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Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen
ochtenddienst zondag 7 oktober 2018
Israëlzondag
in Open Hof, aanvang 9.30 uur
HEER, verheerlijk uw Naam
en doe ons naar uw grote barmhartigheid.
(Gebed van Azarja, Daniël 3:42-43)
Verbonden met het volk Israël
Synagogaal jaar: 28 Tisjri van het jaar 5779
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge
Gen. 1:1 – 6:8 (Sidra Beresjiet = In het begin)
Kerkelijk jaar 20e zondag na Pinksteren
Liturgische kleur:
groen
Schriftlezingen:
Genesis 1:26-31 en 2:21-25
Marcus 10:1-16
Liederen:

voorganger:
zondagskind:
lector:
orgel:
1e ouderling:
2e ouderling:
diaken:
collectant:
koster:
beamer:

Psalm 8a alle verzen
Lied 281 alle verzen
God gaf zijn Woord aan mensen
Psalm 89 vers 1
Lied 568a
Lied 791 alle verzen
Wij zijn samen onderweg (met de kinderen)
Lied 13, uit Liederen ter bemoediging, alle
verzen
Berthina van der Kamp
Jasper van der Velde
Jonnie Bosch
Marijn de Jong
Dirk van der Velde
Jannemiek Goedhart
Albert Kneepkens
Ali Penninkhof
Jonnie Bosch
Joop Vaandering

Bloemen
De bloemen uit de kerk gaan met een groet van de gemeente naar Henk Deuzeman en naar dhr.
Wim Kok.

Collectes zondag 7 oktober
1. Kerk en Israël (50% landelijk, 50% plaatselijk)
2. Kerk en eredienst
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14 oktober
Open Hof
Open Hof
Burgwalkerk

Dienst
9.30 uur
17.00 uur
17.00 uur

ds. K.A. Jager (doopdienst)
ds. K.A. Jager (jeugddienst)
ds. B. Beute (Kampen) (Cantatedienst)

Collectes zondag 14 oktober
1. Kerk In Actie: Visserijslaven in Ghana naar huis
2. Kerk en eredienst
Rozenactie Michazondag
Op zondag 14 oktober deelt de diakonie rozen uit ter gelegenheid van de Michazondag.
U wordt uitgenodigd de roos door te geven aan iemand die je lief vindt, verdriet heeft, je blij
maakt, zorgen heeft of ziek is, je vriend is of... Van harte aanbevolen!
Koffie in de kerk op 17 oktober
Elke dinsdag in de even weken, dus de volgende keer zal zijn op 17 oktober.
U bent dan van harte welkom tussen 14.30 en 16.30 uur.
Voor vervoer mag u Gerda Koster bellen (tel. 3334153).
Met vriendelijke groet van Harm, Gerda, Gerrit, Geke, Janneke, Gré en Nanda.
Meldpunt vragen/zorgen
Schroom niet uw eventuele zorgvraag voor te leggen aan onze diakenen: tel. 038-3326559 of 0383322132. 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 nieuwe kerkblad Mozaïek
De kopij voor Mozaïek (nummer 4) graag uiterlijk vrijdag 12 oktober vóór 13.00 uur mailen naar
kerkbode@openhofkampen.nl. Deze kopij is voor twee weken en zal worden verzorgd door ds.
Kasper Jager.
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.

