
                              

HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST  
Voorganger: ds. Anne Zweers (lid Open Kring) 
Ambtsdragers: Co Verduijn en Sytske Nijmeijer 
Lector: Co Verduijn 
Organist: Martin van Heerde  

Koster: Jan Leeuw 
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. 

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – adres digitale dienst: https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen 
Welkom en mededelingen 
 
Openingslied 217: 1, 2, 3 ‘De dag gaat open …’ (staand) 
Openingswoorden (staand) 
Lied 217: 4 ‘Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen’ (staand) 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 We ontsteken kaarsen op de aandachtsschaal 
Als antwoordlied ‘If I can dream’ – Elvis Presley 
 
Lied 534 ‘Hij die de blinden weer liet zien’ 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
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 Marcus 2: 1-12 (NBV 2004) 
Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd 
bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zo veel mensen toe 
dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en hij 
verkondigde hun Gods boodschap. Er werd ook een verlamde bij 
hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze 
zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk 
van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een 

opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed 
naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen 
de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven. Er zaten 
ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten 
bij zichzelf: Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke 
taal uit: alleen God kan immers zonden vergeven! Jezus had 
meteen door wat ze dachten en dus zei hij: ‘Waarom denkt u 
zoiets? Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: “Uw 
zonden worden u vergeven” of: “Sta op, pak uw bed en loop”? Ik 
zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde 
zonden te vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, 
sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ Meteen stond hij op, pakte 
zijn bed en ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en 
loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze. 
 
Lezing Genesis 1: 26-27 (NBV 2004) 
 
Lied 158b ‘Een schoot van ontferming is onze God’ (2x zingen) 
Overdenking 
Lied 221 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ 
 
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d) 
 
Collecten (digitaal+contant) voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open 
Kring) en Kerk en Israël. 
Mensen in de kerk kunnen na afloop van de dienst hun gaven in 
de daarvoor bestemde mandjes in de hal leggen.  
 
Slotlied 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ (staand) 
 
Wegzending en zegen (staand) 

LEVEN IS MEELEVEN 
Bloemengroet 
De bloemen zijn gebracht naar Hilda Sijtsma. Na een korte 
ziekenhuisopname herstelt zij nu thuis van evenwichtsproblemen. 
Rustig aan doen is het motto, met steun van Tjipke, we wensen 
beiden sterkte en beterschap toe. 

 
Kaarten: een gebaar van aandacht kan veel betekenen, een 
kaart met een groet, felicitatie of als steun, ook!.

NIEUWS 

Verkoop collectemunten 3 oktober: 
Morgenavond tussen 18.30 en 19.45 uur in de keuken van de 
Open Kring. U kunt betalen d.m.v. een eenmalige 
incassomachtiging te tekenen (denk even aan uw IBAN-nummer). 
De te verkrijgen waarden zijn: € 0,20, € 0,50, €1,-, €2,-, €5,- en € 
10,–. Nog nooit gedaan? Gewoon een keer DOEN en zeker 
handig nu u vaak nauwelijks nog muntgeld in huis heeft. Voor 
andere verkooppunten zie Gaandeweg achterin onder het kopje 
'Kerkelijk Bureau’. De eerstvolgende keer is D.V. op 7 november. 
André Wagenaar 
 
Viering Maria Kapel 
Graag uw aandacht voor de 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! 

Onderwerp kinderkring op 9 oktober 
Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag, o.a de vraag 
over het eerlijk maken en delen van het voedsel dat er is. Op de 
16e oktober besteden we daar aandacht aan in de kerkdienst, 
ook door het vieren van het avondmaal, ook over delen. De 
kinderkring zal op zondag 9 oktober hier al aandacht aan 
besteden: zowel aan wereldvoedseldag, als het avondmaal. Het 
past ook goed in thema van de PKN “aan tafel”. Zie hiervoor: 
www.protestantsekerk.nl/programma/maaltijd-van-de-heer/  
Meer informatie over de dienst van 16 oktober volgt nog vanuit de 
werkgroep Groene Kerk. 
Voor vragen: groenekerk@openkring.nl.  
 
Geboortebericht 
Op 13 september 2022 is Soof Juna geboren, dochter van Dave 
Dubbink en Maartje Visscher en zusje van Puck en Cato.  
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Attentie voor de deelnemers Museumplusbus  
Op vrijdag 7 oktober a.s. zullen 41 personen in de 
Museumplusbus stappen.  
Meldt u zich allen op 7 oktober om 9.00 uur bij de Open Kring. 
De bus vertrekt uiterlijk om 9.30 uur!! 
Om 17.00 uur zijn we weer terug bij de Open Kring. 
 
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 
 
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 weten hoeveel mensen er komen, vragen we je je op te 
geven via scriba@openkring.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 
 
 
 
Niet alleen kerk op zondag 
In onze verhalenreeks in weekblad De Swollenaer zijn we bij de 
laatste kerk beland. Aankomende woensdag eten we een hapje 
mee in de Oosterkerk. De maaltijdgroep voorziet in een behoefte, 
vertelt Oosterkerk Dik Kremer. “Mensen vinden het fijn om samen 
te eten en elkaar te ontmoeten. Ook daar ben je kerk voor.”  

 
U leest alle verhalen in De Swollenaer, of volg de Protestantse 
Gemeente Zwolle op Facebook, Twitter of Instagram. En u bent 
natuurlijk van harte welkom op de speciale website 
www.pknzwolle.nl/welkom  
 
Theologisch eetcafé 
Het theologisch eetcafé wordt weer voortgezet. Het thema dit 
seizoen is 'de zeven werken van barmhartigheid'. De sprekers 
zijn 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 17.30u met inloop 
en een drankje. Van 18.00-18.10u wordt het thema kort, flitsend 
en prikkelend neergezet, gevolgd door 20 minuten discussie aan 
de hand van twee vragen. Om 18.30u gaan we aan tafel en 
zetten daar het gesprek voort. Om 19.30u 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: 
• 12 okt diaconaal consulent Wim van Ree over de hongerigen 
voeden in de Jeruzalemkerk, Assendorperkdijk 134, Zwolle.  
• 9 nov justitiepastor Maaike Broeksema over de gevangenen 
bezoeken in de Oosterkerk, Koewegje 2, Zwolle. 
Aanmelding kan, uiterlijk op de maandag voorafgaand aan elke 
bijeenkomst, via eetcafepknzwolle@gmail.com   
 
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, aanvang 17.00 uur 
2 okt: Michaelscantateviering. In deze viering voeren solisten, de 
Michaëlscantorij, het Michaëlcantatekoor en Musica Michaelis 
o.l.v. Toon Hagen de cantate ‘Liebster Gott, wenn werd ich 
sterben?’ (BWV8) van J.S. Bach uit. Solisten: Henk Gunneman 
(tenor) Daniël Mostert (bas). Voorganger is ds. Marjanne Dijk. 
Zie www.michaelsvieringen.nl  

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal  
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D) 
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)  
3de collecte: Kerk en Israël 
Ieder jaar, op de Israëlzondag, vieren we in de Protestantse Kerk 
onze onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk. De 
relatie met Israël vormt een van de pijlers van de identiteit en het 
belijden van de Protestantse Kerk. Op veel manieren komt dit tot 
uiting. Ook in Nederland stimuleert de Protestantse Kerk de 
ontmoeting tussen joden en christenen. De opbrengst van de 
collecte gaat naar al deze activiteiten die de Protestantse kerk 
steunt en organiseert om de band met het Joodse volk levend te 
houden en de Joodse wortels van ons christelijk geloof te 
(her)waarderen.  
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 

Ma 3 okt 10.00-12.00: Werkgroep Groene Kerk 
Ma 3 okt 18.30-19.45: Verkoop collectemunten 
Ma 3 okt 20.00-22.00: Moderamen (met Stinskerk) 
Di 4 okt 10.00-12.00: Diaconie 
Wo 5 okt 19.30-21.00: Open Kring Koor 

Vr 7 okt 10.00-12.00: Koffie-inloop 
Zo 9 okt 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 woensdag 
18.00 uur worden aangeleverd via zondagsbrief@openkring.nl.  

Voor meer informatie kijk op www.openkring.nl.

 
 


