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Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen
Bevestigingsdienst zondag 13 januari 2019
in Open Hof, aanvang 10.00 uur
Zie, nu komt de HEER en in zijn hand
is het rijk en de kracht en de heerlijkheid.
(Maleachi 3:1 / 1 Kronieken 29:12)
Verbonden met Israël:
Synagogaal jaar: 7 Sjewat van het jaar 5779
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge
Exodus 10:1-13:16 (Sidra Bo = Kom)
Kerkelijk jaar:
1e zondag na Epifanie - Doop van de HEER
Liturgische kleur:

rood (bevestiging)

Schriftlezingen:

Jesaja 40 : 1 – 11
Lukas 3 : 15 – 16 / 21 – 22

Liederen:

Lied 280 : 1 t/m 3
Lied 280 : 4, 5 + 7
“God houdt van jou”
Lied 524 : 1 t/m 5
“Bevestig, Heer, het werk dat is gedaan”
“Zegen hen, Heer, in al hun werk”
“Schenk Uw zegen”
“Ongestraft mag liefde bloeien”

voorgangers:

drs. Berthina van der Kamp
ds. Leon Eigenhuis
ds. Kasper Jager
kind van de zondag: Rik Hofstede
lectrice:
Jenny van der Steeg
orgel en piano:
Marijn de Jong

Kerkdiensten vanmiddag
Burgwalkerk 17.00 uur

1e ouderling:
2e ouderling:
1e diaken:
2e diaken:

Hans Voerman
Jannemiek Goedhart
Dini Gosker
Jan van Putten

koster:
beamer:

Rudi Scholten
Gerrit Koers

cantatedienst,
voorganger ds. Bart Gijsbertsen

Collectes vanmorgen
1e collecte: Algemeen diaconaal werk
2e collecte: Kerk en eredienst
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Kerkdiensten zondag 20 januari
Open Hof
10.00 uur
afscheidsdienst ds. Leon Eigenhuis
voorgangers: ds. Leon Eigenhuis
ds. Kasper Jager en drs. Berthina van der Kamp
Open Hof
19.00 uur
Taizéviering
Afscheid ds. Leon Eigenhuis
Dit afscheid zal plaatsvinden na afloop van de eredienst op zondagmorgen 20 januari.
Voor vragen m.b.t. dit afscheid kunt u het volgende emailadres gebruiken:
scriba@openhofkampen.nl of zich rechtstreeks richten tot uw scriba Yke Bakker.
U kunt uw bijdrage voor een afscheidscadeau voor Leon storten op: NL66 RABO 0373 7234 74
t.n.v. Wijkfonds PWG Open Hof onder vermelding van ‘afscheid Eigenhuis’.
U kunt uw bijdrage ook deponeren in de bus/doos die in de hal van Open Hof komt te staan.
Koffie in de kerk
De eerstvolgende koffiemiddag staat gepland op dinsdag 22 januari 2019.
Van 14.30 uur tot 16.30 uur bent u dan weer van harte welkom in Open Hof.
Is het vervoer voor u een probleem? Dan mag u Gerda Koster bellen (3334153).
Catechese
In het nieuwe jaar komen we bij elkaar op de volgende data: 15, 22, 29 januari en 5 februari.
Dinsdagavond 15 januari: afbeeldingen en gedichten uit het blad Kerk & Israël Onderweg
De provinciale commissie Kerk & Israël heeft een tentoonstelling gemaakt.
Het gaat om elf afbeeldingen met bijpassende gedichten uit het blad ‘Kerk & Israël Onderweg’.
De tentoonstelling staat van 13 januari t/m 3 februari in de Hofzaal van Open Hof.
Op dinsdag 15 januari aanstaande is er een informatieavond. Spreker is ds. Reinier Gosker.
De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.
We nodigen u van harte uit om deze avond bij te wonen.
De commissie Leerdiensten Tora en Evangelie.
Vorming en Toerusting
Kring 15: “Kerk voor de buurt”
Ervaringen uit Rostock.
Hoe is het om mensen in de buurt te bereiken met het evangelie?
Gerrit van Dijk komt hierover vertellen.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Bijdrage:

woensdag 16 januari
Westerkerk
20.00 uur
€ 5,00

Kring 16: “Fenomenaal vergezicht”
Natuurwetenschap en religie lijken vaak elkaars natuurlijke vijanden.
In het boek van Piet ten Klooster wordt als uitgangspunt gekozen:
Is het mogelijk om een model/beschrijving te maken van de werkelijkheid,
die past voor wetenschap én voor religie.
Piet te Klooster komt hierover vertellen.
Datum:
Plaats:

donderdag 17 januari
Het Open Hof
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Aanvang:
Bijdrage:

20.00 uur
€ 5,00

Aktie Kerkbalans
Voor het rondbrengen van de enveloppes van de Aktie Kerkbalans
en het weer ophalen van de toezeggingen kunnen we uw hulp nog goed gebruiken.
Vanaf 21 januari worden de enveloppes rondgebracht
en uiterlijk 29 januari moet de toezegging weer opgehaald en ingeleverd zijn.
Kunt u in deze periode helpen met het bezorgen dan is uw hulp welkom.
Ook hier geldt dat vele handen het werk licht maken.
U kunt zich aanmelden via het mailadres kerkbalans@openhofkampen.nl.
In de hal van de kerk hangt ook een formulier waarop u ook kunt aangeven dat u mee wilt helpen!
OPROEP: vrijwilligers gezocht!
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.
Voor meer informatie over dit mooie dankbare werk
kunnen belangstellenden contact opnemen met Cisca Groen (tel: 038- 3319519).
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 ons kerkblad Mozaïek
De kopij voor de eerstvolgende Mozaïek (nummer 2) graag uiterlijk
donderdag 17 januari mailen naar kerkbode@openhofkampen.nl.
Deze kopij is voor twee weken en zal worden verzorgd door Annemieke de Jong.
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.

