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Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen
Morgendienst zondag 13 mei 2018
in Open Hof, aanvang 09.30 uur
Verhoor, HEER, mijn stem,
waarmee ik luide roep.
Ik zoek uw aangezicht, HEER.
Verberg uw aangezicht niet voor mij.
(Psalm 27: 7a,8c,9a)
Kerkelijk jaar: zevende zondag van Pasen, zondag Exaudi
Verbonden met het volk Israël:
Synagogaal jaar: dag 28 van de maand Ijar van het jaar 5778
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge Leviticus 25 t/m 27.
voorganger:
kind van de zondag:
lector:
orgel/piano:
1e ouderling:
2e ouderling:
diaken:
koster:
beamer:

ds. Douwe Visser uit Sint Jacobiparochie
Rik Hofstede
Jeanet Vroom
Marijn de Jong
Pieter Treep
Harwin Reuvekamp
Arend Jan Overstegen
Rudi Scholten
Bert Oude Kotte

Bloemen
De bloemen uit de kerk gaan met een groet van de gemeente naar Sanne de
Vries; en naar Alie Piening.
Wie de bloemen weg wil brengen, kan zich melden bij de dienstdoende diaken.
Collectes zondag 13 mei:
1. De Herberg in Oosterbeek / Vorming en Toerusting
2. Kerk en Eredienst
Kerkdienst vanmiddag:
Burgwalkerk
17.00 uur

Cantatedienst, voorganger ds. Leon Eigenhuis

Zondag 20 mei Pinksteren
Open Hof 09.30 uur Ds. Leon Eigenhuis
Open Hof 19.00 uur Taizéviering
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Koffie in de kerk dinsdagmiddag 15 mei
Hartelijk welkom allemaal aanstaande dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30
uur in Open Hof. Voor meer informatie: zie Kerkbode en Hervormd Kampen.
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
De kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk maandag 14 mei vóór 12.00
uur mailen naar kerkbode@openhofkampen.nl. Let goed op: deze kopij is voor
twee weken, dus t/m zondag 27 mei.
Onze website
Kijk voor het laatste nieuws van onze wijkgemeente op onze website
www.openhofkampen.nl
Heeft u berichten voor de website? Stuur ze naar redactie@openhofkampen.nl

