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Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen
ochtenddienst zondag 9 juni 2019
in Open Hof, aanvang 9.30 uur

De Geest van de HEER
heeft het aardrijk vervuld;
en Hij, die alles in stand houdt,
Hij heeft de kennis van alle taal. Halleluja.
(Wijsheid van Salomo 1:7)

Kerkelijk jaar: Pinksteren
Schriftlezingen Jesaja 30: 19-21 en Handelingen 2: 1-4
Synagogaal jaar: 6 Sivan van het jaar 5779
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge
Numeri 1: 1-4:20 (Sidra BeMidbar = In de wildernis)
Liturgische kleur:

Rood

Schriftlezing:

Jesaja 30: 19 - 21
Handelingen 2: 1 - 4

Liederen:

NLB 51: 5
Tussentijds 9: 1 - 6, 13, 14, 18 - 20
Hemelhoog 237
Lied van overzee, deel 1, lied 11: 1
Lied 691
Lied 836: 1, 2, 5
Lied 686: 1, 2, 3

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

Mw. dr. M.C.A. Korpel, Leusden
Jan Nammensma
Gerrit Dekker
Henk Keijzer

Bloemen
De bloemen uit de kerk gaan met een groet van de gemeente naar dhr. H. van Vreeswijk,
Vermuydenstraat 84 en als dank naar mevr. Aly Moes, Aria 17. Wie de bloemen weg wil brengen,
kan zich melden bij de dienstdoende diaken Gerrit Dekker.
Collectes vanmorgen
1e collecte: Pinksterzendingscollecte (GZB-ZOA)
Kerk in Actie, zending, Bijbelverspreiding op Chinese platteland
e
2 collecte: Kerk en eredienst
Kerkdiensten zondag 16 juni
Open Hof
09.30 uur
Ochtenddienst, ds. K.A. Jager
Heilig Avondmaal
Burgwalkerk 17.00 uur
Cantatedienst BWV129, ds. D. Havinga
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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.
Van de diaconie
De diaconie heeft ingestemd met het verzoek van het bestuur van de voedselbank om, ook in
Open Hof, folders voor haar actie “word vriend van de voedselbank” te deponeren. Deze folders
zijn vanmorgen bij de uitgang van de kerk beschikbaar. De diaconie vraagt u hier bij thuiskomst
even aandacht aan te besteden.
Open synagogedienst
Op vrijdagavond 21 juni is er in het Open Hof een Open synagogedienst met voorganger rabbijn
Tamarah Benima en een chazzan (voorzanger). Iedereen is van harte welkom! Volwassenen maar
zeker ook kinderen! De avond is bedoeld om samen te ervaren hoe het toegaat in de synagoge op
vrijdagavond: gebeden en liederen in het Hebreeuws, een korte derasja (overweging) en de
berachot (zegeningen). Voor en na de dienst natuurlijk: “nasjen”. Dan is er koffie, thee, wijn, fris
en lekkernijen. Meer informatie in de Mozaïek van 24 mei. Opgave via de link op de website
www.openhofkampen.nl
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

