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HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST
Voorganger: ds. Cor Baljeu
Ambtsdragers: Miranda Landsman, Geertje Wijnja, Co Verduijn
Collectant: Roeland ten Broeke
Lector: Trijnie van de Put
Organist: Ton Lans
Koster: Paul Kisjes
Het Open Kring Koor o.l.v. Joost Heutink werkt mee aan deze
dienst.

Oppas voor baby’s en peuters. De kinderen kunnen tijdens de
collecten worden opgehaald.
Kinderkring voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Jongerenkring o.l.v. Riët Doldersum en Gerald Schutte
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een
kopje koffie of thee te drinken. Voor de kinderen is er limonade.

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – PALMPASEN
Openingslied 555: 1, 2
‘Dans en zing: hosanna voor de koning’
Palmpasen
Psalm 118: 1, 9 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’
Groet en bemoediging
V: De Heer zij met u.
A: OOK MET U ZIJ DE HEER
V. Onze hulp is in de naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V. ook al voelen wij ons soms godverlaten
K. De Heer laat ons nooit in de steek,
K. Hij zoekt ons en Hij roept ons,
A. EN WIJ ZIJN DOOR DE HEER GEVONDEN
K. Zo toont de Heer steeds opnieuw zijn liefde
V. en zijn goedheid en vrede aan ons.
A. AMEN
Openingswoorden
Lezing: Marcus 11: 1-9 (Bijbel in Gewone Taal)
Jezus en de leerlingen kwamen in de buurt van Jeruzalem.
Ze waren vlak bij de dorpen Betfage en Betanië, bij de
Olijfberg. Daar stuurde Jezus twee leerlingen vooruit. Hij zei
tegen hen: ‘Ga naar dat dorp daar. Jullie zullen daar een
jonge ezel zien, die staat daar vastgebonden. Er heeft nog
nooit iemand op gereden. Maak hem los en breng hem hier.
Misschien vraagt er iemand: ‘Wat doen jullie daar?’ Dan moet
je zeggen: ‘De Heer heeft deze ezel nodig. Maar hij zal hem
snel weer terugbrengen.’’ De twee leerlingen gingen naar het
dorp en vonden de ezel. Hij stond buiten op straat,
vastgebonden bij een deur. Ze maakten hem los. Een paar
mensen die daar stonden, zeiden: ‘Wat doen jullie daar?’ De
leerlingen zeiden wat Jezus hun gezegd had. Toen lieten die
mensen hen met rust. De leerlingen brachten de ezel bij
Jezus. Ze legden hun jassen op de rug van de ezel, en Jezus
ging erop zitten. Veel mensen legden hun jas op de weg.
Anderen plukten takken met bladeren en legden die op de
weg. Ze liepen voor Jezus uit en achter hem aan. Ze riepen:
‘Hosanna’ gezongen door Koor

Lezing: Marcus 11: 11 (Bijbel in Gewone Taal)
Jezus en de leerlingen kwamen in Jeruzalem. Jezus ging de
tempel in en bekeek daar alles goed. Het was al laat
geworden. Daarom ging Jezus met de twaalf leerlingen terug
naar Betanië.
Kyriegebed lied 547: 1, 2, 4 ‘Met de boom des levens’
1 koor, 2, 4 allen
Gebed om Geestkracht
Kinderkring
Projectlied ‘Wij bidden om een nieuw begin’:
Refrein, couplet 6, refrein
Lucas 19: 29-40 Juichen
We horen het verhaal van de intocht van
Jezus in Jeruzalem. De mensen daar langs
de weg weten het zeker: Jezus zal een nieuw
begin maken. Daarom juichen ze hem toe als
een koning. Deze zondag staat in het teken
van palmtakken en vrolijke liederen.

Van intocht naar passie
Lezing: Jesaja 50: 4-7

Lied 368d ‘Houd mij in leven’

Lezing: Lucas 22: 1-16

Na voorbede, lied 558: 2 ‘Heer, om uw zachtoedigheid’
- Couplet: gemeente, Kyrie-e-lei-son: koor
Na stil gebed, lied 558: 6 ‘Om het zwijgen, het geduld’
- Couplet: koor, Kyrie-e-lei-son: gemeente
Na slotgebed, lied 558: 1 ‘Jezus om uw lijden groot’
- Couplet: gemeente, Kyrie-e-lei-son: koor.

Lied 368d ‘Houd mij in leven’

Mededelingen

Verkondiging

Kinderen komen terug

Lied 560 ‘Hij ging de weg zo eenzaam’
1 koor, 2, 3 allen

Collecten

Lezing: Filippenzen 2: 5-11
Lied 368d ‘Houd mij in leven’

Gebeden
Na dankgebed, lied 558: 1 ‘Jezus om uw lijden groot’
- Couplet: koor, Kyrie-e-lei-son: gemeente

Slotlied 566: 1, 2, 3, 4, 5 ‘Midden in de dood’ (staand)
1, 3 koor, 2, 4, 5 allen
Zending en zegen

COLLECTEN IN DEZE DIENST
1e collecte: Diaconie bestemd voor hulp aan slachtoffers Idai
In Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn miljoenen mensen
getroffen door de cycloon Idai. Zij hebben dringend voedsel,
water, kleding, onderdak en medicijnen nodig.
Communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen zijn
weggevaagd. Gehele dorpen zijn overstroomd. Hulpverleners
redden mensen die op daken zijn gaan schuilen en in bomen zijn
geklommen om niet in het water terecht te komen.
De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor de hulp aan de
slachtoffers van deze ramp. Mogen we op u rekenen?
Uw gift kunt u ook overmaken op rekeningnummer NL12RABO
0373 7399 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle
o.v.v. Hulp slachtoffers Idai.

2de collecte: Kerk
3de collecte (uitgang): Vakantieweken Gehandicapten.
Op alle mogelijke manieren en met aanlokkelijke advertenties
worden we aangemoedigd om op vakantie te gaan of een verre
reis te maken. Velen hebben hun plannen om eens lekker weg te
gaan al voor elkaar. Vaak realiseren we ons niet dat er ook
mensen zijn die door een lichamelijke beperking niet zomaar op
vakantie kunnen. Ook deze mensen willen graag een keer een
weekje weg. De diaconie wil deze vakantie (financieel) mogelijk
maken voor hen die dat zelf niet kunnen voldoen. Een stukje
solidariteit met hen die het dubbel moeilijk hebben.
Denkt u ook aan de ZWO-bus?

LEVEN IS MEELEVEN
Bloemengroet
De bloemen zijn afgelopen zondag naar mevr. te Broeke
gebracht. Met een hartelijke groet en als steun in de rug.
Meeleven
Marian Borgonje zit al een poosje in de lappenmand. Na allerlei
onderzoeken is er eindelijk duidelijkheid. Ze kan nu werken aan
haar herstel. We wensen Marian en haar gezin sterkte.
Uitleg bij het liturgisch bloemstuk
Het getal 8 (8 flessen) is het uitgangspunt van de schikkingen. De
8 flessen staan in twee rijen opgesteld. Ze staan langs de kant
van de weg. In de flessen gebogen takken en groen, als ware het
een poort.
“Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak, en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar geeft ook verdriet”.
Lectio Divina
De Open Kring is een van de vijf Zwolse kerken die in de
veertigdagentijd haar deuren opent voor Lectio Divina. De kaars
wordt aangestoken. We bereiden ons voor. Een korte Bijbeltekst
wordt herhaaldelijk, zorgvuldig en in diverse vertalingen gelezen.
Je zoekt woorden die jou raken. Je denkt na over die rake
woorden. Je verbindt ze met je leven hier en nu. Wat leeft er in
je? In stilte mijmer je over de betekenis van die woorden in jouw
hier en nu.
Lectio Divina bestaat uit lectio (lezen), meditatio (mediteren),
oratio (bidden) en contemplatio (rusten). Alle dinsdagen tijdens
de veertigdagentijd in de Open Kring van 21.00 – 21.45 uur.
Welkom en luister naar wat de stilte jou vertelt, ds. Cor Baljeu.
De overige Zwolse kerken, zie: https://www.contemplatio.nl/lectiodivina-in-zwolle/
Passie en Pasen op Ikonen
Op donderdag 18 april is er om 10.00 uur (attentie: gewijzigd
begintijdstip) de laatste bijeenkomst van dit seizoen voor jonge èn
oudere senioren!! Liesbeth van Es, lid van De Open Kring en
curator van het Ikonenmuseum in Kampen, zal ons over ikonen
vertellen en beelden hiervan laten zien. Het zal ongetwijfeld zeer
boeiend worden. We beginnen om 10.00 uur met koffie en iets

lekkers erbij, dan de presentatie door Liesbeth en gelegenheid tot
vragen. Om 12.00 uur is er een lunch waarna we plm. 13.00 uur
de bijeenkomst sluiten. Wij rekenen op uw komst! En misschien
overbodig: deelname is gratis! U kunt u opgeven bij de scriba
(scriba@openkring.nl)
Het Triduüm in de Open Kring
Triduüm is de verzamelnaam van de drie dagen voor Pasen.
Door deze drie dagen met één naam te noemen, geeft het
eenheid weer. De kerkdiensten op deze drie dagen – van Witte
donderdag, via Goede vrijdag naar Stille zaterdag – vormen
samen één eredienst.
Op Witte donderdag komen we 19.15 uur bij elkaar. De
kinderen nemen actief deel aan de liturgie. Ze passen toe wat ze
vandaag – straks direct aansluitend aan de Palmpasenviering –
geleerd hebben. Zij begrijpen waarom we deze avond de Maaltijd
van de Heer vieren met plat brood, matses. De Paaskaars brandt,
maar hoe lang nog?
Op Goede vrijdag 19.15 uur een sobere liturgie. We horen een
bizar verhaal uit het evangelie volgens Johannes. Halverwege
dooft de Paaskaars. We vallen stil. We vragen ons af: hoe kon dit
gebeuren? We horen God klagen. Onze enige gepaste reactie is:
‘Kyrie-e-leison’. Door de laatste regel die wij deze avond zingen
heen schijnt het begin van het antwoord op de vraag: waarom
moest dit gebeuren?
Op Stille zaterdag de paaswake. Buiten is het donker, we
beginnen 21.30 uur. Een kind vraagt zich af: ‘waarom is deze
nacht anders dan alle andere nachten?’ Hij is niet snel tevreden
met het antwoord, want hij stelt deze vraag meerdere malen. Bij
de vijfde vraag krijgt hij het antwoord. Het Licht keert terug.
Aanzwellend, of we het aanvankelijk nog niet kunnen geloven,
wordt het Licht bezongen. Het breidt zich langzaam uit. Nog één
keer wordt de vraag gesteld: ‘waarom is deze nacht anders dan
alle andere nachten?’ Dan gedenken wij onze doop. We horen de
namen van hen die het afgelopen jaar gedoopt zijn. Via het water
van de doop vormen we een kring en zingen de liturgie van de
Maaltijd van de Heer. We delen het brood van de hemel en
drinken de wijn van het Koninkrijk. Eindelijk mag de lofzang
gezongen worden! Looft God, looft Hem overal!

Stinskerk: vespers in de lijdensweek
Van 15 april tot en met 20 april, worden er vespers georganiseerd
in de Stinskerk. Dan staan wij stil bij het lijden van de Here Jezus.
Maar ook staan wij stil bij zijn opstanding en verlossing. Een
proces waarin de Here Jezus ons bevrijd heeft, en waardoor wij
mogen weten dat het lijden ooit stopt op de wereld, bij ons
mensen.
Een vesper is een samenkomst, waarin stilgestaan wordt bij een
Bijbeltekst, er worden liederen gezongen, en kent momenten van
stilte en verstilling. De samenkomst begint om 19.30 uur en duurt
ongeveer een half uur.
Namens de vespercommissie, Marijke Paulusma
Passiemuziek in Oosterkerk 14 april
In de Oosterkerk wordt vanavond om 19.00 uur, een kerkdienst
gehouden waarin de Zwolse Cantorij passiemuziek van Alan
Bullard zingt. De Britse componist en kerkmusicus Alan Bullard,
geboren in 1947, schreef Wondrous Cross in 2011. In deze
passie worden de zeven kruiswoorden van Jezus verweven met
gelezen Bijbelpassages en hymnes. Iedereen is van harte
welkom deze nieuwe vorm van liturgie en muziek mee te beleven.
Aan de dienst werken mee: de Zwolse Cantorij o.l.v. Rudie
Altelaar, ds. Tissink als liturg en Marijn de Jong als organist.
‘Passion’ in de Oosterkerk 19 april
Op Goede Vrijdag, 19 april, brengt Koorbizniz Oosterwind een
geheel nieuwe versie van de ‘Passion’ ten gehore in de
Oosterkerk. Aanvang is 19.30 uur, de kerk gaat om 19 uur open.
In deze ‘Passion’ wordt een verbinding gemaakt tussen het
lijdensverhaal van Jezus en de Nederlandstalige popmuziek. Uit
de bijbel worden delen van het lijdensverhaal voorgelezen door
ds. Iemke Epema. Deze worden afgewisseld met verbindende,
hedendaagse teksten, welke dit jaar zijn geschreven door ds. Elly
Urban. Deze teksten vormen een brug tussen het evangelie en
datgene wat ons ook nu bezighoudt.

Grote Kerk - Michaëlsvieringen, elke zondag om 16.30 uur
Tijdelijk krijgen de vieringen klank en kleur in de intieme ruimte
van het Hoogkoor, vanwege de verbouw van de kerk die enige
maanden zal duren. Tot Pasen lezen we in elke viering uit het
Johannesevangelie.
14 apr Palmzondag, 19.30 uur Concert Johannes Passion in de
OLV Basiliek
21 apr Michaëlsviering m.m.v. Cantorij, vg. ds. Margo Jonker
Let op: Nieuw rekeningnummer voor kerkbalans!
In de herhaling: het nieuwe rekeningnummer voor kerkbalans!
Omdat nog steeds het oude rekeningnummer gebruikt wordt,
willen we u vragen nogmaals te controleren of u overboekt naar
het juiste nummer. Dat is: NL54 RABO 0373 734 166 t.n.v. CvK
Protestantse Gemeente Zwolle.
Als u al jaren via een automatische machtiging geld overmaakt
voor actie kerkbalans dan moet u voor 1 november de
bankrekening wijzigen naar de nieuwe bankrekening. Als u via
internetbankieren zelf geld overmaakt, dan moet u nu al de
nieuwe bankrekening gebruiken. Anders krijgt u een foutmelding.
Geld wat onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans’ wordt
overgemaakt komt automatisch ten goede aan de eigen wijk. Dit
hoeft niet apart te worden vermeld. Op het Kerkelijk Bureau weet
men bij welke wijk iemand hoort. Dat komt dus altijd goed.
Mocht u alsnog willen bijdragen aan actie Kerkbalans, dan kunt u
het nieuwe bankrekeningnummer gebruiken voor een eenmalige
of een periodieke storting.
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Kerkelijk
Bureau, tel: 038-4217596 of mail: administratie@pknzwolle.nl
Passage
De ledenvergadering van Passage wordt gehouden op 16 april in
de Gosen ten Kloosterzaal van de Stinskerk. Deze avond wordt
verzorgd door “Stil” uit Vollenhove met een Paasviering. Aanvang
20.00 uur en gasten zijn van harte welkom.

AGENDA
Di 16 apr: 21.00-22.00: Lectio Divina
Wo 17 apr 19.30-21.00: Open Kring Koor

Do 18 apr 10.00-12.00: Seniorenkring

KOMENDE DIENSTEN
Do 18 apr 19.15u: Viering + Maaltijd van de Heer - ds Cor Baljeu
Vr 19 apr 19.15u: Vesper – ds. Cor Baljeu
Za 20 apr 21.30u: Paaswake – ds. Cor Baljeu
Zo 21 apr 9.30u: Paasviering - ds. Cor Baljeu + Open Kring Koor

18 apr: Zonnehuisdienst 16.00u: ds. Gerhard Kruizinga +
Jeanne Gerretzen
19 apr: Zonnehuisdienst 16.00u: ds. Gerhard Kruizinga
21 apr: Zonnehuisdienst 11.30u: Gertine Prins

KOPIJ ZONDAGSBRIEF
Kopij voor de volgende Zondagsbrief van de Open Kring kan tot
uiterlijk aanstaande woensdag 18.00 uur worden aangeleverd

via het e-mailadres zondagsbrief@openkring.nl
Meer informatie op onze website: www.openkring.nl

