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Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen
Zondag 8 september 2019
in Open Hof, aanvang 9.30 uur

Wees mij genadig, o HEER,
want tot U roep ik de ganse dag.
Want Gij, HEER, zijt goed
en gaarne vergevend,
rijk in goedertierenheid
voor allen die U aanroepen.
(Psalm 86:3,5)
Verbonden met Israël:
Synagogaal jaar: 8 Elloel van het jaar 5779
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge
Deuteronomium 16:18-21:9 (Sidra Sjoftiem = Rechters)
Kerkelijk jaar:
13e zondag na Pinksteren
Liturgische kleur: GROEN
Schriftlezingen:
Deuteronomium 6:4-9
Lukas 4: 1-22
Liederen:

Psalm 33 : 1, 2 en 3
Lied 305
Hemelhoog 382
Lied 314
Lied 315 : 1 en 3
Lied 289

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

ds. Wilbert Dekker
Henk Keijser
Henk van der Weerd
Jan van Putten

Bloemen
De bloemen uit de kerk gaan met een groet van de gemeente naar dhr. en mevr. van der Sluis-van
Dijk. Mevr. van der Sluis woont sinds kort in Myosotis. De tweede bos bloemen gaat naar mevr.
Berghuijs-van Gaalen.
Wie de bloemen weg wil brengen kan zich melden bij de dienstdoende diaken Jan van Putten.
Collectes vanmorgen
1e collecte: Jeugdwerk PKN: Help JOP (Kliederen in de kerk)
2e collecte: Kerk en Eredienst
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Kerkdienst vanavond
Burgwalkerk 17.00 uur

ds. H. Renkema (Cantatedienst)

Kerkdiensten zondag 15 september
Open Hof
9.30 uur
drs. Berthina van der Kamp + ds. Kasper Jager (startzondag)
Open Hof
19.00 uur
Taizé viering
Collectes zondag 15 september
1e collecte: Algemeen diaconaal werk
2e collecte: Kerk en eredienst
Agenda Activiteiten
Weekend van 14 + 15 september: Startweekend
Dinsdag 17 september:
Koffie in de kerk
Kijk voor meer informatie in Mozaïek.
Sing-In & Barbecue op zaterdag 14 september
Met een gezamenlijke Sing-In en een aansluitende Barbecue vieren de Broederkerk, Open Hof en
de Westerkerk op zaterdag 14 september hun éénwording tot Protestantse Gemeente Kampen.
Dit alles vindt plaats op de Natuurspeelplaats naast de Kinderboerderij.
Inloop vanaf 16.30 uur en om 17.00 uur begint dan de Sing-in voor jong en oud.
Jij komt toch ook?
Om een globale indruk te kunnen krijgen hoeveel gemeenteleden dit zullen komen vieren, staat na
de dienst Betsy Leidekker in de hal met een intekenlijst.
Zangers gevraagd voor de Startzondag
Op zondag 15 september zingen we tijdens de startdienst een aantal nieuwe liederen. Om deze
liederen alvast te oefenen zoeken we gemeenteleden die in het projectkoor willen zingen.
We oefenen samen na deze dienst.
Aanmelden kan via e-mailadres: projectkoor@openhofkampen.nl
of bij Diddy van der Stouwe.
Vorming en Toerusting

Op de website van Vorming en Toerusting kunt u zich nu inschrijven voor één of meerdere
kringen. Ga hiervoor naar de website www.ventkampenijsselmuiden.nl. Hier kunt u ook het gehele
programma bekijken. Bent u niet vaardig met de computer, dan kan het ook met behulp van het
opgavestrookje in de Mozaïek. Let op de uiterste inschrijfdatum: 16 september. Welkom allemaal.
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Dringende oproep van de kerkrentmeesters
De activiteiten rondom de actie Kerkbalans gaan in september van start. Er is dringend iemand uit
onze wijkgemeente nodig die deze voorbereidingen kan ondersteunen. Het betreft een
afgebakende taak en vergt inzet van ongeveer 6 avonden.
Informatie over deze taak is te verkrijgen bij Wim van Werven en ook kunt zich bij hem opgeven.
Meer nieuws vind je op onze website…
Voor onderstaande berichten (en meer) ga je naar “nieuws.openhofkampen.nl”.
• Diaconale dag (14 september)
• Activiteiten startweekend
• …
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 graag uiterlijk woensdag 25 september 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.

