De onderstaande berichten zijn voor de beamer, de ouderling van dienst en de website. Voor
de dienst komen ze op het scherm. De dienstdoende ouderling kan hieruit een keuze maken
voor de afkondigingen. In het geval er teveel slides voor de dienst komen, kan de beamist er
voor kiezen om bepaalde slides door te schuiven naar tijdens de collecte. Met uitzondering
van het bericht over de bloemen, kunnen alle berichten op de website worden geplaatst.
Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen
zondag 14 januari 2018
Afscheid en bevestiging ambtsdragers
voorgangers: ds. Leon Eigenhuis
ds. Kasper Jager
lector:
Ina de Kaste
orgel/piano: Marijn de Jong
ouderling:
Hans van der Veen
diaken:
Yke Bakker
koster:
Corné Vreugdenhil
beamer:
Martijn van Unen
Liturgische kalender:
Laat heel de aarde voor U buigen
en zingen,
uw naam bezingen.
(Psalm 66:4)
Kerkelijk jaar: 2e zondag na Epifanie, Kanazondag
Schriftlezing: Johannes 2 : 1 – 11
Synagogaal jaar: 5 Sjewat van het jaar 5778
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge
Ex.10:12 – 13:16 (Sidra Bo = Kom)
Liturgische kleur: rood
Bloemen
De bloemen uit de kerk gaan met een groet en een felicitatie van de gemeente naar Cees en
Iet de Vroome. Zij waren op 24 december 55 jaar getrouwd.
De tweede bos bloemen gaat met een groet van de gemeente en een felicitatie naar mevr.
G.S. Vaandering. Vandaag is haar verjaardag en zij is 80 jaar geworden.
Wie de bloemen weg wil brengen, kan zich melden bij de dienstdoende diaken.
Collectes in deze dienst:
1. Moldavië / Algemeen diaconaal werk
2. Kerk en eredienst
Middagdienst op deze zondag:
Burgwalkerk 17.00 uur
ds. Bart Gijsbertsen, Cantatedienst
Kerkdiensten op zondag 21 januari

Open Hof
Open Hof

10.00 uur
19.00 uur

ds. Leon Eigenhuis
Taizéviering

Geboorte
Dankbaar en gelukkig zijn Wim en Margriet Sollie met de geboorte van hun dochter Jasmijn
Merel. Zij is geboren op 19 december jl. Jasmijn is het zusje van Koen. Het adres van Wim,
Margriet, Koen en Jasmijn is Hymne 6.
Koffie in de kerk
De volgende koffiemiddag zal zijn op dinsdag 23 januari in Open Hof.
Iedereen is van harte welkom tussen 14.30 uur en 16.30 uur.

Ouderenmiddagen
1. Op donderdag 18 januari in de Amandelboom.
2. Op donderdag 25 januari in Margaretha (samen met de Vijverhof).
De ouderen van 80 jaar en ouder hebben een uitnodiging ontvangen.
Vanaf 14.30 uur staat de koffie en thee klaar.
De middag wordt geopend om 15.00 uur en duurt tot 16.30 uur.
Hebt u vervoer nodig? Bel dan met Roelof Smedes (0653577565).
Tot ziens op één van deze ouderenmiddagen.
Catechisaties
De catechisaties beginnen deze week weer, op maandag 15 januari en op dinsdag 16 januari.
Kring 14 van Vorming en Toerusting
Thema:
De ontwikkeling van godsdienstig geloven.
Dag en tijd: Dinsdag 16 januari 20.00 uur
Plaats:
Open Hof
O.l.v.:
Ds. B. Bregman
Bijdrage:
€ 5,00
Meldpunt vragen/zorgen
Schroom niet uw eventuele zorgvraag voor te leggen aan onze diakenen: tel. 038-3326559 of
038-3322132. Ze denken graag met u mee en zoeken met u een weg.
Berichten op de beamer
Wilt u mededelingen via de beamer tonen?
Stuur ze donderdag vóór 19.00 uur naar berichten@openhofkampen.nl
Berichten voor het kerkblad
Berichten voor de kerkbode vóór maandagmiddag (15 januari) 16.00 uur naar
kerkbode@openhofkampen.nl. Ds. Kasper Jager zal deze kopij verzorgen.
Onze website
Kijk voor het laatste nieuws van onze wijkgemeente op onze website
www.openhofkampen.nl.
Heeft u berichten voor de website?
Stuur ze dan naar redactie@openhofkampen.nl.

