De onderstaande berichten zijn voor de beamer, de ouderling van dienst en de website. Voor
de dienst komen ze op het scherm.
Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen
Zondag 11 maart 2018
10.00 uur
Verheugt u met Jeruzalem
en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt.
Want gij zult verzadigd worden uit de bron van haar troost
en gij zult u laven aan de volheid van haar heerlijkheid.
(Jesaja 66:10a,11)
Kerkelijk jaar: 4e zondag in de Veertig Dagen (zondag Laetare)
Schriftlezing: Johannes 12:20-25
Verbonden met het volk Israël:
Synagogaal jaar: dag 24 van de maand Adar van het jaar 5778
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge Exodus 35:1-40:38.
Dit schriftgedeelte wordt genoemd
Sidra Wajakheel-Pekoedee (= en hij vergaderde-kosten van)
Het was Sjabbat Para = De Sjabbat van de rode koe
Voorganger: ds. Kasper Jager
Muziek:
- organist/pianist Diddy van der Stouwe
- m.m.v. de Hofband van de Open Hof
- m.m.v. een zanggroepje
Kleur: paars
Bloemen + zak drop
De bloemen uit de kerk gaan met een groet van de gemeente
naar mevr. S. van der Kamp-Diphoorn en naar mevr. Joke Kroneman-Kolk.
De zak drop gaat vanmorgen naar Stephan Huisman.
Wie de bloemen of de zak drop weg wil brengen,
kan zich melden bij de dienstdoende diaken.
Collectes Zondag 11 februari
1. Kerk In Actie, binnenlands diaconaat, kerken Almere
2. Kerk- en Eredienst.
Kerkdienst vanavond
Burgwalkerk 17.00 uur

pastor Hans Schoorlemmer, cantatedienst

Kerkdienst woensdag 14 maart – Biddag voor gewas en arbeid
Open Hof
19.00 uur
ds. Leon Eigenhuis, bidstond voor gewas en arbeid

Kerkdiensten zondag 18 maart – Vijfde zondag in de Veertigdagentijd
Open Hof
10.00 uur
ds. Kasper Jager, ontmoetingsdienst met jeugdkerk
en verbintenis ds. Paulineke Eigenhuis aan PGKampen
Open Hof
19.00 uur
Taizéviering
Gezocht: oppas coördinator
Voor de oppas op zondagmorgen tijdens de erediensten zijn wij m.i.v. 1 april aanstaande op
zoek naar een nieuwe coördinator. De voornaamste taak is 4 keer per jaar het opstellen van
het rooster voor de oppassers. Voor meer informatie: zie Kerkbode en Hervormd Kampen of
zoek contact met Jolanda Roersma.
Sectieavonden in Open Hof
Vierde sectieavond: Aanstaande woensdagavond 14 maart
Voor:
sectie 4 (Cellesbroek en Middenwetering).
Tijd:
Inloop vanaf 19.45 uur, begin 20.00 uur tot 21.45 uur
Plaats:
Open Hof
Vervoer:
Vervoer nodig? Laat het uw sectiecoördinator weten.
Zie ook:
Kerkbode, Hervormd Kampen en de website.
Ouderen bezoekgroep
Woensdag 14 maart is de vergadering van de ouderenbezoekgroep in de Open Hof. Wij
nodigen ook de contactpersonen en bezoekers van de secties uit om deze vergadering bij te
wonen. We beginnen om 20.00 uur. Hartelijk welkom!
Koffie in de kerk
Op dinsdagmiddag 20 maart van 14.30 uur tot 16.30 uur in Open Hof.
Hartelijk welkom allemaal.
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
Berichten voor de beide kerkbladen vóór maandagmiddag (12 maart) 16.00 uur naar
kerkbode@openhofkampen.nl Ds. Kasper Jager zal deze kopij verzorgen.
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.

