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Welkom in Open Hof
Do you remember?
Het is vandaag 2 december,
de eerste zondag van Advent.
Het is u vast bekend.
Kerkelijk jaar: 1e zondag van advent
De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 25: 1 en 2a:
Tot U, HEER, hef ik mijn ziel op;
mijn God, op U vertrouw ik
In het Latijn: Ad te, Domine, levavi.
Met het zingen van vers 1 en 2 van deze psalm beginnen we de dienst!
De schriftlezing is Lucas 21 : 25 – 31, de evangelielezing van deze zondag.
Verbonden met Israël:
Wat betreft het synagogaal jaar is het vandaag dag 24 van de maand Kislev in het jaar 5779.
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge Genesis 37:1 – 40:23.
In het Hebreeuws heet dit Schriftgedeelte Sidra Wajeesjev = En hij vestigde zich.
Overzicht van de liederen die in deze dienst worden gezongen:
Psalm 25: 1 en 2
intochtslied
Lied 433
adventslied
Projectlied: refrein en vers 1
Lied 339a
na Schriftlezing
Lied 462
na uitleg en prediking
Lied 598
terwijl de kinderen terugkomen uit nevendienst
Lied 440: 1 en 4
slotlied
Paars is de liturgische kleur,
zichtbaar in het interieur.
Medewerkers aan de dienst
voorganger:
Leon Eigenhuis
koster:
Corné Vreugdenhil
beamer en geluid:
Joop Vaandering
organist:
Marijn de Jong
e
1 ouderling:
Dirk van der Velde
e
2 ouderling:
Jannemiek Goedhart
Kinderen van de zondag:
Aron en Suleen Penninkhof
lectrice:
Jeanet Vroom
diaken:
Sjoukje Benedictus
collectanten:
Isabel Vroom en Henk Deuzeman
Kerkdienst vanavond
Open Hof
19.00 uur

Vesper. Lectrice Jonnie Bosch; organist: Marijn de Jong
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Collectes zondag 2 december
1e collecte: Moldavië / Nederlands Bijbelgenootschap
2e collecte: Kerk en eredienst
Kerkdiensten op zondag 9 december
Open hof
10.00 uur
ds. Kasper Jager
Burgwalkerk 17.00 uur
ds. Ad van Noord, Cantatedienst
Open Hof
19.00 uur
Vesper. Lectrice Jeanet Vroom; organist: Henk Keijzer.
Collectes zondag 9 december
1e collecte: Algemeen diaconaal werk
2e collecte: Kerk en eredienst
Bereid je voor met het koor, na deze dienst en op de andere adventszondagen.
Want aan de dienst op de eerste kerstdag doet een projectkoor van gemeenteleden mee.
En in het koor bent u van harte welkom.
Het koor zal enkele delen uit het kerstoratorium “Een nieuw begin” van Joh. Bredewout zingen.
Het koor bereidt zich voor
Na afloop van deze dienst en de diensten op 9, 16 en 23 december oefent het koor hier in Open
Hof.
Wil je meezingen? Weet je welkom. Je kunt je melden na de dienst in de kerkzaal bij Diddy van der
Stouwe. Zij is de dirigent.
Wat sterk: koffie in de kerk!
Op dinsdagmiddag 11 december is er in Open Hof weer “Koffie in de kerk”, van 14.30 uur tot 17.00
uur. Voor vervoer naar Open Hof kunt u Gerda Koster bellen (3334153).
Welk lied is jouw favoriet?
Op zondag 6 januari gaan we weer een kerkdienst vullen met nummers uit de Top2000.
Nummers, die ons als gemeente het meest aanspreken.
Wij vragen een ieder (jong, wat ouder, oud)
ons te laten weten welk nummer jij/u het mooist vindt.
De band Applemouse zal een deel van de nummers ten gehore brengen.
Een ander deel van de nummers beluisteren we via de beamer.
Bij elk nummer is een toelichting.
Wie daartoe bereid is, kan zelf vertellen waarom dit lied hem of haar raakt,
of hoe men door dit lied geïnspireerd wordt in geloof of leven.
Hoe kun je meedoen?
Bezoek http://www.top2000kerkdienst.nl/kampen.
Je kunt hier stemmen op het nummer dat jou raakt.
Liever op papier stemmen? Dat kan natuurlijk ook!
In Open Hof liggen stemformulieren naast de doos, waarin deze ingeleverd kunnen worden.
Daarnaast kunnen inzendingen ook
via top2000@openhofkampen.nl naar ons gemaild worden.
Stemmen kan tot 9 december!
Het wordt een dienst die we met elkaar vormgeven.
Vind je het leuk ons te helpen met het voorbereiden van deze dienst,
meld je aan via top2000@openhofkampen.nl.
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Meetingpoint: ook sportief actief
De activiteitencommissie heeft van gemeenteleden het verzoek gekregen om sportieve
activiteiten te organiseren. Vraag is er o.a. naar volleybal en wandelen. Is er belangstelling voor
een andere sportiviteit dan kan dat ook georganiseerd worden.
Het volleybal voor jong en oud is iets moois om in de winderperiode te organiseren. Heb jij, hebt u
iets met volleybal laat het dan weten aan de activiteitencommissie.
Daarnaast zijn er gemeenteleden die samen wel eens een wandeling willen maken. Waar en
wanneer en de afstanden zijn nog niet ingevuld. Ook hiervoor zoekt de commissie gemeenteleden
om samen iets te plannen. `
Belangstellenden kunnen zich melden bij commissieleden Ingeborg, Liesbeth, Suzan, Jeannette
Janette, Eveline, Kasper en Gerrit of via activiteiten@openhofkampen.nl
Meetingpoint
Eén van de activiteiten waar belangstelling voor is, is de (groot)ouder / kind activiteit.
Activiteitencommissie Meetingpoint is opzoek naar gemeenteleden die mee willen denken en
helpen bij de invulling van deze activiteit. Opgeven kan via commissieleden Ingeborg, Liesbeth,
Suzan, Jeannette, Janette, Eveline, Kasper en Gerrit of via activiteiten@openhofkampen.nl
Kerkasiel Bethelkapel Den Haag
In de afgelopen maanden is het thema Kerkasiel een aantal keren in de media naar voren
gekomen. Ook binnen onze eigen wijkgemeente wordt daarover gesproken. Zo schrijft ds. Kasper
Jager in ons kerkblad Mozaïek nr. 6 over zijn betrokkenheid bij het Kerkasiel in de Bethelkapel in
Den Haag.
Binnen de kerkenraad is twee keer over “Kerkasiel” vergaderd, omdat wij als wijkgemeente
daadwerkelijk benaderd zijn om een rol te spelen binnen het kerkasiel. Op de website van Open
Hof kunt u in het document Bijdrage aan Mozaïek van 30 november lezen hoe het gesprek binnen
de kerkenraad is gevoerd en welke standpunten hierover zijn ingenomen.
Wie gaat er mee naar de Gebedswake in de Bethelkapel op donderdag 13 december van 0.00 uur
tot 7.00 uur ??!!!
 Voorgangers: drs. Nieke Jansen en ds. Kasper Jager
 We lezen, luisteren naar en staan stil bij 50 (7 x 7 + 1) Psalmen voor Nu
 Opgeven bij: Pieter Treep, Yke Bakker of ds. Kasper Jager
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 kerkblad Mozaïek
De kopij voor het Kerstnummer van Mozaïek (nummer 8) graag uiterlijk vrijdag 14 december vóór
13.00 uur mailen naar kerkbode@openhofkampen.nl. Deze kopij is voor drie weken en zal worden
verzorgd door ds. Leon Eigenhuis.
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.

