Kopij Mozaïek (11 januari, jaargang 2, nr 9) vanuit
Wijkgemeente Open Hof
Kerkdiensten
Zondag 13 januari
Open Hof
10.00 uur
Burgwalkerk 17.00 uur
Zondag 20 januari
Open Hof
10.00 uur
Open Hof

19.00 uur

Zondag 27 januari
Open Hof
10.00 uur
Open Hof
19.00 uur

ds. M.L. Eigenhuis, ds. K.A. Jager + drs. B. van der Kamp,
bevestiging en afscheid ambtsdragers
ds. B. Gijsbertsen, cantatedienst

ds. M.L. Eigenhuis, ds. K.A. Jager + drs. B. van der Kamp,
afscheidsdienst ds. M.L. Eigenhuis
Taizéviering

ds. K.A. Jager, Heilig Avondmaal
ds. B. Gijsbertsen, LTE-dienst

Agenda
Woensdag 16 januari
Leeskring Bijbel van kaft tot kaft
ochtendkring (10.00 – 11.30 uur)
en avondkring (20.00 – 21.30 uur)
in Open Hof onder leiding van ds. Kasper Jager

Dinsdag 22 januari
Koffie in de kerk
van 14.30 uur tot 16.30 uur in Open Hof
koffie en ontmoeting

Open Hof – colofon
Wijkberichten voor het kerkblad
De kopij voor het kerkblad
uiterlijk vrijdag 18 januari
vóór 13.00 uur mailen naar
kerkbode@openhofkampen.nl

Open Hof - Vierende gemeente
Zondag 13 januari – bevestiging ambtsdragers
Open Hof 10.00 uur, ds. Leon Eigenhuis,
ds. Kasper Jager + drs. Berthina van der Kamp
Vanmorgen nemen we afscheid van een aantal aftredende ambtsdragers. En we verwelkomen en
bevestigen anderen die de opengevallen plaatsen zullen innemen. Voor hen die hun termijn als
ambtsdrager verlengen vragen we om geduld en genade. Op deze morgen komen de lezingen uit
Jesaja 40:1-11 en uit Lucas 3:15-16/21-22. Na afloop van de dienst is er koffie, thee, limonade en
gelegenheid de beginnende, de blijvende en de afgetreden ambtsdragers de hand te schudden.
Zondagmiddag 13 januari – Cantatedienst
Burgwalkerk 17.00 uur ds. Bart Gijsbertsen
Op deze tweede zondag van de maand is er in de namiddag weer een cantatedienst. Van harte
uitgenodigd en welkom!
Zondag 20 januari - afscheid ds. Leon Eigenhuis
Open Hof 10.00 uur, ds. Leon Eigenhuis,
ds. Kasper Jager + drs. Berthina van der Kamp
In deze dienst neem ik afscheid van u en jou in verband met mijn vertrek naar de Protestantse
Gemeente van Lemele. Het is een reguliere dienst, met oppas, kindernevendienst en koffiedrinken
na de dienst. Ik wijk deze keer af van het leesrooster. Op deze Kanazondag zal ik stilstaan bij
Exodus 34:1-7 en de dertien ‘eigenschappen’ van God die daar worden genoemd. In de rabbijnse
uitleg zeggen deze eigenschappen iets over God en de mens. We zingen de Engelse hymne ‘There
’s a wideness in God ’s mercy’ in de vertaling van Sytze de Vries (‘Zonder maat is Gods erbarmen’)
en o.l.v. het koor Con Spirito met Marijn de Jong. Na de dienst volgen een paar toespraken en
daarna kunt u mij, Paulineke en de kinderen in de hal de hand schudden, tijdens het koffiedrinken.
Laat het vooral een reguliere zondagmorgen zijn in Open Hof, met hopelijk heel veel onderling
geroezemoes, dat hoort zo bij Open Hof.
Zondagavond 20 januari – Taizéviering
Open Hof 19.00 uur
Welkom in de Taizéviering, een meditatieve viering die teruggaat op de vieringen van de
interkerkelijke broedergemeenschap in het Bourgondische dorp Taizé in Frankrijk. De viering duurt
tot ongeveer 19:45 uur. Het inzingen begint om 18:50 uur.

Open Hof - Pastorale Gemeente
Pastorale zorg vacante periode
Het vertrek van onze collega Leon naar Lemele heeft uiteraard ook de nodige gevolgen voor de
pastorale zorg die gedurende de vacante periode door ons – Kasper en Berthina – kan worden
verleend. Het ziet er naar uit dat de aanstelling van Berthina tijdelijk zal worden verhoogd van 50%
naar 80%. Haar extra uren zal Berthina voornamelijk inzetten binnen het pastoraat. Daarbij zal zij
wijk 6 onder haar pastorale hoede nemen. De wijken 1 en 5 zullen worden waargenomen door
Kasper.
Bij een volledige bezetting blijft de pastorale zorg die wij als voorgangers kunnen verlenen vaak al
beperkt tot crisispastoraat rondom ernstige ziekte en overlijden. Tijdens de vacante periode zullen
wij ons hier helemaal op moeten toeleggen. Wij rekenen hierbij op jullie begrip en hopen en

bidden dat ieder gemeentelid ook zelf binnen zijn of haar mogelijkheden pastoraal aanwezig is of
blijft voor mensen om zich heen. Een pastorale gemeente zijn we immers samen!
drs. Berthina van der Kamp en ds. Kasper Jager.

Wijk 1 + 5 + 6 (ds. Leon Eigenhuis)
Bericht van overlijden
Op maandag 10 december is Hanna Wiekeraad in haar slaap overleden in de leeftijd van 22 jaar.
‘Onze lieve, stralende, dappere Hanna is er niet meer’ staat op de rouwkaart. Zo herinneren wij
ons Hanna ook: lief, stralend en dapper. Het moment waarop ze belijdenis deed in de
Burgwalkerk, op Palmzondag 20 maart 2016, staat ons nog helder voor ogen. Vrijmoedig en
creatief sprak ze over de wijze waarop ze geloofde. Het afscheid van Hanna vond plaats op vrijdag
14 december. Onze gedachten zijn bij Gyöngyi, Pieter en Rolinda, Giljon en Noémi.

Wijk 2 + 3 + 4 (ds. Kasper Jager)
Mijn dank is groot
Hartverwarmend en ontroerend vond ik het teken van verbondenheid met en het meeleven van
de wijkgemeente Open Hof, in de vorm van de gekregen bloemen met een persoonlijke groet van
veel gemeenteleden, gekregen na de kerkdienst van afgelopen 9 december. Mijn dank is groot!
Mede namens mijn Marije, Henk van Wisselingh, Kampen.
Huwelijksjubileum
Op zondag 20 januari hopen dhr. en mw. Dokter te vieren dat zij 55 jaar getrouwd zijn. Van harte
gefeliciteerd! Dat de liefde jullie en al wie jullie lief zijn ook in de toekomst mag omgeven.

Open Hof - Kerkenraad
Afscheid ds. Leon Eigenhuis
De dienst zal plaatsvinden op zondagmorgen 20 januari in Open Hof. De dienst begint om 10.00
uur en duurt ongeveer een uur waarna een paar (korte) toespraken volgen. Daarna is gelegenheid
om tijdens het koffiedrinken ds. Leon Eigenhuis, zijn vrouw en kinderen de hand te schudden. De
kerkenraad nodigt jong en uit van harte uit om de dienst en het koffiedrinken mee te maken.
Bevestiging ambtsdragers
De kerkenraad is blij dat de volgende gemeenteleden bereid zijn om ambtsdrager te worden. De
namen zijn: Gerrit Dekker, als diaken ZWO; Jan van Putten, als diaken; Wim van den Berg, als
diaken; Rita Groenhof, als ouderling; en Suzan Kuipers, als jeugdouderling. De bevestiging zal
plaatsvinden in de morgendienst op zondag 13 januari 2019.

Open Hof - Jeugd
Catechese
In het nieuwe jaar komen we bij elkaar op de volgende data: 15, 22, 29 januari en 5 februari.

Open Hof - Diaconale gemeente
Bloemen
Op zondag 23 december gingen de bloemen uit de kerk naar dhr. Aat Dekker en naar dhr. en mw.
Van der Meer-de Regt.
Op zondag 30 december gingen de bloemen naar dhr. en mw. Dijkstra-van Staveren en naar mw.
Ineke Meijer-Roosenboom.
Op zondag 6 januari gingen de bloemen naar mw. Truus Fransen (Beijerinckstraat 2/14) en naar
Adriaan Brink en zijn familie.
Koffie in de kerk
De eerstvolgende koffiemiddag zal zijn op dinsdag 22 januari. Van 14.30 uur tot 16.30 uur bent u
weer van harte welkom in Open Hof. Is het vervoer voor u een probleem? Dan mag u Gerda Koster
bellen ( 3334153).
Ontvangen giften
Via Geke Dijkstra € 10,00 voor de kerkbloemen; via Fenna van der Scheer € 5,00 voor de wijkkas;
en via Betsy Leidekker € 20,00 voor de voedselbank.

Open Hof – Lerende gemeente en ontmoeting
Fototentoonstelling
Vanaf 13 januari t/m 3 februari kunt u in de Hofzaal de fototentoonstelling met de titel ‘Al waren
onze monden vol van lof’ in de Hofzaal bekijken. Op dinsdag 15 januari is er een informatieavond
rondom deze tentoonstelling, die verzorgd wordt door de commissie Leerdienst Tora en Evangelie
en de provinciale werkgroep Kerk en Israël (19.45 uur inloop en koffie). Vooraf krijgen de
catechisanten een rondleiding langs de foto’s, zij worden uitgenodigd om 18.45 uur. Meer
informatie vindt u onder de rubriek ‘Rondom de Kerk”.
Meetingpoint: ook voor ontmoeting en sportiviteit
Vanuit de gemeente is het verzoek gekomen om sportieve activiteiten te organiseren waar
gemeenteleden en gasten samen aan mee kunnen doen. Vraag is er onder andere naar volleybal
en wandelen. Is er belangstelling voor een andere sportiviteit dan kan dat ook georganiseerd
worden.
De activiteitencommissie is opzoek naar gemeenteleden die hier hun steentje aan bij willen
dragen. Heb jij, hebt u iets met volleybal, laat het dan weten aan de activiteitencommissie. Het
volleybal voor jong en oud is iets moois om in de winderperiode te organiseren. Samen een
stadwandeling maken of door de mooie Nederlandse natuur wandelen. Waar en wanneer en de
afstanden zijn nog niet ingevuld. Ook hiervoor zoekt de commissie mensen waarmee wij dit samen
vorm gaan geven.
Belangstellenden kunnen zich melden bij commissieleden Ingeborg, Liesbeth, Suzan, Jeannette
Janette, Eveline, Kasper en Gerrit of via activiteiten@openhofkampen.nl

Meetingpoint: activiteit voor (groot)ouder en kind

Eén van de activiteiten waar belangstelling voor is, is de (groot)ouder/kind activiteit. Wij zijn op
zoek naar gemeenteleden die mee willen denken en helpen bij de invulling van deze activiteit. Van
Meetingpoint. Opgeven kan via commissieleden Ingeborg, Liesbeth, Suzan, Jeannette, Janette,
Eveline, Kasper en Gerrit of via activiteiten@openhofkampen.nl
Groet
Uit de Kerkenwerkagenda een Afrikaans spreekwoord: “Jou vriend is jou akker waarin je met liefde
saai en met dankzegging maai.” Ontvang een hartelijke groet van Berthina, Leon en Kasper.

Open Hof - ‘Jeugd en jongeren’
Doe je mee met de musical?
In Open Hof gaat weer iets bijzonders gebeuren. Al eerder speelden en zongen kinderen (en
oudere gemeenteleden) in een morgendienst een Bijbelse musical. De eerste twee musicals
heetten “Wie opent de deur?” en “Als bomen (s)preken”. Nu is ook de derde musical klaar,
geschreven door Henk Keijzer. Hij gaf hem de titel “Je geld of je leven!”
Bijbelverhalen over geld komen aan de orde. Sommige verhalen worden gespeeld zoals ze in de
Bijbel staan. Er zijn ook verhalen in een modern jasje. Maar de boodschap van die verhalen blijft
dezelfde. De spelers zingen steeds passende liederen, maar de gemeente zingt ook na elk gespeeld
verhaal. Er wordt dus veel muziek gemaakt. Soms door een speelgroep met verschillende
instrumenten, soms met orgelbegeleiding.
De uitvoering is altijd leuk maar het inoefenen is minstens zo leuk. We rekenen natuurlijk op jonge
en oude gemeenteleden van Open Hof, maar als je ook graag mee wil doen en bij een andere wijk
hoort ben je welkom. Daarom zetten we deze oproep ook op de jeugdpagina.
Je kan je opgeven bij een van onderstaande mensen. De repetities beginnen einde januari en de
uitvoering is op 26 mei. Doe je mee? Je bent welkom.
Hilka IJzerman – hilkaijzerman@hotmail.com
Gerjanneke Vreugdenhil – corne-gerjanneke@hotmail.com
Henk Keijzer – keijs@ziggo.nl

Kopij voor rubriek ‘Rondom de kerk’
Fototentoonstelling in het Open Hof
Al waren onze monden vol van zang…, dat is de titel van een fototentoonstelling die u vanaf
zondag 13 januari in de Hofzaal kunt bekijken. De tentoonstelling bestaat uit 12 foto’s met een
gedicht. De begeleidende tekst is oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven en voor deze foto’s
vertaald. De teksten kunnen gelezen worden als een levensverhaal, misschien wel ons eigen
levensverhaal. Maar ieder kan er natuurlijk zijn een eigen interpretatie aan geven.
De tentoonstelling is aan alle PKN wijkgemeentes in de provincie Overijssel aangeboden door de
provinciale werkgroep Kerk & Israël en reist inmiddels al een jaar door de provincie. De commissie
Leerdienst Tora en Evangelie heeft de organisatie rondom de tentoonstelling op zich genomen. De
foto’s blijven 3 weken in het Open Hof. Natuurlijk kunt u ze ieder zondag bekijken, of op een
rustiger moment wanneer de Hofzaal door de week beschikbaar is.
Daarnaast bent u van harte uitgenodigd op dinsdag 15 januari, tijdens een bijeenkomst rondom
deze tentoonstelling. U krijgt uitleg bij de foto’s, uitleg over het waarom van deze tentoonstelling
en u kunt kennis maken met het werk van de provinciale werkgroep Kerk & Israël. De bijeenkomst
voor de gemeente verzorgt Reinier Gosker, voorzitter van de provinciale werkgroep. De avond
begin om 20.00 uur, inloop voor een kop koffie vanaf 19.15 uur. De commissie LTE heet u van
harte welkom in het Open Hof.
Christendom in China
In april 2018 heb ik samen met 12 reisgenoten een reis gemaakt naar China. Deze reis was
georganiseerd vanuit Kerk in Actie. Tijdens de reis is voor ons een klein stukje van de sluier
opgelicht over het Christendom in China.
Het waren bijzondere ontmoetingen met gepassioneerde studenten op het Lutheran Theological
Seminar, en de warme ontvangst door en de ontmoeting met twee etnische minderheden in
China, de White Yi en de Lisu hoog in de bergen. De zang en dans op de bijbelschool in Dali, het
bezoek aan het bijbel vertaalteam en even meedoen in een Engelstalige Bijbelsstudiegroep in
Nanjing waren ook hoogtepunten uit de reis. Daarnaast hebben we in verschillende erediensten
samen met onze Chinese broeders en zusters geloof in Christus gedeeld. Tjeerd de Boer was één
van onze reisleiders. Van augustus 2013 tot september 2018 zijn Tjeerd de Boer en zijn vrouw
Kathleen Ferrier uitgezonden geweest naar Hong Kong (China). Tjeerd werkte als docent
Missiologie aan het Luthers Theologisch Seminarie (LTS).
Op woensdagavond 6 februari in Hellendoorn zal Tjeerd de Boer een lezing houden oven het
Christendom in China. De wereld van veraf komt dichter bij. Hebt u belangstelling om mee te gaan
laat het dan even weten via 06- 51627543. Hartelijke groet, Gerrit Dekker.

