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Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen
ochtenddienst zondag 12 mei 2019
in Open Hof, aanvang 9.30 uur

Halleluja!
Juicht voor God, gij ganse aarde.
Maakt zijn lof heerlijk. Halleluja!
(Psalm 66:1,2b)
Kerkelijk jaar: 4e zondag van Pasen Jubilate
Schriftlezing Johannes 10 : 22 – 30
Synagogaal jaar: 7 Ijar van het jaar 5779
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge Leviticus 19: 1 - 20: 27 (Sidra Kedosjiem = Wees
heilig)
Liturgische kleur:

Wit

Schriftlezing:

Jesaja 5: 1-7
Marcus 12: 1-12

Liederen:

NLB 111: 1, 2
Ik zal er zijn, Sela
NLB 834: 1, 2, 3
ELB 422 Als je geen liefde hebt voor elkaar
NLB 791: 1, 2, 3
NLB 791: 4, 5, 6
NLB 118: 1, 8
NLB 136: 1, 12, 13

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

ds. Feike Verboom
Suzan Kuipers
Jan van Putten
Sebastian ten Hove

Collectes vanmorgen
1e collecte: Moldavië
2e collecte: Kerk en eredienst
Kerkdienst vanavond
Burgwalkerk 17.00 uur

Cantatedienst, ds. A. Beute

Kerkdiensten zondag 19 mei
Open Hof
09.30 uur
Ochtenddienst, ds. M. Westermann, Marknesse
Open Hof
19.00 uur
Taizé
Opbrengst 40 dagen doosjes
Voor het project ‘Stop kinderarbeid in India’ van Kerk in Actie is €517,36 opgehaald. Hartelijk dank
voor jullie inzet.
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Chocola voor de examenkandidaten
Ook dit jaar is er voor de hard studerende jeugd weer een lekkere chocolade reep.
Op zondag 12 mei en zondag 19 mei ligt bij de uitgang van de kerkzaal een chocoladereep voor
jullie klaar. Voor de jeugd van het middelbare en hoger onderwijs die dit jaar examen doet.
Je mag er zelf één meenemen. Of je ouders of verzorgers nemen er één voor jou mee.
Allemaal heel veel succes natuurlijk met jullie examens!
Vriendelijk groeten van de Taakgroep Jeugd.
Volleybal
Zie bijlage Volleybal.pptx
Vanuit de kerkenraad
Beroepingsprocedure sheet 1/2
Opstellen profiel
De kerkenraad wil het profiel opstellen voor een nieuwe predikant. Zij nodigt u uit daarover mee
te praten op zondag 19 mei, direct na de morgendienst.
Suggesties kunt u ook kwijt via beroep@openhofkampen.nl
Beroepingsprocedure sheet 2/2
Samenstelling beroepingscommissie
De kerkenraad wil een beroepingscommissie gaan samenstellen. Heeft u interesse of een
suggestie? Reacties via beroep@openhofkampen.nl
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).
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
De kopij voor de eerstvolgende Mozaïek kunt u sturen naar kerkbode@openhofkampen.nl. De
kopij 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

