Kerkbode Protestantse Wijkgemeente ‘Open Hof’
van 22 juli t/m 2 september 2017

Kerkdiensten Protestantse Wijkgemeente ‘Open Hof’
Kerkdienst op zondag 23 juli
Burgwalkerk
09.30 uur

ds H. van Vreeswijk

Kerkdienst op zondag 30 juli
Burgwalkerk
09.30 uur

ds R.S.E. Vissinga

Kerkdienst op zondag 6 augustus
Burgwalkerk
09.30 uur
Bovenkerk
19.00 uur
Jeugddienst

ds M.L. Eigenhuis
ds W.L. Bakker, Nieuweroord-Noordscheschut

Kerkdienst op zondag 13 augustus
Burgwalkerk
09.30 uur
ds M.L. Eigenhuis, doopdienst
Kerkdienst op zondag 20 augustus
Burgwalkerk
09.30 uur
ds M.L. Eigenhuis
Kerkdienst op zondag 27 augustus
Burgwalkerk
09.30 uur
ds M.A.F. Westermann, Marknesse
Burgwalkerk
19.00 uur
ds M.L. Eigenhuis, Leerdienst Tora en Evangelie

Vierende gemeente
De ‘gereformeerde’ kerkbode komt uit voor 6 weken. Ik vermeld hieronder bij de zondagen
de voorganger en de tekst voor de zondag volgens het rooster van Kind op Zondag en het
thema wat daarbij wordt aangegeven. Omdat er in de vakantietijd ook gastvoorgangers
voorgaan, is het niet altijd zo dat het rooster aangehouden kan worden.
We hopen met elkaar op een goede en gezegende diensten in deze zomertijd.
Zondag 23 juli - 5e zondag van de zomer
Burgwalkerk 09.30 uur
Op deze zondagmorgen gaat de voor ons bekende predikant
voor ds H. van Vreeswijk. De lezing op het leesrooster voor deze zondag van Kind op Zondag
is Matteüs 5: 17-26, vier mannen en een zieke vriend.
Zondag 30 juli – 6e zondag van de zomer
Burgwalkerk 09.30 uur
Op zondagmorgen 30 juli gaat ds R.S.E. Vissinga voor. De lezing
op het leesrooster voor deze zondag van Kind op Zondag is Marcus 8: 1-9, genoeg voor
iedereen.
Zondag 6 augustus – 7 e zondag van de zomer

Burgwalkerk 09.30 uur
Op deze zondagmorgen gaat onze wijkpredikant, ds M.L.
Eigenhuis weer voor. De lezing op het leesrooster voor deze zondag van Kind op Zondag is
Mattheüs 7: 24-27, het huis op de rots.
Bovenkerk
19.00 uur
Er is op deze zondagavond een Jeugddienst, waarin voor zal
gaan ds W.L. Bakker, Nieuweroord-Noordscheschut.
Zondag 13 augustus – 8 e zondag van de zomer
Burgwalkerk 09.30 uur
Deze zondagmorgen is een doopdienst: Henk en Linda Vissinga
zullen hun dochter Sarah Elena ten doop houden. Sarah is het zusje van Steijn. Voorganger is
ds M.L. Eigenhuis. De lezing op het leesrooster voor deze zondag van Kind op Zondag is Lucas
16: 1-9, het plan van de rentmeester.
Zondag 20 augustus – 9 e zondag van de zomer
Burgwalkerk 09.30 uur
Op deze zondagmorgen gaat ds M.L. Eigenhuis voor. De lezing
op het leesrooster voor deze zondag van Kind op Zondag is Lucas 19: 41-48, een huis van
gebed.
Zondag 27 augustus – 10e zondag van de zomer
Burgwalkerk 09.30 uur
Op deze zondagmorgen gaat ds M.A.F. Westermann uit
Marknesse voor. De lezing op het leesrooster voor deze zondag van Kind op Zondag is Lucas
18: 9-14, kijk mij nou!
Burgwalkerk 19.00 uur
Op deze zondagavond is er een Leerdienst Tora en Evangelie
(LTE), waarin ds M.L. Eigenhuis voorgaat.

Collecten in de dienst 23 juli:
1. algemeen diaconaal werk
2. kerk en eredienst
Collecten in de dienst 30 juli:
1. algemeen diaconaal werk
2. kerk en eredienst
3. wijkfonds
Ons wijkfonds
Om binnen onze wijkgemeente het ‘gemeente zijn’ inhoud te geven en waardevol te maken,
hebben we financiële middelen nodig. Daarvoor collecteren we op elke laatste zondag van
de maand voor het wijkfonds.
Als wijkgemeente willen we, om een paar zaken te benoemen, elkaar elke zondag ontmoeten
bij de koffie, aandacht voor onze jeugd, aandacht voor de ouderen onder ons, aandacht voor,
op z’n tijd, extra muzikale begeleiding in de eredienst, invulling aan het pastoraat en zo
kunnen we doorgaan.
Veel van deze zaken worden gefinancierd uit het wijkfonds. Vorig jaar is er ruim 4200,- euro
binnen gekomen voor ons wijkfonds wat zeker niet voldoende is om alle activiteiten
financieel te ondersteunen.

De totale begroting van al deze posten laat een bedrag zien van ruim 14.000 euro. Als wij, als
gemeente, dit jaar blijven geven zoals tot nu toe is gedaan, komen we ruim 8000 euro te
kort!!
Dat gaat dan zeker gevolgen krijgen voor het niet meer financieel kunnen dragen van vele
waardevolle wijkgebonden (onze wijk) activiteiten.
Voor de eerstvolgende wijkfonds collecte (laatste zondag van juli) vragen wij uw financiële
aandacht voor de wijkfonds bijdrage voor de cantate diensten. U kunt ook uw bijdrage over
maken op rek. nummer: NL39FVLB0635815885 onder vermelding van een gift, waardoor het
bedrag fiscaal aftrekbaar is.
Met een hartelijke groet van uw kerkrentmeesters.
Collecten in de dienst 6 augustus:
1. algemeen diaconaal werk
2. kerk en eredienst
Collecten in de dienst 13 augustus:
1. inwendige zendingsbond en zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking
2. algemene kerkelijk arbeid
Collecten in de dienst 20 augustus:
1. algemeen diaconaal werk
2. kerk en eredienst
Collecten in de dienst 27 augustus:
1. algemeen diaconaal werk
2. eigen kerkelijk werk

Uit de gemeente
In de hervormde kerkbode, die vorige week wel verscheen, heb ik genoemd dat Geke Beens
erg ziek was. Zij is overleden op zondag 9 juli. Op deze zondag hebben Geke en haar familie
de bloemen uit de kerk nog ontvangen als bemoediging. Geke Beens is vrijdag 14 juli
begraven vanuit de Bazuinkerk in een dienst waarin ds Wilbert Dekker voor is gegaan. Ds
Dekker heeft het ‘in memoriam’ van Geke geschreven.
Ik noemde in diezelfde hervormde kerkbode ook dat Dolf Oldekamp, Populierenstraat 26
heel ernstig ziek was. Hij is afgelopen woensdag 12 juli overleden. Op de kaart staat dat hij
overleden is omringd door allen die hem lief zijn in zijn vertrouwde omgeving. Zijn kinderen
hebben hem tot op het laatst mogen verzorgen. Dolf Oldekamp was in zijn werkzame leven
schipper. Hij is op maandag 17 juli begraven vanuit de Burgwalkerk in een dienst van Woord
en gebed. Woorden van vertrouwen die ik samen met Dolf Oldekamp gelezen heb, klonken
ook in de dienst: Ga in het schip, zegt Gij, steek van het strand. Vaar tegen wind en tijd, vaar
naar de overkant, wacht daar op Mij. Ik ben het, zegt Gij dan. Kom maar met Mij, mee naar
de overkant. Wees maar niet bang, zegt Gij, hier is mijn hand (lied 917 vers1 en 6). Een
uitgebreider ‘in memoriam’ van Dolf Oldekamp zal in een volgende kerkbode verschijnen.
Er zijn mensen in onze gemeente die ziek zijn, geopereerd zijn, onderzoeken hebben
ondergaan, of met andere ongemakken te kampen hebben. Ook weten we van mensen die

verdriet hebben, en van mensen die met zorgen leven. Dat we oog mogen hebben voor
elkaar in deze zomertijd!
Vakantie
In de hervormde kerkbode van vorige week heb ik op de voorpagina een meditatie
geschreven naar aanleiding van de Overstapdienst van de achtste groepers van 25 juni in de
Burgwalkerk. Het thema en de teksten uit het boek Bagage gaan met me mee. In het boek
staat de volgende tekst, een zegenende bede aan God, passend bij als je thuis bent of als je
op reis gaat.
God als reisgenoot
Loop voor ons uit om een goede weg te wijzen
Sta achter ons, als steuntje in de rug. Omarm ons als een vriend.
Wees onder ons als we dreigen te vallen: vang ons dan op.
Woon in ons midden en geef kracht voor alledag.
Sta om ons heen als een muur die ons beschermt tegen angst en zorgen.
Wees boven ons: uw zon geeft ons warmte. Verlicht ons met uw zegen vandaag en morgen.
Ga zo met ons mee op al onze wegen. Ga met ons mee.
Berthina van der Kamp
Diaconale gemeente:
Diaconale voorbede:
De diaconie heeft voorbede gevraagd te doen voor:
Op 9 juli: voor alle vrijwilligers en mantelzorgers die, zeker nu de vakantietijd weer
aanbreekt, voor familie, vrienden of zelfs onbekende mensen tijd vrijmaken om zorg en
aandacht te geven. Vaak gebeurt dit buiten ons gezichtsveld. Dat wij oog mogen hebben of
leren krijgen voor de vele vrijwilligers en mantelzorgers en er ook tijd gemaakt wordt om
naar hun verhaal te luisteren.
Op 16 juli: voor mensen die lijden aan zeldzame en onverklaarbare klachten waarvoor de
artsen geen diagnose hebben kunnen stellen. Laten wij God bidden om kracht en hoop in
deze situaties waar mensen zich alleen en ook vaak onbegrepen voelen. Laten wij proberen
hen te steunen, zodat zij begrip en troost ervaren.
De diaconie vraagt de komende weken voorbede te doen voor:
Op 23 juli: voor de slachtoffers van (zinloze) aanslagen, oorlog en natuurgeweld. Maar ook
voor radeloze overlevenden en hun familie. Wij bidden: Goede God geef hen kracht, moed
en het vertrouwen in de toekomst. Dat ook wij hen tot steun mogen zijn.
Op 30 juli: voor machthebbers hier en in heel de wereld: Koningen, presidenten en premiers.
Regeringsleiders en diplomaten. God laat zetels en posities niet hun eerste zorg zijn maar
geef dat ze dienstbaar en integer zijn voor allen die onder hun leiderschap vallen. Dat wij zelf
ook, wanneer we onze stem mogen laten horen, bewust kiezen voor leidinggevenden die
dienstbaar willen zijn.
Voor de maand augustus zijn de voorbedes nog niet beschikbaar. De voorbedes kunt u horen
in de kerkdiensten en zullen in de volgende kerkbode worden gepubliceerd.
Bericht van Koffie in de Kerk: derde uitje naar Ampies Tuinen in ‘t Harde
Op 29 augustus a.s. staat het derde en tevens laatste uitje van deze zomer op de agenda.

Het plan is om dan naar ’t Harde te rijden en daar Ampies Tuinen te gaan bekijken. Dit zijn
tuinen met prachtige bloeiende planten, vijvers en watervallen, aangelegd met de
Oostenrijkse natuur als voorbeeld. We kunnen hier genieten van alles wat de natuur ons
geeft. We vertrekken om half twee bij Open Hof. U kunt zich opgeven bij Mariska ( 3373251)
en/of bij Nanda (3312033). Hartelijk welkom!
Inzameling oude mobieltjes en cartridges
De diaconie vraagt: wilt u voor projecten van Kerk in Actie en de GZB oude mobieltjes en cartridges inzamelen? Deze worden verkocht aan een bedrijf, dat ze recyclet of opnieuw vult.
Spaart u mee? U kunt ze kwijt in de doos op de tafel in de hal. Let wel: alleen merkcartridges!
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.
Vanuit de kerkenraad
Approbatie ds. Jager
Afgelopen week kregen we officieel bericht dat we als kerkenraad alle formaliteiten met
betrekking tot het beroep van ds. Kasper Jager volgens de regels der kunst hebben volbracht.
Daarmee is de zogenaamde approbatie, toestemming van de Classis voor een verbintenis
tussen gemeente en predikant, verleend. Het was een hele bureaucratische klus, maar die is
gelukkig achter de rug. Nu kan alle energie gestopt worden in de intrededienst en het
introductieprogramma.
De dienst, waarin ds. Jager verbonden wordt aan onze wijkgemeente, staat gepland voor
zondag 1 oktober. Dat kunt u vast in de agenda noteren. Het wordt een middagdienst, die om
14.30 uur begint. ’s Morgens is er geen dienst. We hopen dat de Burgwalkerk ’s middags dan
stampvol zit met mensen, die ds. Jager op die manier een warm welkom bereiden.
Inmiddels hebben Kasper Jager en zijn vrouw Grietje ook al een woning gekocht in Kampen.
Ze gaan eind september vanuit Borger verhuizen naar Siriusweg 7, 8262 BE Kampen.
Divers
Herinrichting Open Hof
In de afgelopen weken heeft u iedere zondag, voorafgaand aan de dienst, foto’s kunnen zien
van de verbouwingswerkzaamheden in de Open Hof. Er gebeurt veel en het gaat snel. Dat
moet ook wel, want op 17 september moet alles klaar zijn.
Iedere keer, wanneer ik een kijkje neem in de Open Hof, is er weer het nodige gebeurd. De
kerkzaal is grotendeels leeg. Het plafond is van een whitewash voorzien. De achterwand is
geverfd. Het stenen afscheidingsmuurtje is “onthoofd” en wacht op een nieuwe afdekking.
De meeste stoelen zijn al verdwenen. Wilt u er nog wat hebben, wees er dan gauw bij. De
nieuwe stoelen zijn inmiddels besteld. U zag ze op één van de dia’s voorbijkomen.
De Hofzaal is nu helemaal gelijkvloers en sluit perfect aan op de hal. De vloerverwarming is
aangelegd en ook al helemaal weggewerkt. Het wachten is alleen nog op de afwerking.
De keuken is twee keer zo groot geworden. Er is al betegeld, nu de vloer afwerken, het
plafond aanbrengen en de apparatuur plaatsen.

De gang langs de zijzalen is doorgetrokken en hoeft alleen nog maar van een nieuwe verf- en
sauslaag te worden voorzien.
Op het gebied van techniek wordt ook het nodige gedaan. Straks zal in de kerkzaal de
techniek op een andere plek zitten, zodat onze technische mensen het geluid zelf ook goed
horen. In twee zijzalen wordt een groot tv-scherm aangebracht, speciaal bedoeld voor
presentaties tijdens vergaderingen. Daarnaast zal het vanaf september mogelijk zijn om in de
kerkzaal diensten ook met beeld op te nemen en uit te zenden. Voor de mensen, die thuis
meeleven, een enorme vooruitgang. Maar ook in de kerkzaal is het dan voor iedereen
mogelijk om bijvoorbeeld het dopen goed te zien.
De bouwcommissie overlegt zeer regelmatig en bewaakt de financiën goed. We weten wat
ons budget is en we zorgen dat we daar binnen blijven. We hadden een behoorlijke post
onvoorzien opgenomen op de begroting en dat is maar goed ook. Tijdens zo’n grote klus kom
je altijd weer voor verrassingen te staan en dan is het fijn dat er nog wat geld in de pot zit.
Volgende week is de eerste week van de bouwvak. Het werk zal dan grotendeels stil liggen en
wordt halverwege augustus weer opgepakt.
Hartelijke groet, Pieter Treep
OPROEP voor hulp verbouwing Open Hof
Eind augustus moet in de Open Hof nog wat sauswerk gedaan worden. Het laten uitvoeren
door een professioneel bedrijf kan, maar dat kost het nodige. Met een stel vrijwilligers kan
het werk ook prima gedaan worden. Wie heeft zin en tijd om een middag en/of een avond te
sauzen in de Open Hof? Opgave via de mail naar frans.vanbeek@ziggo.nl of naar
assereinders@tiscali.nl
Nieuws van Familypoint; activiteiten voor het hele gezin
Een paar weken geleden, op zondag 2 juli, vond de Familiedag plaats.
Na de ochtenddienst werd er samen koffiegedronken. Vervolgens stapten de gezinnen op de
fiets. Er was een mooie fietsroute uitgezet afgewisseld met actieve opdrachten voor jong en
oud. Ruim 50 mensen ontmoetten elkaar op het schoolplein van basisschool De Zaaier in
Kamperveen. Daar was een gevarieerd buffet samengesteld; voor elk wat wils! De kinderen
konden heerlijk spelen op het voetbalveld, in de zandbak of op het plein. Halverwege de
middag ging elk gezin weer huiswaarts. Het was een heel geslaagde dag!
Namens het team Familypoint, Janette Nammensma
familypoint@openhofkampen.nl
Dank
Wij willen u hartelijk danken voor het prachtige boeket en de felicitaties die wij mochten
ontvangen voor ons 50- jarig huwelijksjubileum.
Het was een bijzondere verrassing.
Gerlof en Betty Jansma
Dopelingen, doopdiensten en doopaangifte
De eerstvolgende doopdiensten staan gepland op zondag 13 augustus en zondag 22 oktober.
Voor beide diensten is er al een dopeling aangemeld. Zorgt u ervoor dat uw gegevens
uiterlijk 14 dagen voor de doopdatum bij de scriba bekend zijn? Doopaangifte kunt u het
beste digitaal doen bij de scriba. U kunt ook ds. Leon Eigenhuis benaderen als u eerst meer
informatie wilt.

Voorbereiding Startdienst voor zondag 17 september
Het lijkt misschien nog ver weg, maar na de zomerschoolvakantie is het zomaar zo ver: de
Startdienst. Wanneer alles volgens planning verloopt, valt de startdienst samen met de her
ingebruikneming van kerkelijk centrum Open Hof. De verbouwing zal dan klaar zijn. 'Een
open huis' is het landelijk thema voor de startzondag. Opnieuw kennismaken met het huis
waarin we gaan wonen. Dat gaan we die zondagmorgen doen op een creatieve manier.
Samen onder het dak van een open huis dat op een vast fundament staat. Dat stond er al en
staat er nog steeds: Jezus Christus. Leden van de Taakgroep Jeugd en Taakgroep Eredienst
bereiden voor de startzondag een startdienst voor. We zouden het fijn vinden als ook
gemeenteleden mee willen doen met de voorbereiding. Als het u/jou leuk lijkt om hieraan
mee te werken, meld je dan aan bij Leon Eigenhuis of Berthina van der Kamp, graag via de
mail!
Musical in Open Hof op zondag 15 oktober
Het is weer zover. Een nieuwe musical is geschreven voor de wijkgemeente Open Hof. De
musical kreeg de titel “Als bomen (s)preken”
We gaan er weer een feest van maken en roepen alle jonge gemeenteleden op om zich op te
geven als speler en de oudere gemeenteleden om te helpen bij de voorbereidingen van
repeteren, aankleding spelers en opbouw toneel.
Op zondag 25 juni hebben we de musical geïntroduceerd en iedere belangstellende bij de
uitgangen een flyer meegegeven om zich als deelnemer aan te melden. Dat kan via de mail
of één van de bussen die de zondagen erna in de hal en bij de uitgang van de Burgwalkerk
klaar staan om het aanmeldingsformulier in te stoppen.
Elke speler krijgt voor de vakantie een tekstboekje met vermelding welke rol hij/zij krijgt
toebedeeld.
Over de inhoud: in de Bijbel is vaak sprake van een boom. Deze boomgedeelten worden als
onderdeel uitgebeeld met spel en verklankt door zang en muziek. De liederen voor de
spelers zijn apart geschreven. Zij worden afgewisseld met gemeentezang van bekende
toepasselijke liederen.
Muzikale begeleiding wordt verzorgd door orgel, trompetten en een combo.
De vorige musical ‘Wie doet open’ was een succes. Velen woonden de uitvoering bij. Ook
deze keer rekenen wij weer op een vol huis.
Meteen na de zomervakantie beginnen we met de repetities en hopen op 15 oktober de
musical uit te voeren in de vernieuwde kerkzaal van Open Hof.
Een leuke bijzonderheid: toen de ‘nieuwe’ predikant Kasper Jager van de musicalplannen
hoorde reserveerde hij meteen die dienst als voorganger. En hij moet nog komen. Dat belooft
wat!
Gerjanneke Vreugdenhil (corne-gerjanneke@hotmail.com)
Hilka IJzerman (hilkaijzerman@hotmail.com)
Henk Keijzer (keijs@ziggo.nl)
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:
Berichten voor de volgende kerkbode graag aanstaande maandag 24 juli (hervormde
kerkbode voor 3 weken) en op maandag 14 augustus (hervormde kerkbode voor 3 weken) en
graag maandag 28 augustus (gereformeerde kerkbode) vóór 16.00 uur naar
kerkbode@openhofkampen.nl mailen, zie ook het schema hieronder. Vanaf maandag 4
september lopen de inleverdata weer gelijk en verschijnen de kerkbodes wekelijks.
Inleverdata van de kopij in juli en augustus
In de maanden juli en augustus zijn de inleverdata voor de kopij van het hervormde kerkblad
niet gelijk aan die van de gereformeerde kerkbode. Hier volgt een overzicht.
Kopijdatum Gereformeerd
Hervormd
Wie verzorgt de kopij?
24 juli
voor 3 weken
Hans Voerman
31 juli
7 augustus
14 augustus voor 3 weken
Leon Eigenhuis
21 augustus 28 augustus voor 1 week
Leon Eigenhuis
4 september voor 1 week
voor 1 week
Leon Eigenhuis
Websites
Onze websites zijn voorlopig www.burgwalkerkkampen.nl en www.openhofkampen.nl. Er
wordt gewerkt aan één nieuwe website voor onze protestantse wijkgemeente.
Groet
Een hartelijke groet van Leon Eigenhuis en Berthina van der Kamp

