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HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE GEZAMENLIJKE KERKDIENST MET HET ZONNEHUIS
Voorgangers: ds. Cor Baljeu en ds. Gerhard Kruizinga
Ambtsdragers: Hans van Eerbeek, Anneke Lei, Jan
Vastenavond
Lector: Geke Cleveringa
Organist: Ton Lans
Kosters: Menko Kraeima, Paul Kisjes

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. Marlies Leenhouts en Eric Venema.

BIJ DEZE DIENST
Fijn dat u hier bent in onze dienst samen met het
Zonnehuis. U ontvangt een aparte liturgie/orde van dienst.
Na de dienst drinken we hier in de kerkzaal samen koffie /
thee / limonade met een plakje cake. Dit wordt op de

houten ringen klaargezet, u kunt dat hier afhalen. Wilt u
mensen die dit niet zelf goed kunnen pakken even helpen?
Als we samen na de dienst én het koffiedrinken de boel
opruimen en rechtzetten zou dat geweldig zijn.

COLLECTEN IN DEZE DIENST
1 collecte tijdens de dienst, die na afloop evenredig wordt
verdeeld over de 3 doelen Diaconie, Kerk en Steunfonds
Geestelijke Verzorging
Uitgangscollecte Open Kring: Jeugd- en jongerenwerk
Jeugd en jongeren zijn de toekomst van de kerk.
Gedeeltelijk waar. Jongeren behoren echter ook tot de
kerk van vandaag. Laten we hen de ruimte geven zich nu
al thuis te voelen in de kerk door hen te ondersteunen om

hun geloof op een eigen manier verder ontwikkelen. Als
kerkelijke gemeente dragen we daaraan bij door kinder-,
tiener- en jongerenwerk mogelijk te maken bijv. door er
(vrije) tijd in te steken, mee te denken en mee leiding te
geven. Dat kan in iedere wijkgemeente. Daarnaast vragen
we ook om uw financiële bijdrage. Dat kan vandaag.
Investeer mee in het kerkelijke jeugd- en jongerenwerk!
Denkt u ook aan de ZWO-bus?

LEVEN IS MEELEVEN
Bloemengroet
Afgelopen zondag zijn de bloemen naar Joke en Jan
Leeuw gebracht. Met een hartelijke felicitatie, omdat ze op
1 mei jl. 40 jaar getrouwd waren.
Ook zijn Rineke en Jos van Hooijdonk verrast met
bloemen, omdat ze met Pasen jl. vierden dat ze 50 jaar
getrouwd waren. Ook hierbij onze hartelijke felicitaties.
Meeleven
Afgelopen week is Ria de Ridder in het ziekenhuis
opgenomen. Zij heeft vorige week, nadat ze afscheid heeft
moeten nemen van haar pleegdochter Geralde, een
hartinfarct doorgemaakt. Als alles gaat zoals gepland is
Ria afgelopen donderdag weer thuis gekomen. Van daaruit
moet zij verder herstellen en tot rust komen. In het
ziekenhuis heeft Ria bloemen vanuit de Open Kring
ontvangen. Wij wensen haar veel sterkte en kracht toe!
Yentl
Dinsdag 14 mei komt Yentl weer bij elkaar. Nelleke
Eygenraam zou onze avond verzorgen maar is wegens
ziekte verhinderd.
Gelukkig hebben we Riky Chrisstoffers bereid gevonden
om onze avond te verzorgen. Samen met haar gaan we
platen bekijken van de kunstenaar Marc Chagall en gaan
daar met elkaar over in gesprek. Een ieder die
belangstelling heeft is welkom.
We beginnen om 20.00
Verdere inlichtingen via scriba@openkring.nl
Wijziging voorganger 19 mei
19 mei zal ds. Ale Pietersma voorgaan in plaats van ds.
Iemke Epema.

Uitnodiging brainstormsessie ‘Hart voor Zwolle-West’
op dinsdag 21 mei 20.30u in de Open Kring
De Werkgroep Open Kring – Stinskerk nodigt u namens
beide kerkenraden uit om mee te denken over nieuwe
vormen van kerk-zijn. Vanuit het Stimuleringsfonds is geld
beschikbaar voor vernieuwende projecten. Onze eerste
aanvraag is afgelopen najaar helaas afgewezen, de
commissie vond het niet vernieuwend genoeg. Wij denken
daarom dat het verstandig is kleinere, losse aanvragen te
doen. De commissie heeft aangegeven dat ze graag ziet
dat voorstellen vanuit de gemeenteleden komen en
daarom willen wij u vragen deel te nemen aan onze
brainstormsessie op dinsdag 21 mei van 20.30-22.00u in
de Open Kring. Wij heten u van harte welkom!
Namens de Werkgroep, Martijn Reinders (voorzitter Open
Kring) en Saskia Dankers (scriba Stinskerk)
Open Huis
Donderdag 23 mei hoop ik, Cor, de leeftijd van 60 jaar te
bereiken. Vrijdag 24 mei staan daarom onze deuren voor u
open: tussen 10.00 en 12.30 uur voor een kop koffie of een
glas thee. Tussen 21.00 en 24.00 uur voor het heffen van
een glas bier, wijn of fris.
Sonja en Cor Baljeu, Wicherserf 11, Dalfsen.
Viering Mariakapel
Op woensdag 29 mei van 19.00-19.30 uur is er weer een
openlucht viering bij de Mariakapel. Dit is bij Henk en Diny
van Dam aan de Veecaterweg in ’s Heerenbroek.
In de viering gaan voor dhr. Michael Buijkx en mevr. Geke
Cleveringa. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee.

Actie Vakantietas -zomerpakketten.
De zomer is een heerlijke tijd met vakanties, leuke uitjes
naar de dierentuin of het pretpark, ijsjes eten, met z’n allen
van de glijbaan in het zwembad en ga zo maar door. Maar
wat doe je als gezin als er geen geld is om deze dingen te
doen? De zomer kan heel lang duren als de mensen om je
heen wél op vakantie gaan en wél dit soort leuke dingen
ondernemen.
Daarom deze actie, om de zomer voor een aantal kinderen
uit deze gezinnen een beetje zonniger te maken.
De Diaconie organiseert deze actie samen met de
Stichting Present Zwolle. Graag willen we uw/jullie
medewerking vragen.
Bij de uitgang ligt een aantal oranje en/of blauwe tassen.
We willen u/jou vragen een tas mee te nemen en deze te
vullen. Volgende week kunt u/kun je deze tas weer
inleveren of eerder tijdens de openingstijden van het
kerkelijk bureau. Bij de tas is een instructie (geel vel)
gevoegd waarop suggesties worden gedaan waarmee een
dergelijke tas gevuld kan worden.
Het kan zijn dat u niet in de gelegenheid bent een tas te
vullen, maar wel graag een bijdrage wil leveren. Dat kan.
Dan is er de mogelijkheid een bedrag over te maken op
rekening NL12RABO 0373 7399 66 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Zwolle o.v.v. Actie Vakantietas.
Dan zorgen wij ervoor dat er van uw bijdrage een mooi
pakket wordt samengesteld.
Alvast heel hartelijk dank voor ieders bijdrage.

Komst nieuw hoofd Kerkelijk Bureau
De PGZ moet het in de toekomst doen met een kleiner
kerkelijk bureau. Dat was een van de uitkomsten van het
project Heilige Huisjes. Dit kerkelijk bureau zou optimaal
gebruik moeten maken van de mogelijkheden inzake
automatisering en digitalisering. Voorwaarde is, dat er
zoveel mogelijk taken op het gebied van beheer en
administratie bij vrijwilligers in de wijken belegd worden.
Om een en ander systematisch uit te voeren heeft het
College van Kerkrentmeesters per 1 mei de heer Henk van
Bergeijk voor 0,6 werktijd benoemd tot tijdelijk hoofd
kerkelijk bureau, voor de duur van twee jaar. In die tijd
moet de transitie van afslanking en decentralisatie
gerealiseerd worden, in nauw overleg met de wijken, in het
bijzonder de kerkrentmeesters.
Henk van Bergeijk (1958) is woonachtig in Wezep. In het
verleden was hij onder meer werkzaam als adjunctdirecteur van de Kamer van Koophandel regio Zwolle. Hij
is namens de ChristenUnie lid van de gemeenteraad
Oldebroek. Hij heeft ruime ervaring als ouderlingkerkrentmeester en als scriba van de kerkenraad van de
Hervormde Gemeente Wezep. Vanuit deze hoedanigheid
heeft hij ook gedegen kennis op het gebied van de
ledenadministratie en de (bijdragen)administratie van de
PKN.
Henk van der Sar, voorzitter College van Kerkrentmeesters
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.
12 mei Taizé viering
19 mei Michaëlsviering, liturgen Els Rademaker en Robert
Kanning.

AGENDA
Di 14 mei 20.00-22.00: Yentl
Wo 15 mei 19.30-21.00: Open Kring Koor

Vr 17 mei 9.30-12.00: Koffie inloopochtend
Vr 17 mei 18.00: Eetgroep 1 (in Cultuurhuis)

VOLGENDE WEEK ZONDAG
Zo 19 mei zal om 9.30u voorgaan ds. Ale Pietersma.

In de dienst van het Zonnehuis om 11.30u zal voorgaan
Jeanne Gerretzen.

KOPIJ ZONDAGSBRIEF
Kopij voor de volgende Zondagsbrief 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

