Kerkdiensten en wijkberichten protestantse wijkgemeente Open Hof
19 juli 2018
Kerkdiensten
Zondag 22 juli
9e zondag na Pinksteren
Open Hof
9.30 uur
ds. Kasper Jager, doopdienst
Zondag 29 juli
10e zondag na Pinksteren
Open Hof
9.30 uur
drs. Berthina van der Kamp
Zondag 5 augustus 11e zondag na Pinksteren
Open Hof
9.30 uur
ds. Leon Eigenhuis
Zondag 12 augustus 12e zondag na Pinksteren
Open Hof
9.30 uur
ds. Bram Bregman uit Emmeloord
Zondag 19 augustus 13e zondag na Pinksteren
Open Hof
9.30 uur
ds. Leon Eigenhuis

Vierende gemeente
Zondag 22 juli
9e zondag na Pinksteren
Open Hof
9.30 uur
doopdienst, voorganger ds. Kasper Jager
Vanmorgen mogen we de doop bedienen aan Fedde Sybren Brunia en Tobin Daniël Koers. Fedde is
het broertje van Melle en zoon van Willem en Emmy Brunia, Cantate 8 te Kampen. Tobin is het
broertje van Kyran en Imara en zoon van Gerrit Koers en Hedwig Kikkert, Marimba 15 te Kampen.
Uit het Oude Testament lezen we Jeremia 23:1-6, waar de profeet Jeremia de priesters aanklaagt
als trouweloze herders die hun kudde laten verkommeren. Uit het Nieuwe Testament lezen we
Marcus 6:30-44, waar Jezus medelijden krijgt met de menigte, omdat ze lijken op schapen zonder
herder. Van harte welkom in deze feestelijke dienst! Er is oppas en kindernevendienst. Na afloop
van de dienst kunnen we elkaar ontmoeten met koffie, thee en limonade.
Collectes zondag 22 juli
1. Maatschappelijk diaconaal werk
2. Kerk en eredienst / Algemene kerkelijke arbeid
Zondag 29 juli
10e zondag na Pinksteren
Open Hof
9.30 uur
drs. Berthina van der Kamp
Begin oktober staat Berthina van der Kamp weer onder contract als kerkelijk werker bij onze
wijkgemeente Open Hof. Vanmorgen gaat zij voor als gastvoorganger. Op het Oecumenisch
Leesrooster staan als lezingen aangegeven Jesaja 63:7-14 en Marcus 6:45-52. Er is oppas en
kindernevendienst. Na afloop van de dienst is iedereen welkom bij de ontmoeting in de hal en de
Hofzaal met koffie, thee en limonade.
Collectes zondag 29 juli
1. Algemeen diaconaal werk
2. Wijkfonds (eigen wijkkas Open Hof)

3. Kerk en eredienst
Zondag 5 augustus
11e zondag na Pinksteren
Open Hof
9.30 uur
ds. Leon Eigenhuis
Na vier weken zomervakantie is ds. Leon Eigenhuis eind juli weer begonnen met werken en gaat
hij vanmorgen weer voor. Op het Oecumenisch Leesrooster staan als lezingen aangegeven
Deuteronomium 10:12-21 en Marcus 7:1-23. Er is oppas en kindernevendienst. Na afloop van de
dienst is iedereen welkom bij de ontmoeting in de hal en de Hofzaal met koffie, thee en limonade.
Collectes zondag 5 augustus
1. Algemeen diaconaal werk
2. Kerk en eredienst
Zondag 12 augustus
12e zondag na Pinksteren
Open Hof
9.30 uur
ds. Bram Bregman uit Emmeloord
Vanmorgen hebben we ds. Bram Bregman als gastvoorganger. Op het Oecumenisch Leesrooster
staan als lezingen aangegeven 2 Koningen 4:8-18 en Marcus 7:24-30. Er is oppas en
kindernevendienst. Na afloop van de dienst is iedereen welkom bij de ontmoeting in de hal en de
Hofzaal met koffie, thee en limonade.
Collectes zondag 12 augustus
1. Inwendige zendingsbond (IZB) / Kerk in Actie: zending kinderen Kameroen
2. Kerk en eredienst / eigen kerkelijk werk
Gebedsgroep zondag 12 augustus
Op zondag 12 augustus willen we weer als gebedsgroep bij elkaar komen. De gebedsgroep is altijd
op de tweede zondag van de maand. We willen dan God danken en bidden in de vorm van een
inleiding en vervolgens een kringgebed, waarbij ieder haar/zijn eigen gebedsonderwerpen kan
meenemen. Het is fijn met elkaar te bidden, maar ook in stilte aanwezig te zijn is prima. Wilt u met
ons mee bidden? Dan bent u van harte uitgenodigd! Kom naar de gebedsgroep dan kunnen we
ook persoonlijk voor u bidden. We treffen elkaar om 9.00 uur in de hal van de Open Hof. Tot
zondag 12 augustus.
Zondag 19 augustus
13e zondag na Pinksteren
Open Hof
9.30 uur
ds. Leon Eigenhuis
Vanmorgen gaat ds. Leon Eigenhuis voor. Op het Oecumenisch Leesrooster staan als lezingen
aangegeven Jesaja 35:1-10 en Marcus 7:31-37. Er is oppas en kindernevendienst. Na afloop van de
dienst is iedereen welkom bij de ontmoeting in de hal en de Hofzaal met koffie, thee en limonade.
Collectes zondag 19 augustus
1. Algemeen diaconaal werk
2. Kerk en eredienst
Zondag 26 augustus
14e zondag na Pinksteren
Open Hof
9.30 uur
ds. Henk van Vreeswijk uit Kampen
Vanmorgen hebben we ds. Henk van Vreeswijk als gastvoorganger. Velen van ons zullen hem
kennen als stadsgenoot en/of gemeentelid bij onze wijkgemeente Open Hof. Op het Oecumenisch
Leesrooster staan als lezingen aangegeven 2 Koningen 4:42-44 en Marcus 8:1-21. Er is oppas en
kindernevendienst. Na afloop van de dienst is iedereen welkom bij de ontmoeting in de hal en de
Hofzaal met koffie, thee en limonade.

Open Hof
19.00 uur
Leerdienst Tora en Evangelie, ds. Leon Eigenhuis
Welkom in deze leerdienst Tora en Evangelie. Aan de orde is een gedeelte uit het Schriftgedeelte
dat op de dag voor deze zondag, op sabbat, in de synagoge aan de orde was. We staan stil bij de
rabbijnse uitleg van dit Schriftgedeelte en stellen de vraag wat deze uitleg te betekenen heeft voor
ons verstaan van het evangelie. Hartelijk welkom.
Collectes zondag 26 augustus
1. Jeugdwerk
2. Wijkfonds (eigen wijkkas Open Hof)
3. Kerk en eredienst

Pastorale Gemeente
Wijk 1 + 5 + 6 (ds. Leon Eigenhuis)
Zomervakantie ds. Leon Eigenhuis
Van vrijdag 29 juni t/m vrijdag 27 juli heeft ds. Leon Eigenhuis zomervakantie. Voor dringende
pastorale zaken kunt u contact opnemen met ds. Kasper Jager.

Wijk 2 + 3 + 4 (ds. Kasper Jager)
Zomervakantie ds. Kasper Jager
Van zaterdag 28 juli t/m zondag 26 augustus heeft ds. Kasper Jager zomervakantie. Voor
dringende pastorale zaken kunt u contact zoeken met ds. Leon Eigenhuis.
Noodgedwongen apart wonen
Ep en Annie van Dijk kwakkelen beide al lange tijd met hun gezondheid. Begin juni onderging
Annie een operatie aan haar rug. Tijdens haar ziekenhuisopname verbleef Ep tijdelijk in
Verpleeghuis Myosotis. Eerder dit jaar verbleef Ep daar ook al een aantal weken. Hij heeft zoveel
zorg nodig, dat Ep en Annie nu met pijn in hun hart hebben besloten dat hij niet meer thuis komt
wonen. Ook al omdat er voor hem een plek vrij kwam in Myosotis op de afdeling Koornmarkt. Ep
en Annie wonen nu dus noodgedwongen apart. Wij bidden hen liefde en kracht toe en hopen dat
ze in deze nieuwe situatie een begaanbare weg mogen vinden.

Diaconale gemeente
Bloemen uit de kerk
Afgelopen zondag gingen de bloemen uit de kerk met een groet van de gemeente
naar dhr. en mevr. Riesebos en naar mevr. Ita Gunnink-Tulp.
Oproep: Vrijwilligers gezocht azc Kampen-Dronten
De Interkerkelijke Diaconale Werkgroep azc Kampen-Dronten zoekt vrijwilligers voor het
kledingwinkeltje op het azc Dronten. Er is hulp nodig op de woensdagochtend van 09.00-11.30 uur
en op de woensdagmiddag van 13.30-16.00 uur. Voor meer informatie over dit mooie dankbare
werk kunnen belangstellenden contact opnemen met Ciska Groen (tel: 038-3319519) of Els
Baaijens (tel:0321-318476).

Meldpunt vragen/zorgen
Schroom niet uw eventuele zorgvraag voor te leggen aan onze diakenen: tel. 3326559 of 3322132.
Zij denken graag met u mee en zoeken met u een weg.

Lerende gemeente en ontmoeting
Zomeruitje Koffie in de kerk op 31 juli
We hebben een goed seizoen achter de rug met onze koffiemiddagen. Steeds meer mensen weten
ons te vinden op de dinsdagmiddag in Open Hof. Nu houden we vakantie tot de startzondag medio
september. Wel organiseren we nog een keer een uitje.
We willen op 31 juli a.s. naar Het Boerengoed in Oosterwolde gaan. Vertrek half twee. Er is daar,
achter een boerderij, een heel sfeervolle theetuin, waar we gezellig een kopje koffie/thee gaan
drinken. We moeten ons daar als groep wel aanmelden en 20 personen is het maximum.
Wanneer u met ons mee wilt gaan, geeft u zich dan even op? Dit kan tot 16 juli bij Nanda Tegelaar
(tel: 3312033).
Cursus Ruimte voor de Geest september 2018
De Gemeente Groei Groep organiseert in samenwerking met het Evangelisch Werkverband de
cursus "Ruimte voor de Geest". In deze cursus avonden gaan we in op vragen als:
 waarom is de Geest zo belangrijk voor onze kerk?
 wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en denken, en welke uitdagingen
zijn er op dit gebied?
 hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven?
 hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven?
Het is een combi van leren en groepsgesprekken en er is ruimte voor persoonlijke vragen.
Deelname is €10,00 per persoon. Daarvoor krijgt u/jij cursusmateriaal over dit onderwerp.
Cursusleider: ds. Jelle de Kok, predikant toeruster binnen de PKN via het Evangelisch
Werkverband, die een boek over dit onderwerp heeft geschreven.
De data:
op dinsdagavonden op 4, 11 en 18 september.
De tijden:
koffie om 19.30 uur, aanvang 19:45 uur tot 21.45 uur.
Locatie:
Kerkelijk centrum Open Hof, Lelystraat 49, 8265 BB Kampen.
Opgave:
voor 1 september bij Wim Gussekloo. E-mail: w.gussekloo@home.nl
of telefoonnr. 038-3312978 (na 18.00u).

Met de wijkgemeente een gezellig weekeinde kamperen 7 t/m 9 september
Afgelopen twee jaar heeft een groep van circa 20 gezinnen (50 personen) uit onze wijkgemeente
gezellig met elkaar een weekeinde gekampeerd. Van vrijgezellen tot koppels die al 50 jaar
getrouwd waren. Complete gezinnen, stellen waarvan de kinders al zijn uitgevlogen, jong en oud,
etc. Met als kampeermiddel een tent, vouwwagen, caravan of camper. Een mooie brede
afspiegeling van onze wijkgemeente en kamperen.
De meeste kampeerders hebben het weekeinde voor dit jaar al weer in de agenda staan. Want
wat goed is, doet smaken naar meer. Op dit moment lijkt het traditie te worden, dat we standaard
kamperen het eerste weekeinde nadat de scholen in onze regio weer zijn begonnen. Voor dit jaar
betekent dit, dat het kampeerweekeind georganiseerd wordt van vrijdagmiddag 7 september tot

en met zondagavond 9 september. Eerder komen of gaan is mogelijk. Later komen of gaan is ook
mogelijk. Geen probleem. Vorig jaar waren het vooral de wat oudere kampeerders die een dag
eerder kwamen of een dag later weg gingen. Ieder rekent zelf af met de camping voor de nachten
die men is geweest. Verder geen opslagen, o.i.d.
Ook dit jaar gaan we weer naar camping De Wildhoeve in Emst. We staan dan met z’n allen op een
apart en rustig gelegen veld, genaamd Vlinderhoek. Deze ligt helemaal achteraan op de camping,
maar wel dicht bij een sanitair gebouw. Het is een bosrijke camping en niet ver weg van Kampen.
Geen last van files op weg er naar toe en een korte rijtijd. Vanwege de mooie omgeving uitermate
geschikt bij mooi weer. Maar ook geschikt voor minder goed weer door het binnenzwembad,
goede sanitaire voorzieningen, etc. Voor informatie en tarieven zie www.wildhoeve.nl.
De camping heeft ook verhuurmogelijkheden. Wellicht een optie voor hen die niet zelf een
kampeermiddel hebben. Zie hiervoor ook de informatie op de site van de camping. Op de site is te
zien op de plattegrond waar deze verhuurmiddelen zich bevinden in relatie tot het veld
Vlinderhoek. Ervaring van vorige jaren leert, dat deze eigenlijk al wel vroeg in het lopende jaar
moeten worden geboekt.
Net als voorgaande jaren, zal er door de organisatie vooraf niet een programma worden gemaakt.
Het is niet de bedoeling dat iedereen wordt vermaakt door een vooraf door de organisatie
opgesteld programma. Ontspannen en ongedwongenheid is het uitgangspunt. Ontmoeting, bij
elkaar op de koffie, spelende kinderen, een stukje wandelen of fietsen, een leuk spelletje doen. De
bedoeling is dat dat allemaal vanzelf gaat, naar eigen behoefte. Uitgangspunt is verbondenheid
door op dezelfde camping te staan. Zo ontstaat vaak spontaan het idee om alle bereide
avondmaaltijden gezamenlijk te delen en gezamenlijk te nuttigen.
Lijkt jou/u bovenstaande een leuk idee en biedt de agenda nog deze ruimte, laat het me dan
weten. Hoe eerder ik het weet hoe beter. Bij veel aanmeldingen, kan er dan eventueel nog een
naastgelegen veld erbij worden gereserveerd. Ook voor hen die andere jaren mee zijn gegaan, het
verzoek je opnieuw aan te melden. Een mooie voortzetting van een geboren traditie...
Corné Vreugdenhil
corne-gerjanneke@hotmail.com / 038-3326559 / 06-29287522

Divers
Gezocht: Versterking van het beamer-team!
Indien we elke zondagmorgen de dienst willen kunnen meelezen op het scherm in de kerk en thuis
via kerkomroep, is het noodzakelijk om het beamer-team te versterken. Ben je een klein beetje
handig met de computer en heb je prioriteit/tijd voor een belangrijke bijdrage aan onze gemeente
geef je dan op door een mail te sturen naar Joop Vaandering (beamer@openhofkampen.nl).
Autohulpdienst Open Hof: Chauffeurs gezocht
Zoals jullie misschien weten is er een autohulpdienst voor gemeenteleden voor wie het moeilijk is
om in de morgendienst te kunnen komen. Elke zondag zijn er twee auto's met elk een chauffeur
beschikbaar om gemeenteleden te halen en brengen. Elke chauffeur doet gemiddeld een keer per
twee maanden dienst. Het huidige rooster gaat door tot eind augustus 2018. Graag zouden we
vanaf september er enkele chauffeurs erbij willen hebben. Mede omdat er drie chauffeurs
stoppen en omdat we dan op het gemiddelde komen van een keer per twee maanden dienst.
Doet u mee? Graag uw reactie naar Henk Prins, E-mail: autohulpdienst@openhofkampen.nl. U
kunt hem ook bellen: tel 038-3324429 (Wortmanstraat 462).
Berichten via de beamer
Wilt u mededelingen via de beamer tonen? Stuur ze voor donderdagavond 19.00 uur naar
berichten@openhofkampen.nl

Berichten voor het kerkblad
De kopij voor dit kerkblad is verzorgd door ds. Kasper Jager. LET OP: Hervormd Kampen komt pas
weer uit over vier weken. De kopij voor dit kerkblad graag uiterlijk maandag 20 augustus vóór
12.00 uur mailen naar kerkbode@openhofkampen.nl. Ds. Leon Eigenhuis zal dan de kopij
verzorgen.
Zomerrooster Hervormd Kampen en Kerkbode
Omdat het rooster van de gereformeerde Kerkbode en die van Hervormd Kampen in de maanden
juli en augustus niet gelijk oplopen, volgt hier een overzicht. Dit is de laatste keer dat we hier last
van hebben en er rekening mee moeten houden. Vanaf september verschijnt een gezamenlijke
kerkblad.
Inleverdatum kopij
20 augustus
27 augustus
3 september

Voor hoeveel weken?
herv.: 1 week
herv. en geref.: 1 week
herv. en geref.: 2 weken

Wie verzorgt de kopij?
ds. Leon Eigenhuis
ds. Leon Eigenhuis
ds. Leon Eigenhuis

Berichten voor de 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.
Voor onderweg
In de zomervakantie trekken veel mensen er op uit. Anderen blijven thuis, soms gewild, soms ook
ongewild. Of je er nu wel of niet op uittrekt, een mens is eigenlijk altijd onderweg. Voor die
levensreis kon u hier de vorige twee weken een gebed lezen van Nico Vlaming en een zegen(lied)
van Andries Govaart.
In deze laatste uitgave van Hervormd Kampen voor de zomervakantie geef ik u voor die levensreis
een traditionele Ierse zegen mee. Deze is te vinden in het nieuwe Liedboek als tekst (blz. 1336) en
als lied (Lied 821). Roel Bosch schreef het lied met als titel “Dat de weg naar je toekomt”:
Dat de weg naar je toekomt,
dat de wind je steunt in je rug,
dat de zon je gezicht laat stralen,
dat de regen je akker vruchtbaar maakt,
dat God tot op de dag dat we elkaar weer zien
je draagt in de palm van zijn hand.
Ontvang een warme groet van ds. Kasper Jager.

