed – bemoediging en groet (hierna zitten)
Lied 274: 1 en 2 ‘O Jezus wees ter plaatse’
Gebed om ontferming
Lied 274: 3
Gebed
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.

Lied 316: 4 ‘Blijf bij ons Jezus onze Heer’
Lezing Handelingen 2: 44-47
Lied 330 ‘Heb dank o God van alle leven’
Overdenking
Lied 992: 1, 2, 3 en 4 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’
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.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met het Onze
Vader (tekst lied 369d)
Slotlied Lied 423: 1, 2 en 3 (staand) ‘Ach blijf met uw genade’
Zegen (gezongen Amen)

LEVEN IS MEELEVEN
Bloemengroet
De Bloemengroet is gebracht naar mevr. Jonker-Beije,
Belvederelaan 367, met een heel hartelijke groet vanuit de
gemeente, we wensen haar alle moed en goeds!

Kaarten: Kaarten versturen bij verjaardagen, of als steun en
troost, en in de vorm van meeleven, en een spontane of
geplande ontmoeting kan ook heel goed doen, elkaar niet uit het
oog verliezen.

NIEUWS
Van betekenis zijn
voor kinderen en
jongeren
“Hier voel ik me thuis.
Dit is een plek waar je
elkaar kunt
vertrouwen.” Giovanni
(18 jaar) is één van de
jongeren die deze
zomer graag naar het
Stinspark kwam om te chillen en te sporten. Over dit initiatief van
de Stinskerk en Youth for Christ vertellen we deze week in
weekblad De Swollenaer.
De Swollenaer maakt tot half oktober een ronde langs de zes
wijkkerken van de Protestantse Gemeente Zwolle. Alle verhalen
volgen? Dat kan natuurlijk in de krant. Of volg de Protestantse
Gemeente Zwolle op Facebook, Twitter of Instagram. En u bent
natuurlijk van harte welkom op de speciale website
pknzwolle.nl/welkom
Terugblik op de Startzondag
Afgelopen zondag, 11 september hadden we een heel goed
bezochte Startzondag in de Stinskerk, die door de Open Kring en
de Stinskerk was georganiseerd. Thema: Aan een tafel van

verbinding. In deze dienst werkten de beide predikanten en de
kerkelijk werker mee en een zanggroep van de beide kerken. Aan
alle bezoekers van de dienst was gevraagd om een bloem mee te
nemen. Voor in de kerk was het een prachtige bloemenzee. Na
de dienst was er gezamenlijk koffie of theedrinken met een koek
of cake erbij en voor de kinderen ranja. Vervolgens waren er
activiteiten zoals het maken van boeketten, sjoelen, een blad met
allerlei verborgen spreekwoorden. (Het max. aantal gevonden
spreekwoorden staat op 91). Positieve reacties gehad op de
activiteiten. Verder had de Groene kerk een stand om meer
informatie hierover te geven en de Alpha cursus had een stand.
We sloten af met een maaltijd. Velen hadden een pan soep
gemaakt. We zijn alle medewerkers zeer erkentelijk voor hun
bijdrage aan deze gezamenlijke bijeenkomst. De gemaakte
boeketten waren voorzien van een kaartje en zijn naar
Westenhage en Zonnehuis gebracht als groet van de beide
kerken.
Het voorbereidingsteam
Michaëlsvieringen Grote Kerk. NB. aanvang 17.00 uur
Zondag 18 september, 17.00 uur Michaelsviering, thema: Psalm
16 Vg. ds. Margo Jonker, m.m.v. enkele zangers van de
Michaelscantorij o.l.v. Toon
Hagen. Zie www.michaelsvieringen.nl

Kloosterweekend
Komend weekend zijn we met dertien leden van de Protestantse
Gemeente Zwolle in de benedictijner Sint-Adelbertabdij te
Egmond-Binnen. We voegen ons in het levensritme van de
monniken en plaatsen accenten bij het thema ‘geef stem aan je
geloof’. We verdiepen ons in de Emmaüsgangers en zoeken
herkenning en parallellen in ons eigen leven.
Zondag 25 september, de Maaltijd van de Heer en het Open
Kring koor
Volgende week zondag vieren we de Maaltijd van de Heer. Het
Open Kring koor verzorgt het Kyriegebed. Op weg naar brood en
wijn zingt zij het Tafelgebed van Huub Oosterhuis: ‘Gij die de
stomgeslagen mond verstaat’. De gemeente draagt het koor
zingend als haar leden naar voren gaan, vice versa als de
gemeenteleden naar voren gaan, met ‘eat this bread, drink this
cup’, een lied uit Taizé. U zult de zegen zingend van het koor
ontvangen. Jannet Loode dirigeert het koor, Johan Hardeman
bespeelt vleugel en orgel.
Een hartelijke groet, ds. Cor Baljeu
Begroting wijkkas 2023
Binnenkort zal ik starten met het opstellen van de begroting 2023
van de wijkkas van de Open Kring. De uitgaven in de afgelopen
jaren zijn hiervoor de basis. Bent u of ben jij contactpersoon van
één van de groepen binnen onze wijkkerk, en verwacht u/je voor
2023 afwijkende uitgaven voor uw/jouw groep, geef dit dan zo
spoedig mogelijk (maar uiterlijk 15 oktober as.) door via het
mailadres: penningmeester@openkring.nl. Alvast bedankt!
Trijnie van de Put
Nieuws Open Kring Koor
Het Open Kring Koor repeteert weer na de zomervakantie vanaf
14 september. Elke woensdagavond van 19.30- 21.00 uur.
Belangstelling???? kom dan een avond meezingen en sfeer
proeven, WELKOM!
info bij Geertje Wijnja, 06-15271708
Vooraankondiging
Viering bij de Maria Kapel in ‘s Heerenbroek, op
woensdagavond 5 oktober, om 19 uur. Voorgangers zijn Hans
Schoorlemmer en Ale Pietersma. Leden van het Open Kring
Koor ondersteunen de samenzang. Na afloop is er koffie en
thee. Een dienst in de buitenlucht, heel mooi om mee te maken!
Senioren: met de museumplusbus gratis een dagje uit!
Op vrijdag 7 oktober a.s. gaat de Museumplusbus voor de derde
keer met de senioren van de Open Kring een dag op pad. Er is
een bezoek aan het Cobra Museum in Amstelveen gepland:
Kunst van de 20e en 21e eeuw van Armando tot Zadkine en van
Appel tot Brood...vrije kunst in uitgesproken kleurrijke en
fantasievolle stijl. De bus vertrekt om 9.30 uur vanaf de Open
Kring. Na aankomst is er koffie waarna een rondleiding. De lunch
wordt u aangeboden door onze Open Kring. Om 17.00 uur zijn
we weer terug. Rollators kunnen mee, rolstoelen helaas niet.
U kunt u opgeven tot 25 september bij Marianne Dorland
(bergland453@gmail.com) of 06 512 96 346.
Laat deze mooie dag niet aan u voorbijgaan!!

mooie opbrengst voor de schoolbibliotheek in Kaapstad maar ook
een dag van ontmoeting en gezelligheid. Deze dag zal zijn op
zaterdag 5 november en krijgt de naam: Diaconale Actiedag.
Wij zijn inmiddels druk bezig met de voorbereiding en zullen jullie
op de hoogte houden van de activiteiten en ook waarvoor we
meedenkers en meehelpers nodig gaan hebben.
Schrijft u deze dag in uw agenda?
Hartelijke groeten,
De diaconie
ZWOLLE 17-25 september 2022
Thema: Generatie Vrede staat op!
Zwolle Vredesstad
Een week vol actie om vrede meer betekenis te geven!
Met op zaterdag 17 september de ‘Walk of Peace’ door de wijk
Assendorp. Start is om 13.30 uur in het wijkcentrum De Enk,
Enkstraat 67. Voor opgave en informatie, en voor het hele
weekprogramma, kijk op de website:
www.vredesplatformzwolle.nl
Stichting Present Zwolle
De zomervakantie is langzamerhand voorbij en het nieuwe
seizoen begint weer, misschien maak je plannen wat te doen in
het nieuwe seizoen. We maken allemaal mee dat de prijzen
stijgen en horen dat voor veel mensen de eindjes steeds slechter
aan elkaar te knopen zijn, dat is in Zwolle niet anders. Denk eens
aan van betekenis zijn via Present! We krijgen veel hulpvragen
van mensen in schrijnende situaties, zoals een moeder met 3
kinderen in de schulden die na veel meegemaakt te hebben haar
leven weer op de rit probeert te krijgen. Zij zou via een Buurten
met Boodschappen erg geholpen zijn. Of een mevrouw die
beginnend dementerend is, geen netwerk heeft, maar die gaat
verhuizen naar een woning die uitgeleefd blijkt te zijn en die
dringen moet worden opgeknapt. Of schuif aan bij
www.kletsenkoekzwolle.nl waar je Nieuwe Zwollenaren ontmoet.
Wij helpen jou Present te zijn, van harte welkom!
www.presentzwolle.nl.
Saai en streng, leuke dingen mogen niet.
Er is niks vrolijks aan een christen en zijn geloof. Veel mensen
denken dat, jij misschien ook wel. Maar klopt dat beeld wel met
hoe God echt is én wat zegt de bijbel eigenlijk? En hoe zit het
dan met die vrijheid en die vreugde waar ze het in de kerk over
hebben? Misschien loop jij met veel meer vragen rond. Er is een
plek waar je ze mag stellen, waar je jezelf mag zijn, een plek
waar je mag twijfelen. De Alpha cursus.
Donderdag 29 sept start de cursus weer in Westenholte met
deelnemers en begeleiding uit diverse kerkelijke geledingen. De
avond begint om 19.00 uur informeel met een warme maaltijd,
gevolgd door een korte lezing en aan de hand van een thema
gaan we met elkaar in gesprek over onderwerpen als wie is
Jezus, waarom bidden, waarom de bijbel lezen, wie is de heilige
geest?
Denk je nu; dat is echt wat voor…. Vraag haar of hem dan mee,
kom samen! Voel je welkom, kom gewoon proberen, de avonden
zijn gratis.
Voor vragen/opgave:
Jasper Knol knoljasper@gmail.com of
margje-kamerman@kpnplanet.nl tel: 038-4201582

Diaconale Actiedag
Drie jaar geleden heeft de diaconie voor de laatste keer een
actiedag georganiseerd voor het diaconale project. Heel fijn dat
we dit jaar weer een dag kunnen organiseren. Met als doel een

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D)
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)
3de collecte: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle
Ook deze week wordt aan de kerkgangers in Zwolle gevraagd
een (extra) financiële bijdrage te leveren aan de exploitatie van
de Protestantse Gemeente Zwolle. Aan onze kerk, die volgens
ons een belangrijke en waardevolle boodschap heeft voor onszelf
en voor de samenleving. Die plek, waar mensen elkaar en God
kunnen ontmoeten, willen we in stand houden.

Naast de Actie Kerkbalans zijn de collecten voor de exploitatie
van de PGZ een belangrijke bron van inkomsten. Daarvan
moeten predikanten, kerkelijk werkers en de gebouwen worden
betaald.
Uw gift aan de (digitale) oranje Kerk-in-Actie bus is t/m
december bestemd voor schoolbibliotheek in Kaapstad (= KiA).

De avondmaal collecte van 25 september is voor Kerk in Actie:
Noodhulp in Pakistan.
In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen
door de heftigste regens ooit. Kerk in Aktie geeft via haar
partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele
slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte.
1700 gezinnen krijgen een voedselpakket en inwoners van
getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee.
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/openkring.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
Wo 21 sep 19.30–21.00 repetitie Open Kring Koor
Vr 23 sep 10.00-12.00: Koffie-inloop

Zo 25 sep zal ds. Cor Baljeu 09.30u voorgaan in de Open Kring
(Avondmaalsviering).
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 woensdag
18.00 uur worden aangeleverd via zondagsbrief@openkring.nl.

Voor meer informatie kijk op www.openkring.nl.

