
Welkom in Open Hof 
op zondag 11 november om 10.00 uur 

 
Protestantse Wijkgemeente 

Open Hof te Kampen 
 

Zie, om troost was ik zeer verlegen. 
Gij echter hebt U over mijn ziel hartelijk 
ontfermd, opdat zij niet verderven zou. 

(Jesaja 38:17) 
 
Kerkelijk jaar: 25e zondag na Pinksteren 
Schriftlezing Marcus 12 : 28 – 34 
 
Verbonden met Israël: 
Volgens het synagogaal jaar is het vandaag dag 3 van de maand Kislev in het jaar 5779 
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge Genesis 25:19 – 28:9 . 
De naam van deze afdeling van de Tora is Sidra Toledot (= afdeling ‘generaties’) 

 
Overzicht van de liederen die in deze dienst worden gezongen: 
Psalm 100  
Lied 304  
Lied ‘Ik wens jou’, lied met de kinderen 
Lied 339a 
Lied 316 
Lied 904: 1 en 5 
Lied 1008: 1 en 2 
Lied 150a 
 
Liturgische kleur: groen  
 
Thema:          

 
Medewerkers aan de dienst 
voorganger:   Leon Eigenhuis 
lectrice:   Jeany van den Berg  
organist:   Henk Keijzer 
Kind van de zondag:  Suleen Penninkhof 
begeleiding kinderlied:  Diddy (piano), Aline (dwarsfluit), Frans (calgon) en zangers 

1e ouderling: Harwin Reuvekamp 
2e ouderling:   Wim Gussekloo 
diaken:   Nanda Tegelaar 
koster:    Dinie Kuipers 
beamer en geluid:  Berry Meiberg 
 
 

 



 
OM TE BEGINNEN 

 
Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Moment van stilte en inkeer 
 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen, staande: Psalm 100 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging  V Onze hulp is in de naam van de HEER, 

A die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V Die trouw blijft tot in eeuwigheid  
A en niet loslaat het werk van zijn handen. 

 
Groet   V Genade, barmhartigheid en vrede, 
    zij u van God, de Vader, 
    en van Christus Jezus, onze Heer. 

A Amen  
 
Aansluitend gaan allen zitten 
 
Gebed om ontferming 
 
Glorialied: Lied 304 
  
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Het ontsteken van het licht voor de kindernevendienst en de tafelkaars, gevolgd door het 
openen van de Bijbel  
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
De kinderen komen naar voren  
 
Moment met kinderen 
  



Zingen: Ik wens jou  
  
Ik wens jou een dak boven je hoofd  
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood  
dat je rustig slapen kan, de hele nacht  
dat de liefde van je leven op je wacht  
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
ik wens jou mooie volle dagen toe -  en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind 
 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou  
 
ik wens je vrede toe om wie je bent 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
dat de liefde aan jouw hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen die jij leeft 
   
een muur voor de wind  
en een vuur voor de kou  
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats 
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang  
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Schriftlezing: Marcus 10 : 46 – 52 (NBV), door lectrice  
 
Lied  339a  
 
Uitleg en prediking 
 
Zingen, lied 316   
 

 
BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 

 
Bij de bevestiging van de ouderling, Bert Endedijk: zingen lied 904: 1 en 5 
 
Bij de bevestiging van de diaken, Erik Roersma: zingen lied 1008: 1 en 2  



 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Diaconale voorbede   door diaken 
 
Dank en voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven. 

Tijdens de collecte komen de kinderen terug in de kerkzaal en kunnen ouders hun kinderen 

uit de oppas halen.  

Zending en zegen 
Allen gaan staan  

Zingen: Lied 150a 
 
Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen amen: lied 431c 
 
Orgelspel 
 

In de hal en Hofzaal kunnen we elkaar ontmoeten bij een kop koffie, thee of limonade. 
 


