
                              

HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST 
Voorganger: ds. Marjanne Dijk (Dimence) 
Ambtsdragers: Anneke Lei en Martijn Reinders 
Lector: Joke Leeuw-Kralt 
Organist: Bert Koerselman 
Koster: Annemiek Kuiper 

Jongerenkring in de keuken o.l.v. Eric Venema en Christien 
Sepers.  
Kinderkring o.l.v. Bettine de Jong. 
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. 

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – adres digitale dienst: https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen 
Welkom en mededelingen 
 
Openingslied Psalm 72: 1, 4  
   ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’ (staand) 
 

Openingswoorden (staand) 
 
Gebed om ontferming 
 
Lied 505 ‘In de nacht gekomen’ 
 
Gebed voor 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. 
 

Lezing Jesaja 60: 1-6 
Lied 475: 1, 4 ‘Ik mag hier aan uw kribbe staan’ 
 
Lezing Mattheus 2: 1-12 
Lied 526: 1 ‘Juich voor de koning van de Joden’ 
 
Overdenking 
 
Lied 515 ‘Een kind geboren te Betlehem’ 
 
Collecten (digitaal+contant) voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open 
Kring) en Wijkkas. 
Mensen in de kerk kunnen na afloop van de dienst hun gaven in 
de daarvoor bestemde mandjes in de hal leggen.  
 
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d) 
 
Kinderen komen terug van de kinderkring 
 
Slotlied 527 ‘Uit uw hemel zonder grenzen’ (staand) 
 
Zegen (staand) 

LEVEN IS MEELEVEN 
Bloemengroet 
De bloemengroet is vorige week naar Gerlinde Heidinga 
gebracht, als dank voor het vele werk vanuit de Kinderkring, in de 
adventstijd en voor het kinderkerstfeest, veel waardering 
hiervoor! En ook Bettine de Jong, Esther Klein Bramel en Maartje 
Visser kregen een attentie, samen hebben ze zich voor de 
Kinderkring ingezet, zodoende was het ook voor de vele kinderen 
geweldig om mee te doen en deze periode te beleven! En als 
gemeente hebben we dit ook mogen ervaren. 

We hopen dat de Kinderkring ook weer nieuwe leiding en 
inspiratie mag krijgen. 
 
Kaarten en meeleven: weet dat omzien naar elkaar op vele 
manieren kan, en dat is ook zo ervaren in het afgelopen jaar, en 
zullen we ook in 2023 weer vorm geven. 
Want Licht, Warmte, Hoop, Aandacht helpt ons om samen 
vooruit te kijken! 
Een goed nieuw jaar gewenst.

NIEUWS 

Vacatures kerkenraad 
Eind januari loopt van een aantal ambtsdragers de ambtstermijn 
af en zullen er ambtsdragers stoppen. De aftredende 
ambtsdragers zijn: Martijn Reinders (ouderling/voorzitter 
kerkenraad), Anneke Lei (ouderling-kerkrentmeester) en Sytske 
Nijmeijer (diaken). Co Verduijn (diaken), Bert Koerselman 
(ouderling) en Mirjam Visser (scriba) hebben aangegeven dat ze 
hun taken nog een tijd willen voortzetten. 
We zijn blij dat we met Henk Vos een nieuwe ambtsdrager 
mogen verwelkomen. Hij zal de diaconie komen versterken. Op 
zondag 29 januari wordt hij bevestigd. 

Er zijn nog vacatures in de kerkenraad. Heeft u belangstelling of 
kent u iemand die u geschikt acht voor een taak in de 
kerkenraad? Laat het ons dan weten via een mail naar 
scriba@openkring.nl. Als u meer wilt weten over het ambt van 
ouderling(-kerkrentmeester) of diaken, stel dan gerust uw vragen 
aan de scriba of aan één van de kerkenraadsleden. 
 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur 
In de reeks zondagen die tot de Epifanie worden gerekend staat 
telkens één lied centraal. Meest uit het Liedboek 2013. 
8 jan Lied 522. vg. ds. Nelleke Eijgenraam m.m.v. enkele leden 
van de Michaëlscantorij, muzikale leiding Toon Hagen. 
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COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal  
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D)  
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)  
3de collecte: Wijkkas (= 3) 
Het nieuwe jaar is aangebroken. Ook dit jaar wordt overal op een 
eigen manier invulling gegeven aan het werk in en van de kerk. 
Zo wordt de veelkleurigheid zichtbaar en kunnen ook buren, 
gasten van ver en nieuwkomers proeven hoe het kerk zijn 
smaakt. We hopen op goede gesprekken, inspirerende 
ontmoetingen en betrokkenheid van alle leeftijdsgroepen. De 
wijkkas draagt eraan bij dat dit niet alleen vandaag gebeurt, maar 
dat het gemeenteleven in stad en buurt het hele jaar door mag 
groeien en bloeien. Uw bijdrage hieraan is dan ook heel welkom! 
Uw gift aan de (digitale) oranje Kerk-in-Actie bus is bestemd 
voor een project van Kerk-in-Actie (= 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 9 jan 10.00-12.00: Werkgroep Groene Kerk 
Di 10 jan 20.00-22.00: Moderamen 
Wo 11 jan 19.30-21.00: Open Kring Koor 
Do 12 jan 19.30-22.00: Kerkrentmeesters 
Vr 13 jan 10.00-12.00: Koffie-inloop 
 

Zo 15 jan zal ds. Cor Baljeu om 9.30u voorgaan.  
In de dienst van het Zonnehuis om 11.30u zal ds. Pieter-Frans 
de Boer voorgaan. In beide diensten wordt de Maaltijd van de 
Heer gevierd. 
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.

 


