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De Open Kring 
 Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen 

  
 

        april  2022 

Meditatie  ds. Cor Baljeu 

 
 
Het is al begonnen, merk je het niet? 
Laatste regel Lied 809 
 
Pasen is het feest van de vernieuwing. Nieuw leven. 
Altijd de zondag na de eerste volle maan in de lente. Zo is 
en blijft Pasen een lentefeest. Lente, het jaargetijde van het ontluiken. 
Wat ontluikt er in de kerk? 
 
In haar hoedanigheid als Jonge Theoloog des Vaderlands ontmoette 
Tabitha van Krimpen bij de Tsjechische ambassade in Den Haag Tomáš 
Halík, de Tsjechisch rooms-katholieke priester, filosoof, theoloog en 
hoogleraar aan de Karelsuniversiteit te Praag, verder auteur van vele 
mooie boeken (Geduld met God, Raak de wonden aan e.v.a.). Zij vroeg 
hem:  
'Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen voor de komende tijd waar 
(jonge) theologen zich mee bezig zouden moeten houden?’ 
 
Hij gaf vier antwoorden. Naar aanleiding hiervan mijmer ik in de 
cursieve letters een fractie van onze rijkdom tevoorschijn:  

1. De kerk zou weer meer moeten lijken op de kloosters in de 
middeleeuwen. Plekken zijn waar je kunt leren, waar een 
(h)echte gemeenschap is en kennis uitgewisseld wordt; 

Het stoffig imago van het woord catechese komt voort uit het schoolse 
karakter van voorheen. Maar ze dient vooral een plek te zijn van 
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zinsvragen, levensvragen. Ze heeft een enorme rijkdom in zich, zowel 
voor jong als oud. Catechese vormt een gemeenschap. Corona, 
Oekraïne, klimaat: de vragen dringen zich aan ons op. 

2. De kerk moet worden als een 'field hospital' waar mensen 
spiritueel verzorgd worden, waar de wonden worden 
aangeraakt en geheeld, waar nabijheid is en polarisatie 
overwonnen wordt; 

Het was indrukwekkend: zittend rondom het Paaslicht waren acht 
volwassenen in de kerkzaal van de Open Kring 25 minuten stil, het 
innerlijk gebed: concentreer je op een woord, een kunststuk, laat je 
gedachtes gaan. En dwaal je hinderlijk af? Open je ogen, kijk dat 
kunststuk weer aan, of laat dat woord weer binnenkomen en keer terug 
naar je rust.  

3. We mogen er meer van doordrongen raken dat de grenzen 
tussen gelovig en ongelovig, binnen en buiten de kerk niet zo 
scherp zijn als we vaak denken. 

Geloof en twijfel vormen een eeneiige tweeling. Er is geloof buiten de 
kerk, er is ongeloof binnen de kerk. Tegelijk weten we dat we een missie 
hebben. Wij funderen op een waar woord, dat voor de wereld bestemd 
is. Woorden zijn in deze tijd toenemend onbetrouwbaar. Wij baseren 
ons op een waarachtig woord, dat verspreid moet worden, dat is onze 
roeping. Schrik niet: de redding van de wereld hangt daar niet van af.  

4. De taak van de theologie is theologie en spiritualiteit dichter bij 
elkaar te brengen. 

Theologie is een wetenschap, een eigenschap van wetenschap is 
controle willen hebben over het verstand. Spiritualiteit roept op tot het 
tegenovergestelde: controle loslaten. Daarom: lees hardop een perikoop 
uit de Bijbel. Wat treft jou in de tekst? Hoe raakt dat woord jouw leven 
vandaag? Wat is jouw antwoord op hetgeen jou raakte? Wees stil, wees 
open, wordt zo ontvankelijk en mijmer wat jou die tekst vandaag heeft 
gebracht. 
 
Ooit vertelde Jean-Jacques Suurmond in een column over de rijkdom 
van het christendom. Hij protesteerde tegen het feit (?) dat het 
christendom haar goud op zak houdt. Gepassioneerd schreef hij: ‘…oh, 
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christendom. Ik zou je wel op je kop willen hangen en al dat goud uit je 
broek- en jaszakken willen schudden!’  
Wie schudt er mee?  

 
Een opstandig Pasen toegewenst, Ds. Cor Baljeu 

 
 

 
Rondom de diensten 

- Zondag 3 april, zondag Judica (Doe mij recht, o God, Psalm 43, 1) zal 
ds. Iemke Epema voorgaan; 

 
Goede of stille week 

- Zondag 10 april is het Palmpasen. Kinderen maken de dienst uit en 
gaan de dienst uit. We bewonderen hun Palmpasenstokken en zien 
hen op een gegeven moment door de melkglazen deuren vertrekken 
naar het Zonnehuis. Daar zullen ze bewoners van een straat/enkele 
straten verrassen met deze stokken. Nemen ze een traktatie mee? Op 
het moment dat de kinderen vertrekken, verandert het Hosanna in de 
stilte van de Stille week, het vrolijke rood gaat over in het sombere 
paars.  
Overigens wordt er na de dienst getrakteerd bij de koffie: april is de 
maand dat het gebouw van de Open Kring al 15 jaar aan de 
Hofstedestraat open is. 

- Maandag 11 april een Vesper in de Open Kring. Kruiswoorden vanuit 
het evangelie naar Johannes zullen klinken, 19.30 uur begint deze 
Vesper. We zoeken de stilte op. 

- Dinsdag 12 en woensdag 13 april, Vespers in de Stinskerk, eveneens 
19.30 uur. 

- Witte donderdag 14 april zal vanaf 19.30 uur ds. Bert Aalbers, lid van 
de gemeente, voorgaan; 

- Goede vrijdag 15 april 19.30 uur, de kaars wordt gedoofd… 
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- Stille zaterdag 16 april, 21.30 uur komt alles samen. Doopgedachtenis 
en Maaltijd van de Heer. Namen van hen die tussen stille zaterdag 3 
april 2021 en vandaag gedoopt zijn, worden genoemd. Ouders 
ontvangen de doopbrief voor hun kinderen. Het licht keert terug. 

- Paasochtend 17 april, vanaf 09.30 uur vieren we de opstanding van 
de Heer! Hij is opgestaan, Hij is waarlijk opgestaan! Er is weer ruimte 
voor de lofzang! Een feestelijke dienst met medewerking van het 
Open Kring koor.  

 
- Zondag 24 april, gezamenlijke dienst in de Stinskerk. De werkgroep 

Groene kerk kleurt mede deze dienst! We horen een nuchtere 
opdracht van de profeet Micha. 

- Zondag 1 mei gaat ds. Bert Aalbers voor.  

 
Vooraankondiging 

- Zondag 15 mei zal de band Brand New een bijdrage leveren aan de 
eredienst. Deze band oefent iedere zondag in de Open Kring, graag 
willen ze iets terug doen… 

 

 

Van de Werkgroep Bezinning en verdieping 

Wie wandelt mee van Emmaüs naar Pinksteren? 
De tekst die op Pasen volgt is het verhaal van de Emmaüsgangers. Twee 
van Jezus’ leerlingen, die nog niet op de 
hoogte zijn van Jezus’ opstanding, gaan 
somber op weg naar het dorp Emmaüs. 
Anoniem voegt zich iemand bij hen. Hij 
wandelt met hen mee. Zij delen met 
hem hun verdriet en hun 
verontwaardiging over de roof uit Jezus’ 
graf, inclusief diens lichaam. Bij 
nadering van het dorp nodigen de 
wandelaars de anonieme wandelaar uit 
om bij hen te eten en te overnachten. 
Aan tafel neemt deze wandelaar het 
brood, spreekt het zegengebed uit en 
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deelt het met hen. Hun sombere ogen lichten op, nu herkennen zij 
hem: het is de Heer! 
 
De Emmaüswandeling  
Op basis van dit verhaal nodigen wij u uit tussen Pasen en Pinksteren 
iedere dinsdagavond een uur te wandelen. Vanaf 19.45 uur bent u 
welkom in de Open Kring, een kwartier later gaat u – net als de 
Emmaüsgangers – wandelen met een ander. U krijgt vragen mee waar u 
eerst twintig minuten in stilte over nadenkt. Na twintig minuten is de 
één aan het woord en vertelt naar aanleiding van die vragen, de ander 
luistert, weer twintig minuten later verwisselt u van positie: van spreker 
wordt u luisteraar en omgekeerd. Een uur later arriveert u weer bij de 
Open Kring, u groet uw wandelgenoot en gaat een levenservaring rijker 
naar huis.  
Iedere dinsdagavond, te beginnen 19 april, laatste keer dinsdag 31 mei. 
Wij vragen u zich op te geven, maar besluit u het laatste moment 
alsnog mee te wandelen, dan bent u ook welkom. 
Stuur voor aanmelding een mail naar Riet van der Wenden: 
ggvanderwenden@home.nl  
 

Film in de Open Kring: een avond vol hoop 
Wil je blij en vol optimisme naar de toekomst kijken?  
Kom dan  donderdagavond 31 maart kijken naar The Biggest Little 
Farm (2018) in de Open Kring. 
 
Dit inspirerende verhaal gaat over het verwezenlijken van je dromen en 
de hobbels op het pad. We volgen John en Molly Chester, die 
noodgedwongen hun appartement in Los Angeles moeten verlaten en 
besluiten op goed geluk een dor stuk Californische grond te kopen en 
dat om te toveren tot een eco-vriendelijk paradijsje.  
Het is een absolute ode aan het idealisme, aan de eindeloze 
complexiteit van de natuur en aan de cyclus van het leven. Een hoopvol 
verhaal, dat we in samenwerking met de Werkgroep Groene Kerk graag 
met u delen.  

mailto:ggvanderwenden@home.nl
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Na afloop van de film praten we onder het genot van een hapje en een 
drankje na over de film. 
Dus zet deze datum in uw agenda en neem gerust iemand mee, wees 
welkom! 
Film: The Biggest Little Farm  
Wanneer: donderdagavond 31 maart, vanaf 19.45 uur inloop met 
koffie of thee 
Start film: 20.00 uur  
Werkgroep Bezinning en Verdieping:  
Christien Sepers, Riet van der Wenden, Cor Baljeu en Marjan van der 
Vegte 
 

Oproep vanuit het Open Kring Koor  
Ik deed al een oproep voor versterking bij de sopranen, maar de 
BASSEN en TENOREN willen ook heel graag meer ondersteuning, dus 
mocht u of jij belangstelling hebben, heel graag. En ALTEN mogen ook 
zeker reageren, hoe meer zielen en zangers, hoe meer vreugd! Door de 
woorden te zingen kun je zo veel zeggen en voelen…Geertje Wijnja, 06-
15271708 
 
Kosters gezocht voor de zondagdiensten  
De kostersploeg is ter uitbreiding op zoek naar vrijwilligers die mee 
willen draaien. Lijkt het je leuk om 1x om de vijf weken als koster actief 
te zijn tijdens een kerkdienst, meld je dan aan bij de dienstdoende 
koster of mail naar kosters@openkring.nl. 
 
 
Koffie-thee inloop op vrijdagmorgen  
We zijn alweer een aantal weken open, uiteraard met de nog geldende 
COVID-maatregelen binnen de Open Kring. Ontmoeting, koffie, thee, 
het is weer mogelijk. U ziet de vlag al wel hangen. Van harte welkom 
tussen 10:00 en 12:00 uur. 
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Aankondiging Kennismakingsavond Nieuw Ingekomenen  
In de afgelopen 2 jaar is het helaas niet mogelijk geweest om 
gemeenteleden die in Stadshagen zijn komen wonen, en ingeschreven 
staan bij de Open Kring, te verwelkomen op een daarvoor 
georganiseerde avond.  
Vorig jaar april is dit wel digitaal aangeboden. 
Nu we weer fysiek kerkdiensten aanbieden, activiteiten weer opgestart 
zijn en dit hopelijk zo zal blijven, willen we nu een avond organiseren 
voor de leden die nieuw zijn, vanaf maart 2021. Maar ook leden die 
daarvoor ingeschreven waren, maar deze avond vorig jaar  gemist 
hebben, zijn welkom. Een inhaalslag! 
Wilt U alvast in uw agenda de datum noteren: donderdag 12 mei, van 
20.00-21.30 uur in de Open Kring.  
Ds. Cor Baljeu, wijkpredikant  en Martijn Reinders, voorzitter 
kerkenraad, zijn in ieder geval aanwezig met informatie en zullen uw 
vragen beantwoorden.   
We hopen U te ontmoeten,  
Namens de kerkenraad: Anneke Lei en Geertje Wijnja, ouderlingen 
 

Zwolle voor Oekraïne is een burgerinitiatief wat binnen 2 weken 
uitgegroeid is tot een hulporganisatie bestaande uit ruim 400 
vrijwilligers. Deze hulporganisatie coördineert de inzameling van 
goederen die naar de Oekraïne gaan en koppelt vluchtelingen aan 
gastgezinnen in Zwolle en omgeving. Daarnaast is Zwolle voor Oekraïne 
ook een platform voor vraag en aanbod; mensen die in actie willen 
komen voor Oekraïne vinden elkaar op dit platform om zo samen in 
actie te komen. Zwolle voor Oekraïne werkt samen met diverse 
organisaties zoals Gemeente Zwolle, Stichting Present Zwolle, het Rode 



8 

 
 

Kruis, Diaconaal Platform, Leger des Heils en Takecarebnb. Meer 
informatie via zwolle@vooroekraine.nl of voor vragen over:  

● Gastgezinnen: Anne-Geert Dijk (06-57341356)  
● Inzameling goederen: Denise van Vliet (06-11890453) 

 
Van de diaconie 
 
Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de 
problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid 
armoede en geweld  ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar 
ook Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. 
Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare 
tieners uit deze wijk op. Het centrum  voelt voor hen als een tweede 
thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale 
hulp, of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey.  
Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen 
leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn , 
geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar een toekomst. 
Kerk in Aktie ondersteunt dit werelddiakonale project zoals dit werk in 
Beiroet voor kwetsbare jongeren. 
Ook wij als gemeente willen dit project steunen door middel van een 
actie tijdens de vastentijd . 
Onze actie behelst de verkoop van duurzame ( Heuvel) eieren.  
Daartoe kunt u via de mail van de diaconie  
(diaconie@openkring.nl) of in de kerk eieren bestellen(doos á 10 stuks) 
of inschrijven. 
De prijs is €2,20 per doos of €4,00 per twee dozen. 
Bestellen of inschrijven kan t/m zondag 2 april. 

mailto:diaconie@openkring.nl
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Op Zaterdag 16 april tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt u dan de door 
u bestelde eieren ophalen in de kerk . 
Kunt u, om wat voor reden dan ook, de eieren niet ophalen dan 
brengen wij ze bij u thuis. 
Met Pasen, 17 en 18 april, heeft u dan een lekker eitje bij het ontbijt. 
Als uw diaconie willen wij deze actie van harte bij u aanbevelen!! 
 
Van het kerkelijk Bureau 
Thuis met de collecte meedoen kan ook met je PC 
Meedoen met je telefoon via de app 
Sinds begin 2020 is er de appostel-app waarmee u mee kunt doen met 
de collecten. Gewoon, thuis op de bank. Maar wat nu als u geen 
telefoon heeft waar u die app op kunt zetten en toch graag mee wilt 
doen met de collecten. 
Ook meedoen met de collecte met je PC 
Naast de mogelijkheid van meedoen aan de collecte via de app, is er 
ook de mogelijkheid om via uw laptop of PC mee te doen. Dit kan via de 
website: skgcollect/35. U kunt dit invoeren in google en zo bij de pagina 
van de collecten komen.  
U kunt deze pagina ook bereiken via de website van de PGZ. Geef 
hiervoor in google in: pknzwolle.nl. Ga op de website van de PGZ naar 
‘bijdragen’ en vervolgens naar ‘digitaal collecteren’. Onderaan deze 
pagina kunt u op de pagina klikken voor de collecten: Welkom - CvK 
Protestantse Gemeente Zwolle (skgcollect.nl).  
NB: u moet hiervoor wel internet-bankieren gebruiken! 
Betalen met een tegoed 
Ook via de collecten-website kunt u meedoen met een tegoed. Elke 
keer als u meedoet met de collecte, kunt u betalen met het tegoed. 
Wilt u meedoen met een tegoed, dan kunt u niet anoniem meedoen 
met de collecte en moet u een account aanmaken. 
Voordeel van een tegoed 
-Bij i-deal moeten we 35 cent per transactie betalen.  
-Het betalen gaat sneller als je via een tegoed werkt 
 
 

https://site.skgcollect.nl/35
https://site.skgcollect.nl/35
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Waar vind ik informatie 
Meer informatie en schermprints zijn te vinden op de webstie van de 
PGZ, pknzwolle.nl. Ga op de website naar ‘bijdragen’ en kies ‘digitaal 
collecteren’. Onderaan de pagina kunt u informatie vinden over 
meedoen via de laptop of pc. ‘een beschrijving met schermprint vind u 
hier’. 
Wat als u geen telefoon of laptop of PC heeft of niet bankiert via 
internet 
Heeft u geen telefoon of laptop of u bankiert niet via internet? U kunt 
ook nog steeds geld overmaken via de bank. Graag dan overmaken naar 
de banknummers die in uw wijk daarvoor gebruikt worden. Soms is dat 
de diaconie, soms is dat de wijkkas. Dan geeft de wijk de opgetelde 
bedragen door aan het kerkelijk bureau.  
Let op: Van belang is dat u aangeeft voor welke collecte het geld 
bestemd is.  
Meer info: 
Collecten: Welkom - CvK Protestantse Gemeente Zwolle (skgcollect.nl) 
Uitleg: Voortaan ook digitaal collecteren - Protestantse Gemeente Zwolle 
(pknzwolle.nl)/  
 
 

 
Voor alle jongeren vanaf ongeveer 12 jaar is er Jongerenkring op een 
aantal zondagochtenden tijdens de kerkdienst. We drinken thee, kijken 
naar een Bijbeltekst of actueel onderwerp en gaan hier vervolgens mee 
aan de slag.  
Marlies, Eric, Gerald en Riët ontvangen jullie graag in de keuken. 
De data voor dit jaar zijn:  3 april, 15 mei en 5 juni. 
 
 
 

https://site.skgcollect.nl/35
https://pknzwolle.nl/voortaan-ook-digitaal-collecteren/
https://pknzwolle.nl/voortaan-ook-digitaal-collecteren/


11 

 
 

 
 

Elfjes van de maand 

 
Tijdens de startzondag zijn er elfjes  (eenvoudige dichtvorm) 
geschreven. We zullen er elke maand enkele van publiceren. 
 
Toekomst 
Ver weg 
Of toch dichtbij 
Zorgen voor de aarde 
Samen 
 

Ontmoeting 
Zo fijn! 
Horen van wonder 
Geloof, hoop en liefde 
Geest 

 

 



12 

 
 

                                                                                                                                                  
Deze maand een bijdrage van Bert Aalbers, emeritus predikant en lid 
van de Open Kring 
 
 

 

 
 
 
Naschrift redactie: Ook uw inzending blijft welkom! 
Stuur die naar: redactie@openkring.nl. 

mailto:redactie@openkring.nl
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Misschien weet u het nog: in de Open Kring was het op Palmzondag 
altijd de gewoonte dat de kinderen hun prachtig versierde 
Palmpaasstok mochten laten zien in de kerk en daarmee in optocht de 
kerk door liepen. Helaas kon dat de afgelopen 2 jaren niet doorgaan. 
Maar…. nu mag het weer!! 
 
Daarom gaan we op vrijdag 8 april (15.00 tot 
17.00 uur) weer in de kerkhal 
Palmpaasstokken versieren. Tijdens de 
Palmpasendienst van zondag 10 april kunnen 
de kinderen met deze stokken een optocht 
door de kerk lopen. Ook gaan we deze 
ochtend bij verschillende afdelingen van het 
Zonnehuis op bezoek. Wij willen daar een 
versierde palmpaasstok brengen en wat 
lekkers voor de bewoners erbij. Kom jij ook? 
Op Palmzondag wordt in de kerken het 
verhaal gelezen hoe mensen langs de kant van de weg ook met 
palmtakken zwaaiden naar Jezus die Jeruzalem binnenreed op een 
ezeltje. 
Palmpasenstok: Aan de Palmpasenstok kun je verschillende dingen zien: 
een kruis, dat verwijst naar Goede Vrijdag, wanneer we gedenken dat 
Jezus gekruisigd werd. Verder vaak een haantje: dat verwijst naar het 
verhaal dat Petrus door het kraaien van de haan er aan wordt herinnerd 
dat hij niet zo trouw geweest is aan Jezus als hij zelf gezegd had. Brood: 
vaak het haantje, dat doet denken aan het brood dat gebruikt wordt bij 
het avondmaal in de kerken op Witte Donderdag. En dan is de hele stok 
meestal vrolijk versierd: daarmee geven we aan het begin van de week 
al iets aan van de vreugde van Pasen. 
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/ 
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oppas mee komt om te helpen. Natuurlijk mag je een vriendje of 
vriendinnetje meenemen! 
Je moet wel zelf een kruis mee nemen dat je gaat versieren. Wij 
regelen de spullen om de stok te versieren. Het broodhaantje moet je 
dan ook nog zelf kopen of bakken, hieronder staat een recept hiervoor. 
Om goed in te kunnen schatten wat we allemaal nodig hebben, vragen 
wij jullie om je via onderstaand mailadres op te geven.  
 
Dus alles op een rijtje:  
Wat:   Palmpaasstok maken in de kerk 
Wanneer:  Vrijdag 7 april van 15.00-17.00 
Wat neem je mee: Een kruis, een broodhaantje  

en iemand die je kan helpen als het niet helemaal     
zelf lukt. 

Opgeven:  kinderkring@openkring.nl  
(uiterlijk maandag 4 april) 

 
Gezocht: 
Hulp bij het organiseren en uitvoeren van het Palmpaasstokken 
versieren. Wie vindt het leuk om ons te helpen? Dat kan in de 
voorbereiding en/of op de middag zelf. Je hoeft niet betrokken te zijn 
bij de kinderkring, maar het gewoon leuk vinden om mee te doen. Wie 
meldt zich aan? We hopen op enkele aanmeldingen, zonder hulp gaat 
het ons helaas niet lukken…. 
 
Recept om zelf een broodhaantje te bakken. 
Benodigdheden: 
500 gr tarwebloem 
1/2 theel zout 
1 zakje droge gist 
1 kleine eetl suiker 
3 dl melk of water 
een paar krentjes (geen rozijnen, 
want die worden ontzettend groot 
en verbranden) 

mailto:kinderkring@openkring.nl
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Bereidingswijze 

Doe de bloem, zout, gist en suiker in een kom. Maak een kuiltje in het 
mengsel en schenk daar de melk of het water in. Kneed alles goed door 
en dek de kom af met een vochtige schone theedoek. Laat het deeg 
ong. 45 min rijzen op een warme plek (b.v. de verwarming of de oven 
(de laagste stand) tot de hoeveelheid verdubbeld is. Verdeel het deeg in 
vieren en haal er van elk deel een plukje af. Kneed de haantjes in vorm 
en maak van de overgebleven stukjes vleugeltjes. Deze kun je met een 
beetje lauw water op het haantje plakken. Van de krentjes maak je de 
ogen. 
Bak de haantjes in ca. 20 min in de oven( 220′C)  

Kinderkring in de VeertigdagentijdIn de 
Veertigdagentijd lezen we verhalen uit het 
evangelie van Johannes. Het is bijna feest in 
Jeruzalem: Pesach, het feest van de eerste 
oogst en van de bevrijding uit Egypte. Uit de 
wijde omtrek komen mensen naar 
Jeruzalem om het feest te vieren. Maar wat 
voor feest wordt het voor Jezus en zijn 
leerlingen? Kunnen zij eigenlijk wel feest 
vieren? In de verhalen horen we hoe het 
donker wordt in de stad, en hoe God op 
Paasmorgen een nieuw begin maakt. Het 
graf is leeg, Jezus is opgestaan uit de dood! 
Dat vieren we steeds opnieuw als het Pasen is. 

Het thema van deze Veertigdagentijd is: Ben je klaar voor het feest? 
Met de kinderen gaan we op weg naar het feest van Pasen. Maar het is 
niet alleen een vrolijke optocht: we komen ook verhalen tegen die op 
het eerste gezicht helemaal niet zo vrolijk zijn. Bijvoorbeeld als Jezus 
vertelt over zijn lijden en sterven, of als we horen over de lijdende 
Helper van God. Toch brengen ook die verhalen ons verder op weg naar 
het feest. 
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Tot Pasen is er elke zondag kinderkring, we luisteren naar een verhaal, 
praten erover en soms maken we iets. Kom jij ook? Wij vinden het fijn 
om jullie weer in de kerk te zien. Kun je niet naar de kerk komen, maar 
wil je wel graag naar de verhalen luisteren? Dat kan hier: Podcasts - 
Kind op zondag 

Met Palmpasen lopen we een echte optocht door de kerk en gaan we 
op bezoek bij mensen in het Zonnehuis om hun een palmpaasstok te 
brengen. Ook op Paaszondag is er iets bijzonders voor jullie! 

Na Pasen is er weer om de week kinderkring. Dat komt omdat we op dit 
moment niet voldoende leiding hebben. Lijkt het u/jou leuk om af en 
toe kinderkring te begeleiden, stuur ons dan een berichtje. Dat kan 
naar: kinderkring@openkring.nl. Ook als u meer informatie wilt, dan 
horen we het graag! 

 

https://www.kindopzondag.nl/podcasts/
https://www.kindopzondag.nl/podcasts/
mailto:kinderkring@openkring.nl
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Uitnodiging Boekpresentatie  
Geachte vriend/belangstellende van de Stichting Thomas a Kempis, 
 
We nodigen U uit op dinsdag 5 
april 19:00 uur in het pas 
geopende Thomas a Kempis 
museum (Bergkloosterweg 3A, Zwolle). 
Om 20:00 uur is er in Theehuis De 
Agnietenberg een boekpresentatie 
van  Frank de Roo over Geert Grote, 
mysticus en doener (inloop vanaf 19.30 
uur, Theehuis De Agnietenberg, zaal de 
Hoeve, Haersterveerweg 23, 8023 PJ 
Zwolle). 
Deelname gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage is welkom. 
  
Met een vriendelijke groet, 
Henk Tacken,  namens de Stichting Thomas a Kempis 
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Onze huisfotograaf Hans van Eerbeek schoot weer een paar mooie lenteplaatjes in 
aanloop naar Pasen. Met dank. 
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Kerkgebouw open kring 
Hofstedestraat 1, Zwolle 
Info@openkring.nl 
www.openkring.nl 
 

Reservering kerkzalen 
kerkrentmeesters@openkring.nl 
 

Predikant 
Ds. Cor Baljeu  tel: 0529 467477 
ds.cor.baljeu@openkring.nl 

 
Kerkelijk werker 
vacant 
kerkelijkwerker@openkring.nl 

 
Scriba wijkkerkenraad 
Mirjam Visser  
Scriba@openkring.nl 
 

Wijkadministrateur 
Harry Askes, tel: 850 96 70 
Bronstraat 4, Zwolle 
Wijkadministratie@openkring.nl 

 

Penningmeester wijkkas 
Trijnie van de Put  , tel: 420 49 94 
Bonkenhavestraat 150, Zwolle 
IBAN: NL02 RABO 0377376191 
Penningmeester@openkring.nl 
 

Kopij zondagsbrief 
Vòòr woensdag 18.00 uur: 
Lucinda Blauw, tel: 06 20 033 744 
Goudplevierstraat 123, Zwolle 
Zondagsbrief@openkring.nl 
 

Diaconie  
Secr.: Sietske Nijmeijer - Hanegraaf 
p/a Hofstedestraat  1, Zwolle 
Diaconie@openkring.nl 
 

Redactie 
Redactie@openkring.nl  
 

Wijkblad digitaal? 
kerkblad@openkring.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij voor het volgende nummer van 
het wijkblad van de Open Kring 

uiterlijk 

vrijdag 22 april 2022 
aanleveren per e-mail bij de redactie: 

redactie@openkring.nl. 

Voor het laatste actuele nieuws kijk op 
http://www.openkring.nl. 

mailto:nfo@openkring.nl
mailto:kerkrentmeesters@openkring.nl
mailto:ds.cor.baljeu@openkring.nl
mailto:Scriba@openkring.nl
mailto:Wijkadministratie@openkring.nl
mailto:Penningmeester@openkring.nl
mailto:Zondagsbrief@openkring.nl
mailto:Diaconie@openkring.nl
mailto:kerkblad@openkring.nl
mailto:redactie@openkring.nl
http://www.openkring.nl/
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april 2022 mei 2022 
1 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 1 09.30 u,  ds. B. Aalbers 

ZH: 11.30 u,  ds. M. de Vlas 

2                     2                    18.30 - 19.45, verkoop collectepenningen 

3                   09.30 u,  ds. I.P.  Epema 
ZH: 11.30 u,  mw. J Gerretzen 

3                    

4 20.00 u, kerkenraad 4 19.30 u, Open Kring koor 

5  5  

6 19.30 u, Open Kring koor 6 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 

7  7  

8 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 
19.00 u, eetgroep 2 

8 09.30 u,  mw. J. van der Zee 
ZH: 11.30 u,  geen dienst 

9  9  

10 09.30 u,  ds. C. Baljeu 
ZH: 11.30 u,  geen dienst 

10 20.00 u, moderamen 

11  11 19.30 u, Open Kring koor 

12 20.00 u, moderamen 12 20.00 – 21.30 u., Kennismakingsavond  
                               nieuw-ingekomenen 

13 19.30 u, Open Kring koor 13 9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 
10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 

14 19.30 u, ds. B. Aalbers 14  

15 9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 
10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 
19.30 u, ds. C. Baljeu 

15 09.30 u,  ds. C. Baljeu 
ZH: 11.30 u,  ds. P.F. de Boer 

16 21.30 u, ds. C. Baljeu 16  

17 09.30 u,  ds. C. Baljeu 
ZH: 11.30 u,  mw. G Prins 

17  

18  18 19.30 u, Open Kring koor 

19  19  

20 19.30 u, Open Kring koor 20 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 
19.00 u, eetgroep 1 

21 10.00 u, Seniorengespreksgroep 21  

22 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 22 09.30 u,  ds. N. Eygenraam 
ZH: 11.30 u,  geen dienst 

23  23 20.00 u, kerkenraad 

24 09.30 u,  ds. C. Baljeu 
ZH: 11.30 u,  geen dienst 

24  

25 20.00 u, kerkenraad 25 19.30 u, Open Kring koor 

26  26 10:00 u.,mw. L. van Es 
19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep 

27 19.30 u, Open Kring koor 27 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 

28 19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep 28  

29 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 29 09.30 u,  mw. J. Huisman 
ZH: 11.30 u,  Elly Volkering 

30  30  

 ZH = Zonnehuis 31  


