De onderstaande berichten zijn voor de beamer, de ouderling van dienst en de website. Voor
de dienst komen ze op het scherm.
Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen
Zondag 11 februari 2018
9.30 en 11.30 uur
Er is een glans als van zonlicht,
lichtstralen heeft Hij aan zijn zijde
en daar is het omhulsel van zijn kracht.
(Habakuk 3:4)
Kerkelijk jaar: 6e zondag van Epifanie
Schriftlezing: Marcus 1 : 40 – 45
Verbonden met het volk Israël:
Synagogaal jaar: dag 26 van de maand Sjewat van het jaar 5778
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge Exodus 21:1 - 24:18.
Dit schriftgedeelte wordt Sidra Misjpatiem (= oordelen) genoemd.
Het was Sjabbat Sjekalim = De Sjabbat van de sjekels
Voorganger: ds. Kasper Jager
Muziek: Hofband Open Hof + organist Henk Keijzer
Kleur: rood
Bloemen
De bloemen uit de kerk gaan met een groet van de gemeente naar mevr. A. de Beer-Eelkema
en naar mevr. Liesbeth Gussekloo-Valk.
Wie de bloemen weg wil brengen, kan zich melden bij de dienstdoende diaken.
Kindernevendienst
Tijdens de dienst is er geen kindernevendienst.
Collectes Zondag 11 februari
1. Maatschappelijk Diaconaal Werk
2. Kerk en eredienst
Vesper op woensdag 14 februari
Op woensdag 14 februari begint de Veertigdagentijd.
In Open Hof wordt er om 19.00 uur een vesper gehouden (duurt tot 19.45 uur).
Kerkdienst zondag 18 februari
Open Hof
9.30 uur
Berthina van der Kamp, 1e zondag van de Veertig Dagen

Bestelling huispaaskaars 2018
Op deze zondag kunt u in de hal van Open Hof een huispaaskaars bestellen. Graag naam,
adres en telefoonnummer duidelijk invullen op de bestellijst. Betaling kan alleen via de bank.
De Taakgroep Eredienst.
De 40dagentijd kalender 2018
Op deze zondag is in de hal van Open Hof de 40dagentijd kalender verkrijgbaar. Kosten €3,per stuk.
Taakgroep Eredienst.
Sectieavonden in Open Hof
Van harte welkom op één van sectieavonden.
Eerste avond:
Op woensdag 14 februari.
Voor:
Voor sectie 3. Deze sectie omvat
De Maten, Stationskwartier en buitengebied Kamper zijde
Tweede avond:
Op woensdag 21 februari.
Voor:
Voor sectie 1. Deze sectie omvat
Binnenstad, Brunnepe, Greente, Haatland, Hanzewijk en Hagenbroek
Andere avonden:
De data van deze en de andere sectieavonden komen in de kerkbode
en op de website.
Thema:
Open huis … Gastvrije gemeente
Tijd:
Inloop vanaf 19.45 uur, begin 20.00 uur tot 21.45 uur
Plaats:
Open Hof
Vervoer:
Vervoer nodig? Laat het uw sectiecoördinator weten. De namen van
de sectiecoördinatoren komen in de kerkbode en op de website.
Graag tot ziens op één van de sectieavonden.
Taakgroep Pastoraat
Koffie in de kerk
De volgende koffiemiddag is op 20 februari a.s. 14.30 uur tot 16.30 uur.
Hartelijk welkom allemaal.
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 beide kerkbladen vóór maandagmiddag (11 februari) 16.00 uur naar
kerkbode@openhofkampen.nl Ds. Leon Eigenhuis 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

