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Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen
GSK-diensten zondag 10 februari 2019 in Open Hof
Op God, wiens woord ik prijs,
op God vertrouw ik, ik vrees niet.
(Psalm 56 : 11a, 12a)
Verbonden met Israël:
Synagogaal jaar: 5 Adar van het jaar 5779
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge
Exodus 25:1-27:19 (Sidra Teroema = Heffingen)
Kerkelijk jaar: 5e zondag na Epifanie
Liturgische kleur:

rood

Schriftlezing:

Rechters 6 t/m 8

Liederen:

“Heer, U doorgrondt en kent mij”
“Altijd weer”
“Gideon”
“Gideon dappere held”
“Wie is de grootste superheld”
“U bent machtig, U bent groot”

voorganger:
orgel en piano:
m.m.v.

ds. Kasper Jager
Diddy van der Stouwe
Open Hofband

Collectes vanmorgen
1e collecte: Maatschappelijk diaconaal werk
2e collecte: Kerk en Eredienst
Kerkdiensten vanmiddag
Burgwalkerk 17.00 uur

pastor Hans Schoorlemmer (Cantatedienst)

Kerkdiensten zondag 17 februari
Open Hof
10.00 uur
ds. Henk van Vreeswijk
Collectes zondag 17 februari
1e collecte: Magen David Adom / Vorming & Toerusting
2e collecte: Kerk en Eredienst
Voorjaarsvakantie pastores
Ds. Kasper Jager heeft vakantie van maandag 11 t/m zondag 17 februari.
Berthina van der Kamp heeft vakantie van vrijdag 15 februari t/m zondag 3 maart.
Bij dringende pastorale zaken nemen zij uiteraard voor elkaar waar. Zo nodig kunt u ook contact
zoeken met Hans Voerman, voorzitter Pastoraat (hans.voerman@openhofkampen.nl).
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Koffie in de kerk
De eerstvolgende koffiemiddag zal zijn op dinsdag 19 februari. Van 14.30 uur tot 16.30 uur bent u
weer van harte welkom in Open Hof. Is het vervoer voor u een probleem? Dan mag u Gerda Koster
bellen ( 3334153).
Meldpunt vragen/zorgen
Schroom niet uw eventuele zorgvraag voor te leggen aan onze diakenen:
tel. 038-3326559 of 038-3322132. 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 kerkblad Mozaïek
De kopij voor Mozaïek (nummer 12) graag uiterlijk woensdag 20 februari vóór 11.00 uur mailen
naar kerkbode@openhofkampen.nl. Deze kopij is voor twee weken en zal worden verzorgd door
Annemarie de Jong.
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

