
                              

HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST 
Voorganger: ds. Cor Baljeu 
Ambtsdragers: Marrianne van Norel-Haanskorf, Co Verduijn en 
Popke Alkema 
Lector: Co Verduijn 
Organist: Martin van Heerde 

Koster: Jan Leeuw 
Let op: er is geen kinder- of 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 
Begin Actie Kerkbalans en viering Maaltijd van de Heer 
 
Welkom en mededelingen 
 
Openingslied Psalm 66: 1, 5  
   ‘Breek, aarde, uit in 
jubelzangen’ (staand) 
 

Openingswoorden (staand) 
 
Psalm 66: 7 ‘De naam des Heren zij geprezen’ 
 
Kyriegebed, lied 301k ‘Kyrie-eleison’ 
 
Glorialied 791: 1, 3, 4, 5 ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing Jesaja 60: 1-5 
Lied 176: 1, 6 ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’ 
 
Lezing Johannes 2: 1-11 
 
Vertaald gedicht van de Duitse theoloog Gisela Baltes ‘Doe wat 
hij jullie zegt’ 
 
Overdenking 
 
Lied 388: 1, 2, 3, 5 ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ 
 
Maaltijd van de Heer, tafelgebed ‘Tot een lichaam van liefde’ 
V: ‘…want zij zullen verzadigd worden.’ 
… 
V: De Heer zal bij u zijn 

G: DE HEER ZAL U BEWAREN 
V: Verhef uw harten 
G: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER 
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God 
G: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG 
V: U danken wij… 
… en zingen wij tot U: 
Lied 405: 1, 3, 4 ‘Heilig, heilig, heilig! 
V: Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus die 
komt in uw naam… 
… 
Christus zal komen opnieuw. 
G: MARANATHA 
V: … 
Bouw ons op tot een lichaam van liefde dat samen met uw Zoon 
brood breekt en deelt ten dienste van uw Rijk van vrede en 
gerechtigheid. Amen. 
 
Onze Vader (tekst lied 369d) 
 
Lied 408d ‘Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt’ 
 
Collecten (digitaal+contant) voor Klets&Koek van Stichting 
Present Zwolle (Avondmaalscollecte), Kerk (Open Kring) en 
Stedelijk diaconaat. 
Mensen in de kerk kunnen na afloop van de dienst hun gaven in 
de daarvoor bestemde mandjes in de hal leggen.  
 
Slotlied 528: 1, 4, 5 ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’ (staand) 
 
Zending en zegen (staand) 

LEVEN IS MEELEVEN 
Bloemengroet: afgelopen week heeft Paul Kisjes de bloemen 
ontvangen. Als grote dank voor zijn jarenlange inzet als koster 
(20 jaar!). We wensen hem alle goeds toe, met een hartelijke 
groet voor hem en zijn gezin. 
  
Kaarten: een paar woorden op een mooie kaart, verwacht of 
onverwacht, als teken van omzien naar elkaar, een gebaar vanuit 
mensen, vanuit de gemeente. 
  
Meeleven: dhr Goos ten Veen is weer thuis na opname in het 
ziekenhuis, we wensen hem en zijn vrouw toe dat verder herstel 
door zal zetten. Mevr Wieling verblijft nog op de revalidatie afd. 
van IJsselheem in Isala.  
Jarenlang fietsten Thea de Haan en Eef Magre vanaf de Rijnlaan 
in de AA-landen naar de Open Kring, nu hoorden we dat Thea 
opgenomen is in de Riethorst, bij de Rivierenhof, en dat Eef haar 
dichtbij kan bezoeken, maar de bezoekjes aan de Open Kring zijn 
verleden tijd. We wensen hen beiden veel sterkte toe vanuit de 
gemeente. 
 
In memoriam Henk Haan 
In de ochtenduren van vrijdag 6 januari is Henk Haan overleden. 
Om 10.00 uur zwaaide hij zijn vrouw uit en maakte zich op voor 
een lunchafspraak met zijn jongste kleinzoon, hij kwam echter 

niet opdagen. Het werd niet vertrouwd, waarop de familie de deur 
in het appartement aan de Puntkroos opende. Daar troffen zij 
hem levenloos aan: overleden aan een hartstilstand. 
Samen met zijn vrouw kwam hij vanuit de provincie Groningen in 
Zwolle wonen. Eerst werkend voor Albert Heijn, daarna voorzag 
hij de bewoners van Holtenbroek en Diezepoort via een SRV-
wagen van zuivel. Later verzorgde hij het uitgiftepunt van 
landelijke ochtendbladen. Een sympathieke man, soms te goed 
voor deze wereld. Zat het hem eens tegen, dan was zijn reactie: 
‘kop d’r veur’ (niet zeuren, maar doorgaan). Sinds zijn 
pensionering worstelde hij met zijn gezondheid, in 2015 kreeg hij 
een herseninfarct en onderging een hartoperatie in 2017. Hij 
behoefde zorg, maar toen de zorgbehoefte van zijn vrouw 
toenam, bleek hij zelf ook heel zorgzaam te kunnen zijn! 
Vrijdag 13 januari van 10.15 tot 10.50 uur kunt u de familie 
condoleren. Daarna zal hij om 11.00 uur in de uitvaartdienst in 
herinnering gebracht worden aan de hand van hun huwelijkstekst 
en de eerste zes verzen van Psalm 139, waarin we kunnen lezen 
dat woorden gekend zijn eer ze zijn uitgesproken. Daaraan 
sluitend zal hij begraven worden op Oud – Bergklooster. 
Henk Haan, geboren als Hendrikus Haan, bereikte de leeftijd van 
83 jaar. 
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Bloemengroet: elke week worden bloemen bezorgd bij 
gemeenteleden, de reden waarom is verschillend, maar 
meeleven, steun, aandacht, lief en leed staat centraal. 
In de Corona jaren stonden de bloemen niet meer in de kerk op 
zondag, maar zijn wel elke week weggebracht. Een groep van 6 
personen binnen de gemeente verzorgt dit, toen en nu. 
Eerder werd in de kerk gevraagd, wie de bloemen mee wilde 
nemen en wegbrengen, een mooi initiatief. Nu nemen we contact 
op met degenen die de bloemen krijgt en brengen ze weg op een 
afgesproken moment en meestal met een pastoraal bezoek 
eraan gekoppeld. Voorlopig blijven we dit nog zo doen, mocht u 
denken, hier wil en kan ik ook aan meewerken, dan hoor ik het 
graag. Geertje Wijnja, via scriba@openkring.nl  

Kaarten: verjaardagskaarten naar gemeenteleden vanaf 75 jaar, 
bij jubilea, of vanuit meeleven, of anders, velen van u hebben 
kaarten ontvangen in de afgelopen jaren. Voor de corona periode 
lagen de kaarten op zondag op tafel in de hal, verzorgd vanuit de 
diaconie, en konden deze meegenomen worden om te bezorgen. 
Een heel mooi initiatief. Echter, tijdens corona en tot op heden 
hebben we dit vanuit onze huizen gedaan en geregeld. Nu willen 
we weer beginnen om de verjaardagskaarten in de hal te leggen 
en u te vragen, zo mogelijk, ons te helpen deze te bezorgen. Zo 
kunnen we als gemeente weer een steentje (kaartje) bijdragen!! 
Vanaf zondag 15 januari liggen ze klaar, met adres en datum. 
Helpt u ons?? Dank, Geertje Wijnja en Sytske Nijmeijer, namens 
pastoraat en diaconie.

NIEUWS 

Opening 
De kerkbalans start deze week. Kerken van verschillende 
denominaties werken hierin samen. Het is zondag ook het begin 
van de week voor het gebed voor de eenheid onder christenen. 
Thema: ‘Doe goed, zoek recht’. 
 
Nog een waardig 2023 
De Kerstvakantie is achter de rug. We hebben elkaar een 
gelukkig nieuwjaar toegewenst. Werk en school zijn weer het 
gewone leven ingegaan. De Kerstvakantie die begon in 2022 en 
veertien dagen later eindigde in 2023. Tijdens de 
oudejaarsviering zijn er zeven kaarsen aangestoken voor 
momenten en gebeurtenissen waarover we blij zijn en dankbaar 
op terugkijken, momenten in zowel de Stinskerk als de Open 
Kring. Het gebeurde in een jaar dat we beelden te zien kregen die 
ons deden denken aan twee eerdere Wereldoorlogen op ons 
continent. Dat was toch verleden tijd? Hoe reageren we hierop, 
hoe moeten we hiermee omgaan? En de verhalen over 
klimaatverandering, het nauwelijks aanwezige sneeuw daardoor 
in de Alpen? Het maakt onzeker, het kan benauwen, 
traumatisch? Hoor dan de woorden van de Vlaamse psychiater, 
Dirk de Wachter: ‘de beste wraak op een traumatisch bestaan is 
waardigheid.’ Een wijs woord dat ik u graag doorgeef. Nog 
terugkijkend op de Kerstvieringen, denk ik aan het Open Kring 
koor, tijdens de Kerstviering, het mooie Adventsproject van de 
kinderen over de (voor)moeders van Jezus, afsluitend met een 
prachtige en enthousiast uitgevoerde musical. Zo afgesloten te 
hebben doet hoopvol vooruitzien. Neem deze herinneringen en 
gedachten mee bij het invullen van de Kerkbalans. 
 
Zondag 15 januari 2023 start de actie kerkbalans. 

De jaarlijkse actie van de Rooms-
Katholieke Kerk, de Protestantse 
Kerk, de Oud Katholieke Kerk 
van Nederland en vanaf 2018 ook 
van de Evangelische 
Broedergemeente. Al sinds 1973 
werken kerkgenootschappen 
samen in de Actie Kerkbalans en 
doen zo een beroep op de 

plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële 
bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van 
januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen 
plaatselijke kerk. 
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de 
koffie, maar ook het personeel en missionaire en 
maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie 
Kerkbalans. 
Wat staat u te wachten: de leden die hebben aangegeven digitaal 
te geven krijgen een dezer dagen een e-mail waarmee ze hun 
bijdrage voor 2023 kunnen toezeggen. De andere leden krijgen 
een envelop in de bus met daarin een brief waarmee ze hun 
bijdrage aan onze kerk kunnen toezeggen. Onze kerk? Ja, want 
het grootste gedeelte van uw toezegging komt ten goede aan de 
Open Kring. 
Uw reactie wordt niet opgehaald maar u kunt 
- of de QR-code scannen op de achterkant van de brief en 
meteen betalen; 

- of de brief invullen en in de retourenvelop versturen naar het 
Kerkelijk Bureau 
- of de brief invullen en in de retourenvelop brengen naar het 
afleveradres dat vermeld staat op de groene kaart die extra is 
bijgevoegd. 
Als er nog vragen zijn kunt u altijd bij ons terecht. 
Andre Wagenaar en Fred Ridderbos (scriba@openkring.nl)  
Wij hopen op een goed verloop van de actie en een mooie 
opbrengst. 
 
Mond-hart-hand 
Ooit verweerde Mozes zich tegen Gods opdracht, via zijn 
‘spraakgebrek’... Waarop God zei: ik zal jouw mond zijn! 
Zo kunnen wij -- als mensen voor elkaar – dat soms (of vaker) 
ook zijn. Voor hen die geen stem hebben. 
Vandaar ook nu de handtekeningbrieven van Amnesty in de hal. 
Doet u weer mee? 
Marijke Deinema – Joke van der Zee 
 
Stand van zaken vacatures kerkenraad 
De kerkenraad is blij u mee te kunnen delen dat we met Hans 
van Eerbeek een nieuwe ouderling mogen verwelkomen. Hij heeft 
aangegeven ook de taak van voorzitter van de kerkenraad op 
zich te willen nemen. Over de datum van bevestiging zullen we u 
nog informeren. 
In de dienst van zondag 29 januari wordt Henk Vos bevestigd als 
diaken. Co Verduijn (diaken), Bert Koerselman (ouderling) en 
Mirjam Visser (diaken-scriba) zullen in deze dienst herbevestigd 
worden en we nemen afscheid van de volgende ambtsdragers: 
Martijn Reinders (ouderling), Anneke Lei (ouderling-
kerkrentmeester), Sytske Nijmeijer (diaken), Wim Vliek (diaken) 
en Lucinda Blauw (ouderling-kerkrentmeester met bijzondere 
opdracht). 
 
Donderdag 23 februari a.s. - samen stamppot eten in de kerk 
Na een goede start met een maaltijd met verschillende soepen en 
salades afgelopen november komt er een vervolg. Dit mede door 
de enthousiaste reacties en de mooie groep van 22 mensen, die 
zich de vorige keer had aangemeld. 
Dus lijkt het je leuk (en lekker 😊) om gezellig met andere mensen 
te eten en samen in gesprek te gaan, kom dan op donderdag 23 
februari a.s. naar de kerk, want daar gaan we weer samen aan 
de maaltijd. Er worden dit keer heel verschillende stamppotten 
gemaakt door deelnemers 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 (via 
scriba@openkring.nl . Dit kun je tot uiterlijk donderdag 9 
februari doen. 
We zien je graag, tot dan. 
Werkgroep Bezinning & Verdieping, Riet van der Wenden, Cor 
Baljeu en Marjan van der Vegte 
 
The boy who harnassed the wind 
Op de komende filmavond, donderdag 2 februari, draaien we 
een film uit 2019: the boy who harnassed the wind. 
Het verhaal is gebaseerd op de gelijknamige, autobiografische 
roman van William Kamkwamba. De dertienjarige William uit 



 
 
Malawi wordt van school gestuurd wanneer duidelijk wordt dat 
zijn ouders zijn studie niet meer kunnen betalen. Hij zit echter niet 
bij de pakken neer maar droomt ervan om zijn dorp te behoeden 
voor een hongersnood. Hiertoe maakt hij een plan om met behulp 
van de fiets van zijn vader een windmolen te bouwen. 
Wij hebben de film met veel plezier gekeken en bevelen hem van 
harte aan! Een mooie kans ook om eens een film uit Afrika te 
bekijken. Een kopje koffie/thee staat vanaf 19:15 uur klaar, de 
film start om 19:30 uur. Na afloop drinken we een glaasje 
wijn/fris/bier en kunnen we onze ervaringen met deze 
hartverwarmende film samen delen. 
Werkgroep Bezinning & Verdieping, 
Cor Baljeu, Marjan van der Vegte, Riet van der Wenden 
 
Uitnodiging gemeenteavond PGZ 15 februari 
Geachte gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te 
Zwolle, 
Eind 2018 heeft de Algemene Kerkenraad u geïnformeerd over 
het proces Heilige Huisjes, ruimte voor het hart van de kerk, dat 
tot doel had dat minimaal 50% van de inkomsten aan het 
pastoraat zou worden besteed. De besluiten die destijds 

genomen zijn om dat doel samen te bereiken, zijn nog steeds 
actueel. We willen u graag vertellen wat er in de afgelopen vier 
jaar op dit gebied is gebeurd en waar we als wijkgemeenten, 
clusters en PGZ als geheel nu staan. 
We nodigen u daarom uit voor een gemeenteavond op 15 
februari om 20.00 uur in de Jeruzalemkerk, Assendorperdijk 134. 
Namens de Algemene Kerkenraad, 
Eduard Metselaar, voorzitter 
Margreet de Roo, scriba 
scriba@pknzwolle.nl 
 
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. 
15 jan Lied 517. vg. ds. Bert Aalbers m.m.v. enkele leden van de 
Michaëlscantorij, muzikale leiding Toon Hagen. 
Ook in de Grote Kerk / het Academiehuis: elke derde woensdag 
van de maand een gratis koffieconcert door pianist Wouter 
Harbers. 18 januari om 10u (kerk is open om 9.30u) Weense 
pianopareltjes. Om u te verzekeren van een plekje kunt u 
reserveren via www.koffieconcerten.nl.  

 

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal  
1e collecte: Avondmaalscollecte (= D) voor Project 
Klets&Koek van Stichting Present Zwolle 
Inmiddels zijn er via Stichting Present Zwolle ca. 140 vrijwilligers 
wekelijks of maandelijks actief via het kloppend hart van Present: 
de informele taal- en ontmoetingsgroep Klets&Koek 
www.kletsenkoekzwolle.nl. Behalve dat de Nieuwe Zwollenaren 
op een informele manier Nederlands leren, worden ze door de 
vrijwilligers geholpen bij enorm veel praktische zaken. 
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)  
3de collecte: Stedelijk diaconaat (= 3) 
Voor januari staan voor velen loonstrookjes weer in de plus. 
Helaas zal niet iedereen hiervan profiteren, zoals bijvoorbeeld de 
dak- en thuislozen in Zwolle. Veel van deze mensen verblijven in 
de Herberg. Op zondagmiddag kunnen zij daar niet verblijven en 
slenteren ze door de stad of zitten doelloos en verveeld in het 
park. De Diaconie van de Protestantse Gemeente organiseert 
i.s.m. met andere kerken in Zwolle ook dit nieuwe jaar een 
zondagmiddagopvang voor deze mensen. In het inloophuis de 
Bres creëren vrijwilligers een huiselijke sfeer om deze mensen te 
ontvangen met een kopje koffie, een luisterend oor, gezelligheid, 
warmte (letterlijk en figuurlijk) en medemenselijkheid ofwel waar 
ieder mens op zondagmiddag behoefte aan heeft. Helpt u het 
mede mogelijk te maken? 
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 16 jan 20.00-22.00: Kerkenraad 
Wo 17 jan 19.30-21.00: Open Kring Koor 
Do 19 jan 10.00-12.00: Seniorenkring 
Vr 20 jan 10.00-12.00: Koffie-inloop 

Vr 20 jan 19.00-22.00: Eetgroep 1 
Zo 22 jan zal ds. Elly Urban 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.

 
 


