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Meditatie ds. Cor Baljeu
Psalm 47, 6: Onder gejuich steeg God omhoog, de Heer
steeg op bij hoorngeschal.
Hemelvaart
Pasen sloot de veertigdagentijd af en tegelijk opende
het de weg naar Hemelvaartsdag, een nieuwe
veertigdagentijd. De Engelstalige gebieden kennen deze
dag ook (Ascension Day), maar daar is het geen vrije dag. Zoals in
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, IJsland,
Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal,
Zweden en Zwitserland, zijn wij deze dag wel vrij. Hoe geven wij
betekenis aan deze christelijke feestdag? De ene kerk gaat ’s
morgensvroeg dauwtrappen, want dauw bezit magische en genezende
kracht, aldus een oud volksgeloof, al dan niet met een eredienst.
Andere kerken slaan de handen ineen en houden met elkaar een
kerkdienst, weer een ander laat het ongevierd voorbijgaan. De meer
evangelische hoek van het kerklandschap viert sinds 1990 een lang
weekend het Strandheemfestival. Hetzelfde weekend houdt de
Charismatische Werkgemeenschap Nederland sinds begin jaren
zeventig haar voorjaarsconventie. In het verleden hield Youth for Christ
op Hemelvaartsdag in de RAI te Amsterdam of Ahoy-sportpaleis te
Rotterdam haar landelijke manifestatie May Day. Meerdere kerkelijke
organisaties hielden op deze dag hun landelijke toogdagen.
Hemelvaartsdag biedt veel mogelijkheden.
Hemelvaart, het idee zien we ook bij de Maria Tenhemelopneming, 15
augustus bij de katholieken, 28 augustus bij de Oosters-orthodoxie.
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Ook de Islam kent een hemelvaart: profeet Mohammed heeft een
wonderbaarlijke hemelreis gemaakt op het hemelse dier Buraq. Ook in
het Oude Testament lezen we over hemelvaart, bij Henoch, Mozes en
Elia.
Hoe Jezus’ hemelvaart te begrijpen?
De hemel is symbool voor een rijke toekomst: goddelijke nabijheid,
bron van geluk en goedheid. Jezus’ hemelvaart is een reis naar huis,
naar God. Henoch, Mozes en Elia laten zien dat Jezus’ hemelvaart niet
zomaar uit de lucht komt vallen. Alle vier leefden ze in diepe
verbondenheid met God. Dat Hij hen over de grens van de aarde
wegvoert illustreert hun intieme relatie met de Eeuwige. Zo kan de
gestorven gelovige in de hemel bij Christus zijn.
Wanneer de aarde tot haar bestemming komt, zoals God heeft bedoeld,
wordt de hemel als het ware vanzelf zichtbaar op aarde. Bemoedigend
te lezen, maar het is vooral een opdracht: zorg goed voor deze aarde.
Die opdracht zet veel in beweging. Jezus’ aardse leven is afgelopen,
maar Zijn zegen gaat door: vanuit de bron van geluk en goedheid blijft
Jezus zegenen voor een rijke toekomst. Zo zet hij via zijn volgelingen
zijn levenswerk en dat van zijn Vader voort. Wij zijn nu aan zet om met
die zegen aan het werk te gaan. Psalm 115, 16 zegt: ‘…de hemel is de
hemel van de Heer, de aarde heeft hij aan de mensen gegeven’. Als
uitzendingswoorden zouden dan kunnen klinken: Laten we van hier
gaan, van deze groene aardse plek, naar onze plaats in de wereld: en
laten we daarbij de hoge hemel niet vergeten, maar ons gedragen
weten door de zegen van God:
Moge de weg je tegemoetkomen.
Moge de wind altijd in je rug zijn.
Moge de zon warm op je gezicht schijnen,
de regen zacht op je velden vallen.
En tot we elkaar weer ontmoeten:
moge God jou dragen in de palm van Zijn hand.
Een mooie maand mei! Ds. Cor Baljeu
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Rondom de diensten
- Zondag 1 mei zal ds. Bert Aalbers voorgaan;
- Zondag 8 mei Joke van der Zee;
- Zondag 15 mei een bijzondere dienst, zie ‘uitgelicht’;
- Zondag 22 mei ds. Nelleke Eygenraam;
- Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, Liesbeth van Es;
- Zondag 29 mei, Jantine Brouwer-Huisman.
Uitgelicht: Zondag 15 mei een Brand New dienst
Een groep van zeven jonge mensen, buurtgenoten, vormt de band Brand
New. Zondag 29 december 2019 droeg deze band de Top2000kerkdienst,
het werd een prachtige dienst. Al enige tijd oefenen de bandleden in de
kerkzaal van de Open Kring. Uit dankbaarheid willen ze ‘iets’ terugdoen:
‘…wij willen graag een bijdrage leveren aan een eredienst!’ Dit aanbod
hebben wij met beide handen aangenomen en wel op zondag 15 mei.
Het leesrooster levert ons die zondag twee prachtige teksten:
Deuteronomium 6, 1 – 9 (…prent Gods geboden uw kinderen in) en
Johannes 13, 31 – 35 (…heb elkaar lief). Brand New heeft daarop de
volgende liederen gekozen: Blauwe dag van Suzan&Freek, Mag ik dan bij
jou van Claudia de Breij en Papa van Stef Bos. Deze krijgen een plek in de
liturgie. Ook begeleidt de band Lied 1005, Zoekend naar licht, hier in het
duister uit het Nieuwe Liedboek. Martin van Heerde begeleidt ons en
mogelijk ook de band op het orgel.
Namens taakgroep vieren, Cor Baljeu
Vrij
Van zondag 24 april tot en met zondag 8 mei ben ik vrij.
Een hartelijke groet,
Ds. Cor Baljeu
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Van de Werkgroep Bezinning en verdieping
Wie wandelt mee van Emmaüs naar Pinksteren?
De tekst die op Pasen volgt is het verhaal van de Emmaüsgangers. Twee
van Jezus’ leerlingen, die nog niet op de
hoogte zijn van Jezus’ opstanding, gaan
somber op weg naar het dorp Emmaüs.
Anoniem voegt zich iemand bij hen. Hij
wandelt met hen mee. Zij delen met hem
hun verdriet en hun verontwaardiging over
de roof uit Jezus’ graf, inclusief diens
lichaam. Bij nadering van het dorp nodigen
de wandelaars de anonieme wandelaar uit
om bij hen te eten en te overnachten. Aan
tafel neemt deze wandelaar het brood,
spreekt het zegengebed uit en deelt het
met hen. Hun sombere ogen lichten op, nu
herkennen zij hem: het is de Heer!
De Emmaüswandeling
Op basis van dit verhaal nodigen wij u uit tussen Pasen en Pinksteren
iedere dinsdagavond een uur te wandelen. Vanaf 19.45 uur bent u
welkom in de Open Kring, een kwartier later gaat u – net als de
Emmaüsgangers – wandelen met een ander. U krijgt vragen mee waar u
eerst twintig minuten in stilte over nadenkt. Na twintig minuten is de
één aan het woord en vertelt naar aanleiding van die vragen, de ander
luistert, weer twintig minuten later verwisselt u van positie: van spreker
wordt u luisteraar en omgekeerd. Een uur later arriveert u weer bij de
Open Kring, u groet uw wandelgenoot en gaat een levenservaring rijker
naar huis.
Iedere dinsdagavond, te beginnen 19 april, laatste keer dinsdag 31 mei.
Wij vragen u zich op te geven, maar besluit u het laatste moment
alsnog mee te wandelen, dan bent u ook welkom.
Stuur voor aanmelding een mail naar Riet van der Wenden:
ggvanderwenden@home.nl
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Via Hemelvaartsdag op weg naar Pinksteren
Zonder Hemelvaart geen Pinksteren, niet omhoog blijven kijken maar
om je heen. In een gezamenlijke viering in de Open Kring op 26 mei
staan we hierbij stil.
Vanaf 09:00 uur is er keuze tussen een fietstocht (start bij Stinskerk),
een wandeling (start bij Open Kring) en als je minder mobiel bent: een
activiteit in de Open Kring. We houden ook rekening met de kinderen,
die samen met hun ouders mee kunnen doen.
Om 10:00 uur is er dan een korte viering in de Open Kring, die geleid
wordt door mw. Liesbeth van Es. Na de viering is er koffie/thee in de
Open Kring.
Het thema dat centraal staat is: lokaal, dichtbij. Kijk eens om je heen,
wat zie je, wat hoor je, enz….
En bij slecht weer is er een alternatief programma.
Volg de informatie op de zondagsbrieven en op de website van de Open
Kring.
vriendelijke groet, Hans van Eerbeek
Gemeenteavond
Vooraankondiging Gemeenteavond op donderdag 9 juni: Graag nodigen
we u uit om samen te praten en te delen, als gemeenteleden van de
Open Kring gemeente. Enkele onderwerpen: Taakdragerschap, Kerk en
gemeente zijn na Corona, Update samenwerking met de Stinskerk,
waar staan we nu. We hopen U te ontmoeten,
Kerkenraad Open Kring.
Mariaviering
Mariaviering bij de Maria Kapel in ‘s Heerenbroek: Op woensdagavond
25 mei, dag voor Hemelvaart, is er om 19 uur weer een viering, in de
open lucht, bij Diny en Henk van Dam, Veecaterweg 2. Voorgangers zijn:
ds. Nelleke Beimers en mevrouw Sjane Gerritsen. Muzikale
medewerking is er door het Jozef koor van de Thomas à Kempis
Parochie. Wees welkom!
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Oproep vanuit het Open Kring Koor
Ik deed al een oproep voor versterking bij de sopranen, maar de
BASSEN en TENOREN willen ook heel graag meer ondersteuning, dus
mocht u of jij belangstelling hebben, heel graag. En ALTEN mogen ook
zeker reageren, hoe meer zielen en zangers, hoe meer vreugd! Door de
woorden te zingen kun je zo veel zeggen en voelen…Geertje Wijnja, 0615271708
Kosters gezocht voor de zondagdiensten
De kostersploeg is ter uitbreiding op zoek naar vrijwilligers die mee
willen draaien. Lijkt het je leuk om 1x om de vijf weken als koster actief
te zijn tijdens een kerkdienst, meld je dan aan bij de dienstdoende
koster of mail naar kosters@openkring.nl.
Koffie-thee inloop op vrijdagmorgen
We zijn alweer een aantal weken open, uiteraard met de nog geldende
COVID-maatregelen binnen de Open Kring. Ontmoeting, koffie, thee,
het is weer mogelijk. U ziet de vlag al wel hangen. Van harte welkom
tussen 10:00 en 12:00 uur.
Seniorenbijeenkomst 19 mei a.s.
Al een aantal malen is aan de laatste seniorenbijeenkomst een extra
tintje gegeven. Nu, na corona, pakken we dit weer op!
Op donderdag 19 mei a.s. is de laatste bijeenkomst van dit seizoen.
We hebben Ton ten Hove, vrijwilliger bij De Bres en gepensioneerd
weerman van RTV Oost, bereid gevonden op deze bijeenkomst iets over
De Bres te vertellen en het zal u niet verbazen als ook "het weer" aan
de orde komt...
Op 19 mei a.s. bent u vanaf 9.45 uur van harte welkom in De
Open Kring. We beginnen met koffie en iets erbij en eindigen rond
13.00 uur na een lunch met soep en broodjes.
Senioren, ook zij die niet naar de seniorenbijeenkomsten gaan, zijn
welkom!
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U kunt u opgeven bij Marianne Dorland, 06 51296346,
mail bergland453@gmail.com , of bij Marijke Deinema, tel. 0384223323, mail deine000@planet.nl
En vergeet u niet de datum van 7 oktober alvast te reserveren in uw
agenda? Dan gaan we weer met de Museumplusbus naar het
Cobramuseum in Amstelveen!
Marianne Dorland

Kennismakingsavond Nieuw Ingekomenen
In de afgelopen 2 jaar is het helaas niet mogelijk geweest om
gemeenteleden die in Stadshagen zijn komen wonen, en ingeschreven
staan bij de Open Kring, te verwelkomen op een daarvoor
georganiseerde avond.
Vorig jaar april is dit wel digitaal aangeboden.
Nu we weer fysiek kerkdiensten aanbieden, activiteiten weer opgestart
zijn en dit hopelijk zo zal blijven, willen we nu een avond organiseren
voor de leden die nieuw zijn, vanaf maart 2020. Maar ook leden die
daarvoor ingeschreven waren, en deze avond vorig jaar gemist hebben,
zijn welkom. Een inhaalslag!
Wilt U alvast in uw agenda de datum noteren: donderdag 12 mei, van
20.00-21.30 uur in de Open Kring.
Ds. Cor Baljeu, wijkpredikant en Martijn Reinders, voorzitter
kerkenraad, zijn in ieder geval aanwezig met informatie en zullen uw
vragen beantwoorden.
We hopen U te ontmoeten,
Namens de kerkenraad: Anneke Lei en Geertje Wijnja, ouderlingen
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Zwolle voor Oekraïne is een burgerinitiatief wat binnen 2 weken
uitgegroeid is tot een hulporganisatie bestaande uit ruim 400
vrijwilligers. Deze hulporganisatie coördineert de inzameling van
goederen die naar de Oekraïne gaan en koppelt vluchtelingen aan
gastgezinnen in Zwolle en omgeving. Daarnaast is Zwolle voor Oekraïne
ook een platform voor vraag en aanbod; mensen die in actie willen
komen voor Oekraïne vinden elkaar op dit platform om zo samen in
actie te komen. Zwolle voor Oekraïne werkt samen met diverse
organisaties zoals Gemeente Zwolle, Stichting Present Zwolle, het Rode
Kruis, Diaconaal Platform, Leger des Heils en Takecarebnb. Meer
informatie via zwolle@vooroekraine.nl of voor vragen over:
● Gastgezinnen: Anne-Geert Dijk (06-57341356)
● Inzameling goederen: Denise van Vliet (06-11890453)

Van het kerkelijk Bureau
Thuis met de collecte meedoen kan ook met je PC
Meedoen met je telefoon via de app
Sinds begin 2020 is er de appostel-app waarmee u mee kunt doen met
de collecten. Gewoon, thuis op de bank. Maar wat nu als u geen
telefoon heeft waar u die app op kunt zetten en toch graag mee wilt
doen met de collecten.
Ook meedoen met de collecte met je PC
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Naast de mogelijkheid van meedoen aan de collecte via de app, is er
ook de mogelijkheid om via uw laptop of PC mee te doen. Dit kan via de
website: skgcollect/35. U kunt dit invoeren in google en zo bij de pagina
van de collecten komen.
U kunt deze pagina ook bereiken via de website van de PGZ. Geef
hiervoor in google in: pknzwolle.nl. Ga op de website van de PGZ naar
‘bijdragen’ en vervolgens naar ‘digitaal collecteren’. Onderaan deze
pagina kunt u op de pagina klikken voor de collecten: Welkom - CvK
Protestantse Gemeente Zwolle (skgcollect.nl).
NB: u moet hiervoor wel internet-bankieren gebruiken!
Betalen met een tegoed
Ook via de collecten-website kunt u meedoen met een tegoed. Elke
keer als u meedoet met de collecte, kunt u betalen met het tegoed.
Wilt u meedoen met een tegoed, dan kunt u niet anoniem meedoen
met de collecte en moet u een account aanmaken.
Voordeel van een tegoed
-Bij i-deal moeten we 35 cent per transactie betalen.
-Het betalen gaat sneller als je via een tegoed werkt

Waar vind ik informatie
Meer informatie en schermprints zijn te vinden op de webstie van de
PGZ, pknzwolle.nl. Ga op de website naar ‘bijdragen’ en kies ‘digitaal
collecteren’. Onderaan de pagina kunt u informatie vinden over
meedoen via de laptop of pc. ‘een beschrijving met schermprint vind u
hier’.
Wat als u geen telefoon of laptop of PC heeft of niet bankiert via
internet
Heeft u geen telefoon of laptop of u bankiert niet via internet? U kunt
ook nog steeds geld overmaken via de bank. Graag dan overmaken naar
de banknummers die in uw wijk daarvoor gebruikt worden. Soms is dat
de diaconie, soms is dat de wijkkas. Dan geeft de wijk de opgetelde
bedragen door aan het kerkelijk bureau.
Let op: Van belang is dat u aangeeft voor welke collecte het geld
bestemd is.
9

Meer info:
Collecten: Welkom - CvK Protestantse Gemeente Zwolle (skgcollect.nl)
Uitleg: Voortaan ook digitaal collecteren - Protestantse Gemeente Zwolle
(pknzwolle.nl)/

Voor alle jongeren vanaf ongeveer 12 jaar is er Jongerenkring op een
aantal zondagochtenden tijdens de kerkdienst. We drinken thee, kijken
naar een Bijbeltekst of actueel onderwerp en gaan hier vervolgens mee
aan de slag.
Marlies, Eric, Gerald en Riët ontvangen jullie graag in de keuken.
De data voor de komende maanden zijn: 15 mei en 5 juni.

Elfjes van de maand
Tijdens de startzondag zijn er elfjes (eenvoudige dichtvorm)
geschreven. We zullen er elke maand enkele van publiceren.
Open Kring
Samen zingen
uit volle borst
gelukkig kan dit weer
geweldig

Toekomst
Ver weg
En ook dichtbij
We werken er aan
samen
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Deze maand bijdragen van Siebren van der Zee en Bert Aalbers,
emeritus predikanten en lid van de Open Kring.
Waarden en normen
Ontzield, platgeslagen, onverschillig. Woorden zomaar opgevist uit de
krant, of uit een artikel wat ik ergens las, of van iemand in een
uitzending bij Jacobine Geel.
U begrijpt het al: het gaat over onze samenleving, waar de buitenkant
vaak belangrijker wordt geacht dan de binnenkant. Waar
rekenmachines belangrijker zijn dan de mensen zelf (Groningen, of
mensen die door de belastingdienst wéér in een hokje geduwd blijven).
Verbaas je dan niet dat woorden langs komen waarmee ik dit stukje
begon.
Kennelijk zit het al in de haarvaten van onze samenleving en lijkt het
bijna onuitroeibaar.
Prof. Hans Schilderman uit Nijmegen legt de vinger op de zere plek
(artikel in het blad Handelingen, maart ‘22). Hij noemt dat morele angst
als een bodem. Hij bedoelt: mensen vragen zich af (en steeds meer):
wat hebben wij van elkaar nog te verwachten? Schilderman schetst
een morele leegte, die vandaag graag gebruikt (of liever misbruikt?)
wordt door populisten. Want ja, als veel mensen (en terecht!) het
vertrouwen gaan verliezen in de instanties of ook in de lopende politiek
(voorbeelden helaas te over) dan worden mensen ontevreden, hun
bodem valt als het ware weg. Gewoon gezegd: ze hebben niet meer dat
oude basale gevoel dat het wel weer goed zal komen.
Datzelfde gevoel moest ook oud-minister Jan Pronk kwijt bij Jacobine
Geel. Ik citeer: ‘waarden zijn eigenlijk lege hulzen geworden’.
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Wat hier nog tegen te doen?
Gelukkig zijn er ook tegenstemmen.
--Dezelfde prof. Schilderman: politieke discussies moeten meer
wezenlijke inhoud krijgen. Zo zouden godsdiensten meer in beeld
mogen komen bij de media dan ze tot nu toe doen of wagen. En
tenslotte : zingeving en spiritualiteit meer voorrang geven in zorg,
krijgsmacht en justitie.
--Jan Pronk: wij hebben een ethiek van het evangelie nodig om weer te
weten waar wij nog voor staan; we moeten terug naar ‘bouwen en
bewaren’.
--Tot slot ds. Claartje Cruijff (ook bij Jacobine): de kerken kunnen daar
een rol in hebben. Daar kunnen wij ervaringen delen; daar leren wij hoe
waardevol ‘samen’ kan zijn.
Samenvattend: wij kerken hebben wat in huis. Tegenover al dat
maakbare wagen wij daar iets van loslaten; tegenover het zogenaamde
‘grote’ wagen wij (de bijna verloren) eenvoud. De kerk kan zo’n
broodnodige (oefen-)plek zijn. Nog steeds. Of opnieuw.
Siebren van der Zee
Kyrielied in oorlogstijd
Muziek: lied 558, Jezus om uw lijden groot
Tekst: Bert Aalbers
Als gemeente bidden wij:
Here God heb medelij,
want de mensen zijn niet vrij.
Kyrie eleison.
Overal geweld op aard,
mensen worden niet gespaard,
uw geboden zijn niets waard.
Kyrie eleison.
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Want het onrecht gaat zijn gang
en de mensen worden bang.
Heer, zij wachten al zo lang.
Kyrie eleison.
Bange mensen op de vlucht,
slapend in de openlucht.
Hoor hun steunen, hun gezucht.
Kyrie eleison.
Zoveel mensen in de nood,
smekend om een stukje brood.
Here, red hen van de dood.
Kyrie eleison.
In het duister van de nacht
wordt geroepen en gewacht.
Kom te hulp en toon uw macht.
Kyrie eleison.

Naschrift redactie: Ook uw inzending blijft welkom!
Stuur die naar: redactie@openkring.nl.

Na Pasen is er weer om de week kinderkring. Dat komt omdat we op dit
moment niet voldoende leiding hebben. Lijkt het u/jou leuk om af en
toe kinderkring te begeleiden, stuur ons dan een berichtje. Dat kan
naar: kinderkring@openkring.nl. Ook als u meer informatie wilt, dan
horen we het graag!
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UITSLAG KERKBALANS 2022
Daar is dan de uitslag van de actie kerkbalans die wij in januari hebben
gehouden.
Wij hebben het mooie bedrag van bijna 130.000 Euro samen
opgebracht. Dank aan alle gevers. Dank ook aan alle mensen die op de
één of andere manier hebben bijgedragen om deze actie weer tot een
succes te maken.
Dit was de stand per 15 maart 2022. Inmiddels zijn we een maand
verder en zijn we ook een paar duizend Euro verder. Dat betekent dat
wij nog 8 maanden de tijd hebben om de financiële toestand van onze
mooie wijk nog wat gezonder te maken. Want u weet: niet alleen met
de actie Kerkbalans vragen wij om geld, maar het hele jaar door is er de
mogelijkheid om geld over te maken. U heeft b.v. een meevaller en wil
daar ook de kerk van mee laten profiteren. Dankbaarheid voor een
goed gesprek of een mooie dienst kan ook een reden zijn om aan de
Open Kring te denken. Kortom, mogelijkheden genoeg.
Wij wachten vol spanning uw reacties af.
Een groet van huis tot huis van uw kerkrentmeesters.
Fred Ridderbos
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Open Kring-gemeente
AANTAL LEDEN: per 1 januari

2022
1.638

2021
In %

1.647

In %

Belijdende leden

605

36,9

611

37,1

Doopleden

908

55,4

908

55,1

Overige leden

125

7,6

128

7,8

ADRESSEN

967

955

Gemiddeld aantal leden per
adres
KERKBALANS verzonden

1,69

1,72

829

916

waarvan digitaal verzonden

339

40,9

waarvan via formulier
verzonden
Reacties digitaal ontvangen

490

59,1

302

36,4

Reacties via formulier
ontvangen
Totaal reacties ontvangen

142

17,1

444

Geen reactie ontvangen

385

Toegezegd per 15-03-2022
ontvangen zonder toezegging
Totaal per 15-03-2022
per lid
per verzonden verzoek
per ingevulde reactie

€ 0,00

33,4

53,6

503

54,9

46,4

413

45,1

126.341

129.797

3.572

3.712

129.913

133.509

77,13

78,81

152,40

141,70

284,55
Aantal

Reactie:

306

258,05
in %

27

6,08

€ 001 tot 050

74

€ 051 tot 100

Aantal

in %

22

4,37

16,67

Reactie:
€
0,00
€ 001 tot 049

91

18,09

71

15,99

€ 050 tot 099

99

19,68

€ 101 tot 250

118

26,58

€ 100 tot 199

133

26,44

€ 251 tot 500

97

21,85

€ 200 tot 299

65

12,92

€ 501 tot 750

42

9,46

€ 300 tot 399

53

10,54

€ 751 tot 1000

9

2,03

€ 400 tot 499

24

4,77

€ 1001 tot 1500

13

2,93

€ 500 tot 749

51

10,14

€ 1501 tot 2500

6

1,35

€ 750 tot 999

19

3,78

€ 2501 tot 5000

0

0,00

€ 1000 tot 1499

12

2,39

> € 5000

0

0,00

> € 1500

8

1,59
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TOTAAL Protestanse gemeente
Zwolle
AANTAL LEDEN: per 1 januari

2022
11.241

2021
In
%

11.753

In %

Belijdende leden

4.721

4.920

41,9

Doopleden

5.484

5.755

49,0

Overige leden

1.036

1.078

9,2

ADRESSEN

7.486

7.714

Gemiddeld aantal leden per
adres
KERKBALANS verzonden

1,50

1,52

6.451

7.548

Reactie ontvangen

2.137

4.033

53,4

Geen reactie ontvangen

4.314

3.515

46,6

Aantal
Reactie:

€ 0,00

in %

192

4,76

€ 001 tot 049

772

19,14

€ 050 tot 099

848

21,03

€ 100 tot 199

970

24,05

€ 200 tot 299

504

12,50

€ 300 tot 399

386

9,57

€ 400 tot 499

216

5,36

€ 500 tot 749

353

8,75

€ 750 tot 999

122

3,03

€ 1000 tot 1499

121

3,00

> € 1500

92

2,28

RESULTATEN KERKBALANS
Benodigd voor de begroting

1.204.700

1.130.300

Opgenomen in de begroting

1.200.000

1.213.100

107,3

Toegezegd per 15-03-2022

1.092.501

1.120.373

92,4

33.493

34.468

1.125.994

1.154.841

97,19

95,33

per verzonden verzoek

169,35

148,43

per ingevulde reactie

511,23

277,80

-28.847

-63.937

ontvangen zonder toezegging
Totaal per 15-03-2022
per lid

Resultaat t.o.v. voorgaand jaar in
€:
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Resultaat t.o.v. voorgaand jaar in
%:
ONTVANGEN per 31 december

-2,50

-5,25

1.215.457

per lid

103,42

per verzonden verzoek

161,03

per ingevulde reactie

301,38

Foto’s : Hans van Eerbeek

…..zonder Hemelvaart geen Pinksteren, niet omhoog blijven kijken maar
om je heen…….
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….vier de lente…vier het leven….
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Kerkgebouw open kring

Ons zomernummer
Ons zomernummer voor de maanden juni,
juli en augustus zal digitaal gewoon eind mei
verschijnen.
De abonnees op de papieren versie moeten
nog even wachten totdat onze verspreider
Jan Noorlag terug is van vakantie.
Dat zal omstreeks half juni zijn.
De redactie wenst Jan en Annemarie een
fijne vakantie.

Hofstedestraat 1, Zwolle
Info@openkring.nl
www.openkring.nl

Reservering kerkzalen
kerkrentmeesters@openkring.nl

Predikant
Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477
ds.cor.baljeu@openkring.nl

Kerkelijk werker
vacant
kerkelijkwerker@openkring.nl

Scriba wijkkerkenraad
Mirjam Visser
Scriba@openkring.nl

Wijkadministrateur
Harry Askes, tel: 850 96 70
Bronstraat 4, Zwolle
Wijkadministratie@openkring.nl

Penningmeester wijkkas
Trijnie van de Put , tel: 420 49 94
Bonkenhavestraat 150, Zwolle
IBAN: NL02 RABO 0377376191
Penningmeester@openkring.nl

Kopij zondagsbrief

Kopij voor het volgende nummer van
het wijkblad van de Open Kring
uiterlijk

vrijdag 20 mei 2022
aanleveren per e-mail bij de redactie:
redactie@openkring.nl.
Voor het laatste actuele nieuws kijk op
http://www.openkring.nl.

Vòòr woensdag 18.00 uur:
Lucinda Blauw, tel: 06 20 033 744
Goudplevierstraat 123, Zwolle
Zondagsbrief@openkring.nl

Diaconie
Secr.: Sietske Nijmeijer - Hanegraaf
p/a Hofstedestraat 1, Zwolle
Diaconie@openkring.nl

Redactie
Redactie@openkring.nl

Wijkblad digitaal?
kerkblad@openkring.nl
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mei 2022

juni 2022

1

1

2
3
4
5
6
7
8

09.30 u, ds. B. Aalbers
ZH: 11.30 u, ds. M. de Vlas
18.30 - 19.45 u, verkoop collectepenningen
20.00 u., diaconie

10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend

2
3
4
5

19.30 u, Open Kring koor

10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
09.30 u, ds. C. Baljeu
ZH: 11.30 u, mw. G. Prins

6
7
8

20.00 u., Moderamen
19.30 u, Open Kring koor

9
10 20.00 u,Yentl

9
10

19.30 u., Gemeenteavond
9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep
10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend

11 19.30 u, Open Kring koor
12 20.00 – 21.30 u., Kennismakingsavond
nieuw-ingekomenen
13 9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep
10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
19.00 u., eetgroep 2
14
15 09.30 u, ds. C. Baljeu
ZH: 11.30 u, ds. P.F. de Boer
16 20.00 u., Kerkenraad extra
17
18 19.30 u, Open Kring koor
19 10.00 u., Seniorenkring

11
12

20 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend+ evaluatie
11.00 u., Werkgroep Groene Kerk
19.00 u, eetgroep 1
21
22 09.30 u, ds. N. Eygenraam
ZH: 11.30 u, geen dienst
23 20.00 u, kerkenraad
24
25 19.30 u, Open Kring koor
26 10:00 u.,mw. L. van Es
19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep
27 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
28
29 09.30 u, mw. J. Brouwer-Huisman
ZH: 11.30 u, Elly Volkering
30
31
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09.30 u, mw. J. van der Zee
ZH: 11.30 u, geen dienst

09.30 u, ds. C. Baljeu
ZH: 11.30 u, geen dienst

13

14
15
16
17
18
19

21
22
23
24
25
26
27
28
29

19.30 u, Open Kring koor

10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
09.30 u, ds. A. Zweers
ZH: 11.30 u, ds. W. P. Ferguson

19.30 u, Open Kring koor
19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep
10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
09.30 u, ds. C. Baljeu
ZH: 11.30 u, geen dienst
20.00 u, kerkenraad
19.30 u, Open Kring koor

30
ZH = Zonnehuis
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