
                              

HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST  
Voorganger: ds. Cor Baljeu 
Ambtsdragers: Marrianne van Norel en Henk Vos 
Organist: Johan Hardeman 
Lector: Herman Nierse 
Koster: Jan Oosting 

Kinderkring o.l.v. Esther Klein Bramel 
Oppaskring voor de allerkleinsten. 
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 
Welkom en mededelingen 
 
Openingspsalm 122: 1  
   ’Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’ (staand) 
 
Openingswoorden (staand) 
 
Inleiding thema - Dienst aan de aarde… 
 
Lied 993: 1, 2, 6 en 7 ‘Samen op de aarde’ 
 
Kyriegebed 
 
Lied 23b: 1 ‘De Heer is mijn herder!’ 
 
Gebed van de zondag 
 
Kinderlied ‘Kijk eens om je heen’ – Hanna Lam 
1. Kijk eens om je heen, 
 kijk eens om je heen, 
 geef elkaar een hand, 
 je bent niet alleen. 
 Want wij moeten samen delen, 
 samen zingen, samen spelen. 
 Ook al zijn wij nog maar klein: 
 Samen spelen is pas fijn! 
2. Kijk eens om je heen, 
 kijk eens om je heen, 
 wij zijn in de wereld niet alleen. 
 God kent ieder kind bij name, 
 zeg maar ja en zeg maar amen. 
 Ook al zijn we nog maar klein, 
 God wil onze Vader zijn. 
 
Lezing: Johannes 9: 1-13 
Lied 534: 1 en 3 ‘Hij die de blinden weer liet zien’ 
 
Lezing Johannes 9: 26-39 
Lied 925 ‘Wek mijn zachtheid weer’ 
 
Overdenking 
 
Liefste Lied van Overzee 2, 31 ‘Kijk om je heen’ 
1+3: voorzangers, 2+4+refrein: allen 

1. Kijk om je heen: wat kan de wereld mooi zijn! 
 Kijk eens naar alles met verwondering. 
 Kijk om je heen, er zoveel dat blij maakt, 
 waardoor ons hart van pure vreugde zingt: 
Refrein 
Dank aan U, die alles hebt geschapen! 
Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt: 
alles wat wij delen, is een zegen, 
één groot Godsgeschenk! 
2. Kijk naar wat bloeit, kijk eens naar al die vruchten, 
 Kijk naar de regen, zie de zonneschijn. 
 Kijk naar de zee, zie de rivieren stromen 
 En zie hoe fraai de wijde velden zijn. 
Refrein 
3. Kijk naar de sneeuw, en zie hoe alles groen wordt, 
 of hoe een rijke oogst wordt ingehaald. 
 Ieder seizoen geeft ons zijn eigen kleuren, 
 want onze tijden zijn door God bepaald. 
Refrein 
4. Heel dit geschenk laat ons van harte leven, 
 Spreekt ons van God en zegt zijn liefde uit. 
 Wie laten wij in al die schatten delen? 
 Hij strekt ons zijn handen naar hen uit. 
Refrein 
 
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d) 
Na de woorden ‘bidden wij zingend’ (doen we driemaal) 
Lied 981a ‘Gij voedt de vogels in de bomen’ 
 
Collecten (digitaal+contant) voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open 
Kring) en Onderhoud Kerkgebouwen. 
Mensen in de kerk kunnen na afloop van de dienst hun gaven in 
de daarvoor bestemde mandjes in de hal leggen.  
De kinderen komen terug van de kinderkring en de kinderen bij 
de oppaskring kunnen opgehaald worden. 
 
Slotlied 657: 1, 3, 4 ‘Zolang wij ademhalen’ (staand) 
 
Zending en zegen (staand) 
Antwoord op de zegen: 
Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’ 

BIJ DE BLOEMSCHIKKING 
Als basis voor de schikking zijn kronkelige takken gebruikt van 
hazelaar en wilg. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in 
verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad, maar 
een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en 
luisteren zijn dan belangrijk. Met deze kronkeltakken wordt iedere 
week een andere, op de natuur geïnspireerde vorm gemaakt, 
zoals een boog, een ellips of cirkel. De schikkingen gaan van een 
sober naar een steeds wat uitbundiger karakter. 
 
 
 
 

De vierde Lijdenszondag 
Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij 
mijn ogen geopend heeft.  
 
Zien, kijken, open ogen 
De schikking stelt een oog voor 
 

Oculi: Open ogen 
Zien, kijken, gezien worden 
Wie ben jij 
Geworden? 
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LEVEN IS MEELEVEN 
Bloemengroet: De bloemengroet is afgelopen week gebracht 
naar Hanny Verduijn, als steun in de rug na haar rugoperatie. We 
wensen haar een voorspoedig herstel toe, samen met haar man 
Co, die mantelzorger is. Alle goeds! 
  
Meeleven: op donderdag 16 maart is Rineke van Hooijdonk 
vanuit het ziekenhuis naar het Zonnehuis gegaan, voor verder 
herstel. afd de Reest, Nijenhuislaan 175. Dichter bij haar man 

Jos, die op afd Zandwetering, ook Zonnehuis, verblijft. We leven 
met hen allebei mee, weer een verandering, vertrouwen en moed 
houden, met mensen om hen heen! 
  
Kaarten: vind u het ook zo fijn, als er een kaartje op de deurmat 
ligt, zomaar, of omdat er een aanleiding is, om aan elkaar te 
denken? Weet dat het enorm gewaardeerd wordt, aandacht kost 
niets.....................behalve het doen! 

NIEUWS 

NLSchoon - Zwerfvuilactie bij de Open Kring op zondag 19 
maart, na de voorafgaande kerkdienst 
Op zondagmorgen 19 maart organiseren we, na de kerkdienst, 
een korte opruimactie van zwerfvuil. Deze dienst is voorbereid in 
samenwerking met de werkgroep Groene Kerk van de Open 
Kring. Hoe gaan we dit doen? Na de dienst drinken we eerst 
koffie/thee. We hebben voor de hulpmiddelen gezorgd en staan 
er klaar voor. In de vergaderzaal worden de hulpmiddelen 
uitgegeven. We gaan in groepen, ook de kinderen kunnen 
meedoen. Het gaat om samen wandelen en tegelijk ook nog om 
je heen kijken om zwerfvuil te verzamelen. Goed om te ervaren 
hoe dat gaat, wat er voor nodig is en of je hier plezier in kunt 
krijgen. En dat kan…. hebben we van verschillende mensen 
gehoord. De actie duur tot uiterlijk 12:00, maar als je eerder terug 
komt geen punt! Na afloop wordt de zak met zwerfvuil (en de 
hulpmiddelen) bij ons ingeleverd, wij zorgen voor de verwerking. 
Voor de kinderen is er na afloop een kleine beloning. 
Doe jij/Doet u mee? 
Vragen groenekerk@openkring.nl 
 
Ontmoetingskring Geloven.nu over ‘Leef je geloof!’ 
Donderdag 23 maart a.s. komt de gezamenlijke ontmoetingskring 
Geloven.nu weer bijeen. We ontmoeten elkaar dit seizoen rond 
de brief van Jakobus. Een brief waarin heel praktisch wordt 
geschreven over het leiden van een christelijk leven. Deze keer 
lezen we Jakobus 2: 1-13 en 5: 1-7 en halen 
achtergrondinformatie uit het boekje ‘Leef je geloof’ (programma 
7). Wil je meedoen? Welkom! 
Ook voor gewoon één keertje ben je van harte welkom. 
Voorbereiding is niet noodzakelijk. Donderdag 23 maart om 
20.00u in de Stinskerk. Tot dan! Hartelijke groet, ds. Gerlof van 
Rheenen 
 
Palmpasen in de Open Kring!  
Op zondag 2 april is het Palmpasen. Tijdens 
de Palmpasen dienst van deze zondag 
kunnen de kinderen met hun versierde 
Palmpasen stokken een optocht door de kerk 
lopen. We laten onze stokken zien aan alle 
mensen in de kerk. Ook gaan we samen 
luisteren naar het verhaal van deze dag en 
gaan we leuke dingen doen die hierbij 
passen. We maken er een gezellige, mooie 
ochtend van! Daarnaast willen we graag een stok gaan brengen 
naar mensen in het Zonnehuis. 
We vinden het heel leuk als er veel kinderen komen die een 
versierde Palmpasen stok hebben. Daarom gaan we op vrijdag 
31 maart (15.00 tot 17.00 uur) in de kerkhal weer 
palmpaasstokken versieren. Wij zorgen voor alle versiering die op 
de stok hoort, zoals buxus, rozijnen en mooie linten. Zelf moet je 
dan wel een kruis (twee latten op elkaar in de vorm van een kruis) 
meenemen dat je gaat versieren. Ook moet je zelf een 
broodhaantje kopen of bakken. Om te weten voor hoeveel 
kinderen we spullen moeten halen, vragen we jullie om je van 
tevoren op te geven via: kinderkring@openkring.nl  
Alle kinderen die het leuk vinden om een stok te komen versieren 
zijn van harte welkom! Wel vinden we het fijn als er een ouder, 
oma/ opa/ oppas mee komt om te helpen. 
Dus alles op een rijtje: 
Wat: Palmpaasstok maken in de kerk 
Wanneer: Vrijdag 31 maart van 15.00-17.00 
Wat neem je mee: Een kruis, een broodhaantje en een ouder die 
je kan helpen als het niet helemaal zelf lukt. 
Opgeven: kinderkring@openkring.nl (uiterlijk 29 maart) 

25 jaar Open Kring 
In de kerkzaal hangen en staan in de 40-dagentijd kunstwerken 
van (oud)gemeenteleden, bijzonder om te zien! 
Op vrijdagmorgen tussen 10 en 12 uur is er ook gelegenheid om 
deze werken te bekijken, er is dan ook koffieochtend, dus de kerk 
is open. Wees Welkom! 
 
Versieren van de lamp bij de aandachtstafel 
Ook zondag liggen er kaartjes in de hal op de tafels waar u een 
woord of een gebeurtenis op kunt schrijven wat u in verbinding 
brengt met de Open Kring. U kunt dan zelf het kaartje in de lamp 
hangen of vragen of iemand dat voor u wil doen. 
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om zelf een kaartje te 
schrijven in de Open Kring mag u het ook per mail sturen naar 
scriba@openkring.nl en dan wordt het voor u in de lamp 
gehangen. 
We hopen dat het een mooi geheel gaat worden. 
Kitty, Mirjam en Geertje 
 
Filmavond 30 maart a.s. 
Maria Magdalena, wie kent haar niet? In de loop van de eeuwen 
heeft iedereen zo’n zijn eigen gedachten en beelden bij Maria 
Magdalena, van prostitué tot meest geliefde leerling van Jezus. 
Er gaan zelfs theorieën de ronde dat Maria Magdalena de vrouw 
van Jezus zou zijn geweest. Zelden zo veel mysterie rond een 
vrouw… In de film Mary Magdalene (2018, geregisseerd door 
Garth Davis) volgen we de laatste maanden van het leven van 
Jezus door de ogen van Maria Magdalena. Wat ze precies dacht 
of zei zullen we nooit weten, maar het had zó kunnen zijn. Laat je 
meevoeren en verrassen door deze bijzondere film! 
Vanaf 19.15 uur zijn jullie welkom voor een kopje koffie/thee, de 
film begint om 19.30 uur en na afloop drinken we samen een 
glaasje wijn/bier/fris en delen we onze ervaringen met deze film. 
Werkgroep Bezinning & Verdieping, 
Cor Baljeu, Marjan van der Vegte, Riet van der Wenden 
 
Boottocht voor 65+  
Op 20 april a.s. is er een BOOTTOCHT voor Open Kring leden 
vanaf 65 jaar. Dit gaat gebeuren met ‘de Veerman van Kampen’. 
Dit wordt u aangeboden vanwege het 25-jarig bestaan van de 
‘Open Kring’ en dat willen we vieren. 
We vertrekken om 14.00 uur vanaf de IJsselkade in Kampen 
tegenover het van Heutszplein. We hopen om 17.00 uur weer 
terug te zijn in Kampen. 
Vervoer op eigen gelegenheid. 
Wanneer u graag mee wilt kunt u zich tot uiterlijk 15 april 
aanmelden via het mailadres 25jaar@openkring.nl. 
We hopen op veel belangstelling, namens de 
voorbereidingscommissie,  
Marijke, Rita, Mirjam, Geertje en Kitty 
 
Dringende oproep: 
Zoals inmiddels bekend is de oppaskring weer van start gegaan. 
Er zijn de laatste weken nog niet veel kinderen gebracht maar we 
hopen dat meer ouders met jonge kinderen van de oppaskring 
gebruik gaan maken zodat men zelf de diensten in de kerk kan 
bijwonen. 
De bedoeling is elke zondag deze mogelijkheid te bieden aan 
ouders van kinderen t/m drie jaar. Maar hiervoor zijn meer 
vrijwilligers nodig om een goed rooster te kunnen maken. Voor de 
maanden mei, juni t/m half juli is het dringend nodig! Jongeren 
vanaf 16 jaar kunnen zich ook opgeven, graag zelfs! Maar ook als 
u zelf vroeger gebruik gemaakt hebt van de oppaskring en 
inmiddels volwassen kinderen hebt, kunt u zich opgeven.  



 
 
Hopelijk krijgen we genoeg aanmeldingen om ook na de 
zomervakantie door te kunnen gaan. Ook voor wie niet wil 
oppassen maar wel de coördinatie (maken van een rooster) wil 
overnemen, een kleine taak maar wel belangrijk. Opgave kan via 
oppaskring@openkring.nl of persoonlijk bij Sytske Nijmeijer-
Hanegraaf (tijdelijke coördinator) 
 
Vooraankondiging benefietconcert vrijdag 21 april 
Vrijdagavond 21 april treedt BRANDNEW op. BRANDNEW is een 
coverband met zes jongeren uit Stadshagen. Ze spelen 
popmuziek: van bekende nummers uit de jaren 80 tot Froukje. Ze 
hebben al vaker in de Open Kring gespeeld, o.a. met een 
Top2000-dienst. Naast BRANDNEW zijn er ook gastoptredens 
van o.a. de Less is more band (een Zwolse Brass Band). 
Wil je zelf een muzikaal gastoptreden verzorgen? Dat kan! Meld 
je aan bij Janke Verheij via scriba@openkring.nl.  
Aanvang 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19 uur. 
Gratis entree, met vrijwillige bijdrage. Er zijn ook hapjes en 
drankjes te koop. 
Het is een benefietconcert. Alle opbrengst gaat naar Stichting 
Present Zwolle. Present Zwolle helpt vrijwilligers om 
stadsgenoten te helpen waar het echt nodig is, zodat steeds 
meer mensen omzien naar elkaar www.stichtingpresent.nl/zwolle/  
Graag aanmelden via de website www.brandnew-zwolle.nl. 
Op deze website vind je ook meer informatie over het concert. 
 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur 
Vierde zondag van de veertigdagentijd. 
19 mrt. Thema: Psalm 122, lezing: Jesaja 52:1-7. Vg. ds. Harm 
Bousema en Christa van Stappen, m.m.v. enkele leden van de 
Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen. Zie www.michaelsvieringen.nl  
 
Camino Hans Schoorlemmer, lezing 22 maart 
Titel van de lezing: Onderweg gaat de hemel open. 
Subtitel: Pelgrimeren lans de Ruta de la Plata, de zilverroute 

In verhalen en beelden (Powerpoint) vertelt Hans Schoorlemmer 
over zijn pelgrimage van Sevilla naar Santiago (voorjaar 2022). 
Het is zijn verhaal, maar het gaat ook over de pelgrimstocht die 
ieder in zijn leven maakt. Aan de orde komen de weg zelf, de 
religieuze (levensbeschouwelijke) kant van de tocht, het zoeken 
en vinden van eet- en slaapplaatsen. Er is ruimte voor interactie 
en vragen. 
Datum: woensdag 22 maart, van 19.30u tot 21.15u 
Plaats: Dominicanenklooster Zwolle (koorgedeelte van de kerk) 
Kosten: De toegang is gratis, maar een bijdrage voor het Sint 
Maartenshuis van pater Michael in Oekraïne is welkom. Laten we 
pater Michael helpen helpen!!! 
 
Choral Evensong zondagmiddag in de Dominicanenkerk 
Laat je meevoeren in de hemelse koorzang van het Jongenskoor 
Dalfsen, de eeuwenoude teksten en gebeden in deze dienst in 
Engelse stijl. Iedere voorlaatste zondag van de maand wordt er 
een Choral Evensong gehouden door Jongenskoor Dalfsen in de 
Dominicanenkerk in Zwolle. 
Zondag 19 maart, 16.00-17.00 uur 
Dirigent: Erik Korterink & Organist: Adriaan Koops 
Collecte voor de onkosten 
 
Uitnodiging voorbereiding Vredesweek 2023 op 30 maart van 
20.00 – 21.30 uur in ‘de Kapittelzaal’ in het 
Dominicanenklooster 
Dit jaar, in de vredesweek van 16-24 september, wil het 
Vredesplatform Zwolle vrede onder de aandacht brengen met als 
werktitel: “Klimaatstad vol vrede”. 
Ter voorbereiding op de vredesweek nodigt het Vredesplatform 
Zwolle jullie uit om samen na te denken over activiteiten die vrede 
van verschillende kanten belichten in de Vredesweek. Wat zou je 
willen doen? Wat kunnen anderen doen? Wat kun je 
samendoen? 
Meer informatie en opgave via vredesplatformzwolle@gmail.com.

 

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal  
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D)  
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)  
3de collecte: Onderhoud kerkgebouwen (= 3) 
“Zomaar een dak boven wat hoofden…” Af en toe zingen we het 
in de kerk en dan zijn er vast gemeenteleden die omhoogkijken 
en denken: hoe lang zitten we nog onder dit dak? De toekomst 
mag op dit moment nog onzeker zijn, vaststaat wel dat het 
onderhoud aan de kerkgebouwen niet mag worden verwaarloosd. 
Ook in letterlijke zin mag het dak boven onze hoofden niet gaan 
lekken. Onderhoud kost energie en geld en daarvoor vraagt de 
Protestantse Gemeente Zwolle vandaag een bijdrage. 
Uw gift aan de (digitale) oranje Kerk-in-Actie bus is bestemd 
voor hulp aan Moldavië. (= 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!  
 
Collecteren via de website van SKG Collect 
Ga via de QR-code of link rechtstreeks naar de website van 
SKGCollect:  

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) 36 cent aan kosten van af gaat, wat 
wel gebeurt als u via iDeal betaalt! 
 
Niet-digitale mogelijkheden om uw gift te geven! 
U kunt ook op een volgende manier aan de collecte geven: 
- bij het kerkelijk bureau (KB) 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 KB 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 €… 

AGENDA OPEN KRING + VOLGENDE WEEK ZONDAG 

Ma 20 mrt 19.30-22.00: Kerkenraad 
Wo 22 mrt 19.30-21.00: Open Kring Koor 
Vr 24 mrt 10.00-12.00: Koffie-inloop 

Zo 26 mrt zal ds. Martin Jans om 9.30u voorgaan.  
Kijk op www.openkring.nl/activiteiten-agenda/ voor de complete 
agenda (ook bezetting door anderen dan Open Kring). 

KOPIJ VOLGENDE ZONDAGSBRIEF 

Kopij voor de volgende Zondagsbrief kan tot uiterlijk woensdag 
18.00 uur worden aangeleverd via zondagsbrief@openkring.nl.   

Voor meer informatie kijk op www.openkring.nl. 

 


