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HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST
Voorganger: ds. Anne Zweers (lid Open Kring)
Ambtsdragers: Geertje Wijnja en Bert Koerselman
Lector: Hans van Eerbeek
Organist: Bert Koerselman

LITURGIE VOOR DEZE DIENST

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

– adres digitale dienst: https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen

Welkom en mededelingen

Momentje met de kinderen

De drempel over

2.

Openingslied 149: 1, 2 ‘Halleluja! laat opgetogen’ (staand)
Stil gebed, bemoediging en groet (staand)
Lied 149: 3 ‘De Heer gedenkt in gunst de zijnen’ (staand)

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: Handelingen 3: 1-12

Gebed voor de nood van de wereld
Loflied 707 Dragende, moederlijke God’

Lied 833 (3x) ‘Neem mij aan zoals ik ben’

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing: Galaten 5: 18-23

Kinderlied ‘Kom in het licht’ (tekst&muziek Jacques Roeleveld)

Lied 841: 1, 2 ‘Wat zijn de goede vruchten’
Verkondiging
We kijken en luisteren naar ‘Geest van hierboven’, Stef
Bos en jongerenkoor
Gebeden (we ontsteken kaarsen op de aandachtsschaal),
afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d)
Collecten (digitaal+contant) voor Diaconie (Zwolle), Kerk
(Open Kring) en Diaconale noodhulp.
Mensen in de kerk kunnen na afloop van de dienst hun
gaven in de daarvoor bestemde mandjes in de hal leggen.
Slotlied 695: 1, 2, 3, 4 ‘Heer, raak mij aan’ (staand)
Wegzending en zegen (staand)
Antwoord: lied 695: 5 ‘Heer, raak ons aan’ (staand)

LEVEN IS MEELEVEN
Bloemengroet
De bloemengroet is naar Anneke van Zwet gebracht. Als steun in
de rug en met een hartelijke groet vanuit de Open Kring
gemeente. Wij wensen haar en haar man, Jo van Zwet, goede
zorg en sterkte toe.
Kaarten en meeleven: omzien naar elkaar, ook in de
zomerperiode, op reis of thuis, in gedachten en actief, zo steunen
we elkaar, in lief en leed.

Uit onze brievenbus
1 juni
Beste Open Kring,
Corona en herseninfarct was het onderzoek in Isala. Thuis (Sans
Soucis) uitzieken. Ds. Kruizinga bezoekt mij. Bedankt voor de
kaart.
Herman Driegen

NIEUWS
Basisregels corona
Er gelden sinds enige tijd geen beperkende maatregelen meer
ivm de bestrijding van de coronapandemie. Maar nu de corona
besmettingen weer toenemen, is het wel belangrijk om de
basisregels goed te hanteren:
frequent handen wassen
hoest en nies in uw elleboog
blijf thuis bij klachten die bij corona horen
groet elkaar zonder aanraking
Zonnehuis dienst 19 juni
De voorganger in de dienst van het Zonnehuis is Gertine Prins in
plaats van ds. Ferguson. Er is geen avondmaal.

Klimaatmars 19 juni
Voor degenen die hun stem willen laten horen: je kunt nog
meedoen aan de Klimaatmars a.s. zondag 19 juni in Rotterdam.
Vanuit de Werkgroep Groene Kerk willen we jullie dit niet
onthouden. De klimaatveranderingen hebben grote impact. De
klappen vallen vooral bij degenen die de minste middelen hebben
om zich tegen deze gevaren te weren. Binnen onze
landsgrenzen, maar vooral ook ver daarbuiten. Een rechtvaardig
beleid is nodig. Meer informatie www.klimaatmars.nl.
Wil je / wilt u reageren dat kan via: groenekerk@openkring.nl
Open Kring Koor
Afgelopen week hadden we de laatste repetitieavond voor de
zomervakantie, we beginnen weer op 7 september.

Verkoop collectemunten op 4 juli gaat NIET door.
Wegens gewijzigde vakantieplannen en ook door gebrek aan
belangstelling is de eerstvolgende datum om weer in de kerk
collectemunten te kopen 5 september as.
Voor andere verkooppunten zie Gaandeweg achterin onder het
kopje 'Kerkelijk Bureau’
Hartelijke groet, André Wagenaar

lang draaiende te kunnen houden. Het doel is om €30.000,- op te
halen voor de verbetering van ecologie en duurzaamheid in
West-Nepal. Zo worden mensen ondersteund in het voorzien van
hun eigen levensonderhoud. U kunt ook bijdragen door een
happie te komen eten: “Een happie eten doet wonderen!”
Locatie: Assendorperstraat 45 (pand Méli Mélo)
Informatie: www.happietaria.nl/Zwolle

Nacht van Gebed in De Fontein
De Nacht van Gebed van Open Doors wordt in De Fontein van 17
op 18 juni gehouden. U wordt van harte uitgenodigd om samen te
bidden voor onze broers en zussen van de wereldwijde kerk van
Jezus die worden vervolgd. De aanvangstijd is op vrijdag 17 juni
om 21.00 uur en eindigt op zaterdag 18 juni om 01.00.
U kunt natuurlijk ook een deel van de bijeenkomst bijwonen.....
Welkom!!
Michaelsvieringen Grote Kerk Zwolle, aanvang 19.00 uur
We vervolgen de lezingen uit het boek Handelingen van de
apostelen. Deze keer lezen we over de ontmoeting tussen de
Romein Cornelius en de Jood Petrus. Spannend. Het thema is:
'Grensoverschrijdend gedrag'. Medewerking wordt verleend door
leden van de cantorij o.l.v. Toon Hagen. Liturg: ds. Harm
Bousema. I.v.m. restauratiewerkzaamheden (steiger-ombouw)
kunnen we helaas geen zomervespers houden op de zondagen 1
juli t/m 7 augustus. Zie www.michaelsvieringen.nl
Kom gezellig eten in het Happietaria en steun daarmee het
goede doel!
Tot 6 juli is er in Zwolle een pop-up restaurant geopend voor het
goede doel. Vier weken lang zal het restaurant van maandag t/m
donderdag geopend zijn. Dit restaurant wordt door studenten van
de verenigingen NSZ en AC opgezet. Samen met vele
vrijwilligers gaan ze aan de slag om het restaurant een maand

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D)
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)
3de collecte: Diaconale noodhulp
In ons welvarende land zijn er nog steeds teveel mensen die
langdurig moeten zien rond te komen van een inkomen onder het
minimum. Ook in Zwolle. Sommigen moeten lang wachten op de
toekenning van een uitkering, terwijl ze vaak al flink in de
schulden zitten. Uitgerekend dan gaat de wasmachine of de
koelkast kapot. Het diaconaal noodfonds kan in zo’n geval
bijspringen. Zo kan worden voorkomen dat mensen dieper
wegzakken in de armoede. Helpt u mee het diaconale noodfonds
gevuld te houden? Dan kunnen we tegelijkertijd werken aan een
meer structurele aanpak van armoede, samen met andere
organisaties en instanties.
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 op 3
manieren, maar doe het vooral via een
betaaltegoed. Betaling via iDeal kost namelijk
€ 0,36 per transactie!

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!

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.

AGENDA + VOLGENDE WEEK ZONDAG
Di 21 juni 10.00-12.00: Diaconie
Vr 24 juni 10.00-12.00: Koffie-inloop

Zo 26 juni zal ds. Cor Baljeu om 9.30u voorgaan. In deze dienst
zal het Heilig Avondmaal gevierd worden.

