Kerkbode Protestantse Wijkgemeente ‘Open Hof’
van 21 oktober t/m 4 november 2017

Kerkdiensten
Zondag 22 oktober
Open Hof

09.30 uur

ds. M.L. Eigenhuis, doopdienst

Zondag 29 oktober
Open Hof
Open Hof

10.00 uur(!)
19.00 uur

ds. G.A. Trouwborst, Nieuwleusen
ds. M.L.Eigenhuis, leerdienst Tora en Evangelie

Woensdag 1 november Dankdag voor gewas en arbeid
Open Hof
19.30 uur
Ds. M.L.Eigenhuis, dankdienst voor gewas en arbeid

Vierende gemeente
Afgelopen zondagmorgen 15 oktober
Het was een goede dienst afgelopen zondag. De kinderen voerden de musical op ‘Als bomen
(s)preken’. Vol overgave lieten ze ons in beelden, woorden en liederen verschillende
bomenverhalen uit de Bijbel zien en horen. Het was een prach0g geheel. Door heel veel
gemeenteleden is enthousiast aan deze musical meegewerkt. Onder de ko1e werd er door
verschillende mensen gezegd dat ze uitzien naar een volgende musical …
Gelukkig ben je als je luistert naar de Woorden van God, als je erover nadenkt en eruit lee.
Dan ben je als een boom, die geplant is aan waterstromen, een boom die vruchten gee
(naar Psalm1).
Zondag 22 oktober - 19e zondag na zondag Drie-eenheid, 20e na Pinksteren
Open Hof 09.30 uur
Welkom in de morgendienst op deze zondag. In deze dienst zal
Milou Eva van den Berg, dochter van Gerwin en Dianne van den Berg, zusje van Elise, worden
gedoopt. Bij haar doop zullen we voor de eerste keer gebruik maken van de nieuwe mooie
doopvont. Uit de bijbel lezen we Ma6eüs 9,1-8. Daarin gaat het over Jezus die tegen een
man zegt die niet kan lopen: 'Wees gerust, wat je verkeerd hebt gedaan, word je vergeven'.
Dat hee= een grote uitwerking op de man. Wat verkeerd ging in zijn leven, laat hij achter
zich. De man staat op en gaat naar huis.
Er is oppas, kindernevendienst en jeugdkerk. Nadat de kinderen zijn terugkomen uit de
kindernevendienst zingen we met hen het lied ' Diep, diep, diep als de zee'. Erik Hofstede
speelt op het orgel en de piano. Leon Eigenhuis gaat voor. En na de dienst is er een
verrassing. Dan wordt het nieuwe logo van onze wijkgemeente bekendgemaakt en de
nieuwe website geïntroduceerd. Aan de nieuwe website is de laatste maanden door een
paar mensen hard gewerkt. De ontwerper van het logo, Gerben van Riel, zal een toelich0ng
op het logo geven. Na de dienst is er ko1edrinken.

Zondag 29 oktober
Open Hof 09.30 uur Let u er goed op dat de morgendienst op de laatste zondag in oktober
een half uur later begint, om 10.00 uur dus! En dat de klok van zaterdag 28 op zondag 29
oktober een uur terug gezet wordt in verband met de winter0jd die ingaat!
In de morgendienst op deze zondag gaat ds. Bart Trouwborst voor. Hij is predikant in
Nieuwleusen. Hij is bij ons al een keer voorgegaan in een Leerdienst Tora en Evangelie. Deze
keer gaat hij in de morgendienst voor. Hij hee= een eigen website (www.bar6rouwborst.nl).
Het is de moeite waard om die te bezoeken.
Er is oppas en kindernevendienst. In de kindernevendienst gaat het over Ma6eüs 22:1-14.
Het koninkrijk van de hemel lijkt op een bruilo=sfeest dat de koning gee= voor zijn zoon. Er
zijn mensen uitgenodigd die niet komen. Sommigen reageren zelfs woedend op de
uitnodiging. Uiteindelijk worden mensen van de straat uitgenodigd. Waarom is het zo
moeilijk gehoor te geven?
Deze zondag staat dicht bij Hervormingsdag (31 oktober). Dit jaar is het 500 jaar geleden dat
Luther met zijn stellingen de kerk begon te veranderen. Op de voorkant van de kerkbode
gaat het over een van de bekendste liederen die Luther hee= geschreven 'Een vaste burcht is
onze God'.
Open Hof 19.00 uur 's Avonds is er om 19.00 uur in Open Hof een Leerdienst Tora en
Evangelie. In deze leerdienst zal het gaan over een gedeelte uit Sidra Lech Lecha, Genesis
12:1 - 17:27. Met nadruk gee= de HEER aan Abraham de opdracht om weg te gaan: : ' Ga, jij,
weg uit je land!'. Het gaat in deze Sidra over Abraham en volgens de joodse uitleg over de
eerste zes van de in totaal 0en beproevingen van Abraham. Ds. Leon Eigenhuis gaat voor. Ad
de Hoop is organist en het muzikaal intermezzo wordt na de uitleg en prediking ingevuld
door Marijn Eigenhuis op de piano.
Gezegende diensten!
Woensdag 1 november
Op de dankdag voor gewas en arbeid is er 's avonds om 19.30 uur een dienst in Open Hof.
Psalm 77 is de Schri=lezing. Ds. Leon Eigenhuis gaat voor. Welkom!
Collectes en collectedoeleinden zondag 22 oktober
1. Algemeen diaconaal werk
2. Kerk en eredienst
Collectes en collectedoeleinden op zondag 29 oktober
1. Nederlands Bijbelgenootschap
2. Kerk en Eredienst
3. Wijkfonds
Collecte en collectedoeleinden woensdag 1 november
Er is een collecte, de dankstondcollecte.

Jeugdkerk op zondag 22 oktober
Op zondag 22 oktober is er weer Jeugdkerk. We hebben met elkaar afgesproken dat er
geprobeerd wordt om van de Jeugdkerk de zondag na de Jeugdkerk, dus nu op 29 oktober, in
de dienst onder de collecte op de beamer iets te zien zal zijn van deze Jeugdkerk. Dan

kunnen de Jeugdkerkers, als ze in de kerk zijn, zien wat ze de afgelopen keer hebben gedaan
en kan de gemeente meeleven.
Afgelopen zondag was dit de eerste keer. Tijdens de collecte konden we iets lezen op de
beamer van wat er in de Jeugdkerk van 8 oktober gedaan, gebeurd en bedacht is. Het thema,
waarover in de Jeugdkerk is nagedacht, was troosten. Er werden op de beamer woorden
getoond die bedacht waren door de Jeugdkerkers die met troosten te maken hebben. We
konden de volgende woorden lezen: bemoedigen, sterken, steunen, opbeuren, geruststellen,
aanmoedigen, aHeiden, een kop ko1e drinken, tot berus0ng brengen. Hele mooie,
inspirerende woorden tot troost. Ook werden er teksten getoond die de jongeren uit de
Bijbel gevonden hadden bij dit thema: bijvoorbeeld Job 42 vers 1-6, 1 Petrus 2 vers 21, Psalm
138 vers 3. De moeite waard om nog eens na te lezen. En onderwijl klonk de troostende
tekst van Trinity, die gezongen werd 0jdens de musical afgelopen zondag: ‘ik wens jou een
muur voor de wind, en een vuur voor de kou, een jas voor de regen, en een vriend dichtbij
jou’.
Huwelijksinzegening
Op donderdag 2 november aanstaande treden Ton Ringenier en Jan0ene Knijnenberg met
elkaar in het huwelijk. Om 12.00 uur geven ze elkaar het jawoord in de Gouden Zaal van het
Oude Stadhuis in Kampen. Om 15.00 uur zal de kerkelijk inzegening van hun huwelijk
plaatsvinden in het koor van de Bovenkerk in Kampen. Wat goed en mooi is het dat er tussen
al die mensen die je in je leven ontmoet, die ene er is met wie je je leven en toekomst wilt
delen. En wat goed en mooi is het dat Ton en Jan0ene met de zegen van de Heer en zijn
Woord door het leven willen gaan. We wensen Ton en Jan0ene een heel mooie trouwdag.
Voorganger in deze dienst is ds. Leon Eigenhuis.
Van ds. Kasper Jager
“Al een beetje gewend in Kampen?” Deze vraag wordt regelma0g aan Grietje en mij gesteld.
Wel, na vier weken wonen in Kampen zijn we inderdaad een beetje gewend in Kampen, met
de nadruk op ‘een beetje’. Als we vanuit ons huis aan de Siriusweg zo even het centrum van
de stad inlopen of een wandeling maken langs de kade van de IJssel, voelt het nog al0jd alsof
we op vakan0e zijn. Ook is het behoorlijk wennen aan het op en neer lopen over de trappen
van onze drive-in woning. Als ik ’s ochtends vanuit de woonkamer op de 1 e etage afdaal naar
mijn werkkamer op de begane grond, bedenk ik me eerst wel drie keer of ik alles bij mij heb.
Regelma0g hijs ik mezelf weer naar boven om een vergeten leesbril of mobiele telefoon te
halen. Vanaf het begin voelt ons huis gelukkig wel als ‘ons’ huis en voelen we ons thuis in
Kampen.
Inmiddels mocht ik al drie keer voorgaan in een kerkdienst. Na mijn intrede op zondag 1
oktober in de Burgwalkerk, mocht ik op zondag 8 oktober voor het eerst voorgaan in de
Open Hof. Na aHoop werden Grietje en ik door velen van jullie met een warme handdruk
welkom geheten. Afgelopen zondag 15 oktober had ik als voorganger maar een kleine rol. De
echte voorgangers in deze dienst waren de kinderen, volwassenen, zangers en muzikanten
van de musical ‘Als bomen (s)preken’.Prach0g was het! In het dankgebed sprak ik dit ook uit:
“Wat hebben de kinderen er iets moois van gemaakt. En God, allemaal om U de lof toe te
zingen, om U te eren. Dat hebben ze gedaan in hun taal, in kindertaal. Ouderen zullen het
anders zeggen, zullen het anders beleven. Als het gaat over de plek van Christus zullen
ouderen zeggen: ‘Hij is mijn ziel- en zaligmaker. Dat belijden we hier ook samen. Vandaag

hebben we dat gedaan in woorden van kinderen die U groot maken. God, wij danken U dat
we dat ook op deze manier samen mogen beleven.”
De komende week (21 t/m 29 oktober) heb ik herfstvakan0e. Even 0jd om bij te komen van
de drukte en de hec0ek van de afgelopen weken. Ons huis verder inrichten en hopelijk ook
nog 0jd om een beetje te ontspannen. Ook van Grietje een hartelijke groet, ds. Kasper Jager.
Pastorale Gemeente
Zr. Rigtje van der Gaast-Oosterhaven overleden
Op woensdag 11 oktober is Rigtje van der Gaast-Oosterhaven overleden. Rigtje van der Gaast
is 100 jaar geworden, zij is geboren op 3 juli 1917. Zij woonde de laatste jaren in de Vijverhof,
en daarvoor aan de Lelystraat. Zij was ruim 17 jaar weduwe, sinds 30 januari 2000 van Jan
van der Gaast.
Bij het verschijnen van deze kerkbode hee= de dienst, waarin we haar leven herdacht
hebben en waarin we afscheid genomen hebben van haar, al plaats gevonden. Deze dienst is
gehouden op woensdag 18 oktober om half 11 in het Open Hof. In de volgende kerkbode zal
een uitgebreider in memoriam verschijnen. (Berthina van der Kamp)
Diaconale gemeente
De bloemen uit de kerk
De bloemen uit de kerk gingen afgelopen zondag met een felicita0e vanuit de gemeente naar
Ina de Wilde en Marc, Apeldoornsestraat 24. Zij zijn in september opnieuw getrouwd. De
andere bos ging ter bemoediging en met een groet uit de gemeente naar Quinta Renes,
Boven Nieuwstraat 19-1.
Ko4e in de kerk
Elke dinsdagmiddag in de even weken zijn we in Open Hof om u te ontvangen met ko1e en
thee. U kunt andere gemeenteleden ontmoeten en als u wilt een spelletje doen. Tussen half
drie en half vijf bent u allemaal hartelijk welkom. Voor vervoer mag u Gerda bellen
(3334153) Een hartelijke groet van Gerda, Harm, Geke, Gré, Janneke en Nanda.
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
Veranderingen Kerkenraad
Binnen de kerkenraad zijn we druk met veel zaken. Er is veel werk te verze6en in de
wijkgemeente en we vinden het fantas0sch dat er ook buiten de kerkenraad zovelen zijn, die
daar hun steentje aan bijdragen. Op allerlei terreinen hebben we vrijwilligers, die zich
bezighouden met kerkelijk werk. Dat stemt ons dankbaar.
Nu hee= niet iedereen evenveel 0jd om zich in te ze6en voor de kerk. Sommige
gemeenteleden zijn wekelijks druk voor de kerk, anderen organiseren af en toe iets. De één
staat wat vaker in de schijnwerpers, de ander doet het werk op de achtergrond. En al die
mensen hebben we nodig in de opbouw van en het werk in onze wijkgemeente.

In de eerste 0jd na de federa0evorming is er binnen de kerkenraad veel 0jd gaan zi6en in de
gebouwenkeus, in het beroepingswerk, in de herinrich0ng. En ondertussen ging het
gemeentewerk gewoon door. Dit vergaderjaar wil de kerkenraad 0jd stoppen in de
organisa0e van onze wijkgemeente.
We werken met zes taakgroepen: Eredienst, Pastoraat, Diaconaat, Beheer en Financiën,
Jeugd, Communica0e. Binnen die taakgroepen gebeurt ontze6end veel. “Loslaten in
vertrouwen” is daarbij het mo6o van de kerkenraad. Wanneer binnen een taakgroep
bepaalde zaken worden uitgewerkt, moet je daar als kerkenraad niet al te veel 0jd meer aan
besteden. Pas als het gaat om beleidswijzigingen, moet zo’n taakgroep met voorstellen
komen, waar de kerkenraad zich dan over kan buigen.
Als kerkenraad hebben we bijvoorbeeld aan de Taakgroep Communica0e gevraagd om een
nieuw logo en een nieuwe website te maken. Dan blijven we er als kerkenraad verder vanaf
en doet de Taakgroep haar werk. Daar zit kennis op dat gebied en dan kunnen we in de
kerkenraad onze 0jd aan andere zaken besteden.
Zo wordt de belas0ng van de kerkenraad kleiner. Als het goed is, wordt er immers steeds
meer werk in de taakgroepen gedaan. Daarom hebben we besloten om het aantal
kerkenraadsvergaderingen terug te brengen naar zes vergaderingen per jaar. Op de
vrijvallende vergaderdata gaan we proberen om de taakgroepen te laten samenkomen. Dan
kan er ook makkelijk met twee taakgroepen tegelijk gesproken worden. Stel dat er in de
Taakgroep Diaconaat iets aan de orde is, waar de Taakgroep Pastoraat ook mee te maken
hee=. Dan kunnen beide taakgroepen de koppen even bij elkaar steken en samen over zo’n
onderwerp praten.
Het Groot Moderamen blij= wel maandelijks vergaderen. In het GM kunnen prak0sche of
organisatorische zaken gelijk worden afgehandeld. Beleidsma0ge onderwerpen blijven al0jd
lopen via de kerkenraadsvergaderingen.
Ook hee= de kerkenraad besloten dat we het aantal ambtsdragers gaan terugbrengen. We
gaan voortaan werken met één voorzi6er (ondergetekende) en twee vervangers (Leon
Eigenhuis en Kasper Jager). Ook hebben we voortaan één scriba (Yke Bakker), maar gaan we
wel kijken welke taken bij de scriba weggehaald kunnen worden om zijn takenpakket kleiner
te maken. Zo zal Hans Voerman fungeren als notulist en zoeken we ook nog naar mensen buiten de kerkenraad - die andere taken van de scriba gaan overnemen. Ook het aantal
ouderlingen en diakenen zullen we gaan terugbrengen.
Toch blij= het nodig om nieuwe ambtsdragers te zoeken en te vinden. De kerkenraad roept u
daarom op om bij de kerkenraad namen in te dienen van mensen uit onze wijkgemeente, die
u geschikt acht als ouderling of diaken. U hoe= die mensen niet zelf te benaderen, dat
gebeurt vanuit de kerkenraad.
U kunt deze namen indienen via de mail: ambtsdrager@openhoVampen.nl. Als u zelf meer
wilt weten over het werk als ambtsdrager, dan kunt u uw vragen ook kwijt op dit mailadres.
Begin volgend jaar treden weer aardig wat ambtsdragers af. Zij hebben dan hun termijn erop
zi6en. We hopen dat alle openvallende plekken dan ook weer ingevuld kunnen worden.
Hartelijke groet namens de kerkenraad, Pieter Treep
Over de vernieuwing eredienst
Wat hebben we afgelopen zondag genoten van de musical “Als bomen spreken”. Bijzonder
om zo samen een eredienst vorm te geven. En u was erbij! We hadden een volle kerk en we
hebben samen genoten van de kinderen, die ons als gemeente bij de hand namen. Dank aan

alle mensen op de achtergrond, die druk geweest zijn in de voorbereiding en dank aan alle
spelers!
Wat opviel was het groot aantal jeugdigen en jonge gezinnen in de kerk. Dat is niet iedere
week zo. Dat hee= deels te maken met onze liturgie. Veel gemeenteleden vinden onze
huidige liturgie Wjn. Ze genieten van de morgendienst: de gebeden, de liederen, de
overdenking, de hele opbouw. Maar terecht vragen ouders van jonge kinderen en/of
jongeren zich wel eens af: “En wat had mijn kind nu aan deze dienst? Zat er voor hem/haar
ook iets herkenbaars in?”
We merken dat er de laatste jaren steeds meer jonge gezinnen en jongeren aXaken, als het
gaat om het bezoeken van de kerk. Dat is jammer, want samen geven we kleur aan onze
veelkleurige wijkgemeente. Als een deel van de kleuren wegvalt, is het palet niet meer zo
mooi.
Die zorg over het wegblijven van een deel van onze wijkgemeente hebben we gedeeld in de
kerkenraad. Op 11 december zullen we in de kerkenraad een vergadering wijden aan dit
thema. We hebben de Taakgroep Eredienst en de Taakgroep Jeugd uitgenodigd om deze
avond met ons mee te praten en te denken.
Hoe kunnen we het oude vertrouwde behouden en tegelijk ook ruimte geven aan nieuwe
wegen? Hoe kunnen we als oudere gemeenteleden aan onze jongeren laten merken dat we
het Wjn vinden dat ze ook in de morgendienst aanwezig zijn? Welke plek geven we onze jonge
kinderen? En hoe kunnen we de dienst voor jonge mensen aantrekkelijker maken, zonder dat
onze oudere gemeenteleden wegblijven?
U begrijpt dat dit bijzonder las0ge vragen zijn. Een kant-en-klaar antwoord is niet makkelijk
te geven. Maar we gaan als kerkenraad die uitdaging niet uit de weg, omdat we over 0entwin0g-der0g jaar ook nog een bloeiende veelkleurige wijkgemeente willen zijn.
Wilt u meedenken? Verwoord dan uw gedachten in een mail en stuur die naar
scriba@openhoVampen.nl. U mag uw ideeën natuurlijk ook op papier ze6en en aan één van
de kerkenraadsleden geven.
Pieter Treep
Lerende gemeente
Catechisa7es
Met de catechisa0es willen we beginnen we na de herfstvakan0e, op maandag 6 november
en op dinsdag 7 november. De bedoeling is dat de jongeren hiervoor persoonlijk een
schri=elijke uitnodiging krijgen. De catechisa0es zullen plaats vinden in de Open Hof. Hier
alvast een vooraankondiging van groepsindeling en 0jden:
-klas 1 en 2: op maandag van 17.00-17.45 door ds Kasper Jager en Berthina van der Kamp of
op dinsdag van 17.00-17.45 door ds Leon Eigenhuis en Berthina van der Kamp
-klas 3 en 4: op dinsdag van 19.00-19.45 door ds Kasper Jager en Berthina van der Kamp
-16 plus groep: op dinsdag 19.00-19.45 door ds Leon Eigenhuis en Esther Leene (stagiaire in
de Open Hof gemeente)
-18 plus groep: op dinsdagavond om 20.00 door ds Kasper Jager. Deze kring begint op en kan
uitlopen op het doen van Belijdenis en staat open voor iedereen. Deze kring start op dinsdag
12 december.
Vorming en toerus7ng, kring 7 - ONTMOETING DER TRADITIES 2017: BEELDEN IN DE KERK
Dit najaar gaan we ons verdiepen in de betekenis van beelden in ons leven en geloof. We
denken daarbij aan symbolen, oude en moderne iconen, maar ook aan ‘echte’ beelden, die

in de kerk te vinden zijn. Of juist niet meer. Er zijn er heel wat verdwenen en vernie0gd.
Waartoe dien(d)en beelden in de kerk? Wat is de achtergrond van het beeldverbod? Welke
beelden spreken ons aan? Met deze vragen zijn we twee avonden zoet en misschien ook wel
een beetje stout.
Iedereen is van harte welkom.
Maandag 30 oktober in ’t Klooster, Buiten Nieuwstraat 97 – aanvang 20.00 uur
Maandag 6 november in de Burgwalkerk - aanvang 20.00 uur
Gespreksleiders: ds. N. Beimers en pastor H.Schoorlemmer
Bijdrage € 7,50
Vorming en Toerus7ng, kring 8 - HET KLOPT WEL, MAAR HET DEUGT NIET
De bestseller “Dit kan niet waar zijn” van Joris Luyendijk hee= heel wat losgemaakt. Trouwjournalist Stevo Akkerman gaat een stap verder en vraagt zich af of niet alleen de
bankenwereld, maar de hele maatschappij een ‘amoreel universum’ is geworden. Onze
samenleving zit vol gevaarlijke prikkels die ertoe leiden dat de persoonlijke moraal van
medewerkers wordt opgeo[erd aan de doelen van het bedrijf of de organisa0e. Hoe is het
mogelijk dat zoveel bedrijven bijna 0en jaar na de Wnanciële crisis nog steeds de randen
blijven opzoeken van wat acceptabel is? Stevo Akkerman ging op onderzoek uit en sprak met
kopstukken uit het bedrijfsleven, het onderwijs, de gezondheidszorg en andere sectoren.
Daarover schreef hij ‘Het klopt wel, maar het deugt niet’, een boek dat een ontluisterend
beeld schetst van de stand van zaken, maar vooral ingaat op de vraag hoe het zover hee=
kunnen komen en hoe we een uitweg kunnen vinden.
Donderdag 2 november
Stadskazerne, Oudestraat 216, aanvang 20.00 uur
Gespreksleider: Stevo Akkerman
Bijdrage: € 5,00
Vorming en Toerus7ng, kring 9 - LICHT EN DONKER IN HET LEVEN VAN EDITH STEIN (18911942)
“Wat niet in ons plan past, dat hee= in Gods plan gelegen” , is een geloofsuitspraak van Edith
Stein, een joodse Wlosofe uit het begin van de 20e eeuw, die met recht een heilige mag
worden genoemd. Op deze avond vertellen we over de indrukwekkende levensweg van
Edith Stein, een joodse Wlosofe die zich bekeerde tot het christendom en door de nazi’s in
Auschwitz werd vermoord.
Haar ideeën over de God die ons leven leidt, de zin van lijden en de plicht die we hebben
tegenover onszelf om ons te uiten in overeenstemming met wie we ten diepste zijn, staan
centraal.
Dinsdag 7 november
Het Open Hof, aanvang 20.00 uur
Gespreksleider: Wim van Willegen
Bijdrage: € 5.00
Overige mededelingen
Vakan7e predikanten en vervanging
Van zaterdag 21 oktober t/m zondag 29 oktober zijn ds. Kasper jager en Berthina van der
Kamp met vakan0e. Ds. Leon Eigenhuis neemt waar. Op dinsdag 23 en woensdag 24 is hij op

cursus. Dan neemt Hans Voerman waar, tel. 3323136; e-mailadres havo53@home.nl In
voorkomende gevallen houdt Hans op deze twee dagen contact met Leon.
Dopelingen, doopdiensten en doopaangi:e
De eerstvolgende doopdienst staat gepland op zondag zondagmorgen 17 december, de derde zondag
van Advent. In deze dienst zal ds. Kasper Jager voorgaan.
Doopaangi=e bij de scriba of bij de voorganger die op de doopzondag voorgaat. Zorgt u ervoor dat
uw gegevens uiterlijk 14 dagen voor de doopdatum, liefst digitaal, bekend zijn?

Berichten via de beamer
Wilt u mededelingen via de beamer tonen? Stuur ze voor donderdagavond 19.00 uur naar
berichten@openhoVampen.nl
Berichten voor het kerkblad:
De kopij graag aanstaande maandag 30 oktober vóór 16.00 uur naar
kerkbode@openhoVampen.nl mailen.
Op maandag 30 oktober zal ds. Kasper Jager de kopij verzorgen.
Websites
Onze websites zijn voorlopig www.burgwalkerkkampen.nl en www.openhoVampen.nl. Er
wordt gewerkt aan één nieuwe website voor onze protestantse wijkgemeente.
Groet
Een hartelijke groet namens Leon Eigenhuis, Berthina van der Kamp en Kasper Jager.

