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Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen
ochtenddienst zondag 14 april 2019
in Open Hof, aanvang 9.30 uur
Hosanna de Zoon van David!
Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER.
Hosanna in de hoogste hemelen.
(Matteüs 21:9b)
Verbonden met Israël:
Synagogaal jaar: 9 Nisan van het jaar 5779
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge
Leviticus 14:1-15:33 (Sidra Metsora = De besmette)
Het was Sjabbat HaGadol (= De grote Sjabbat)

6e

Kerkelijk jaar:
zondag van de Veertig Dagen (Palmzondag)
Liturgische kleur:

paars

Schriftlezing: Jesaja 50 : 4 – 7
Lucas 19 : 28 – 40
Liederen:

Lied 556 : 1 t/m 5
“Om uw wereld, mensen, dieren”
“Wij bidden om een nieuw begin” (Projectlied)
Lied 586 : 1 t/m 4
Lied 551 : 1 t/m 4
Lied 574 : 1 t/m 3
Lied 555 : 1 + 2
Lied 420

voorganger:
1e ouderling:
1e diaken:
orgel en piano:

ds. Kasper Jager
Jan Nammensma
Gerrit Dekker
Marijn de Jong

Collectes vanmorgen
1e collecte: Stichting Ontmoeting voor dak- en thuisloze mensen
2e collecte: Kerk en Eredienst
Kerkdienst vanavond
Burgwalkerk 17.00 uur

Cantatedienst, ds. Jos van der Sterre (Deventer)
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Kerkdiensten Stille Week:
•

Maandag 15 april
1e vesper
Open Hof
19.00 uur
liturg Jeany van den Berg

•

Dinsdag 16 april
2e vesper
Open Hof
19.00 uur
liturg Jonnie Bosch

•

Woensdag 17 april 3e vesper
Open Hof
19.00 uur
liturg Henk Keijzer

•

Donderdag 18 april Witte Donderdag
Open Hof
19.00 uur
ds. Kasper Jager en drs. Berthina van der Kamp
(Heilig Avondmaal in de kring)

•

Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag
Open Hof
19.00 uur
ds. Kasper Jager en drs. Berthina van der Kamp
(Kruiswake)

•

Zaterdag 20 april
Stille Zaterdag
Open Hof
21.30 uur
ds. Kasper Jager en drs. Berthina van der Kamp
(Paaswake en Heilig Avondmaal)

Paaszondag 21 april
Feest van de opstanding
Burgwalkerk
9.30 uur
ds. Kasper Jager en drs. Berthina van der Kamp
Samenzang vanaf 9.20 uur
(Belijdenis door 2 mensen)
WhatsApp groep "Vier Mee"
Soms lukt het niet om naar de kerk te gaan. Je studeert, je bent op vakantie of helaas: je bent ziek.
Heb je wel de beschikking over internet, dan kun je via www.kerkomroep.nl de dienst live volgen
op je telefoon, tablet of computer. Waar je ook bent. Het is of je erbij bent, maar dat ben je niet.
Je zegt "goedemorgen". Niemand reageert. Of toch wel? Ben je echt alleen, of zijn er anderen die
net als jij… Meld jezelf aan bij de WhatsApp groep "Vier Mee". Je kunt dat doen door een berichtje
te sturen naar Henk Gosker (tel. 06-12231273). Maak contact, laat weten dat je er bij bent. Vier
mee!
Projectkoor 1e Paasdag
In de kerkdienst op 1e Paasdag willen we twee liederen zingen met een projectkoor. We repeteren
hiervoor nog na afloop van deze dienst in het Open Hof.
Het Open Hof is op zoek naar een Beheerder (vervanger)
De werkzaamheden houden in dat je incidenteel op oproep basis werkzaamheden verricht en de
beheerder vervangt. Voor de werkzaamheden wordt een vrijwilligersvergoeding verstrekt. Voor
nadere informatie graag contact opnemen met Asse Reinders (06-16576068).
Koffie in de kerk
De eerstvolgende koffiemiddag zal zijn op dinsdag 30 april. Van 14.30 uur tot 16.30 uur bent u
weer van harte welkom in Open Hof. Voor vervoer mag u Nanda Tegelaar bellen (3312033).
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Meldpunt vragen/zorgen
Schroom niet uw eventuele zorgvraag voor te leggen aan één van onze diakenen: tel. 038-3322132
(Diny Gosker). 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
Deze week wordt Mozaïek (nr. 15) bij u thuisbezorgd. Voor deze Paaseditie kan geen kopij meer
worden aangeleverd.
De kopij voor de daaropvolgende Mozaïek (nr. 16) graag uiterlijk woensdag 1 mei vóór 11.00 uur
mailen naar kerkbode@openhofkampen.nl. Deze kopij is voor twee weken en zal worden verzorgd
door ds. Kasper Jager.
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.

