Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen
Zondag 8 maart 2020
in Open Hof, aanvang 10.00 uur
Gedenk uw barmhartigheid, HEER,
en uw gunstbewijzen,
want die zijn van eeuwigheid.
Verlos ons, o God van Israël,
uit al onze benauwdheden.
(Psalm 25:6,22)
Verbonden met Israël:
Synagogaal jaar: 12 Adar van het jaar 5780
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge Exodus 27:20-30:10 (Sidra Tetsavee = Je zult
gebieden)
Het was Sjabbat Zachor (= De Sjabbat van de herinnering)
Kerkelijk jaar:
2e zondag van de Veertig Dagen
Schriftlezing:
Exodus 4 : 18 t/m 20
Matteüs 17 : 1 t/m 9
Liederen:
Psalm 25 : 1 t/m 3
Lied 299j : 1 + 2
Liederen ter bemoediging 61 : 2
projectlied ‘Hij klimt met je mee’
Lied 416 : 1
Lied 545 : 1, 2 en 4
Lied 841 : 1 t/m 4
Doe ons opstaan en help ons Heer
Lied 982 : 1 t/m 3
voorganger:
organist:
1e ouderling:
1e diaken:

drs. Berthina van der Kamp
Diddy van der Stouwe
Rita Groenhof
Dini Gosker

Bloemen en drop
De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Henk en Trudy van
Vreeswijk en mw. Lagemaat-Faber.
Wie de bloemen en de drop weg wil brengen kan zich melden bij de dienstdoende diaken Gerrit
Dekker.
Collectes vanmorgen
1e collecte: Maatschappelijk diaconaal werk
2e collecte: Kerk en Eredienst
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Kerkdiensten zondag 8 maart
Burgwalkerk 17.00 uur
Hans Schaeffer (Cantatedienst)
Kerkdiensten dinsdag 10 maart
Open Hof
19.00 uur
Lectoren Anne-Marie van Houten en Ina de Kaste
(vesper 2e kruiswoord van Jezus)
Kerkdiensten woensdag 11 maart
Open Hof
19.30 uur
Ds. Jan Woltinghe (Biddag voor gewas en arbeid)
Kerkdiensten woensdag 15 maart
Open Hof
10.00 uur
ds Kasper Jager
Open Hof
19.00 uur
Taizé viering
Voor onderstaande berichten (en meer) ga je naar https://nieuws.openhofkampen.nl:
• Voor en na deze dienst in de hal: Verkoop van 40-dagentijdkalenders (kosten minimaal €
1,00 per stuk). Ook kunt u intekenen voor een huispaaskaars
• Elke laatste zondag van de maand komt de gebedsgroep bij elkaar. We bidden voor de
zieken, voor de nieuw te beroepen predikant en voor wat er verder ingebracht wordt. En er
is ook veel waar we God voor kunnen danken! Op dit moment zijn we met vier vaste
bidders. Voel u en voel je welkom om mee te bidden. We bidden hardop, maar zacht
meebidden in het hart mag natuurlijk ook!
• Exposities in Westerkerk en Open Hof
• De kraal: van geboorte tot jeugdkerk
• In de hal kunt u nog een gift doen in de Zendingsbus. De opbrengst wordt verdeeld over de
Gereformeerde Zendings Bond (GZB), de Stichting Zuid-Oost Azië (ZOA) en de Commissie
voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).
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 19 februari 11:00 uur mailen
naar mozaiek@openhofkampen.nl. Deze kopij is voor drie weken.
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.

