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HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST
Voorganger: ds. Ale Pietersma (em.pred. Open Kring)
Ambtsdragers: Martijn Reinders, Popke Alkema, Geertje Wijnja
Lector: Bernard Steegenga
Organist: Ton Lans
Koster: Jan van Soest

Oppas voor baby’s en peuters. De kinderen kunnen tijdens de
collecten worden opgehaald.
Kinderkring voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
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
Welkom en mededelingen
Openingslied 207
‘De trouw en goedheid van de Heer’ (staand)
Openingswoorden (staand)
Openingsgebed
Glorialied 276: 1, 2 ‘Zomaar een dak’
Kinderkring
Johannes 13: 31-35 Laat het maar zien!
In het verhaal voor de jongste kinderen vragen
Petrus en Johannes zich af of het verhaal nog
verder gaat na Jezus’ dood en opstanding. In
het verhaal voor de oudste kinderen hebben de
leerlingen het erover wat Jezus als opdracht
heeft meegegeven.

Lezing: 1 Korinthiërs 15: 35-46
Nu zou iemand kunnen vragen: ‘Maar hoe worden de doden
opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien?’ Dwaas
die u bent! Als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het
tot leven kan komen. En wat u zaait heeft nog niet de vorm
die het later krijgt; het is nog maar een naakte korrel, een
graankorrel misschien of iets anders. God geeft daaraan de
vorm die hij heeft vastgesteld, en hij geeft elke zaadkorrel zijn
eigen vorm. Elk aards lichaam is anders; het lichaam van een
mens is enig in zijn soort, dat van een dier eveneens, dat van
een vogel ook, en ook dat van een vis. Er zijn lichamen aan

de hemel en lichamen op aarde, maar de schittering van een
hemellichaam is anders dan die van een aards lichaam. De
zon heeft een andere schittering dan de maan, de maan weer
een andere dan de sterren, en de sterren onderling
verschillen ook in schittering. Zo zal het ook zijn wanneer de
doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid,
wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, wat onaanzienlijk en
zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en
kracht opgewekt. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar
een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards
lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. Zo staat er ook
geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levend, aards
wezen. Maar de laatste Adam werd een levendmakende
geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse;
pas daarna komt het geestelijke.
Lied 625 ‘Groen ontluikt de aarde’
Verkondiging
Lied 753 ‘Er is een land van louter licht’
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d)
Collecten (kinderen komen terug)
Slotlied 977: 1, 2, 3, 4, 5
‘Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd’ (staand)
Zegen lied 430 a + c ‘Bevelen wij elkaar…’

COLLECTEN IN DEZE DIENST
1e collecte: Diaconie, 2de collecte: Kerk
3de collecte (uitgang): Wijkkas
Elke twee maanden is de derde collecte bestemd voor de eigen
kassen van de Zwolse protestantse wijkgemeenten. Niet voor
niets, want uit die wijkkassen worden heel veel activiteiten
bekostigd. Dankzij het geld dat onder meer vandaag bijeen wordt

gebracht, krijgen de vrijwilligers die zich inzetten voor al die
activiteiten, een financieel steuntje in de rug. Een gulle gift voor
de wijkkas is vooral een blijk van waardering voor die inzet. En
wie gunt onze vrijwilligers zo’n schouderklopje nu niet?
Denkt u ook aan de ZWO-bus?

LEVEN IS MEELEVEN
Bloemengroet
Afgelopen zondag zijn de bloemen naar dhr. Aleid Maat en zijn
vrouw gebracht. Zij verblijft op de IJsselstraat in het Zonnehuis.
Met een hartelijke groet vanuit de Open Kring voor hen beiden
erbij.
Tweeling
Zoals u misschien al hebt gehoord is onze kerkelijk werker jeugd
en jonge gezinnen, Jantine Huisman, bevallen van een tweeling.
De twee meisjes, Jiska en Marthe zijn op 1 april geboren. Ze
lagen in het ziekenhuis maar twee weken geleden zijn ze thuis
gekomen. De meisjes groeien goed en Jantine en haar man
Albert genieten erg van hun dochters.

Beste mensen van de Open Kring,
Bedank voor de bloemen van zondag die wij mochten ontvangen.
Het heeft ons goed gedaan als steun in de rug voor de komen de
tijd. Hartelijk dank. Aleid en Nel Maat
Beste mensen,
Geweldig zoals de dienst met het Zonnehuis is verlopen. Goede
sfeer, mooie samenwerking! Naast alle “normale dingen” (o.a.
lector, kinderkring, oppas, ambtsdragers, jeugdkerk) veel extra
werk. Dank je wel, alle bak(st)ers, dank je wel voor de uitwerking
van de liturgieën/orde van dienst, liederenblad, zondagsbrief;
bedankt kosters voor de mooie samenwerking, dank je wel
koffieploeg en gemeenteleden om elkaar even te helpen, dank je
wel grote groep extra vrijwilligers bij het Zonnehuis om bewoners

op te halen/weg te brengen, dank je Ton ook voor het spelen
vooraf. Ook ds. Cor Baljeu en ds. Gerhard Kruizinga dank voor
jullie voorbereiding en uitwerking: dat we Hem en elkaar steeds
beter mogen leren (her)kennen.
Hans van Eerbeek.
Uitnodiging brainstormsessie op 21 mei 20.30u LET OP: in
de Stinskerk
De Werkgroep Open Kring – Stinskerk nodigt u 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. Maar de locatie is gewijzigd: de
avond vindt plaats in de Stinskerk. 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.
Ringleiding in de Open Kring – beste plekken
We hebben onze ringleiding onlangs nagemeten en overal in de
kerkzaal werkt de ringleiding. Wel kunnen we zeggen dat de
ringleiding minder goed werkt in het midden tegen het
middenpad. De ringleiding werkt het beste: op de 2 achterste
rijen, bij de stoelen uiterst links in het linker vak en de stoelen
uiterst rechts in het rechter vak. Dus langs de buitenranden langs
de ringen is het signaal van de ringleiding het beste.
Vragen over de beste plaatsen voor de ringleiding kunt u stellen
aan Popke Alkema, kerkrentmeester
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.
Dauwtrappen en gezamenlijke Hemelvaartsdienst Open
Kring en Stinskerk
De traditie van dauwtrappen en vieren op Hemelvaart wordt dit
jaar in Zwolle-West gezamenlijk voortgezet. Op 30 mei is de
Hemelvaartsdienst in de Open Kring. Het thema zal zijn In zicht.
De dienst begint om 9.30u en wordt geleid voor ds. Gerlof van
Rheenen en Geke Cleveringa. Voorafgaand aan de dienst hopen
we weer een prachtige fietstocht te maken. We vertrekken dit
keer vanaf de Open Kring om 8.00u. Om ca. 8.10u pikken we
fietsers op bij de Stinskerk. Na een mooie ronde door de
omgeving komen we rond 9.00u weer aan bij de Open Kring waar
de koffie klaar staat voor fietsers en niet-fietsers. Altijd weer een

mooi begin van Hemelvaartsdag. Wanneer het héél slecht weer is
gaat de fietstocht niet door.
Van de penningmeester wijkkas.
Beste gemeenteleden,
Het jaar 2018 zit er alweer een tijdje op, inmiddels is de balans
van de wijkkas opgemaakt.
Vanuit de wijkkas worden wijkgebonden kosten betaald zoals ;
drukken wijkblad Openkring, bloemen, kinderkring, jeugd, koffie
na de dienst, kopieën, enz.
Wij als gemeente moeten zelf de wijkkas vullen dmv giften. Voor
al het vrijwilligerswerk wat wij met elkaar doen wordt een
financiële bijdrage gedaan vanuit het kerkelijk bureau. Om de
kosten te dekken is er ongeveer € 6000,- nodig. Dit is met grote
inzet en giften het afgelopen jaar weer bij elkaar gebracht. In het
financieel jaarverslag wat ter inzage in de lectuurbak ligt kunt u
hierover meer lezen. Een korte opsomming; giften € 2.000,-,
vriend van de openkring € 1.100,-, collecte wijkkas € 550,-,
koffiepotje € 1.000,-. Voor een ieder die zijn steentje heeft
bijgedragen, hartelijk dank hiervoor.
Giften voor de wijkkas of vriend worden van de Open Kring om de
wijkkas financieel te steunen zijn van harte welkom.
Rekeningnummer wijkkas: NL02 RABO 0377 3761 91 t.n.v.
Protestantse Gemeente Zwolle
Voor vragen en uiteraard de declaraties kunt u altijd bij mij
terecht.
Eric Landsman
Grote Kerk - Michaëlsvieringen, elke zondag om 16.30 uur –
vanaf 26 mei om 19.00 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.
19 mei Michaëlsviering vesper, liturgen Els Rademaker en
Robert Kanning
26 mei, 19.00 uur Michaëlsviering m.m.v. Cantorij, vg. ds.
Marjanne Dijk
Ontmoetingshuis Moderne Devotie introduceert kaartspel;
een avond met een feestelijk tintje!
Op dinsdagavond 21 mei van 18:30–21:00 uur introduceert het
Ontmoetingshuis een nieuw kaartspel met spreuken uit de
Navolging van Christus. Dit kaartspel brengt mensen met elkaar
in gesprek aan de hand van wijze uitspraken van Thomas a
Kempis. De eerste exemplaren van het kaartspel worden
uitgereikt aan twee personen die de Moderne Devotie een warm
hart toedragen. Het zijn drs. Jacques Koekkoek (vertaler van
diverse werken van Thomas) en Bert Pierik (bestuurslid van de
Stichting Thomas a Kempis). Het spel is in eigen beheer
ontworpen en is op deze feestelijke avond te koop voor € 5 per
exemplaar. De kosten voor maaltijd en drinken bedragen € 5 per
persoon. Deze bijeenkomst vindt plaats in café Het Vliegende
Paard (Voorstraat 17). Voor verdere info en opgave:
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl Van harte welkom.
Passage
U wordt van harte uitgenodigd voor de volgende
ledenvergadering van Passage op 21 mei. Deze avond neemt
Jessica Bouman ons mee op ontdekkingsreis door Zweden
Het wordt gehouden in de Gosen ten Kloosterzaal van de
Stinskerk. Aanvang 20.00 uur en gasten zijn ook deze avond van
harte welkom.
.

AGENDA
Ma 20 mei: Kerkenraad
Di 21 mei 20.30-22.00: Brainstormsessie in Stinskerk

Wo 22 mei 19.30-21.00: Open Kring Koor
Vr 24 mei 9.30-12.00: Koffie inloopochtend

VOLGENDE WEEK ZONDAG
Zo 26 mei zal om 9.30u voorgaan ds. Cor Baljeu.

In de dienst van het Zonnehuis om 11.30u zal voorgaan Gertine
Prins.

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.

