
                              

HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST  
Voorganger: ds. Cor Baljeu 
Ambtsdragers: Anneke Lei en Jan Vastenavond 
Lector: Joke Leeuw-Kralt 
Organist: Johan Hardeman  
Koster: Paul Kisjes 

In deze dienst wordt de Maaltijd van de Heer gevierd, m.m.v het 
Open Kring Koor. 
 
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 
 
Openingslied ‘Dona nobis pacem’ (staand) 
 
Openingswoorden (hierna zitten) 
 
Gezongen gebed voor de nood van de wereld 
Koor:Requiem van Eliza Gilkyson. 
 
Glorialied 146c: 1, 6 en 7 ‘Alles wat adem heeft, love de Here’ 
 
Gebed van de zondag 
 
Kindermoment 
 
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 zicht 
 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 Amos 6: 1-7 
 
Lied 992: 1, 2, 3 en 4 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’ 
 
Lezing Lucas 16: 19-31 
 
Lied 339a ‘U komt de lof toe, U het gezang’ 
 
Preek, gevolgd door muzikaal meditatief moment 
 
 
 
Maaltijd van de Heer 
 
Nodiging 
 
Tafelgebed door het koor ‘Gij die de stomgeslagen mond verstaat’ 
 

Vervolg Tafelgebed 
A: Wij danken U voor deze onvergetelijke mens die alles heeft 
volbracht wat menselijk is, ons leven, onze dood. Wij danken U 
dat Hij zich met hart en ziel gegeven heeft aan deze wereld.  
V: Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, heeft Hij brood 
in zijn handen genomen. Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar U 
God, Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken en het aan 
zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:  
A: Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn 
gedachtenis.  
V: Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei: 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en 
voor allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.  
A: Telkens als gij deze beker drinkt, zult gij dit doen tot mijn 
gedachtenis.  
 
Onze Vader, tekst lied 369d 
 
Vredegroet  
V: Laat Uw vrede ons leven tekenen. Geef ons daartoe het 
inzicht, de moed en de kracht om uw vrede zichtbaar te maken 
onder mensen. Wensen wij elkaar de vrede van Christus.  
‘De vrede van Christus is met u.’ 
A: de vrede van Christus is ook met u.  

Delen van brood en wijn 
 
Koor: Lied 377: 1 ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’ 
Allen: Lied 377: 2-7 
 
Koor: ‘Eat this bread, drink this cup, Jesus Christ bread of life’ 
 
Psalm 103: 1 en 2 ‘Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren’  
 
Collecten (digitaal+contant) voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open 
Kring) en Stille armoede. Avondmaal collecte. 
Mensen in de kerk kunnen na afloop van de dienst hun gaven in 
de daarvoor bestemde mandjes in de hal leggen.  
 
Koor: Zegenbede: ‘God zal met je meegaan’ 
‘Ga met de vrede van de Heer’ 
Lied 431c: ‘Amen, amen, amen’

LEVEN IS MEELEVEN 
Bloemengroet 
De Bloemengroet is gebracht naar Mevr Nijmeijer, 
Zwaardevegerstraat 190, als groet vanuit de gemeente, als 
steun, en we wensen haar alle moed en goeds! 
 
Kaarten: Kaarten bezorgen,  en belangstelling tonen,  , met de 
woorden: Maak tijd om vriendelijk te zijn, maak tijd om te lachen, 
maak tijd voor bezinning, maak tijd om te werken, maak tijd om te 
luisteren, maak tijd voor meeleven, maak tijd om te danken en te 

bidden, maak tijd om samen te zijn..................het kan zoveel 
betekenen!! 
 
Bedankt 
Hartelijk dank voor het meeleven en de mooie bolchrysant die ik 
mocht ontvangen.  Het gaat naar omstandigheden goed met mij. 
Een hartelijke groet, 
Hanneke Koch. 
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NIEUWS 

Festival 
Hierbij een aankondiging van het DiverseCity festival, een festival 
die ik van harte aanbeveel (zie afbeelding op pag. 3). Je mag het 
gerust een levensbeschouwelijk festival noemen. Achter de QR-
code gaat veel meer informatie schuil over dit festival. 
Ds. Cor Baljeu 

Groene Kerk - startzondag 
Op de website van de Open Kring, onder activiteiten Groene Kerk 
Startzondag 2022, vind je de instructies om de “bloem-bommen” 
en het  insectenhotel zelf te maken. Ook is de beschrijving van de 
duurzaamheids-challenge daar te downloaden. Dit was op de 
startzondag op 11 september jl.  bij onze stand ook al te zien. 
Vragen en reactie: groenekerk@openkring.nl. 
 
Open Kring Koffie-inloop 
Ook na de vakantieperiode is de koffie-inloop Open Kring open. 
Vrijdagsmorgens van 10-12 uur bent u van harte welkom. Dit kan 
zijn voor de koffie/thee, voor een praatje, voor ontmoeting, of 
gewoon om eens binnen te kijken. 
U ziet de vlag wel bij de deur staan. 
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk. NB. aanvang 17.00 uur 
Zondag 25 september, Michaelsviering, thema: ‘Voluit’ Vg. ds. 
Ad Geerling, m.m.v. enkele zangers van de Michaelscantorij o.l.v. 
Toon Hagen. Zie www.michaelsvieringen.nl          
 
Passage 
Op 27 september hebben we onze eerste avond van Passage in 
het nieuwe seizoen. Deze avond zal voor ons spreken dhr. Jan 
Wiersema, als verhalen verteller. 
Het wordt gehouden in de Gosen ten Klooster zaal van de 
Stinskerk. We beginnen om 20.00 uur.  
Lijkt het u leuk om een keer te komen, weet dat u welkom bent. 
 
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 
 
“Goed voor de aarde zorgen is onze opdracht” 

Duurzaamheid en milieu zijn belangrijk 
voor de kerken van de Protestantse 
Gemeente Zwolle. In onze 
verhalenreeks in weekblad De 
Swollenaer gaan we komende week 
daarom afval prikken. Met opvallende 
hesjes aan en prikkers en afvalzakken in 
de aanslag trekt een groep 
Jeruzalemkerkers elke twee weken de 

wijk in. Waarom de prikkers zo gemotiveerd zijn, leest u 
woensdag 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 
 
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!! 
 
Theologisch eetcafé 
Nadat corona roet in het eten gooide wordt het komend seizoen 
het theologisch eetcafé weer voortgezet. Het thema dit seizoen is 
'de zeven werken van barmhartigheid'. De sprekers zijn geen 
predikanten, maar ervaringsdeskundigen/professionals uit 
verschillende kerken. Zij spreken zich uit over de actualiteit. Dit 
gebeurt op de tweede woensdag van de maand afwisselend in 
verschillende protestantse kerken in Zwolle. Iedereen, van binnen 
of buiten de kerk, is welkom. De avond begint telkens om 17.30 
uur met inloop en een drankje. Van 18.00-18.10 uur wordt het 
thema kort, flitsend en prikkelend neergezet, gevolgd door 20 
minuten discussie aan de hand van twee vragen. Om 18.30 uur 
gaan we aan tafel en zetten daar het gesprek voort. Om 19.30 
uur wordt de maaltijd afgesloten en kan iedereen weer zijns of 
haars weegs gaan. Kosten zijn € 7,50 pp. 
In het najaar zijn er twee bijeenkomsten: 

• Woensdag 12 oktober diaconaal consulent Wim van Ree 
over de hongerigen voeden in de Jeruzalemkerk, 
Assendorperkdijk 134, Zwolle.  

• Woensdag 9 november justitiepastor Maaike Broeksema 
over de gevangenen bezoeken in de Oosterkerk, Koewegje 2, 
Zwolle. 
Aanmelding kan door, uiterlijk op de maandag voorafgaand aan 
elke bijeenkomst, je aan te melden via 
eetcafepknzwolle@gmail.com  
 
Donderdag 27 oktober a.s. - samen eten in de kerk 
Lijkt het je leuk (en lekker) om gezellig met andere mensen te 
eten en samen in gesprek te gaan, kom dan op donderdag 27 
oktober a.s. naar de kerk, want daar gaan we samen aan de 
maaltijd. We starten om 18.00 uur en iedereen is welkom! Wel 
vragen we een kleine bijdrage van € 5,-- voor de onkosten.   
Omdat we graag willen weten hoeveel mensen er komen, vragen 
we je je op te geven bij Riet van der 
Wenden  ggvanderwenden@home.nl. 
Dit kun je tot uiterlijk 13 oktober doen.  
We zien je graag, tot dan. 
Werkgroep Bezinning en Verdieping,      
Riet van der Wenden, Christien Sepers, Cor Baljeu en Marjan 
van der Vegte 
 
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  
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 
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COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal  
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D) 
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)  
3de collecte: Stille armoede 
Uw gift aan de (digitale) oranje Kerk-in-Actie bus is t/m 
december bestemd voor schoolbibliotheek in Kaapstad (= KiA). 
 
Stille armoede 
We leven in een welvarend land met goede voorzieningen, maar 
helaas zijn er altijd mensen die buiten de boot vallen. Door allerlei 
oorzaken kunnen zij het hoofd niet boven water houden. De 
diaconie van onze kerk weet ervan en staat voor hen klaar. Dit 
gebeurt in nauwe samenwerking met andere organisaties. 
Mensen in armoede schamen zich ervoor en praten er liever niet 
over. Vandaar: stille armoede. De diaconie wil hen vooruithelpen 
met het oog op een nieuw perspectief. Daarbij is alle mogelijke 
ondersteuning nodig: in menskracht en in geld. Deze collecte 
draagt daaraan bij. Helpt u mee? Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met diaconaal consulent Wim van Ree: 
consulent@diaconiezwolle.nl tel. 06-10186422. 
 
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/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 23 sep 10.00-12.00: Koffie-inloop 
Wo 28 sep 19.30–21.00 repetitie Open Kring Koor 
Vr 30 sep 10.00-12.00: Koffie-inloop 
 

Zo 2 okt zal ds. Anne Zweers 09.30u 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 woensdag 
18.00 uur worden aangeleverd via zondagsbrief@openkring.nl.  

Voor meer informatie kijk op www.openkring.nl. 
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