
                              

HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST 
Voorganger: ds. Cor Baljeu 
Ambtsdragers: Popke Alkema en Geertje Wijnja 
Lector: Afke Jukema 
Organist: Johan Hardeman 

Koster: Jan Oosting 
Let op: er is geen oppas- of kinderkring!  
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 
In deze dienst zal Henk Vos bevestigd worden tot diaken. 
Van 5 ambtsdragers wordt afscheid genomen: Martijn Reinders, 
Anneke Lei, Sytske Nijmeijer, Wim Vliek en Lucinda Blauw. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Openingslied 215: 1, 2, 5  
  ‘Ontwaak, o mens de dag breekt aan’ (staand) 
Openingswoorden (staand) 
Lied 215: 6, 7 ‘De kalme gang, de kleine taak’ (staand) 
 
Kyrie 
Lied 301k ‘Kyrie-eleison’ 
Glorialied 146a: 1, 2, 7 ‘Laat ons nu vrolijk zingen’ 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing 1 Korintiërs 1: 18-31 
Lied 849 ‘Zoek de wegen van de wijsheid’ 
 
Overdenking 
Lied 362: 1, 2 ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’’ 
 
Liturgie van bevestigen 
Psalm 90, 8 ‘Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven’ 
Lied 344 ‘Wij geloven één voor één’ 
Lied 415: 1, 2 ‘Zegen hem algoede’ 

V.:  … en hem hooghouden in zijn ambt? 
A.:  Ja, dat willen wij van harte. 
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d) 
 
Collecten (digitaal+contant) voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open 
Kring) en Aangepaste vakantieweken. 
Mensen in de kerk kunnen na afloop van de dienst hun gaven in 
de daarvoor bestemde mandjes in de hal leggen.  
 
Geroepen om te zingen 221 ‘Van de vrede blijf je dromen’ 
1. Van de vrede blijf je dromen, van een wereld in het groen, 
waar verdriet niet meer kan komen, waar geen mens je kwaad zal 
doen. 
Niemand bang meer en alleen, zon en warmte om je heen (2x). 
2. Samen zullen wij weer leren van de vrede, hoe dat moet, 
hoe je onrecht om kunt keren tot iets heels en tot iets goeds. 
Zodat alles anders wordt, dichterbij de droom van God (2x). 
3. Van raketten en van zwaarden maken wij gewoon een ploeg 
en wij zaaien op de aarde graan voor allen, brood genoeg. 
Liefde huist in elke straat, niemand wordt er meer soldaat (2x). 
4. Van de vrede blijf je dromen, jij zult zien, soms, hier en daar, 
hoe er steeds meer mensen komen die niet vechten met elkaar. 
Die de wegen gaan van God, tot de aarde hemel wordt (2x). 
 
Zending en zegen (staand) 
Lied 415: 3 ‘Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen’ 

LEVEN IS MEELEVEN 
Bloemengroet: De bloemen zijn vorige week gebracht naar Jan 
Vastenavond. We wensen hem een goed herstel toe na een 
operatie afgelopen week. Alle goeds en groet. 
Ook werd Arjan Verheij bedankt voor zijn inzet in het beamteam, 
in de afgelopen jaren, en kreeg bloemen, met een heel hartelijke 
groet vanuit de gemeente. 
 
Meeleven: mevr. Willy Aalbers-Spaan herstelt thuis na een 
heupoperatie, we wensen haar en haar man Bert geduld en alle 
goeds!  
 
Kaarten: fijn, dat de verjaardagskaarten al meegenomen worden 
vanuit de kerk. En als gebaar van meeleven is er ook aandacht 
voor gemeenteleden, die steun kunnen gebruiken.  En is een 
kaart gebracht. 

 
Lieve mensen, 
Overweldigend waren de reacties die wij na het overlijden op 6 
januari 2023 van Henk Haan, de echtgenoot van Trieneke Haan-
van Veen en onze vader, schoonvader en opa hebben mogen 
ontvangen. Heel veel kaarten en zoveel gemeenteleden 
aanwezig bij zijn afscheid op 13 januari. Mede namens mijn 
moeder en de rest van ons gezin wil ik u hiervoor hartelijk 
danken. 
Door het overlijden van Henk, mijn vader kon mijn moeder helaas 
niet meer op zichzelf blijven wonen. Mijn moeder is daarom op 17 
januari verhuisd naar de Riethorst.  
Met vriendelijke groet, Miranda Landsman-Haan 

NIEUWS 

Vijf tips om mensen te motiveren en enthousiast te maken 
voor een taak in de kerk 
Samenwerken in de kerk betekent ook dat je elkaar soms een 
duwtje in de rug geeft of uitdaagt. Hoe doe je dat op een prettige 
en effectieve manier? Volgens Ben Tiggelaar (Bedrijfskundige, 
auteur van managementboeken en ouderling in een PKN-
gemeente) is het belangrijk om rekening te houden met de 
basisbehoeften van mensen. Vijf tips. 
Autonomie: zelf kunnen beslissen geeft een gevoel niet onder 
druk te worden gezet, een basisbehoefte. Als het kan laat 
mensen zelf kiezen welke taken en hoe deze uit te voeren. 

Verbondenheid: spreek waardering uit, doe dingen samen, deel 
gedachten en gevoelens. Taken zoveel mogelijk toewijzen aan 
groepjes, i.p.v. individuen. Competentie: hou in een 
samenwerking rekening met de sterke punten van mensen: ‘Waar 
ben je goed in? Waar krijg je energie van?’ Zijn die vragen 
beantwoord, verdeel dan taken en verantwoordelijkheden. 
Urgentie: als er innerlijk een drive is van: ‘nú actie ondernemen!’, 
wees dan alert, want er liggen valkuilen. Beantwoord bij urgentie 
eerst de vragen: ‘hoe kunnen we het probleem oplossen?’ en 
‘hoe kunnen we de kans pakken?’ Progressie: bij complimenten, 
elkaar helpen en cadeautjes geven ervaren we progressie, dat 
motiveert sterk. Komen we een stapje dichter bij een betekenisvol 
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doel, dan geeft dat goede zin. Bespreek regelmatig de progressie 
en maak deze, mits mogelijk, zichtbaar voor alle betrokkenen. 
Bron: #protestant - magazine Protestantse Kerk 
 
Gedicht 
Als antwoord op de lezing van Johannes 2: 1-11 (water wordt 
wijn) hoorde u zondag 15 januari een gedicht. Het komt van de 
hand van de Duitse theologe Gisela Albers. Titel van het 
origineel: ‘Was er euch sagt, das tut’, in het Nederlands: 

‘Doe wat hij jullie zegt…’ 
Velen heb ik uitgenodigd voor het feest van mijn leven. 
Wij hebben gedanst en gelachen: alles heb ik gegeven. 
 

Maar nu is het vat van mijn vreugde, het vat van mijn liefde 
leeg. 
Wat moet ik doen? 
Een laatste ronde geven? Een laatste lied zingen? De 
muzikanten naar huis sturen? Het feest beëindigen? Wat is 
wijsheid? 
 

Ineens spreekt iemand met volmacht: 
 

“Vul de lege vaten met jullie dorheid en jullie nood. Vul ze tot 
aan de rand.” 
Er is iemand die verandert water in wijn. 
Treurnis in vreugde. 
Koudheid in liefde. 
Er is iemand die verandert, 
gebrek in overvloed. 

 
Open Kring is een Groene Kerk 
Van de vrede blijf je dromen, 
van een wereld in het groen 
 Lied 221:1 (Uit Geroepen om te zingen) 
Op zondag 29 januari wordt, na de dienst, het bordje Groene 
Kerk onthuld. Dit komt te hangen bij de voordeur van de Open 
Kring.  
De Open Kring heeft nu al een tijdje een werkgroep Groene Kerk, 
die diverse activiteiten heeft uitgezet. Met het bordje willen we 
naar elkaar toe uitspreken dat we graag bewust zorg willen 
dragen voor de Schepping, klimaat, gerechtigheid, duurzaamheid 
e.a. Dat we daarin elkaar ook helpen, stimuleren en samen 
zoeken naar mogelijkheden, uit dankbaarheid en liefde voor God 
en alles wat Hij geschapen heeft. 
Werkgroep Groene Kerk Open Kring: groenekerk@openkring.nl  
 
Actie Kerkbalans 2023 
Dit weekend is het alweer het einde van de Actie kerkbalans 
2023. Dat wil zeggen dat iedereen een envelop in de bus heeft 
gekregen of een e-mail heeft ontvangen met het verzoek om te 
geven voor onze kerk. 
Voor de kerk is het noodzaak om aan het begin van elk jaar te 
weten hoeveel de leden samen daarvoor over hebben en zeker 
dit jaar omdat ook voor de kerk de kosten abnormaal stijgen. 
HEEFT U UW BIJDRAGE AL DOORGEGEVEN? 
Zo ja dan dank daarvoor en anders graag zo snel mogelijk 
doorgeven. Digitaal kunt u bij wijze van spreken dit alsnog 
meteen doen. Heeft u een envelop gekregen dan wordt uw 
reactie 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. Wij zijn zeer 
benieuwd naar de opbrengst. Als wij de uitslag weten zullen wij u 
zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 
Andre Wagenaar en Fred Ridderbos (via scriba@openkring.nl)  
 
Helaas geen verkoop collectemunten op 6 februari 
Indien u nu behoefte heeft aan collectemunten kunt u mij bellen 
om een afspraak te maken voor levering. En u kunt natuurlijk 
terecht op het Kerkelijk Bureau bij de Jeruzalemkerk van 
maandagmorgen tot donderdagmorgen uiterlijk tot 11.30 uur. 
De eerstvolgende keer is D.V. op 6 maart.  
André Wagenaar (via zondagsbrief@openkring.nl)  

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 
 
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 
 
Verduurzaming Open Kring? 
De Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) wil meedoen aan een 
actie van de Provincie Overijssel om maatschappelijk vastgoed te 
verduurzamen. Ze wil met alle wijkkerkgebouwen meedoen. 
Over de regeling van de Provincie Overijssel zie: 
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/ontzorgingsprogramma-
maatschappelijk-vastgoed/  
De Provincie schakelt voor de advisering deskundige 
adviesbureaus in. Ook bij de vervolgstap worden offertes van 
aannemers en installateurs op volledigheid gecontroleerd. 
Van elke kerk zoeken ze drie mensen die in een werkgroep van 
de locatie willen meedenken bij de plannen. 
Deze plannen passen goed bij ons groene kerk zijn, daarom een 
oproep via de zondagsbrief – wie o wie wil meedenken? 
Voor vragen mag je mij mailen of bellen. 
Met vriendelijke groet, 
Popke Alkema via kerkrentmeesters@openkring.nl  
 
Bericht vanuit de diaconie 
Eén van de huidige definities van het zelfstandig naamwoord 
diaconie is: dienst aan mensen, door christenen verricht uit liefde 
tot God. Er is een uitgebreide taakomschrijving voor de diaconie 
van de Open Kring en hieronder volgen enkele onderdelen uit 
deze omschrijving. 
De diaconie komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar om te 
vergaderen. Indien nodig overleggen we wat vaker. Daarnaast 
zijn we ook aanwezig in de kerkenraadsvergaderingen en is de 
voorzitter afgevaardigd in het moderamen. De vergaderingen 
hebben een open en laagdrempelig karakter waarin ook ruimte is 
voor gezelligheid en aandacht voor elkaar. 
Als ambtsdrager van dienst, van diaconie of van afkondiging 
draaien we mee in een rooster voor de kerkdiensten. Naast de 
organisatie van acties in het kerkelijk jaar (bijvoorbeeld in de 
veertigdagentijd) zetten we ons ook in voor het jaarlijkse 
diaconale project wat in het najaar afgesloten wordt met een 
geldinzamelingsactie. 



 
 
Wij hebben contact met de diaconaal consulent (kerkelijk bureau) 
en het sociaal wijkteam Zwolle-West. 
De diaconie is verantwoordelijk voor de organisatie van de 
Maaltijd van de Heer. Wij werken mee aan de Zwolse 
kerstpakkettenactie en helpen mee met de organisatie van de 
kerstattenties aan gemeenteleden. 
Maar weet u dat de diaconie ook kan helpen bij een hulpvraag 
voor: 

• iemand naar het ziekenhuis brengen 
• boodschappen doen 
• hond uitlaten 
• karweitje in de tuin 
• enz. 

Misschien kent of bent u iemand die wat hulp kan gebruiken of 
juist iemand wil helpen. Een berichtje naar 
diaconie@openkring.nl of iemand van ons aanspreken is dan 
voldoende. Ook is het mogelijk een briefje in de bus in de hal van 
de kerk te doen. Jan Vastenavond is onze vertrouwenspersoon 
en kan u dan verder helpen. Tevens is Jan voorzitter van de 
diaconie. Henk Vos is de nieuwe diaken en Sytske Nijmeijer-
Hanegraaf neemt afscheid. 
Om de continuïteit te waarborgen zijn we op zoek naar nieuwe 
diakenen. Misschien wilt u meer informatie of wilt u een keer een 
vergadering bijwonen. Dat kan altijd. Of kent u iemand die 
misschien wel interesse heeft. Graag een berichtje naar 
diaconie@openkring.nl. Maar iemand van ons persoonlijk 
aanspreken kan natuurlijk ook. 
Een hartelijke groet van Jan, Co, Marrianne, Henk en Sytske 
 
Herinnering gemeenteavond PGZ 15 februari 
Over Heilige Huisjes; op 15 februari om 20.00 uur in de 
Jeruzalemkerk, Assendorperdijk 134. 

Symposium 'Diaconie, hart van kerk en stad' op 3 februari  
Wim van Ree 40 jaar diaconaal consulent Zwolle 
Diaconaal consulent Wim van Ree is veertig jaar werkzaam bij de 
kerk van Zwolle. Ter gelegenheid daarvan is op vrijdagmiddag 3 
februari het jubileumsymposium 'Diaconie, hart van kerk en stad' 
in de Jeruzalemkerk in Zwolle. Geïnteresseerden zijn van harte 
welkom. 
Wim van Ree is in dienst van de Protestantse Gemeente Zwolle 
en is van daaruit ook secretaris van het Diaconaal Platform 
Zwolle, een samenwerkingsverband van diaconieën van maar 
liefst 27 Zwolse kerken. Van Ree is als sleutelfiguur betrokken bij 
tal van initiatieven in de stad om mensen te ondersteunen die in 
de knel zitten en hij is aanspreekpunt voor veel maatschappelijke 
organisaties en de gemeente. 
Sprekers tijdens het symposium zijn Peter van de Kamp 
(emeritus docent praktische theologie TU Kampen/Utrecht) over 
Bijbelse noties bij armoede, Michiel van Willigen (wethouder 
armoede en schulden gemeente Zwolle) over nieuwe armoede, 
en Gerard den Hertog (emeritus hoogleraar systematische 
theologie TU Apeldoorn) over Dietrich Bonhoeffer ‘Bidden en het 
goede doen onder de mensen’.    
Het symposium is van 14.00 tot 16.30 uur. Inloop vanaf 13.30 
uur. Om 16.00 uur is er een receptie met gelegenheid om Wim 
van Ree te feliciteren. Locatie: Assendorperdijk 134 te Zwolle. 
 
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. 
29 jan Vg. ds. Harm Bousema en Harry Steenbbergen, lied 532, 
m.m.v. leden van de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen. 

 

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal  
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D)  
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)  
3de collecte: Aangepaste vakantieweken (= 3) 
Sommigen hebben al voor de Kerst hun zomervakantie geboekt. 
Anderen wachten op aantrekkelijke last minute aanbiedingen of 
hebben besloten dit jaar niet op vakantie te gaan. Er zijn ook 
mensen die wel graag op vakantie willen, maar het niet zomaar 
kunnen omdat ze niet weten wie hen dan kan helpen en of er de 
nodige aanpassingen aanwezig zijn. Daarom worden er voor hen 
vakantieweken georganiseerd waarin alle benodigde 
voorzieningen, zorg en begeleiding aanwezig zijn. Jaarlijks zetten 
vele vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Samen kunnen we dit 
mogelijk blijven maken. 
Uw gift aan de (digitale) oranje Kerk-in-Actie bus is bestemd 
voor noodhulp aan Oekraïne (= 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 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 

Wo 1 feb 19.30-21.00: Open Kring Koor 
Do 2 feb 19.15: Filmavond 
Vr 3 feb 10.00-12.00: Koffie-inloop 
Vr 3 feb 19.00-22.00: Eetgroep 2 

Zo 5 feb zal ds. Anne Zweers 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.

 
 


