Kerkdiensten en wijkberichten protestantse wijkgemeente Open Hof
8 februari 2018
Kerkdiensten
Zondag 11 februari
Open Hof
9.30 uur
Open Hof

11.30 uur

Burgwalkerk 17.00 uur
Woensdag 14 februari
Open Hof
19.00 uur

Zondag 18 februari
Open Hof
10.00 uur

ds. Kasper Jager, vroege GSK-dienst
samen met de Rehobothschool en Het Stroomdal
ds. Kasper Jager, late GSK-dienst
samen met De Wegwijzer en de Willem van Oranjeschool
ds. Wilbert Dekker, cantatedienst

ds. Leon Eigenhuis en Arina Crozier, lectrice
Vesper, i.v.m. begin Veertigdagentijd
Berthina van der Kamp, 1e zondag van de Veertigdagentijd

Vierende gemeente
Zondag 11 februari – Zondag Quinquagesima
Open Hof

9.30 uur

Open Hof

11.30 uur

ds. Kasper Jager, vroege Gezin-School-Kerkdienst
samen met de Rehobothschool en Het Stroomdal
ds. Kasper Jager, late Gezin-School-Kerkdienst
samen met De Wegwijzer en de Willem van Oranjeschool

Vanmorgen kun je kiezen:
- op tijd opstaan en om 9.30 uur naar de vroege GSK-dienst;
- of uitslapen en om 11.30 uur naar de late GSK-dienst;
- tussendoor (van 10.30 tot 11.30 uur) is er limonade, thee en koffie
en de mogelijkheid elkaar te ontmoeten.
Anders dan in voorgaande jaren worden beide GSK-diensten gehouden in de Open Hof. De vier
scholen hebben de diensten samen voorbereid en we volgen in beide diensten dan ook dezelfde
orde van dienst. Met dit verschil: In de vroege dienst werken de leerlingen en leerkrachten mee
van de Rehobothschool en van Het Stroomdal. In de late dienst is het de beurt aan de leerlingen
en leerkrachten van De Wegwijzer en van de Willem van Oranjeschool.
Als thema is dit jaar gekozen: “Zomaar wham in vuur en vlam”. We lezen twee spannende
verhalen uit 1 Koningen 18 en uit 2 Koningen 2 en we zingen liederen die goed aansluiten bij het
thema. Voorganger in beide diensten is ds. Kasper Jager. De samenzang wordt begeleid door onze
Open Hof huisband. Het worden diensten waarin veel te beleven valt voor jong en voor oud. Er is
geen kindernevendienst, maar wel is er oppas voor de allerkleinsten tijdens beide diensten.
Tussen de beide diensten door is er limonade, thee en koffie. Allemaal van harte uitgenodigd en
welkom!

Burgwalkerk 17.00 uur
Welkom in de Burgwalkerk waar Cantate BWV 22 van J.S.Bach zal
worden uitgevoerd. Ds. Wilbert Dekker is de voorganger in deze dienst. Solisten zijn: Serena Perez
alt; Aart Mateboer tenor; Lars Terray bas; Sander van den Houten organist; en het Bachkoor &
Bachorkest Kampen staat onder leiding van Bob Vaalburg. De toegang is gratis. Een gift bij de
uitgang is welkom en ook nodig om de onkosten te betalen. Wilhelm Weitkamp heeft een
prachtige en uitgebreide toelichting op deze cantate geschreven. U kunt de tekst vinden op de
website van de Burgwalkerk en op die van de wijkgemeente: www.openhofkampen.nl
Gebedsgroep
Aanstaande zondag komt de gebedsgroep weer bij elkaar. We willen God danken en bidden in de
vorm van een inleiding en een kringgebed. Ieder kan haar/zijn eigen gebedsonderwerpen
meenemen. Het is goed om met elkaar te bidden. Ook in stilte aanwezig zijn is prima! Wilt u met
ons mee bidden? Dan bent u van harte uitgenodigd! Ook als u gebed nodig heeft, willen we voor u
bidden. We treffen elkaar om 9.00 h in de hal van de Open Hof. Tot zondag 11 februari.
Collectes zondag 11 februari
1. Maatschappelijk diaconaal werk
2. Kerk en eredienst
Woensdag 14 februari - Aswoensdag - Vesper
Open Hof
19.00 uur
In deze vesper begint onze weg naar Pasen. Vanaf deze dag begint de
Veertigdagentijd en de voorbereiding op het Paasfeest. In de vesper zal de symboliek van de as
heel tastbaar aanwezig zijn. De as herinnert ons eraan dat wij vanuit de vergankelijkheid van ons
bestaan worden geroepen tot een opstandingsleven met Christus. Voor ieder is er tijdens de
vesper gelegenheid naar voren te komen om de as opgelegd te krijgen. Het staat iedere geheel vrij
om wel of niet naar voren te komen. Voorganger is ds. Leon Eigenhuis, lectrice Arina Crozier en
organist Marijn de Jong. De vesper is voorbereid door Harmien Hooiveld, Meindert van der Veen
en Leon Eigenhuis. Een goed begin van de Veertigdagentijd wensen wij u. Dat we bewust op weg
mogen gaan naar Pasen.
Paaskaars Open Hof
Door het vele gebruik van de paaskaars is er dit jaar voor Open Hof een nieuwe paaskaars nodig.
Mocht u willen bijdragen aan de aanschaf hiervan, meld dit dan bij de wijkpredikanten, bij ds.
Kasper Jager of ds. Leon Eigenhuis. U kunt ook een mailtje naar de predikanten sturen.
De Taakgroep Eredienst.
Bestelling huispaaskaars 2018
Aanstaande zondag kunt u in de hal van Open Hof uw huispaaskaars bestellen. Graag naam, adres
en telefoonnummer duidelijk invullen op de bestellijst. Betaling kan alleen via de bank. Mocht u
niet in de gelegenheid zijn om de bestellijst in de kerk in te vullen, dan kunt u bestellen door een
mailtje te sturen naar margreethniessen@ziggo.nl of via telefoon 038-3316314. Graag duidelijk uw
naam, adres en telefoonnummer vermelden en doorgeven welk formaat en welke afbeelding u
wenst. Vriendelijke verzoek om de bestelling uiterlijk 12 februari door te geven. U heeft uw
huispaaskaars vóór Pasen in huis. De Taakgroep Eredienst.
De 40dagentijd kalender 2018
Aanstaande zondag is in de hal van Open Hof de 40dagentijd kalender verkrijgbaar. De 40dagentijd
kalender 2018 bevat meditatieve teksten, gebeden, overwegingen en tips over het thema
'Onvoorwaardelijke liefde'. Iedere donderdag is er informatie over de projecten van Kerk in Actie,

waarin moeders, vaders of andere verzorgers centraal staan. Kosten €3,- per stuk (Het is handig als
u dit geld gepast bij u heeft!). De Taakgroep Eredienst.

Pastorale Gemeente
Sectieavonden in Open Hof
We nodigen u van harte uit voor het bijwonen van één van onderstaande sectieavonden.
Op deze avonden willen we elkaar ontmoeten rondom het jaarthema van de PKN:
OPEN HUIS …. GASTVRIJE GEMEENTE
Deze sectieavonden worden gehouden op:
woensdag 14 februari
sectie 3, deze sectie omvat De Maten, Stationskwartier en
buitengebied Kamper zijde
woensdag 21 februari
sectie 1, deze sectie omdat Binnenstad, Brunnepe, Greente,
Haatland, Hanzewijk, Hagenbroek
donderdag 8 maart
sectie 2, deze sectie omvat Flevowijk en buitengebied
woensdag 14 maart

IJsselmuider zijde
sectie 4 , deze sectie omvat Cellesbroek en Middenwetering

donderdag 22 maart
sectie 5, deze sectie omvat Zuid, Bovenbroek en Onderdijks
Als u niet kunt op de avond van uw sectie, bent u op een andere avond net zo welkom.
Elke avond begint om 20.00 uur (inloop met koffie om 19.45 uur).
We komen bijeen in kerkelijk centrum Open Hof.
We streven ernaar om rond 21.45 uur de avond te besluiten.
Graag tot ziens op één van de sectieavonden.
Namens de Taakgroep Pastoraat,
Hans Voerman,
(voorzitter)
3323136
havo53@home.nl
Harmien Hooiveld
(coördinator sectie 1) 3311945
sectie1@openhofkampen.nl
Jenny van der Steeg (coördinator sectie 2) 3332070
sectie2@openhofkampen.nl
Benno Ludden
(coördinator sectie 3) 2301810
sectie3@openhofkampen.nl
Jan Nammensma
(coördinator sectie 4) 3317315
sectie4@openhofkampen.nl
Betsie Leidekker
(coördinator sectie 5) 3319011
sectie5@openhofkampen.nl
Mocht u vervoer nodig hebben om naar de Open Hof te kunnen komen, laat het dan uw
sectiecoördinator weten.

Wijk 1 + 5 + 6 (ds. Leon Eigenhuis)
Door een niet meer te achterhalen oorzaak is vorige week in het In Memoriam van Eef Stalknecht
een storende fout in de tekst geslopen. Excuses daarvoor. Hier volgt de verbeterde versie.
In memoriam Evertje (Eef) Stalknecht-Oosterbroek
* Kampen, 2 augustus 1932 † Kampen, 23 januari 2018
Dinsdag 23 januari overleed onze zuster in de Heer Eef Stalknecht in de leeftijd van 85 jaar. Ze
overleed in verpleegcentrum Myosotis waar ze de laatste vijf jaar van haar leven heeft gewoond.
ds. Leon Eigenhuis.

Wijk 2 + 3 + 4 (ds. Kasper Jager)
Studiedagen ds. Kasper Jager in februari, maart en april
De Protestantse Kerk in Nederland kent voor haar predikanten de Permanente Educatie (PE). In
het kader van deze PE volg ik op 12 februari, 19 maart en 16 april de cursus “Dementie – een

pastorale en theologische uitdaging”. De cursus wordt gegeven in een verpleeghuis in Bosch en
Duin.
Dementie is ontwrichtend. Het beïnvloedt verregaand hoe iemand in het leven staat en wat nog
zin geeft. Dat geldt ook voor naasten van de persoon met dementie: zij kennen hun dierbare soms
bijna niet meer terug. Mensen met dementie en hun naasten pastoraal begeleiden is daarom een
uitdaging. Deze cursus geeft praktische handvatten voor de pastorale begeleiding van mensen met
dementie en hun naasten.
Vooraf aan de drie cursusdagen moet ik de nodige literatuur bestuderen. Daartoe heb ik de
volgende studiedagen gepland: 7 + 9 februari, 14 + 15 maart en 10 + 11 april.
ds. Kasper Jager
Thuisbasis Kampen
Nadat vorig jaar mijn werkzaamheden als geestelijk verzorger van IJsselheem zich verplaatsten naar de
locaties in Kampen en Zwartewaterland, ontstond langzaam maar zeker de behoefte om ook als predikant
verbonden te worden aan de kerk van Kampen. En nu is het zover: alle formaliteiten zijn in orde gemaakt (
met dank aan de scriba Jeany van den Berg!) en het beroep is officieel uitgebracht en aanvaard! Dat
betekent dat ik vanaf heden als predikant met een bijzondere opdracht verbonden ben aan de
Gereformeerde Kerk van Kampen.
Het meest zichtbaar is deze verbinding bij de negen kerkdiensten die jaarlijks namens Open Hof in Myosotis
plaatsvinden: de ambtsdragers en vrijwilligers die de dienst ondersteunen, komen allemaal uit onze wijk. (
de andere 31 diensten in Myosotis worden op dezelfde manier door de andere kerken verzorgd). Daarnaast
is er een begeleidingscommissie vanuit de kerk; ik vind het erg fijn dat in deze commissie
vertegenwoordigers zitten uit alle 3 de wijken van de PKN in wording.... En tenslotte zal ik af en toe kunnen
voorgaan in een dienst in de Open Hof of een meditatie in het kerkblad schrijven.
Op zondag 18 maart zal er een dienst zijn, mede voorbereid door de jongeren van de jeugdkerk, met als
thema "Ik zorg voor jou", waarin ds Kasper Jager voorganger is. In deze dienst zal mijn verbinding aan
Kampen bevestigd worden met een persoonlijke zegen.
ds. Paulineke Eigenhuis

Diaconale gemeente
De bloemen uit de kerk
Die gingen afgelopen zondag met een groet van de gemeente naar Tiny Bouwer; en naar mevr.
Kasper- Pap.
Koffie in de kerk.
Op 20 februari hopen we onze tweewekelijkse koffiemiddag te houden.
We zijn van half drie tot half vijf in Open Hof. Komt u ook?
Voor vervoer mag u Gerda bellen ( 3334153)
Van harte welkom allemaal.
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.

Gemeenschap
Nieuws van Meetingpoint: activiteiten voor de gehele gemeente
Afgelopen zondag lagen er op de stoelen in de kerkzaal gele formulieren, waarop iedereen in kon
vullen aan welke gemeenschappelijk activiteiten in en rondom de Open Hof wijkgemeente

behoefte is en waar je actief bij betrokken zou willen zijn en zou willen helpen bij het organiseren
hiervan. Er zijn veel opgave formulieren ingevuld en Gerrit Dekker heeft dit gerubriceerd. Het zijn
nu nog cijfers... met daarachter heel veel enthousiaste gemeenteleden die met elkaar en er voor
elkaar willen zijn. Een groep mensen gaat hiermee aan de slag en de bedoeling is om een plan van
aanpak hiervoor te maken. De groep mensen die bij elkaar komt, heeft voor de activiteiten de
volgende naam bedacht: Meetingpoint. Hieronder vermelden we nog even een keer hoe
Meetingpoint is ontstaan en wat de bedoeling is.
Meetingpoint? Wat is dat, denkt u misschien. Een tijdje geleden informeerden we u over het
opheffen van Familypoint en over de plannen wat betreft de activiteiten binnen de gemeente
Open Hof. Meetingpoint is een overkoepelende naam waaronder alle activiteiten voor de gehele
gemeente onder vallen. Meetingpoint betekent immers letterlijk: ‘ontmoetingspunt’. Naast de
erediensten op zondag, vinden er tal van activiteiten binnen de gemeente plaats. Het doel van
deze activiteiten is elkaar ontmoeten, wat elkaar nog meer kan verbinden als gemeente.
Daarom zouden we het fijn vinden wanneer er verschillende activiteiten worden georganiseerd
waar gemeenteleden, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten. Naast eraan deelnemen, kunt u ook
(eventueel samen met anderen) een activiteit organiseren. Dit kunt u doorgeven via het
mailadres: activiteiten@openhofkampen.nl. Gerrit Dekker is bereid gevonden om het een en
ander te coördineren. U kunt hierbij denken dat hij uw vragen hierover beantwoordt en dat hij de
PR hiervoor verzorgt op de website, in de kerkbode en voor de beamer. Hebt u het gele formulier
afgelopen zondag gemist, er liggen komende zondag vast nog wel formulieren in de hal. En u kunt
dus ook te allen tijde op het bovenstaande mailadres aangeven aan welke activiteiten u graag zou
willen deelnemen, en/of zou willen helpen organiseren. Meetingpoint wil bijdragen aan een
levende gemeente waarin we elkaar zien, ontmoeten en leren kennen!
Meet&Greet
Hoewel het koffiedrinken na de dienst wekelijks voor de gehele gemeente is, merken we dat veel
gezinnen hier niet aan deelnemen. Om ervoor te zorgen dat het ook voor de jeugd leuk is om
elkaar te ontmoeten, gaan we opnieuw een Meet&Greet organiseren. Het is de bedoeling om dit
in principe elke eerste zondag van de maand (dan is er ook jeugdkerk) te organiseren. In de
jeugdkerkruimte zullen diverse spellen worden klaargezet. U kunt denken aan de voetbaltafel, de
tafeltennistafel, sjoelen, darten en diverse knutsel- en tekenmaterialen. Tijdens deze Meet&Greet
zijn twee gemeenteleden aanwezig om een oogje in het zeil te houden en de ruimte in
samenspraak met de jeugd op te ruimen.
De eerste Meet&Greet heeft afgelopen zondag 4 februari na afloop van de dienst plaatsgevonden.
Limonade en wat lekkers stond klaar. Er waren spelletjes en knutselmaterialen en er werd volop
getafeltennist. De volgende Meet&Greet wordt georganiseerd op zondag 4 maart.
Uitnodiging voor het bijwonen van een bijeenkomst over de Pesachmaaltijd
De commissie Leerdiensten Tora en Evangelie (LTE) en de kindernevendienst nodigen jong en oud
uit voor het bijwonen van een bijeenkomst over het joodse Paasfeest. Dat doen we in de
namiddag op Palmzondag.
Waarom? Allereerst om een praktische reden. Dit jaar valt het joodse Paasfeest nagenoeg samen
met Pesach. Pesach of het Feest van de ongezuurde broden wordt dit jaar gevierd van zaterdag 31
maart t/m zaterdag 7 april en Pasen valt dit jaar op 1 april. Vervolgens lijkt het ons goed om in het kader
van onze verbondenheid met het volk Israël een keer wat uitgebreider stil te staan bij de betekenis van
Pesach. Pesach is een van de grote feesten van het volk Israël. Pesach herinnert aan de uittocht van Israël
uit Egypte en aan de bevrijding van Israël van de slavernij. Een derde reden is dat Jezus vlak voor zijn dood
met zijn leerlingen de Pesachmaaltijd heeft gehouden. Tijdens de maaltijd heeft hij een eigen duiding
gegeven aan twee onderdelen: het brood en de wijn. Een goed begrip van het Sinaïverbond (in dit geval

toegespitst op de Pesachmaaltijd) is de voorwaarde voor het verstaan van de vernieuwing die de Heer aan
het verbond heeft gegeven. Om deze redenen lijkt het ons een goed idee om dit jaar aan het begin van de
Stille Week stil te staan bij de betekenis van Pesach.

Afgelopen zondag zijn er in de kerk formulieren uitgedeeld met informatie en een opgavestrook.
Ook de komende zondagen liggen de informatiepapieren met opgavestrook nog in de kerk. In de
hal staat een doos waarin de opgavestrookjes kunnen worden gedaan.
De bijeenkomst zal dus plaatsvinden op zondag 25 maart om 17.00 uur in Open Hof.
Op tafels zullen de verschillende ingrediënten van de Pesach maaltijd staan. Aan de hand daarvan
zullen we stilstaan bij de betekenis van Pesach. We nodigen u allen uit voor deze bijeenkomst, in
het bijzonder ook de jonge gezinnen. Voor de allerjongste kinderen is de viering, gezien hun korte
spanningsboog, nog niet geschikt. De kinderen zitten aan tafel naast hun ouders e maken de hele
bijeenkomst mee. Afhankelijk van het aantal mensen dat zich op geeft, maken we in meerdere
zalen tafelgroepen. Misschien vindt uw kind het leuk om tijdens de bijeenkomst één van de vragen
te stellen? U kunt dat aangeven.
U kunt zich t/m 14 februari opgeven voor de bijeenkomst over de Pesachmaaltijd door het
strookje bij de brief van afgelopen zondag in te vullen en in de bus in de hal van de kerk, te
stoppen. Ook kunt u zich opgeven per mail bij Janette, denjvdvelde@kpnmail.nl of bij Hilka,
hilkaijzerman@hotmail.com. Ook kunt zich aanmelden bij Leon Eigenhuis
ds.eigenhuis@openhofkampen.nl of bij Berthina van der Kamp
bvanderkamp@openhofkampen.nl.
Van harte uitgenodigd! De voorbereidingscommissie Pesachmaaltijd.

Jongeren
Catechisaties: data en terugblik
De volgende data zijn er dit seizoen nog catechisaties:
-maandag 12 en dinsdag 13 februari
-maandag 19 en dinsdag 20 februari
-voorjaarsvakantie
-maandag 5 en dinsdag 6 maart: dan willen we dit catecheseseizoen beëindigen. Hoe we met
elkaar af zullen sluiten, willen we met jullie bespreken en hierover krijg je nog bericht.
Catechese klas 1 en 2 bijeenkomst van 29 en 30 januari:
Als opening hoorden we een verhaal over een biddende jonge herder, die vrij en uit zijn hoofd en
uit zijn hart tot God bad. Hij kreeg bezoek van een godgeleerde, die hem wilde leerde bidden. Naar
aanleiding van dit verhaal en de vorige bijeenkomst over het onderwerp bidden en gebeden
hebben we met elkaar doorgepraat en onze gedachten en ervaringen gedeeld. We hebben
gepraat onder andere over wanneer je bidt: op vaste momenten, bij het eten, of bij het gaan
slapen of als je wakker wordt ’s morgens, misschien op de fiets, en als er iets moeilijks of moois
gebeurt? En ook over hoe je bidt: met of zonder woorden, hardop of stil, een persoonlijk gebed,
een vast gebed zoals het Onze Vader?
Daarna hebben we op een getekende boekenplank de boeken van de Bijbel bekeken. Kennen we
de Bijbelboeken, weten we een verhaal uit dat Bijbelboek? Als afsluiting hebben we uit een groot
aantal foto’s er één of meer uitgezocht die voor ons een belangrijke en duidelijke verbinding
maakt tussen jezelf, geloof en verhalen uit de Bijbel.

Overige mededelingen / Divers
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:
Dit kerkblad is voor een week. De kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk maandag 12
februari vóór 16.00 uur mailen naar kerkbode@openhofkampen.nl De kopij voor deze kerkbode is
verzorgd door ds. Leon Eigenhuis. Maandag 12 februari zal ds. Kasper Jager de kopij verzorgen.
Berichten voor de website
Berichten voor de website kunt u sturen naar www.openhofkampen.nl
Een hartelijke groet
Van Kasper Jager, Berthina van der Kamp en Leon Eigenhuis.

