
                              

HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST  
Voorganger: ds. Cor Baljeu 
Ambtsdragers: Geertje Wijnja en Helga Vliek 
Organist: Jeroen van der Scheer 
Lector: Trijnie van de Put 
Koster: Jan van Soest 

Jongerenkring in de keuken o.l.v. Christien en Gerald. 
Kinderkring o.l.v. Bettine, Esther, Gerlinde en Maartje. 
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 
Lied 555 ‘Dans en zing’ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Openingspsalm 118: 1, 9  
   ’Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’ (staand) 
 
Bemoediging en groet (staand) 
V:  De Heer zij met u. 
A:  OOK MET U ZIJ DE HEER 
V. Onze hulp is in de naam van de Heer, 
A.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V.  ook al voelen wij ons soms godverlaten 
Kind  De Heer laat ons nooit in de steek, 
Kind  Hij zoekt ons en Hij roept ons, 
A.  EN WIJ ZIJN DOOR DE HEER GEVONDEN 
Kind Zo toont de Heer steeds opnieuw zijn liefde 
V.  en zijn goedheid en vrede aan ons. 
A.  AMEN 
 
Mattheüs 21: 1-9a (BGT, kind leest voor) 
Lied 551: 1, 2, 3 Hosanna, hosanna 
Mattheüs 21: 10 en 11 
 
Palmpasenstok 
 
Projectlied, veertigdagentijd 2023 - Verander je mee? 
Tekst: Erik Idema, melodie: Bert Koerselman 
 
Gebed om de nood van de wereld 
 
Tussentijds 9: 14 (Melodie NLB 281) 
Uw Zoon heeft ons de weg gebaand. 
Wij zullen vol vertrouwen gaan: 

Kyrie eleison! 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing: Jesaja 50: 4-7 
Lied 368d ‘Houd mij in leven’ 
 
Lezing: Filippenzen 2: 5-11 
Lied 368d ‘Houd mij in leven’ 
 
Lezing: Mattheüs 26: 1-16 
Opstaan! 32 - ‘Wat ik heb, geef ik graag’ (via youtube) 
 
Overdenking 
 
Lied 560 ‘Hij ging de weg zo eenzaam’ 
 
Gebeden: 
Na het dankgebed: lied 558: 1 ‘Jezus, om uw lijden groot’ 
Na de voorbede: lied 558: 2 ‘Heer, om uw zachtmoedigheid’ 
Na het stil gebed: lied 558: 3 ‘Om de zalving door een vrouw’ 
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.  
De kinderen komen terug van de kinderkring en de kinderen bij 
de oppaskring kunnen opgehaald worden. 
 
Slotlied 556: 1, 2, 3, 4 ‘Alles wat over ons geschreven is’ (staand) 
Zegen (staand) 
Slotlied 556: 5 ‘Dit is uw opgang naar Jeruzalem’ (staand) 

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 zesde Lijdenszondag 
To the world you just may be one person, but for one person you 
mean the world. Want de armen zijn altijd bij jullie. 

 
Zalving, keuzes maken.  
De takken vormen een onregelmatige lijn. Er zijn allerlei 
geurende kruiden in verwerkt zoals rozemarijn, eucalyptus. Deze 
kruiden verwijzen naar de zalving. En er is buxus in verwerkt als 
symbool voor de palmtakken op Palmzondag.  
 

Kostbare geuren 
Voor die Ene 
Is voor iedereen 
Het goede doen. 

LEVEN IS MEELEVEN 
Bloemengroet: De bloemengroet is gebracht naar Joke en 
Siebren van der Zee, als steun in de rug, na een korte 
ziekenhuisopname van Siebren. Een goed herstel gewenst, en 
alle goeds gewenst vanuit de Open Kring, voor beiden. 
  
Kaarten en meeleven: een kaart krijgen, omdat een verjaardag 
wordt gevierd, of omdat er aan u wordt gedacht, laten we dat 
vooral blijven doen! 

 
Kunstwerk 
Vandaag lag er een miniatuur kunstwerk in mijn bus namens de 
Open Kring. Wat tof!!! Hartelijk dank. 
Mirjam 
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NIEUWS 
Verkoop collectemunten 3 april 2023 
Maandagavond tussen 18.30 en 19.45 uur in de keuken van de 
Open Kring. U kunt betalen d.m.v. een eenmalige 
incassomachtiging te tekenen (denk even aan uw IBAN-nummer). 
De te verkrijgen waarden zijn: € 0,20, € 0,50, € 1,-, € 2,-, € 5,- en 
€ 10,-. Nog nooit gedaan? Gewoon een keer DOEN en zeker 
handig nu u vaak nauwelijks nog muntgeld in huis heeft. Voor 
andere verkooppunten zie Gaandeweg achterin onder het kopje 
'Kerkelijk Bureau’. De eerstvolgende keer is D.V. op 1 mei.  
André Wagenaar 
 
Stille week 
Komende week is er iedere avond een Vesper, dan wel viering in 
Stadshagen en Westenholte 
Vespers 19.30 uur 
- Maandag 3 april, de Fonteinkerk, ds. Cor Baljeu 
- Dinsdag 4 april, Open Kring, ds. Gert-Jan Codée 
- Woensdag 5 april, de Stinskerk, ds. Simon van der Lugt; 
- Donderdag 6 april, de Stinskerk, dhr. G. van Vulpen; 
- Vrijdag 7 april, de Stinskerk, ds. Gerlof van Rheenen, met 

Heilig Avondmaal; 
- Zaterdag 8 april, de Stinskerk, ds. Edward van ’t Slot. 
Alle bijeenkomsten zijn te beluisteren en te bekijken via: 
www.stinskerk.nl/nieuws/pasen  
Triduüm 
De Drie dagen voor Pasen in de Open Kring 
- Witte donderdag 6 april, 19.30 uur, ds. Bert Aalbers; 

• Maaltijd van de Heer. 
- Goede vrijdag 7 april, 19.30 uur, ds. Bert Aalbers; 

• Kaars dooft en wordt weggedragen. 
- Stille zaterdag, 21.30 uur ds. Cor Baljeu; 

• Paaswake, Licht dat terugkomt, doopgedachtenis, 
namen van afgelopen jaar gedoopte kinderen, Maaltijd 
van de heer in de kring. 

 
25 jaar Open Kring – expositie in de 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 koffieochtend, dus de kerk is open. Welkom! 
 

Na Pasen willen we graag andere kunstwerken, die in de 
afgelopen 25 jaar gemaakt zijn door gemeenteleden, 
tentoonstellen. Wie heeft er nog een kunstwerk dat gemaakt is bij 
een project in de Open Kring? Graag uw reactie sturen naar 
25jaar@openkring.nl  Wilt u vermelden wat voor kunstwerk u 
heeft? Indien mogelijk, graag een foto meesturen. 
 
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 
 
Vooraankondiging: Gemeentebijeenkomst, zondag 16 april 
(na de dienst), over de toekomst van de Open Kring. 
In januari en februari heeft de Algemene Kerkenraad (AK) van de 
Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) ons geïnformeerd over de 
financiële verwachtingen voor de komende jaren t/m 2030. De 
tekorten gaan dan oplopen. Gelukkig niet acuut, we hebben de 
tijd (de luxe) om hierop te kunnen reageren. We willen daarom 
met u/jullie in gesprek over de Open Kring in de komende jaren. 
Hoe willen wij kerk zijn in de toekomst? 
Tijd: 11:00 - 12:30 uur (dus na de dienst en koffie, het Zonnehuis 
heeft geen dienst). 
Bronnen: zondagsbrief 26 februari 2023; Informatieavond van de 
PGZ 15 februari 2022 
(https://pknzwolle.nl/nieuws/terugblik-gemeenteavond-15-
februari/)  
 
 

Eetgroep 2 – plek voor nieuwe leden 
Wie lijkt het gezellig om één keer in de maand samen te eten met 
een vaste groep mensen? Maandelijks bijpraten tijdens de 
maaltijd… Eetgroep 2 heeft plek voor 3 nieuwe leden. 
Elke eerste vrijdag van de maand die valt in een oneven week, 
komen we om 19.00u bij elkaar in de Open Kring. Om de beurt 
koken twee leden voor de groep. De bijdrage en het kookbudget 
is € 5,- p.p. Heb je interesse of vragen, meld je dan bij Lucinda 
Blauw, Joke van Eerbeek of via zondagsbrief@openkring.nl. Op 
14 april komt de eetgroep weer bij elkaar. Een keertje mee-eten 
om de sfeer èn de maaltijd te proeven is geen enkel probleem! 
 
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 16.00 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) 
 
Schatgraven in 10 jaar Liedboek 
Op zaterdag 13 mei a.s. organiseert de Interkerkelijke Stichting 
voor het Kerklied (ISK) een jubileumdag n.a.v. het 10-jarig 
bestaan van het nieuwe Liedboek. Enkele gemeenteleden 
hebben het plan opgevat om deze dag mee te maken. In de Sint 
Joriskerk in Amersfoort is deze dag voor ieder die van zingen 
houdt en belangstelling heeft voor de vele mogelijkheden die het 
liedboek biedt in allerlei vormen. Meer informatie over deze dag 
vind je op: https://www.kerklied.net/event/liedboekdag2023/ 
Je kunt natuurlijk jezelf aanmelden op de website. Als we als 
groep gaan namens de Open Kring is dat wellicht minstens zo 
leuk. Ik heb op me genomen om ons dan collectief aan te 
melden. De kosten voor de dag zijn € 25,- per persoon, incl. koffie 
en thee, excl. lunch. Als je mee wilt, stuur dan uiterlijk 18 april 
even een mail naar mij via scriba@openkring.nl. Ik zal je mail 
bevestigen en je vragen € 25,- over te maken op mijn IBAN. 
Vervolgens zorg ik voor de aanmelding. 
Jan Noorlag 
 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk rond Pasen 
2 apr 19.00 uur Palmzondag Michaëlsviering Psalm 22, vg. ds. 
Jan Doelman 
7 apr 22.00 uur Goede Vrijdag, Kruismeditatie. De 
Michaëlscantorij o.l.v. Eugène van Bohemen zingt de Via Crusis 
van Franz Liszt. Organist/pianist: Toon Hagen. Voorganger is ds. 
Jan Doelman. 
9 apr 17.00 uur Eerste Paasdag. In deze viering voeren solisten, 
de Michaëlscantorij, het Michaëlscantatekoor en Musica 
Michaelis o.l.v. Toon Hagen de cantate’ Erfreut euch, ihr Herzen’ 



 
 
(BWV 66) uit van Johan Sebastiaan Bach. Solisten: Alt- Esther de 
Vos, Tenor- William Knight, Bas- Daniël Mostert. Voorganger is 
ds. Jan Doelman  
Zie www.michaelsvieringen.nl  
 
Greijdanus Klassiek in Dominicanenkerk Zwolle 
Op vrijdag 14 april zingt het Greijdanus Schoolkoor in de 
prachtige Dominicanenkerk van Zwolle. Geniet van een 
onvergetelijke avond met musici van het Ars Musica orkest en het 
koor onder leiding van Erik Korterink. 

Laat je meeslepen door het prachtige repertoire van klassieke 
stukken, waaronder delen uit de wereldberoemde Messiah van 
Händel. Het koor zal begeleid worden door een ensemble 
instrumentalisten van het Ars Musica orkest. Talentvolle 
leerlingen nemen de solo aria’s uit de Messiah voor hun rekening. 
Kortom, een avond vol muzikale hoogtepunten! 
Het concert begint om 20.15 uur. De kerk gaat om 19.45 uur 
open. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden 
voor de onkosten.  

 

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal  
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D)  
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)  
3de collecte: Diaconale Noodhulp (= 3) 
Een collecte die geen enkele aanbeveling behoeft. De diaconie 
wil zorgdragen dat ook de meest kwetsbare bevolkingsgroepen 
verzekerd zijn van hun dagelijks eten. Dat doet zij niet alleen. 
Daarom werkt de diaconie samen met en draagt bij aan partners 
als Present Zwolle, Noodfonds Zwolle, Stichting Voor Elkaar 
Zwolle en de Commissie Gezamenlijke Kerken (=kerkelijk 
noodfonds). Samen zorgen we ervoor dat mensen die in de 
financiële problemen zijn geraakt toch in hun noodzakelijke 
dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. 
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 3 apr 18.30-19.45: Collectemunten verkoop 
Di 4 apr 19.30-20.30: Vesperdienst 
Wo 5 apr 19.30-21.00: Open Kring Koor 
Do 6 apr 19.30-20.30: Witte Donderdag kerkdienst 
Vr 7 apr 10.00-12.00: Koffie-inloop 
Vr 7 apr 19.30-20.30: Goede Vrijdag kerkdienst 

Za 8 apr 21.30-22.30: Stille Zaterdag kerkdienst 
Zo 9 apr, Paasmorgen, zal ds. Cor Baljeu om 9.30u voorgaan. In 
de dienst van het Zonnehuis om 11.30u zal ds. Pieter-Frans de 
Boer 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. 

 


