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KERKDIENST  
Zondag 26 maart is de Top2000/Passiondienst waarin ds. Marijn Rohaan voor gaat. 
Muzikale medewerking door het Top2000 gelegenheidskoor en D-Vote.    
De aanvangstijd is 9.30 uur. 
De 1e collecte is voor de ZWO/Bangladesh en de 2e collecte is voor de Kerk.  

 

Voor de kleintjes is er oppas.  
Na de dienst is er gelegenheid koffie te drinken.  
De liturgie van de dienst gaat als bijlage mee met deze nieuwsbrief. 
 

KINDERNEVENDIENST 
Het is de 5e zondag van de Veertigdagentijd. 
We zijn op weg naar Pasen.  
 
Het thema van de 40-Veertigdagentijd is  
‘Verander je mee?’ 
 
  
 

 

PAASEITJES ACTIE VAN D-VOTE! 
D-Vote heeft een lekkere paasactie waarmee je jezelf kunt verwennen en 
tegelijkertijd ons koor kunt steunen. Dit maakt het voor ons mogelijk om bij 
instellingen, zoals zorginstellingen, op te treden 
waar kleine of geen budgetten beschikbaar zijn. 

 

Voor slechts € 3,00 krijg je een zakje van 200 gram “gospeleitjes”, gemengd 
met melk, wit en pure chocolade. 
Meer dan 1 zakje mag natuurlijk ook: voor 4 zakjes betaal je € 10,00. 
 

U kunt de eitjes bestellen via dvote.zwolle@gmail.com of aan een van onze 
leden doorgeven. Geef hiervoor dan naam, adres en het aantal zakjes door. 
Woon je in Zwolle of in de buurt van een van onze leden, dan worden de 
zakjes aan huis bezorgd.  
Na de Top2000 dienst liggen ze ook in de hal van de kerk. 
 

OPEN KERK  
Woensdag 29 maart a.s.. 
Wim de Just musiceert op het orgel van 15.00 uur tot 15.45 uur en daarna 
kunt u tot 16.30 uur luisteren naar Henk Hoeksema op orgel en vleugel. 
 

Deze week zijn in de kerkzaal en in de hal nog de prachtige schilderijen te bekijken van Christa 
Rosier en Hans van der Maar.   
 

De redactie wenst u een goede Veertigdagentijd.  
 
ZOMERTIJD 
In verband met de aanvang van de zondagmorgendienst:   
denkt u eraan dat in de nacht van zaterdag op zondag de klok 1 uur naar 
voren wordt gezet? 


