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NIEUWS
Alleen digitale diensten, in elk geval t/m zondag 18 april
In elk geval t/m 18 april worden er alleen digitale kerkdiensten
georganiseerd, helaas ook zonder live zangers.
Digitale koffieontmoeting na de dienst, welkom!
Wil je meedoen met de digitale ontmoeting na de kerkdienst? Dat
kan bij je eigen koffie of thee! Het duurt max. 40 minuten 😊.
Je hoeft niets te installeren: als je de link krijgt hoef je er alleen
maar op te klikken. Als je zoom al hebt, kun je ook inloggen.
Ik zorg voor de link en de codes. Geef je bij mij op, dan ontvang
je, voor of direct na de dienst, een mailtje met de informatie.
Lucinda Blauw, via scriba@openkring.nl

Vertrek Eric Landsman
Na maar liefst 20 jaar penningmeester te zijn geweest in de Open
Kring heeft Eric Landsman aangegeven te willen stoppen als
penningmeester. We vinden dat uiteraard ontzettend jammer,
maar als je deze taak al zo lang op je hebt genomen dan zijn we
vooral dankbaar dat Eric dit zo lang heeft willen doen.
We zullen op zoek gaan naar een opvolger en tot uiterlijk eind
juni zal Eric zijn taken blijven uitvoeren.
Bedankt
De Avondmaalscollecte op Witte Donderdag, bestemd voor
inloophuis De Bres, heeft € 103,- opgebracht. Alle gevers hartelijk
bedankt!

LEVEN IS MEELEVEN
Bloemengroet
De bloemengroet is afgelopen week naar onze jeugdouderling
Eric Venema gebracht. Als blijk van meeleven na het ziekzijn en
overlijden van zijn broer. Sterkte gewenst, en een hartelijke groet
vanuit de Open Kring gemeente.

Kaarten: weet, dat we elke week wel bij enkele
gemeenteleden een kaart bezorgen, met een groet
of als gebaar en steun!

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – adres digitale dienst: https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen
Voorganger ds. Hans Tissink (Adventskerk), lector Hans van
Eerbeek, ambtsdrager Co Verduijn, organist Bert Koerselman

God! door Uw wijzenden vinger geschreven,
Daar ik niet vruchtloos de waarheid in zoek.

Welkom en mededelingen

Zelf moet gij ’t zoeken en zelf moet gij ’t vinden,
Mensch, in uw hart, in het Woord, in uw lot,
Anders zoo spelen de wervlende winden,
Mensch, met uw hart, uw geloof en uw God.

Openingslied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
Openingswoorden
Gebed om de nabijheid van de heilige Geest
Lezing Johannes 20: 19, 24-31
Lied 620: 6, 7 ‘Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt’
Gedicht ‘Waar en hoe’ van P.A. de Génestet, uit Leekedichtjes
Waar en hoe
Niet in de scholen, neen, heb ik gevonden,
En van geleerden, och, weinig geleerd;
Wat ons de wijzen als waarheid verkonden,
Straks komt een wijzer, die ’t wegredeneert.
’t Leven alleen is de school van het leven,
Levens-ervaring het heilige boek,

Lied 620: 8, 9 ‘- Zie, Thomas, mijn doorboorde zij’’
Overdenking
Meditatief orgelspel bij lied 625 ‘Groen ontluikt de aarde’
Gebeden, afgewisseld met lied 368f ‘God van leven in licht’ en
afgesloten met declamatie van het Onze Vader (tekst lied 369d).
Collecten (digitaal) voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open Kring) en
Hart voor Zwolle
Slotlied 1005 ‘Zoekend naar licht’
Zending en zegen

COLLECTEREN IN CORONATIJD digitaal en niet-digitaal
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D)
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)
3de collecte: HART VOOR ZWOLLE (= 3)
Hart voor Zwolle wil Zwolse jongeren inspireren om zich vrijwillig
in te zetten voor kwetsbare medebewoners van Zwolle. Jongeren
melden zich aan bij dit netwerk en hebben de mogelijkheid om
zelf te reageren op een hulpvraag die bij hen past. Hart voor
Zwolle verbindt jongeren aan de mensen die hulp nodig hebben
en begeleidt het hulptraject. Er zijn drie kerntaken t.w.:
o Jongeren inspireren om zich vrijwillig in te zetten voor
medebewoners van Zwolle;
o Inventariseren waar hulp voor jongeren gebruikt kan worden
en daarin aansluiten bij bestaande organisaties en lokale
overheid;

o Jongeren en mensen die hulp nodig hebben met elkaar
verbinden en dit proces begeleiden.
Uw gift aan de oranje Kerk-in-Actie bus is bestemd voor
‘wereldwijd strijden tegen corona’ (= KiA).
Digitaal collecteren via app Appostel
Download op uw smartphone of tablet Appostel
en kies bij “uw gemeenten” voor de Protestantse
Gemeente Zwolle. Maak 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.

Collecteren via de website van SKG Collect
Ga via de QR-code of link hieronder
rechtstreeks naar de website van SKGCollect.
Onderaan de internetpagina kunt u
doorklikken naar de verschillende collectes.
https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html .
Niet-digitale mogelijkheden om uw gift te geven!
Voor degenen die niets kunnen met QR-codes of geldapps: er
zijn twee andere manieren om toch uw gift aan de collecten te
kunnen geven:
- bij het kerkelijk bureau kunt u een collecteformulier
aanvragen. Op dat formulier kunt u aangeven hoeveel geld u
aan elke collecte wilt doneren. Het totaalbedrag wordt dan per
maand geïncasseerd. Het kerkelijk bureau is bereikbaar op
038-4217596, ma-vr 8.30u-12.00u of via
administratie@pknzwolle.nl;
- u kunt ook zelf (1x per week of per langere periode) geld
overmaken op de bankrekening van de kerkrentmeesters:

NL54 RABO 0373 7341 66 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente
Zwolle, .v.v. het bedrag dat u voor elke collecte wilt besteden
(zonder vermelding wordt het bedrag door 4-en gedeeld):
Open Kring (datum zondag): D €… / K €… / 3 €… / KiA €…
Vanuit de Open Kring werd digitaal ontvangen:
gemid. 7 mrt 14 mrt 21 mrt 28 mrt
voor
corona
Diaconie
47,- 49,50 38,40,Open
107,51,- 104,39,63,Kring
Doel
90,53,- 77,50 39,48,Oranje
23,- 27,50 16,17,bus

1-4 apr
totaal
211,121,50
129,54,-

LET OP: doneer digitaal voor maandag 8.00 uur, want dan wordt
alles opgeteld en de nieuwe week klaargezet!

VOLGENDE WEEK ZONDAG
Zondag 18 april zal ds. Cor Baljeu om 9.30u voorgaan.

KOPIJ NIEUWS- & ZONDAGSBRIEF
Kopij voor de volgende Nieuws&Zondagsbrief kan tot uiterlijk
woensdag 18.00 uur worden aangeleverd

bij Lucinda Blauw via het mailadres zondagsbrief@openkring.nl
Meer informatie op onze website: www.openkring.nl

