
                              

HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST  
Voorganger: ds. Nelleke Eygenraam (Adventskerk/Oosterkerk) 
Ambtsdragers: Mirjam Visser en Co Verduijn 
Lector: Herman Nierse 
Organist: Johan Hardeman 

Koster: Jan Oosting 
Kinderkring o.l.v. Maartje. 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een 
kopje koffie, thee of beker limonade te drinken. 

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – adres digitale dienst: https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen 
Zondag Rogate, bidt 
 
Welkom en mededelingen 
 
Openingslied 217: 1, 2 ‘De dag gaat open’ (staand) 
 
Stilte & Openingswoorden 
 
Lied 217: 3, 4 ‘Door U geschapen’ (staand) 
 
Gebed om ontferming 
 
Glorialied 217: 5 ‘Aan U ons loflied’ 
 
Gebed van de zondag 
 
Lied ‘Kom in het licht’ (tekst&muziek Jacques Roeleveld) 

 

2. Kom in beweging, in de Open Kring. 
 Ga met ons mee de weg, van verwondering. 
 Geef mij je hand, je blijdschap en je pijn. 
 Kom in het licht: Ik zal er zijn. 
 
Lezing: Joël 2: 21-24 
 
Lied 678: 1, 2, 3, 4 ‘Vrees niet, gij land’’ 
 
Lezing: Johannes 14:21-29 
 
Gezongen lofprijzing lied 704 ‘Dank, dank nu allen God’ 
 
Orgelspel 
 
Lied 1010 ‘Geef vrede Heer’ 
 

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d) 
 
Collecten (digitaal+contant) voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open 
Kring) en Jeugd- en jongerenwerk. 
Mensen in de kerk kunnen na afloop van de dienst hun gaven in 
de daarvoor bestemde mandjes in de hal leggen.  
 
Kinderen komen terug van de kinderkring 
 
Slotlied 418: 1, 2, 3 ‘God, schenk ons de kracht’ (staand) 
 
Zending en zegen (staand) 
 
Orgelspel 
 
 

LEVEN IS MEELEVEN 
Bloemengroet 
De bloemen zijn gebracht naar mevr en dhr Lobbes, als steun in 
de rug. Door een enkelbreuk is dhr Lobbes beperkt, we wensen 
hem een voorspoedig herstel toe, met een hartelijke groet voor 
hen beiden. 
 
Meeleven: mevr Baukje Noordhof revalideert nu op V2.6, kamer 
25, van IJsselheem, locatie Isala (dokter van Heesweg 2, 8025 

AB Zwolle). We wensen haar vertrouwen en geduld en moed toe, 
in deze lange weg van herstel na een knieoperatie. 
 
Kaarten; om zien naar elkaar, in tijden van vreugde (jubileum, 
verjaardagen, dankbaar zijn voor herstel en aandacht), en in 
moeilijker periodes, dan kan een gebaar een steun zijn!

NIEUWS 

Emmaüswandeling dinsdag 24 mei a.s. 
Er zijn al een aantal wandelingen geweest, met wisselende 
routes, verschillende personen en mooie gesprekken. Wilt u ook 
eens meelopen, dan bent u komende dinsdag weer van harte 
welkom. 
Dit keer starten we vanaf de Vreugdehoeve, Zalkerveerweg 20 en 
gaan dan een mooie wandeling langs de IJssel maken. We 
verzamelen om 19.45 uur en starten onze wandeling om 20.00 
uur. We zien u of jou graag. 
Werkgroep Bezinning en Verdieping, Riet van der Wenden, Cor 
Baljeu, Christien Sepers, Marjan van der Vegte 
 
 
 

BHV-cursus – interesse? 
Vanuit de Protestantse Gemeente Zwolle wordt de mogelijkheid 
geboden om een BHV-cursus te volgen. Hoewel we voor de BHV 
volledig leunen op de BHV-organisatie van het Zonnehuis, is het 
ook voor de Open Kring nuttig om vanuit onze zorgplicht eigen 
BHV-ers te hebben. 
De cursus bestaat uit een e-learning en een praktijkzaterdag met 
lunch. Deze cursus start na de zomervakantie en vindt doorgang 
als er voldoende aanmeldingen zijn. 
Als u belangstelling heeft voor deze cursus, meldt u zich uiterlijk 
deze week aan bij kerkrentmeesters@openkring.nl 
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Hemelvaartsdag 26 mei, gezamenlijke activiteit en dienst. 
Via Hemelvaartsdag op weg naar Pinksteren, doe je mee? 
Zonder Hemelvaart geen Pinksteren, niet omhoog blijven kijken 
maar om je heen. Samen met de Stinskerk – die al een lange 
traditie van dauwtrappen op die dag heeft - wordt op 
Hemelvaartsdag 26 mei ’s morgens - in aanloop naar de viering 
in de Open Kring – een aantal activiteiten georganiseerd. De 
werkgroep Groene Kerk van de Open Kring nam hiervoor dit keer 
het initiatief, mooi dat ook de Stinskerk graag hieraan wilde 
deelnemen. Zo trekken we gezamenlijk op naar deze viering. Het 
thema dat centraal staat is: lokaal, dichtbij. Kijk eens om je heen, 
wat zie je, wat hoor je, enz…. 
Heb je voorkeur voor fietsen dan ga je naar het startpunt bij de 
Stinskerk. Wil je graag wandelen dan ga je naar de Open Kring. 
Tijdens deze activiteiten wordt een aantal opdrachten uitgevoerd. 
Oh ja, neem je mobiel mee.. foto’s bij de opdrachten kunnen 
onderweg worden verzonden naar de Open Kring. 
Vanaf 09:00u is er dus een keuze tussen een fietstocht (die start 
bij Stinskerk en eindigt bij de Open Kring), een wandeling (start 
09:00u) bij Open Kring en als je minder mobiel bent, een activiteit 
in de Open Kring (ook om 09:00u). We houden ook rekening met 
de kinderen, zeker de wandeling is erg geschikt voor de kinderen, 
die samen met hun ouders mee kunnen doen. 
Om 10:00u is er dan een korte viering in de Open Kring, die 
geleid wordt door Liesbeth van Es. De liturgie ontvang je voor de 
dienst. Na de viering is er koffie/thee in de Open Kring. 
Bij slecht weer is er een alternatief programma, dat begint om 
09:00u in de Open Kring met koffie. Om 09:30u is een quiz 
rondom het thema. We sluiten de morgen af met de viering die 
begint om 10:00u. 
Zijn er vragen? Neem dan contact met werkgroep Groene Kerk: 
groenekerk@openkring.nl.  
Via de Facebookpagina is de actuele informatie te volgen. 

Gift 
Bij een bezoek aan een gemeentelid kregen wij een bedrag van 
50 euro voor de kerk. Het geld komt in de wijkkas t.b.v. de 
kinderkring. 
Namens de kinderkring hartelijk dank! 
 
Vooraankondiging Gemeenteavond op donderdag 9 juni 
Graag nodigen we u uit, om samen te praten en te delen, als 
gemeenteleden van de Open Kring gemeente.  
Enkele onderwerpen: Taakdragerschap, Kerk en gemeente zijn 
na Corona, update samenwerking met de Stinskerk, waar staan 
we nu. We hopen u te ontmoeten, Kerkenraad Open Kring. 
 
Betaalt u 36 cent voor iedere collecte aan kosten? 
Wel als u via de app Appostel of de website van SKG aan elke 
collecte apart via iDeal betaalt! Dan worden namelijk kosten 
berekend van 36 cent per gift! Als u bijvoorbeeld voor de kerk of 
diaconie 50 cent overmaakt, blijft daar maar 14 cent van over. En 
dat is toch jammer. 
Maak daarom een account en een betaaltegoed aan, een soort 
digitale portemonnee. Die vult u 1x met een groter bedrag, u 
betaalt 1x 36 cent kosten en vervolgens betaalt u iedere week 
elke collecte vanuit dat tegoed zonder kosten. Is uw tegoed op, 
dan vult u het weer aan. Heeft u hulp nodig bij het aanmaken van 
een account / betaaltegoed, mail dan naar 
zondagsbrief@openkring.nl. Kunt u hulp bieden, mail dan ook 
naar dit mailadres. 
 
Michaelsvieringen Grote Kerk Zwolle, aanvang 17.00 uur 
Thema: aandacht 
22 mei vg. ds. Bert Aalbers, mmv Michaëlscantorij 
Zie www.michaelsvieringen.nl  

 
 

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal  
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D) 
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)  
3de collecte: Jeugd- en jongerenwerk 
Kerkelijk jeugdwerk is een voortdurende spannende uitdaging. 
Kinderen en jongeren hebben de toekomst, zeggen we vaak. 
Maar wij kunnen hen daar alleen op voorbereiden, als wij hun de 
ruimte geven zich nu al thuis te voelen in de kerk en door hen te 
ondersteunen in hun geloof en op een eigen manier verder te 
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! 
Uw gift aan de (digitale) oranje Kerk-in-Actie bus is in de 
maanden mei en juni bestemd voor de Diaconale Stichting 
Gevangenenzorg (DSG) te Zwolle   (= 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 op 
3 manieren, maar doe het vooral via een 
betaaltegoed. Betaling via iDeal kost namelijk  
€ 0,36 per transactie!  
 
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  
Via de website van SKG kunt u ook meedoen met een tegoed. 
Om een tegoed aan te maken, moet u zich aanmelden en een 
account aanmaken. Via iDeal kunt u het tegoed ‘vullen’. Elke keer 
als u daarna iets geeft aan een collecte, kunt u uit dat tegoed 
putten. Als het op is, vult u het makkelijk weer aan. Het grote 
voordeel van een tegoed is dat er niet per gift (transactie) 35 cent 
aan kosten van af gaat, wat wel gebeurt als u via iDeal betaalt! 
 
Niet-digitale mogelijkheden om uw gift te geven! 
U kunt uw gift ook op een volgende manier aan de collecte 
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-do 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, o.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 €… 

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

AGENDA + VOLGENDE WEEK ZONDAG 

Ma 23 mei 20.00-22.00 Kerkenraad 
Wo 25 mei 19.30-21.00: Open Kring Koor 
Do 26 mei vanaf 9.00: Activiteiten Hemelvaart + dienst 

Vr 27 mei 10.00-12.00: Koffie-inloop 
Zo 29 mei zal Jantine Huisman om 9.30u voorgaan. In de dienst 
van het Zonnehuis om 11.30u zal Elly Volkering voorgaan.



 
 


