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Eeuwigheidszondag
we noemen de namen

HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST
Voorganger: ds. Cor Baljeu
Ambtsdragers: Anneke Lei en Bert Koerselman
Lector: Joke Leeuw-Kralt
Organist: Bert Koerselman
Zangers: Marrianne van Norel-Haanskorf en Jan Noorlag

LITURGIE VOOR DEZE DIENST

Koster: Paul Kisjes
Kinderkring o.l.v. Esther Klein Bramel
Let op: er is geen oppaskring!
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een
kopje koffie, thee of beker limonade te drinken.

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

Welkom en mededelingen
Openingslied 727: 1, 2, 4, 10 ‘Voor alle heiligen …’ (staand)
Openingswoorden (staand)
Lied psalm 116: 1, 3 ‘Hij is goedgunstig in gerechtigheid’
Kyriegebed
Glorialied 791 ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’
1. Voorzangers;
2. Allen;
3. Vrouwen;
4. Mannen;
5. Allen;
6. Allen.
Gebed van de zondag
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.
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.

De mensen van voorbij
De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen.
en zijn wij even bij elkaar
aan ’t einde van het jaar.
De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.
Lied 962 ‘Wat ik gewild heb’ - voorzangers.

Lezing Jesaja 60: 1-11 en 17-22

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

Lied 213: 1, 4, 5 ‘Morgenglans der eeuwigheid’

Collecten (digitaal+contant) voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open
Kring) en Zwolse Migrantenkerken.
Mensen in de kerk kunnen na afloop van de dienst hun gaven in
de daarvoor bestemde mandjes in de hal leggen.

Lezing Openbaring 7: 2-4 en 9-17
Lied 730: 1, 3 ‘Heer, herinner u de namen’
Overdenking
Lied 728 ‘De heiligen, ons voorgegaan’ (in wisselzang)

Slotlied 981: 1, 2, 4, 5 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ (staand)
Zending en zegen (staand)

LEVEN IS MEELEVEN
Bloemengroet
De bloemengoet is vorige week naar Riek Veenemans en haar
partner, Kees Oosterlee, gebracht. Met een hartelijke groet vanuit
de Open Kring gemeente.
Ook kreeg mw. Selle, die 98 jaar werd, een bloemengroet, we
wensen haar alle goeds, op deze hoge leeftijd.
Kaarten en meeleven: elk seizoen, elke maand, er voor elkaar
kunnen zijn, een luisterend oor bieden, een gebaar in de vorm
van een kaart, gesprek, telefoontje, een bezoekje. Dit alles
gebeurt het hele jaar door, door velen van ons, wat een
voorrecht, gemeente zijn, samen het jaar leven en beleven, in lief
en leed, in rouw en trouw.

Pastoraal
De mensen van voorbij
Het is deze zondag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De
zondag dat de namen worden genoemd van hen die ons zijn
ontvallen, eeuwigheidszondag, ook gedachteniszondag
genoemd. Wij gedenken Henk van den Berg (95), overleden op
dinsdag 30 november, Aly de Boer (71), op zondag 5 december,
Emiel Naberman (85), op dinsdag 14 december, Janny Wolf (68),
op zaterdag 25 december, Henk Groen (85), op vrijdag 21
januari, Nico Kraeima (78), op dinsdag 8 februari, Gerrit Klein
Zandvoort (85), op donderdag 24 februari, Marianne Landmeter
(86), op dinsdag 1 maart, Dieuwke Ruitenberg, op dinsdag 8
maart, René Rooseboom (79), op donderdag 24 maart, Egbert
Veen (74), op zondag 3 juli, Arend de Jonge (86), op woensdag
12 oktober en Dick Somsen (93), hij overleed op donderdag 13
oktober.

Geboren
Wij ontvingen het mooie bericht dat dinsdag 18 oktober
jongstleden Hanna Marij Botterweg is geboren, dochter van

Marike Vriesema en Daniël Botterweg en zusje van Jette. Met
Soof Dubbink zal zij zondag 11 december gedoopt worden.

NIEUWS
Opening
Als alles duister is…
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer
dooft, vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
NLB 598
Vacature voorzitter wijkkerkenraad
Aan het einde van het jaar stopt Martijn Reinders na 6 jaar als
voorzitter voor de wijkkerkenraad van de Open Kring.
Hierdoor zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter. Kent u
iemand die hier geschikt voor is of heeft u misschien zelf wel
interesse, neem dan contact op met één van de
kerkenraadsleden of stuur een bericht naar scriba@openkring.nl
Open Kring 25 jaar! 1997-2022.
Omdat de Open Kring 25 jaar bestaat, willen we daar in de loop
van dit kerkelijk jaar aandacht aan besteden, zoals al eerder
vermeld op voorgaande zondagsbrieven. Graag bieden wij u op
donderdagavond 1 december van 19.30-21.00 uur in de Open
Kring nog een keer de gelegenheid om te vertellen over de
afgelopen 25 jaar en welke rol u daarin heeft gehad. Uiteraard
kunt u ook bellen of een email sturen naar scriba@openkring.nl
om verhalen te delen. We hopen met uw ideeën en suggesties
een gevarieerd aanbod van activiteiten te kunnen organiseren.
Alvast dank voor meedenken en meewerken!
Geertje Wijnja en Mirjam Visser.
DOE JIJ OOK MEE???
Kinderkerstfeest 2022, musicalsterren gezocht!
Vorig jaar vierden we een online
kinderkerstfeest, het was prachtig, maar
toch hopen we dit jaar een echt
kinderkerstfeest te kunnen vieren met
elkaar in de Open Kring! We willen graag
weer een echte musical opvoeren, zodat
het een echt kerstfeest wordt door en
voor kinderen.
Wanneer? Op zaterdag 24 december
om 19.00 uur.
Maar om samen een kerstfeest te kunnen
vieren hebben we wel hulp nodig. Als
eerste van jullie, kinderen van de Open
Kring! Ben je tussen de 6 en 15 jaar en houd je van zingen,
dansen, toneel spelen, muziek maken? Meld je dan aan bij
Gerlinde Heidinga: kinderkring@openkring.nl
Ook bij het instuderen en oefenen voor de kerstviering is het fijn
als er hulp is van jonge mensen/ volwassenen. Heeft u/ jij de
komende periode wat tijd over dan horen we dat graag. Zonder
hulp lukt het ons helaas niet om een mooi kerstfeest te
organiseren. Wat zou het mooi zijn als we dit jaar weer samen
kerst kunnen vieren, dat kunnen we alleen samen voor elkaar
krijgen. Ook u/ jij kunt zich aanmelden bij bovenstaand
emailadres.
Speel jij een instrument?
Hierbij doen we ook een oproep
aan alle kinderen die een
instrument bespelen: misschien
kunnen jullie dit jaar wel enkele
liederen spelen tijdens of voor de
kerstviering. Wie van jullie vindt
het leuk om mee te spelen
tijdens het kinderkerstfeest op
kerstavond? Wie belangstelling
heeft, kan zich opgeven bij Gerlinde Heidinga,
kinderkring@openkring.nl.
We horen graag van jullie en van de kinderen!

Verkoop collectemunten op maandagavond 5 december
is verplaatst naar maandagavond 28 november.
In verband met Sint-Nicolaasavond leek het mij niet handig om op
die avond verkoop van collectemunten te houden. Ik doe dat een
week eerder. Excuses voor de verwarring.
André Wagenaar
Zwolle deelt warmte
Met ‘Zwolle deelt warmte’ vragen we uw/jouw aandacht voor
mensen die door de stijgende energiekosten niet meer in hun
dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. Het is een initiatief
van de Commissie Gezamenlijke Kerken. We zorgen voor
financiële ondersteuning voor de mensen die dit het meeste
nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan leefgeld voor een aantal
dagen, zodat mensen boodschappen kunnen doen. Deze
ondersteuning door de Commissie Gezamenlijke Kerken is voor
de korte termijn, totdat er langdurige ondersteuning door een
andere organisatie of de gemeente Zwolle geboden kan worden.
Noodfonds De Commissie Gezamenlijke Kerken is een kerkelijk
noodfonds van meerdere diaconieën van Zwolse kerken dat al
sinds 1988 bijdragen verleent aan inwoners van Zwolle die niet
meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. De
Diaconie van de Protestantse Gemeente is de penvoerder.
Help ook mee! We vragen u/jou om een financiële bijdrage te
leveren en zo deze hulpactie mogelijk te maken.
Dit kan via het rekeningnummer NL12 RABO 0373 7399 66 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle, o.v.v. ‘Zwolle deelt
warmte’.
Deze actie wordt mede ondersteund door het Diaconaal Platform
Zwolle. Alvast hartelijk dank!
Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, elke zondag 17.00u
20 nov. de laatste zondag in het kerkelijk jaar, staan we in de
kerk stil bij de mensen die we moesten afstaan aan de dood. Na
een aantal jaren klinkt weer eens de gedachteniscantate Koester
de namen, een hedendaags requiem in vier delen met tekst van
Sytze de Vries, getoonzet door Toon Hagen. Deze cantate
ontleent zijn naam aan het korte gezongen gebed dat een aantal
malen op verschillende toonhoogten voorkomt in deze
compositie. Liturg: Ds. Iemke Epema.
Voedselbos Zwolle
Er komt een voedselbos in Zwolle, waar voedsel, natuur en
verbinding centraal staan. Samen met de bewoners van de stad
wordt een duurzaam eetbaar landschap gecreëerd waar je kan
genieten van de pure smaken, geuren en kleuren die de natuur je
te bieden heeft. Hier kun je straks elke week zelf je portie fruit
plukken of een pakket ophalen met verse producten uit de
biologische tuinderij. Het wordt een plek waar mens, natuur en
voedsel elkaar ontmoeten. Wil je dit mede mogelijk maken?
Teken dan de petitie. Of schrijf je in voor vrijwilligerswerk. Voor
meer info, kijk op www.voedselboszwolle.nl
Van harte aanbevolen door Werkgroep de Groene Kerk,
groenekerk@openkring.nl
Kerstpakkettenactie 2022 - Warme sokken gevraagd!
Ook in 2022 vragen wij graag weer aandacht voor de
Kerstpakkettenactie van KerstZwolle. Waar we vorig jaar door
Corona niet konden inzamelen bij de supermarkten, doen we dat
hopelijk dit jaar wel! Daarvoor hebben we weer hard de handjes
nodig van zo'n 700 vrijwilligers, evenals gulle gevers en gebed.
Wilt u ons helpen? Dat kan door:
* Nu alvast lekkere warme (thermo)sokken te breien voor in de
kerstpakketten. Letterlijk een beetje extra warmte in deze gure
tijden! De sokken kan u tijdens de actie inleveren op vrijdag 16 en
zaterdag 17 december bij onze inzamelaars in diverse
supermarkten door heel Zwolle.
* Op een andere manier financieel of praktisch bij te dragen aan
de actie. Meer informatie vindt u op www.kerstzwolle.nl

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal
1e collecte: Diaconie (= D)
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)
3de collecte: Zwolse migrantenkerken
Door migratie zijn er in Nederland inmiddels vele
migrantenkerken ontstaan. Ook in Zwolle bevindt zich een
verscheidenheid aan migrantenkerken. Omdat de leden van deze
kerken vaak als arbeidsmigrant, asielzoeker of vluchteling naar
Nederland gekomen zijn, hebben ze wel veel menselijke
mogelijkheden, maar zeer weinig financiële middelen. Daardoor
is een goede opzet van een kerkelijk leven behoorlijk lastig. De
diaconie wil de migrantenkerken een handje helpen om in Zwolle
ook een ‘kerkelijk’ bestaan op te bouwen en zichtbaar mee te
leven in de samenleving.
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 OPEN KRING + VOLGENDE WEEK ZONDAG
Ma 21 nov 10.00-12.30: Groene Kerk
Wo 23 nov 19.30-21.00: Open Kring Koor
Vr 25 nov 10.00-12.00: Koffie-inloop

Zo 27 nov, 1e Advent, zal ds. Cor Baljeu om 9.30u voorgaan.
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.

OPROEP
Zaterdag 5 november hebben wij als diaconie van de Open
Kring een diaconale actiedag gehouden als startsein tot een
verder vervolg van deze actie, die loopt tot 1 januari
2023.

Wij delen geloof, wij delen de hoop
Die wij ontvangen van God.
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets tekort.
Zo willen wij delen
Van wat Hij ons gaf
Totdat het een overvloed wordt.
Wij delen met jou en met iedereen
De hoop en liefde van God.
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets tekort.
Zo mogen wij delen
Met handen en hart
Totdat het een overvloed wordt.
Wij delen ver weg, we delen dichtbij
Eén kerk, één wereld, één God.
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets tekort.
Dat wonder voltrekt zich
Nog iedere dag
Als delen een deel van ons wordt.
Aan de een gaf hij vijf talenten, aan een ander twee en aan nog
een ander één, ieder naar wat hij aankon. (Mat.25:15)

De opbrengst van deze actie hebben wij bestemd voor de
aanschaf van boeken voor een bibliotheek van de Chapel
Primary School. Dit is een basisschool in een arme wijk van
Kaapstad. De kinderen van deze school kunnen niet leren lezen
omdat de ouders door grote armoede geen boeken kunnen
kopen en ook de school de middelen niet heeft om leerboeken te
kopen; laat staan encyclopedieën en atlassen. Daardoor kunnen
deze kinderen hun talenten niet ontwikkelen. Als diaconie willen
wij hier onze steun aan geven om dit toch mogelijk te maken.
Daartoe willen wij een beroep op u doen. Namelijk: om uw
talenten te verkopen!! Talenten die we allemaal wel hebben
zoals bijvoorbeeld: graag boodschappen doen of ramen lappen
of de tuin winterklaar maken of als iemand gaat verhuizen hulp
aanbieden bij het verhuizen. Zo zijn er veel meer voorbeelden
van talenten die u voor een ander graag wilt en kunt, maar ook
mag doen. En het hoeft niet gratis; al is de opbrengst van uw
aanbod bedoeld voor het diaconale doel.
Gedurende de actie zijn er ook nog andere mogelijkheden om
uw steun te geven. In de hal van de kerk staat een grote doos
waarin u statiegeldflessen kunt deponeren. En de collecte in de
KIA-bus (Kerk-in Actie), die elke zondag na de dienst in de kerk
staat, is bestemd voor het diaconale doel. In de hal van de kerk
liggen formulieren, waarop u kunt opgeven welke hulpvraag u
heeft of welke hulp u wilt aanbieden. Het kan ook digitaal via
diaconie@openkring.nl of door uw diaconie (Co, Jan, Marrianne
of Sytske) persoonlijk aan te spreken.
Help de kinderen van de Chapel Primary School met beter
onderwijs!!

