Kerkdiensten en wijkberichten protestantse wijkgemeente Open Hof
8 maart 2018
Kerkdiensten
Zondag 11 maart
Open Hof
10.00 uur
Burgwalkerk 17.00 uur

ds. Kasper Jager, doopdienst / 4e zondag van de 40 dagen
pastor Hans Schoorlemmer, cantatedienst

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

Vierende gemeente
Zondag 11 maart
Vierde zondag in de Veertigdagentijd (zondag Laetare)
Open Hof
10.00 uur
doopdienst, voorganger ds. Kasper Jager
In deze morgendienst op de vierde zondag van de veertigdagentijd lezen we in Jeremia 31:31-34
over het nieuwe verbond dat God zal sluiten met zijn volk. En in het Evangelie volgens Johannes
12:20-25 lezen we over de graankorrel die moet sterven. Het Kindernevendienstproject heeft
vandaag als thema ‘Ik heb alles voor je over’.
Vanmorgen zal de doop worden bediend aan Lex Kikkert, Rosalie Vierhuis en Joost van der Vegt.
De dienst is dan ook opgesteld in samenspraak met de doopouders. Zoals gebruikelijk is er oppas
en kindernevendienst. Na de kerkdienst is er gelegenheid de doopouders te feliciteren en elkaar te
ontmoeten bij koffie, thee en limonade.
Burgwalkerk 17.00 uur
cantatedienst, voorganger pastor Hans Schoorlemmer
Cantate BWV 127 ‘Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott’, een cantate door Bach
gecomponeerd als voedsel voor onderweg tijdens de 40-dagen tijd. In de Lutherse traditie
mochten er geen cantates uitgevoerd worden tijdens deze periode, vandaar dat het Bachkoor & orkest Kampen deze cantate uitgekozen heeft uit Bach’s verzameling cantates die voorbereiden op
de Vastentijd.
Voedsel voor onderweg, proviand voor de ziel, dat zijn de cantates van Bach. In de Calvinistische
traditie, met de nadruk op het Woord, ligt muziek als leeftocht minder voor de hand. Waarom dan
toch voortdurend weer die cantatediensten in de Burgwalkerk?
In de persoonlijke bijbel van Bach schreef hij in de kantlijn bij de passage over de inwijding van de
tempel van Salomo: “Bij aandachtige muziek is God met zijn genade aanwezig.” Theorieën over
muziek als communicatiemiddel, als ontdooiing van de bevroren ziel, meer of minder esoterisch,
zijn er genoeg. Maar iedereen die zelf wel eens veel moeite gedaan heeft om een oer-oud kerklied
in te oefenen met een goed koor op een plek waar dat lied vele generaties heeft geklonken, weet
dat muziek een heel alledaags wonder kan zijn dat je boven jezelf kan uittillen. Deze muziek
spreekt met een andere taal dan de taal van het geld of de wetten van Newton. Deze muziek
verbindt je met de gemeenschap der heiligen over tijd en ruimte heen. Deze muziek is niet beter
dan bijvoorbeeld de Hiphop van Typhoon, het is wel 1 van de vele stemmen die zoeken naar God
en zijn genade.
Pastor Hans Schoorlemmer voorganger, Marjo van Someren sopraan, Uros Petrac tenor, Bart
Oenema bas, Sander van den Houten organist en het Bachkoor & -orkest Kampen onder leiding

van Ab Weegenaar. De toegang is gratis, een gift bij de uitgang is nodig om de onkosten te
betalen. ”
Collectes zondag 11 maart
1. Kerk In Actie: binnenlands diaconaat kerken Almere
2. Kerk en Eredienst
Woensdag 14 maart - Biddag voor gewas en arbeid
Open Hof
19.00 uur
bidstond voor gewas en arbeid, voorganger ds. Leon Eigenhuis.
Welkom in deze avonddienst die om 19.00 uur begint, in verband met de sectieavond die om
20.00 uur begint. Ik zal ernaar streven om iets voor 19.45 uur de zegen uit te spreken. We lezen uit
Deuteronomium 8 en het thema is ‘Een mens leeft niet van brood alleen’ naar Deuteronomium 8
vers 3b. In zijn geheel luidt het tweede deel van vers 3: ‘Een mens leeft niet van brood alleen,
maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt’.
Collectes Biddag woensdag 14 maart
1. Algemeen diaconaal werk
2. Kerk en Eredienst
Zondag 18 maart
Vijfde zondag in de Veertigdagentijd (zondag Judica)
Open Hof
10.00 uur
ontmoetingsdienst met jeugdkerk, voorganger ds. Kasper Jager
en verbintenis ds. Paulineke Eigenhuis aan PGKampen
Open Hof
19.00 uur
Taizéviering
Collectes zondag 18 maart
1. Moldavië / Kerk in Actie: zending onderwijs India
2. Kerk en Eredienst

Zondagen in de Veertigdagentijd
In de veertigdagentijd leven we met elkaar toe naar Pasen. In de kerk lezen we verhalen over de
weg die Jezus gaat. Op die weg is Jezus niet alleen: God zorgt voor hem. Vanuit Gods zorg kan
Jezus ook zorgen voor de mensen die Jezus tegenkomt. En Jezus laat ons zien hoe we voor elkaar
kunnen zorgen.
Project kindernevendienst
Het project van de kindernevendienst voor de gemeente staat deze periode in het teken van het
thema ‘Ik zorg voor jou’. Er is een projectlied ‘Samen op weg naar Pasen’ en een verbeelding bij
het project. Elke week is er een afbeelding van het verhaal op een bloemblad. In de
kindernevendienst horen de kinderen het verhaal en praten zij met elkaar hierover en werken zij
verder aan het thema.
Kerk in actie
Hierbij aansluitend werkt Kerk in Actie in de veertigdagentijd met het thema ‘Onvoorwaardelijke
liefde’. Hierin staat de zorg van moeders, vaders, opa’s, oma’s en verzorgers centraal - ver weg en
dichterbij. In de zorg voor kinderen laten mensen elkaar iets zien van Gods liefde. Na de collecte,
bij terugkomst van de kinderen uit de kindernevendienst is er een moment van aandacht voor de
wereldwijde projecten van Kerk in Actie, die zich inzetten voor nieuwe hoop en kracht. Er zijn op
zondag 18 februari spaardoosjes van Kerk in Actie uitgedeeld en meegenomen door

gemeenteleden. Op Paasmorgen kunnen deze spaardoosjes terug worden gebracht en op de
liturgietafel worden verzameld.
Liturgische bloemschikking
In de liturgische bloemschikkingen is het thema ‘Ik zorg voor jou’ verwerkt, passend en
ondersteunend bij de verhalen van de zondagen.

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
Afgelopen donderdag 8 maart werd de tweede sectieavond gehouden.
De volgende sectieavonden worden gehouden op:
woensdag 14 maart voor sectie 4: Deze sectie omvat Cellesbroek en Middenwetering.
donderdag 22 maart voor 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. Mocht u vervoer nodig hebben
om naar de Open Hof te kunnen komen, laat het dan uw sectiecoördinator weten.
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
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!!!!! Afmelden graag bij Riet Nijhof tel.3320709 of bij
Sanja van der Sluis tel. 3322733.
Voorjaarsvakantie pastores
Ds. Kasper Jager heeft zijn vakantieweek er weer opzitten. Ds. Leon Eigenhuis heeft deze week nog
vakantie t/m zondag 11 maart. Berthina van der Kamp heeft vakantie van zaterdag 10 t/m zondag
18 maart. Bij dringende pastorale zaken nemen wij uiteraard voor elkaar waar.
Berthina van der Kamp, ds. Leon Eigenhuis en ds. Kasper Jager.

Wijk 1 + 5 + 6 (ds. Leon Eigenhuis)
In memoriam:
Zaterdag 17 februari jl. overleed Riet van Lagen in de leeftijd van 74 jaar. Dat Jan, Hilde en Hans,
Wouter en Tom en Gillian kracht en wijsheid van boven mogen ontvangen, om het verlies van hun
lieve vrouw, moeder en oma te dragen.
Op 18 februari jl. overleed Lies Dik in de leeftijd van 83 jaar. In geloof heeft de familie afscheid
genomen. Dat Kitty, Nico, Jack, Tineke en Verben de kracht mogen ontvangen om het verlies van
hun lieve moeder, schoonmoeder en oma te dragen en te verwerken.
Op zaterdag 24 februari jl. overleed Alida Treep in de leeftijd van 87 jaar. In gedachten gaan de
overledenen met ons mee. Ze hebben ons iets gebracht en gegeven en wij hen. Hun erfenis
dragen we als een kostbare schat met ons mee. Zo zal de familie Treep wat tante Liedje hen heeft
geschonken, met zich mee blijven dragen.
Ds. Leon Eigenhuis
Terug uit het ziekenhuis
Mevr. Sjanie v.d. Beek is gelukkig weer thuis. Dat ze thuis verder mag herstellen van de ingrepen.
Nieuw behandeltraject
Adriaan van Hove gaat een ander behandeltraject in en is intussen weer thuis. Sterkte Adriaan,
ook voor Jenny en de kinderen.
Afronding van de cursus
Op donderdag 15 en 16 maart verblijf ik voor de laatste keer in het Dominicanenklooster in
Huissen in verband met de afronding van de opleiding Contextueel Pastoraat die ik in het kader
van de nascholing van predikant heb gevolg.

Wijk 2 + 3 + 4 (ds. Kasper Jager)
Bericht van Sanne de Vries
Het medeleven vanuit de Gemeente doet Sanne de Vries goed. Zij verblijft nog wat langer in
Groningen dan oorspronkelijk gepland.
Berthina van der Kamp.
Bezoek Westerkerk
Als Protestantse Wijkgemeente Open Hof maken we deel uit van Protestantse Gemeente Kampen
(i.w.) Dan is het goed om als wijkpredikant ook eens te kerken in de andere wijkgemeenten. Mijn
voorjaarsvakantie vond ik een mooie gelegenheid om de daad bij het woord/Woord te voegen. Zo
kerkten mijn vrouw Grietje en ik daarom op zondagochtend 25 februari in de Westerkerk. Het was
anders dan in de Open Hof. Schuldbelijdenis, Genadeverkondiging en de Tien Geboden waren
duidelijker aanwezig in de liturgie. Maar talrijker waren de overeenkomsten en ds. Feike Verboom
hield een actuele en begrijpbare preek. De verschillende wijkgemeenten kleuren hun diensten
anders in... en dat is goed! Het was fijn om in de Westerkerk te zijn.
Vrede en alle goeds, ds. Kasper Jager.

Diaconale gemeente
De bloemen uit de kerk
Afgelopen zondag 4 maart gingen de bloemen uit de kerk met een groet van de gemeente naar
mevr. Sjanie van de Beek-Mandemakers en naar mevrouw H. Wijshake-van Dijk en haar zoon
Albert Wijshake.
De voorbeden van afgelopen zondagen
Door omstandigheden is op zondag 25 februari en zondag 4 maart de voorbede, die er gevraagd is
in het voorbedeboek, niet opgenomen in onze voorbeden. Graag vragen we uw aandacht voor de
volgende gebedsintentie: Voor volwassenen en kinderen, die gevlucht zijn, maar die hier niet in
Nederland kunnen blijven en die nu een onzekere toekomst tegemoet gaan.
Ontmoeten onder het genot van koffie, thee en limonade na de kerkdienst
Het is heel mooi om te zien dat er zoveel gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om elkaar te
ontmoeten na de zondagse eredienst! Dankzij de vele mensen, die zich aangemeld hebben om dit
te organiseren, is dit mogelijk. Als u mee wilt doen om ook een keer mee te helpen om dit te
verzorgen, dan kunt u zich altijd aanmelden bij iemand, die op zondagmorgen in de keuken staat.
Ook kunt zich aanmelden per mail bij Jannie Ruigendijk: j.m.ruigendijk@gmail.com.
Op de balie en ook op de tafels staat een potje, dat hebt u misschien wel gezien. Daarin kan een
vrijwillige bijdrage gedaan worden om zo de kosten van de koffie, thee, limonade en het koekje te
kunnen betalen. Het zou fijn zijn als u daar zo nu en dan aan denkt!
Koffie in de kerk.
Op dinsdag 20 maart 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.

Jongeren
Gezocht: Oppas coördinator
Voor de oppas op zondagmorgen tijdens de erediensten in Open Hof zijn wij m.i.v. 1 april op zoek
naar een nieuwe coördinator. De voornaamste taak is 4 keer per jaar het opstellen van het
rooster voor de oppassers. Verder plan je regelmatig een schoonmaakavond, zorg je voor
voldoende oppassers en ben je betrokken bij het jeugdwerk. Wil je meer weten of je aanmelden,
neem dan contact op met Jolanda Roersma: jolandaroersma@telfort.nl
Oppas
Het is belangrijk en fijn als je je kind in de oppas kunt brengen en als ouder(s) in de kerkdienst
aanwezig kunt zijn. De ruimte is gezellig en er zijn gelukkig voldoende oppassers aanwezig, die zich
opgegeven hebben deze taak te willen vervullen. Het is heel fijn dat er vanuit de jongeren ook
inzet is om hieraan mee te werken! Zoals u hierboven kunt lezen, wordt er een oproep gedaan
voor een coördinator om dit belangrijke onderdeel op de zondagmorgen te regelen.

Meet&Greet
Afgelopen zondag was er extra aandacht voor het ontmoeten van kinderen en jongeren na de
kerkdienst. Er was de gelegenheid om spelletjes te doen, te knutselen, te tafeltennissen, er was
iets lekkers en limonade, en voor de ouders natuurlijk koffie en thee. Het was gezellig en druk in
de Jeugdruimte. De volgende Meet&Greet is op zondag 8 april.
Kindernevendienst
Het kindernevendienstproject voor de Veertigdagentijd en Pasen is in de afgelopen tijd voorbereid
om dit voor de hele gemeente vorm te geven. Elke zondagmorgen is er aandacht voor het samen
op weg naar Pasen gaan. Het thema is Ik zorg voor jou.
Op Palmpaaszondag 25 maart organiseert de kindernevendienst de Palmpaasoptocht in de kerk,
waarover u en jullie nog zullen worden geïnformeerd.
Op diezelfde zondag komen we in de kerk om 17.00 samen met de volwassenen en kinderen die
zich opgegeven hebben om meer te horen, te leren, te proeven, te zien en te ervaren over de
Pesachmaaltijd die door de Joden wordt gevierd en ook door Jezus is gevierd. Dit is een initiatief
vanuit de kindernevendienstgroep, de Taakgroep Jeugd en de commissie Leerdienst Tora en
Evangelie.
Regelmatig vindt er overleg plaats door de kindernevendienstleiding om alles rondom de
kindernevendienst goed te laten verlopen.
Jeugdkerk
In de Jeugdkerk wordt er de laatste weken hard gewerkt door de Jeugdkerkers en hun leiding aan
de Ontmoetingsdienst die op zondag 18 maart plaats vindt.
Kerkdienst voor jongeren
Er is een groep gevormd met een aantal mensen die gereageerd hebben op de oproep om – na het
stoppen van de @nlinediensten – na te denken over het vormgeven van diensten die jongeren (en
natuurlijk daarbij ook ouderen) aanspreken. Hier gaan jullie en u in de loop van dit jaar meer van
horen.
Catechisatie
De catechisaties worden afgerond in deze weken. In de groepen van klas 1 en 2 hebben we met
elkaar gesproken en verschillende activiteiten gedaan rondom het thema Verbinding. Het
dagelijkse leven hebben we geprobeerd te verbinden met geloven, met de kerk, met de kerkdienst
en met de Open Hof wijkgemeente. Tijdens de catechisaties voor de hogere klassen hebben we
een reis gemaakt, een reis langs allerlei onderwerpen en Bijbelse verhalen, een soort van
pelgrimsreis.
Op 29 maart: Passion samen kijken voor jong & oud
Op donderdagavond, Witte Donderdag, is er na de dienst, die om 19.00 zal beginnen, de
gelegenheid om, net zoals vorig jaar, samen naar de Passion te kijken, die om 20.30 begint. Jong &
oud zijn hiervoor van harte uitgenodigd!
Meetingpoint (voorheen Familypoint)
Er is een groep bezig om de gele formulieren, die u en jullie hebben ingevuld, te ordenen en de
genoemde activiteiten een plek te geven in de Open Hof wijkgemeente. Er zullen activiteiten
georganiseerd worden door gemeenteleden voor verschillende leeftijdsgroepen. Ook hier zult u
meer van horen.

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 één week. De kopij voor dit kerkblad is verzorgd door ds. Kasper Jager. De
kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk maandag 12 maart vóór 16.00 uur mailen naar
kerkbode@openhofkampen.nl. Ook dan zal ds. Kasper Jager de kopij verzorgen.
Berichten voor de website
Berichten voor de website kunt u sturen naar www.openhofkampen.nl
Groet en zegen
Ontvang een hartelijke groet van Berthina van der Kamp, ds. Leon Eigenhuis en ds. Kasper Jager.
En ga met Gods zegen, zoals verwoord in Lied 414 uit het Liedboek:
“Geef ons, genadig, goede God, dat wij nu gaan in vrede.
Geen ander is aan onze zij, een licht, een schild, een God als Gij!
Ga met ons op onze wegen. Amen.”

