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HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE DIENST via internet
Voorganger: ds. Ale Pietersma (emeritus predikant Open Kring)
Ambtsdrager & lector: Geke Cleveringa
Organist: Ton Lans

Koster: Jan Oosting
Er is geen oppasdienst, kinderkring of jongerenkring.

LITURGIE VOOR DEZE DIENST
Tot 9.30u pianomuziek

Lezing Exodus 7: 14-25

Introductie en mededelingen

Overdenking

Orgel: 'Es ist das Heil uns kommen her’ J.S. Bach

Een lied…

Openingswoorden

Gebed

Aansteken van de kaars ('Licht dat ons aanstoot…')

Pianospel over Psalm 86

Gebed

Zegen
Muziek: ‘Een mens te zijn op aarde…’

COLLECTEN via Kerkgeld app of QR code

1e collecte: Diaconie Zwolle

2de collecte: Kerk (tgv Open Kring)

3de collecte: Exploitatie PGZ

LEVEN IS MEELEVEN
Bloemengroet
De bloemen zijn vorige week zondag naar Mellina Damstra,
Meester Schaapweg 17, gebracht. Met een heel hartelijke groet
en als steun in de rug na een operatie en herstel daarvan.

voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen. Het is een
boeiende taak waarbij u meer te weten komt en betrokken bent
bij het reilen en zeilen van de Open Kring. Voor vragen kunt u
terecht bij Miranda Landsman, scriba@openkring.nl

Coördinatie lectoren
De coördinatie van de lectoren van de Open Kring is door Hans
van Eerbeek overgenomen van Miranda Landsman. Voor de
vragen over lectorschap en rooster kun je voortaan bij hem
terecht. De komende diensten zullen zonder lector zijn om de
risico’s in verband met corona zo ook te verkleinen. Zodra het
mogelijk is, zullen we dit weer oppakken.
Hans van Eerbeek, 4202809 en j.van.eerbeek@hccnet.nl

Vrijwilligersavond 17 april 2020
Voor alle vrijwilligers in de Open Kring – reserveert u deze
avond? We hopen dan een spetterende avond te organiseren om
iedereen te bedanken voor de inzet in het afgelopen jaar.
Kerkrentmeesters Anneke Lei en Fred Ridderbos

Scriba gezocht en gevonden (1):
De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat voor een
deel van het scribaat een opvolger gevonden is. Mirjam Visser is
bereid gevonden het administratieve gedeelte van het scribaat op
zich te nemen. Met ingang van 1 april zal Mirjam deze taak van
Miranda Landsman overnemen.
Scriba gezocht en gevonden maar….(2)
We hebben echter nog geen oplossing voor het bestuurlijke
gedeelte van het scribaat. Het bijwonen en notuleren van de
moderamenvergaderingen. Daarnaast het samenstellen en

AGENDA
Alle activiteiten t/m zondag 5 april as. zijn afgelast.

VOLGENDE WEEK ZONDAG
Zo 29 maart zal via internet voorgaan ds. Siebren van der Zee.

Digitaal collecteren via kerkgeldapp
Download op uw smartphone of tablet de
kerkgeldapp in de Play store (Android) of in de
app store (Apple) en kies bij “uw gemeenten”
vervolgens voor de Protestantse Gemeente
Zwolle. Maak simpel eenmalig een account aan
en u kunt voortaan digitaal doneren aan de aangegeven
collecten. Betalen kan via ideal, incasso en een betaaltegoed.
Met name via de laatste optie verloopt het doneren razendsnel.
Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk Zwolle
Tot nader bericht zijn er geen vieringen.

