Kopij Mozaïek (2 november 2018, jaargang 1, nr 5) vanuit
Wijkgemeente Open Hof
Kerkdiensten (blz. 2+3)
4 november
Burgwalkerk

Dienst
10.00 uur

7 november
Open Hof

dienst
19.30 uur

Dankdienst voor gewas en arbeid, ds. K.A.Jager

11 november
Open Hof
Burgwalkerk

diensten
10.00 uur
17.00 uur

ds. M.L.Eigenhuis
dhr. R. Smidt, Kampen; cantatedienst

pastor H. Schoorlemmer en ds. K.A. Jager
(oecumenische viering)

Agenda
Dinsdag 13 november
Koffie in de kerk
14.30 – 17.00 uur; Open Hof: koffie en ontmoeting

Open Hof – colofon
Wijkberichten voor het kerkblad
De kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 9 november vóór 13.00 uur mailen naar
kerkbode@openhofkampen.nl. Ds. Leon Eigenhuis zal dan de kopij verzorgen.

Open Hof – Vierende gemeente
Zondag 4 november
24e zondag na Pinksteren
Burgwalkerk 10.00 uur
voorgangers pastor Hans Schoorlemmer en ds. Kasper Jager
Vanmorgen komen we als Protestantse Wijkgemeente Open Hof bijeen in de Burgwalkerk voor de
halfjaarlijkse oecumenische viering samen met de parochianen van de Buitenkerk. Pastor Hans
Schoorlemmer verzorgt in deze dienst de verkondiging en ds. Kasper Jager de liturgie. De lezingen
komen uit Job 19:23-27 en Marcus 12:18-27. Marijn de Jong speelt op het orgel en Bram Gordijn
dirigeert een oecumenisch samengesteld koor. Er is oppas en kindernevendienst. En na afloop van
de dienst kunnen we elkaar ontmoeten bij koffie, thee en limonade.
Collectes zondag 4 november
1e collecte: Najaarszendingscollecte (GZB-ZOA)
2e collecte: Kerk en eredienst
Woensdag 7 november
Dankdag voor gewas en arbeid
Open Hof
19.30 uur
voorganger ds. Kasper Jager
“Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis. Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis.” Zo zingt het Liedboek in Psalm 4

couplet 3. Mooie woorden. Maar in het echte leven is het vaak anders, zijn er volop zorgen. Is er
nog wel reden om dankbaar te zijn? De lezingen komen deze avond uit Spreuken 6 : 6 – 11 en uit
Marcus 4 : 26 – 34.
Collecte dankdienst
Er is 1 collecte en die is voor de diaconie, met als bestemming de dankdagactie.
Zondag 11 november 25e zondag na Pinksteren
Open Hof
10.00 uur
ds. Leon Eigenhuis
Vanmorgen gaat het in de dienst over de vraag van een schriftgeleerde wat van alle geboden het
belangrijkste gebod is, of eigenlijk over het antwoord dat de Heer op deze vraag geeft: Marcus
12:28-34. We lezen ook uit Leviticus. In de dienst worden twee ambtsdagers bevestigd: Erik
Roersma (Zilverschoon 44) als diaken en Bert Endedijk (Burgwal 67) als ouderling. Er is oppas en
kindernevendienst. Na afloop van de dienst kunnen we elkaar ontmoeten bij koffie, thee en limonade.

Burgwalkerk 17.00 uur
Cantatedienst, voorganger: dhr. R. Smidt te Kampen
Het is de tweede zondag van de maand, dus: opnieuw een uitvoering van een mooie cantate van
J.S.Bach in de Burgwalkerk. Van harte welkom. Uitgevoerd zal worden cantate BWV 8 ‘Liebster
Gott, wenn werd ich sterben?’ Voorganger in de dienst is drs. Roelof Smidt. De andere
medewerkers zijn: Joalien van den Houten (sopraan), Hilka IJzerman (alt), Aart Mateboer (tenor),
Lars Terray (bas), Sander van den Houten (organist) en het Bachkoor & - orkest o.l.v. Bob Vaalburg.
Collectes zondag 11 november
1e collecte: Evangelische Hogeschool te Amersfoort /Kerk in Actie: voor binnenlands diaconaat,
voor hulp aan (ex)gedetineerden
2e collecte: kerk en eredienst

Open Hof – Jeugd
Catechese: november catechese maand! Van harte uitgenodigd!
Ben je tussen de 12 en 16 jaar jong en/of zit je op het Voortgezet Onderwijs, dan ben je van harte welkom
bij de catechisaties in Open Hof. In de maand november komen we dit jaar vier keer bij elkaar op
dinsdagavond: 6, 13, 20 en 27 november.
- klas 1 onder begeleiding van Berthina (van 19.00 tot 19.45 uur);
- klas 2 onder begeleiding van Leon (van 19.00 tot 19.45 uur);
- klas 3 onder begeleiding van Kasper (van 19.00 tot 19.45 uur);
- klas 4 en hoger onder begeleiding van Kasper (van 20.00 tot 21.00 uur).
We hebben de catechisaties in twee korte blokken van elk vier bijeenkomsten ingedeeld. In het nieuwe jaar
komen we nog 4 keer bij elkaar.
Je kan je opgeven, er liggen zondag as intekenlijsten in de hal van de kerk, en je kunt ons ook mailen. Ook
zonder opgave van harte welkom, het is voor ons wel fijner als je je op kunt geven. Vertel het aan elkaar,
geef het door! We hopen je te zien! Berthina, Kasper en Leon

Open Hof – Kerkenraad
Bevestiging ambtsdragers
We zijn blij dat er twee gemeenteleden in het ambt bevestigd zullen worden.
Het zijn Erik Roersma (Zilverschoon 44) als diaken en Bert Endedijk (Burgwal 67) als ouderling.
Indien er geen wettige bezwaren bij de kerkenraad worden ingebracht zal de bevestiging
plaatsvinden in de morgendienst op zondag 11 november aanstaande.

Open Hof – Pastorale Gemeente
Wijk 1 + 5 + 6 (ds. Leon Eigenhuis)
Bericht van overlijden
Gerrit Voerman was twee keer gevallen in zijn woning in de Amandelboom in de week van 9
oktober. Hij moest opgenomen worden in het ziekenhuis en is daar overleden op dinsdag 16
oktober. Gerrit Voerman laat kinderen, klein- en achterkleinkinderen na. Hij is de vader van Hans en Alie
Voerman uit onze wijkgemeente. Het in memoriam vindt u verderop in Mozaïek.
Berthina van der Kamp
Bericht van overlijden
In de nacht van zondag 21 op maandag 22 oktober is plotseling in zijn slaap overleden Bé van Dijk,
in de leeftijd van 76 jaar. Bé was getrouwd met Diny van Dijk – Riesebos, Esdoornhof 176. Het in
memoriam staat verderop in Mozaïek.
Leon Eigenhuis
Wijk 2 + 3 + 4 (ds. Kasper Jager)
Bericht van overlijden
In het vorige nummer van Mozaïek schreef ds. Kasper jager een stukje over Ditta Bosch. Op de
vroege morgen van zondag 21 oktober is zij overleden. Het in memoriam is verderop in Mozaïek
geplaatst.
Meeleven met
Na twee weken ziekenhuisopname mocht dhr. Albert Wijshake (Vermuydenstraat 152) vorige
week woensdag 24 oktober weer naar huis. Daar heeft hij ook de zorg voor zijn moeder Riek. Het
was het dit jaar al de vierde keer dat hij in het ziekenhuis werd opgenomen. Een combinatie van
diabetes, longproblemen en slecht werkende nieren maken dat Albert snel vocht vasthoudt en het
benauwd krijgt. Bovendien is hij voortdurend erg moe. Lichamelijk en geestelijk is dit slopend voor
Albert. Laten we biddend om hem en zijn moeder Riek heen gaan staan. Daarbij kan een bezoekje,
een telefoontje, een kaartje en/of een mailtje soms wonderen doen!

Open Hof – Diaconale gemeente
Bloemen
Op zondag 21 oktober gingen de bloemen uit de kerk naar mw. R. van der Kamp-Hartman in de

Amandelboom (Wederiklaan 2, kamer 218); en naar dhr. Henk Keijzer, Ganzebloem 26. Op zondag
28 oktober gingen ze naar mw. J. Schinkel, De Bruinstraat 18; en naar dhr. G. Bos, Kastanjelaan 15.

Koffie in de kerk op dinsdag 13 november
Op dinsdagmiddag 13 november in Open Hof weer “Koffie in de kerk”, van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Voor vervoer naar Open Hof kunt u Gerda Koster bellen (3334153).

Open Hof – Lerende gemeente en ontmoeting

MEETINGPOINT, 2018- 2019
Naast de erediensten op zondag, vinden er tal van activiteiten binnen de gemeente plaats met als doel
elkaar te ontmoeten. Meetingpoint is een overkoepelende naam die deze activiteiten coördineert en
betekent letterlijk: ‘ontmoetingspunt’. De commissie is weer bij elkaar geweest. Een kleine terugblik geeft
ons een goed gevoel. De activiteiten die georganiseerd zijn door gemeenteleden zijn goed bezocht en
worden gewaardeerd. Zowel jong als oud organiseert en doet mee. De meeste activiteiten krijgen een
vervolg. Meetingpoint wil bijdragen aan een levende gemeente waarin we elkaar zien, ontmoeten en leren
kennen. Hebt u / heb jij vragen of een mooi idee voor een activiteit? Mail het naar
activiteiten@openhofkampen.nl
Ook het komende seizoen bent u, ben jij van harte uitgenodigd !
OPEN HOF BAZAR

Op verzoek organiseert Meetingpoint een actie voor de Wijkkas. Op zaterdag 19 januari 2019 is
hiervoor de OPEN HOF BAZAR gepland. Een gezellige middag en avond met tal van activiteiten.
De commissie is op zoek naar gemeenteleden die willen meedenken bij het invullen van deze dag.
Misschien hebt u/heb jij al eens meegedaan in bij de organisatie van b.v. de Kerstmarkt. Wellicht
is er al een draaiboek of hebt u/heb jij ideeën over kinderspelen, een markt of workshop voor
deze dag. Op donderdagavond 8 november om 20.00 uur is er een bijeenkomst gepland in Open
Hof om de actiedag ‘OPEN HOF BAZAR’ een eerste aanzet te geven. DOET U , DOE JIJ MEE?!
Opgeven kan via activiteiten@openhofkampen.nl of bij één van de commissieleden voor OPEN
HOF BAZAR, Liesbeth Hofstede, Suzan Kuipers, Janette Nammersma en Gerrit Dekker.
Groet
In het boekje ‘Met Spurgeon het jaar door’ staan onder andere de volgende uitspraken van hem:
‘Gun eens wat tijd aan jouw hart’ en ‘Gods volk wordt gezegend om te kunnen zegenen’.
Ontvang een hartelijke groet van Berthina, Leon en Kasper.

