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Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen
Dankdag woensdag 7 november 2018
in Open Hof, aanvang 19.30 uur
Liturgische kleur:
Schriftlezingen:

groen
Spreuken 6:6-11
Marcus 4:26-34

Niederen:

Psalm 67 : 1 t/m 3
‘Kyrie eleison’
‘God die alles maakte’
Lied 845 : 1 t/m 3
Lied 365 : 1 t/m 7
‘Dank, Vader, dank U wel’

voorganger:
lector:
orgel:

ds. Kasper Jager
Mariska Heijenk
Henk Keijzer

1e ouderling:
1e diaken:

Jenny van der Steeg
Mariska Heijenk

koster:
beamer:

Dinie Kuipers
Yke Bakker

Collecte dankdienst
Er is één collecte voor twee doeleinden:
 Stichting “Harul” Moldavië
 Stichting Kontakt Kampen Hongarije-Roemenië.
Kerkdiensten zondag 11 november
Open Hof
10.00 uur
ds. Leon Eigenhuis
Burgwalkerk 17.00 uur
Cantatedienst, dhr. Roelof Smidt uit Kampen
Collectes zondag 11 november
1e collecte: Kerk in Actie: binnenlands diaconaat voor hulp aan (ex)gedetineerden /
Evangelische Hogeschool te Amersfoort
2e collecte: Kerk en eredienst
Bevestiging ambtsdragers
We zijn blij dat er twee gemeenteleden in het ambt bevestigd zullen worden. Het zijn Erik
Roersma als diaken en Bert Endedijk als ouderling. Indien er geen wettige bezwaren bij de
kerkenraad worden ingebracht zal de bevestiging plaatsvinden in de morgendienst op zondag 11
november aanstaande.
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Koffie in de kerk op dinsdag 13 november
Op dinsdagmiddag 13 november in Open Hof weer “Koffie in de kerk”, van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Voor vervoer naar Open Hof kunt u Gerda Koster bellen (3334153).
Gemeente Groei Groep
Wil je groeien in geloof en kennis maken met anderen? Kom dan naar de Gemeente Groei Groep!
Samen de maaltijd gebruiken, een inleiding en het geloofsgesprek in kleine groepen. Doet u mee?
Volgende keer:
Woensdag 21 november 18.15 uur
Aanmelden bij:
Wim Gussekloo (w.gussekloo@home.nl)
Meer Informatie:
Zie website, folder en in de kerkbladen
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 nieuwe kerkblad Mozaïek
De kopij voor Mozaïek (nummer 6) graag uiterlijk vrijdag 9 november vóór 13.00 uur mailen naar
kerkbode@openhofkampen.nl. Deze kopij is voor twee 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.

