Kopij Mozaïek (31 december, jaargang 1, nr 8) vanuit
Wijkgemeente Open Hof
Kerkdiensten
Kerkdiensten zondag 23 december
Open Hof
10.00 uur
drs. Berthina van der Kamp, 4e zondag van Advent
Open Hof
19.00 uur
Festival of Lessons and Carols, met Con Spirito
Kerstnachtdienst maandag 24 december
Open Hof
21.30 uur
ds. Kasper Jager
Eerste kerstdag 25 december
Burgwalkerk 10.00 uur
ds. Leon Eigenhuis
Tweede kerstdag 26 december
Open Hof
10.00 uur
Kinderkerstfeest
30 december
Open Hof
10.00 uur
Open Hof
19.00 uur

ds. B.Gijsbertsen
ds. M.L.Eigenhuis, leerdienst Tora en Evangelie

Maandag 31 december
Open Hof
19.30 uur

ds. K.A. Jager

Dinsdag 1 januari
Open Hof
10.30 uur

ds. K.A.Jager, koffie vanaf 10.30

Zondag 6 januari
Open Hof
10.00 uur
Open Hof
12.00 uur

ds. K.A.Jager, Top2000-kerkdienst
ds. M.L. Eigenhuis, korte en eenvoudige dienst

Agenda
Koffie in de kerk:
dinsdag 8 januari 2019.
van 14.30 uur tot 16.30 uur in Open Hof: koffie en ontmoeting

Open Hof – colofon
Wijkberichten voor het kerkblad
De kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk voor vrijdag 4 januari 13.00 uur mailen naar
kerkbode@openhofkampen.nl.

Open Hof - Vierende gemeente
Zondag 23 december – 4e Advent
Open Hof
10.00 uur
drs. Berthina van der Kamp
In deze dienst lezen we uit de profeet Micha. In de verbeelding van het adventsproject komt hij bij
Lucas op bezoek en brengt hij een teken van hoop. Uit Lucas 1 lezen over de ontmoeting van
Maria en Elisabet. Er is oppas en kindernevendienst. Van de Jeugdkerk zullen we vast horen over
hun actie voor het goede doel van Serious Request. Na de dienst is er gelegenheid voor
ontmoeting.
Open Hof
19.00 uur
Festival of Lessons and Carols, met Con Spirito
Nieuw in Open Hof: een Festival of Lessons and Carols. Het zingen van Engelse Carols en Hymnen
wordt afgewisseld met het lezen van negen korte schriftlezingen in het Engels. Er is een gedrukte
liturgie waarop de Nederlandse tekst staat afgedrukt. Lector is Roderic Crozier. Uitvoerend koor is
Con Spirito o.l.v. Marijn de Jong. Organist is Diddy van der Stouwe.
Maandag 24 december - Kerstnachtdienst
Open Hof
21.30 uur
ds. Kasper Jager
Welkom in de kerstnachtdienst In Open Hof. Al vanaf 20.30 is er koffie en warme chocolademelk.
De samenzang van de ons zo bekende kerstliederen begint om 21.15 uur. Onder de klanken van
‘Stille nacht, heilige nacht’ begint om 21.30 uur de dienst met het ontsteken van kaarsen voor
kinderen in de wereld geboren in de nacht van zorgen, ziekte en geweld. In de dienst gaan we op
zoek naar een beetje vrede, een beetje liefde, dat er weer hoop is voor alle mensen. Na afloop is
er warme wijn met krentenbrood. De collecte bestemd voor het Leger des Heils.
Dinsdag 25 december - Eerste kerstdag
Burgwalkerk 10.00 uur
ds. Leon Eigenhuis
Kerstfeest in de Burgwalkerk. Voor jong en oud. We lezen het kerstevangelie uit Lucas en zingen
bekende kerstliederen. “Geen ander kerstfeest dan de herders in Bethlehem’ is het thema van de
dienst. Aan de dienst werkt het projectkoor mee. Marijn de Jong en Diddy van der Stouwe zijn de
organisten en dirigenten. Er is oppas en kindernevendienst. De collecte bestemd voor Kerk in Aktie:
Kinderen in de knel.
Woensdag 26 december - Tweede kerstdag
Open Hof
10.00 uur
Kinderkerstfeest
Kinderkerstfeest in Open Hof op de tweede kerstdag. We zingen bekende kerstliedjes, luisteren
naar het kerstverhaal ‘De 4 lichtjes’ en er is muziek. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten met limonade, thee en koffie. De collecte bij uitgang is voor Kerk in Actie.
Zondag 30 december – zondag na Kerst
Open Hof
10.00 uur
ds. B.Gijsbertsen
Welkom in deze dienst op de zondag na Kerst, tussen Oud en Nieuw. Voorganger is onze oud
predikant ds. Bart Gijsbertsen. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Open Hof
19.00 uur
ds. M.L.Eigenhuis, leerdienst Tora en Evangelie
De laatste zondag van de maand, dus een leerdienst Tora en Evangelie. Sidra Sjemot, Exodus 1:16:1, is het schriftgedeelte dat op 29 december in de synagoge aan de orde is. Welke openingen
geeft de Rabbijnse uitleg bij het lezen van deze woorden uit de Bijbel? Daarover zal het in deze
leerdienst gaan.

Maandag 31 december - Oudejaarsavond
Open Hof
19.30 uur
ds. K.A. Jager
Op oudejaarsdag denken we terug aan wat er is gebeurd in het afgelopen jaar. Het is ook een dag
om vooruit te kijken en goede voornemens te maken. En dan zijn er nog de dingen waar je op
hoopt: dingen die je zo graag zou willen, maar waar je niets aan kunt doen of aan kunt
veranderen. Het valt niet altijd mee om dan te blijven hopen. Soms heb je een engeltje van geduld
nodig om je daarbij te helpen. Soms helpen de Tien Woorden door God gegeven je een eindje op
weg. We lezen ze in deze Oudejaarsdienst in de vertaling van Max Arab. De lezing komt uit Lucas 2
: 22 – 40.
Dinsdag 1 januari – Nieuwjaarsmorgen
Open Hof
10.30 uur
ds. K.A.Jager, koffie vanaf 10.30
Vanaf 10.00 uur ontmoeten we elkaar in de Hofzaal en in de hal met koffie, thee en limonade. We
begroeten elkaar daarbij uiteraard in eigen dialect met de ‘beste wensen’ voor het nieuw jaar.
Rond 10.30 uur gaan we dan naar de kerkzaal voor een korte viering. Nieuwjaarsdag is de
‘octaafdag’ van het Kerstfeest. Het is de achtste dag waarop – zo lezen we in Lucas 2 : 21 – Jezus
wordt besneden en zijn naam krijgt.
Zondag 6 januari – Epifanie
Open Hof
10.00 uur
ds. K.A.Jager, Top2000-kerkdienst
Er is zoveel popmuziek die je kan raken en ontroeren. Vanmorgen vullen we een kerkdienst met
nummers uit de Top2000 die ons als gemeente aanspreken en waarop in de afgelopen weken door
gemeenteleden is gestemd. Via YouTube luisteren we naar meerdere nummers. Ook brengt de
band Applemouse van Henk van der Weerd enkele nummers ten gehore. Bij elk nummer vertelt
iemand uit de gemeente waarom dit lied hem of haar raakt, hoe zij of hij door het nummer
geïnspireerd wordt in zijn of haar geloof en leven.
Open Hof
12.00 uur
ds. M.L. Eigenhuis
Voor de uitslapers op deze eerste zondag na de jaarwisseling en de kerkgangers die een wat
rustiger dienst zoeken, is er een dienst van ongeveer drie kwartier op deze zondag van Epifanie.
Tussen de beide diensten in is er koffiedrinken. Kerkgangers van beide diensten kunnen elkaar dan
ontmoeten en een gezegend nieuwjaar wensen.

Open Hof - Pastorale Gemeente
Wijk 1 + 5 + 6 (ds. Leon Eigenhuis)
Berichten van overlijden
In de afgelopen weken hebben we in de morgendiensten het overlijden van de volgende
gemeenteleden herdacht:
Willen Gerardus van Walraven, op dinsdag 20 november, in de leeftijd van 80 jaar;
Roelofje van der Kamp-Hartman, op donderdag 29 november, in de leeftijd van 90 jaar;
Jan Willem Dekkers, op donderdag 6 december in de leeftijd van 83 jaar;
en Willen den Hollander, op donderdag 7 december, in de leeftijd van 76 jaar.
Voor elk van hen staat er ter nagedachtenis aan hen stukje bij de rubriek In Memoriam.

Open Hof - Kerkenraad
Afscheid ds. Leon Eigenhuis
Het afscheid zal plaatsvinden op zondagmorgen 20 januari. Na de morgendienst is er gelegenheid
om hem, zijn vrouw en kinderen de hand te schudden. Dat zal na de dienst zijn die niet langer dan

een uur zal duren (is het streven). Wat betreft het afscheidscadeau: u kunt uw bijdrage voor een
afscheidscadeau voor Leon storten op: NL66 RABO 0373 7234 74 t.n.v. Wijkfonds PWG Open Hof,
onder vermelding van ‘afscheid Eigenhuis’. U kunt uw bijdrage ook deponeren in de bus/doos die
in de hal van Open Hof komt te staan.
Bevestiging ambtsdragers
De kerkenraad is blij dat de volgende gemeenteleden bereid zijn om ambtsdrager te worden. De
namen zijn: Gerrit Dekker, Molenweg 19, als diaken ZWO; Jan van Putten, Silene 91, als diaken;
Wim van den Berg, Silene 7, als diaken; Rita Groenhof, Esdoornhof 217, als ouderling; en Suzan
Kuipers, Willem de Zwijgerstraat 6, als jeugdouderling. De bevestiging zal plaatsvinden in de
morgendienst op zondag 13 januari 2019.
Boekenkast
Sinds kort staat in de Hofzaal een boekenkast. U mag deze boekenkast vullen met boeken die een
ander misschien leuk vindt om te lezen. Graag wel boeken die nog heel zijn. En natuurlijk mag
iedereen ook boeken uit deze kast meenemen om te lezen. U mag zo’n boek houden, maar
terugbrengen kan ook. Er wordt nog gezorgd voor een geldkistje. U kunt daarin uw vrijwillige
bijdrage doen, wanneer u een boek meeneemt. De opbrengst is voor het wijkfonds. De boeken
worden dus niet geprijsd. Iedereen bepaalt zelf wat hij/zij in het kistje wil doen. We zoeken nog
drie of vier mensen, die zo af en toe de kast willen bijhouden: sorteren van de boeken en netjes
houden van de kast. Opgeven kan bij Pieter Treep.
Kerkasiel
In onze samenleving en wijkgemeente speelt de kwestie van het kerkasiel. De kerkenraad heeft er
twee keer over vergaderd. Niet iedereen denkt er hetzelfde over. Dat is ook zo binnen onze
kerkenraad. We hebben goede discussies gehad met respect voor elkaars mening. Er is gesproken
vanuit het hart en met verstand. De één vindt dat je altijd JA zou moeten zeggen, terwijl de ander
vindt dat we in Nederland een goede afweging maken in dit soort zaken. We voelen ons als
kerkenraad verbonden met mensen die om wat voor reden dan ook uit hun eigen land vertrekken
en veiligheid zoeken in ons land, zeker ook met de kinderen die hier al zo lang leven dat ze
nauwelijks of geen weet hebben van hun eigen land en Nederland als hun eigen land beschouwen.
Als kerkenraad geven we predikanten, ambtsdragers en gemeenteleden de ruimte om over dit
thema een eigen standpunt in te nemen en het uit te dragen in woord en daad. Daarin
respecteren we elkaar. Maar dat is wat anders als iets doen namens onze wijkgemeente. Dat
zullen we niet doen. Mocht u over dit standpunt vragen hebben, of wilt u iets betekenen als
vrijwilliger binnen het kerkasiel, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter of de scriba. Namens de
kerkenraad, Yke Bakker en Pieter Treep.

Open Hof - Jeugd
Jeugdkerk: ‘Game-night’, 21-22 december in Open Hof van 22.00-08.00
In de nacht van 21 op 22 december is ‘Game-Night’. De jongeren hebben sponsors gezocht en
komen in die nacht samen om met elkaar te praten, activiteiten te doen en spelletjes te spelen
voor het goede doel van Serious Request, het Rode Kruis. Iedereen is van harte uitgenodigd om de
jongeren te bezoeken en mee te doen met een spel, en om met elkaar in gesprek te gaan.
Catechese
In het nieuwe jaar komen we bij elkaar op de volgende data: 15, 22, 29 januari en 5 februari.

Diaconale gemeente
Koffie in de kerk
De eerstvolgende koffiemiddag staat gepland op dinsdag 8 januari 2019.
Van 14.30 uur tot 16.30 uur bent u weer van harte welkom in Open Hof.
We hopen in het nieuwe jaar weer veel mensen te kunnen ontmoeten.
Is het vervoer voor u een probleem? Dan mag u Gerda Koster bellen. ( 3334153)
Een hartelijke groet van Gerda en Harm, Gerrit en Geke, Janneke, Gré en Nanda.
Giften voor Wijkfonds Open Hof
Via Leny van Putten 2x € 4,00 en 2x € 5,00; via Adri van Laar 1x € 5,00, 1x € 10,00 en 1x € 20,00; via
Marietje Meyerink 2x € 5,00; via Marion Posthouwer 1x € 10,00; via Wim Kroneman 1x €10,00; via
Ria Zwols 1x € 5,00; via Janny ten Klooster 1x € 5,00; via van Betsy Leidekker 1x € 20,00; via Leon
Eigenhuis 1 x € 20,-.

Open Hof – Lerende gemeente en ontmoeting
Verbonden met Israël: de tentoonstelling 'Al waren onze monden vol van zang’ in Open Hof
Voor de plaatselijke Protestantse Gemeenten in Overijssel heeft de Provinciale Kerk & IsraëlCommissie een reizende tentoonstelling gemaakt. De tentoonstelling staat in de Hofzaal van het
Open Hof van 13 januari tot en met 3 februari 2019. De informatieavond is op dinsdag 14 januari
2019. Ds. Reinier Gosker leidt deze avond. De avond start op 19.00 uur met de catechese groep en
is vanaf 20.00 uur voor de hele gemeente. De afsluitende viering van deze tentoonstelling is op
zondag 3 februari 2019 om 10.00 uur. In deze dienst zal drs. Berthina van der Kamp voorgaan.
De commissie Leerdiensten Tora en Evangelie.
OPEN HOF BAZAR, 2 maart 2019

De voorbereidingen voor de BAZAR zijn in volle gang. De commissie vraagt gemeenteleden, jong
en oud, om een paar uur mee te helpen bij de uitvoering. Dit kan zijn een helpende hand bij de
catering, bij een spel of activiteit en bij de rommelmarkt of bij de opbouw.
Wilt u misschien uw eigengemaakte spullen verkopen, dat kan! Huur een tafel / kraam voor € 10, per tafel. Verder is de commissie opzoek naar sponsoren in de vorm van prijzen voor diverse
activiteiten. Ook sponsering door gemeenteleden in de vorm van een gebakken cake. koeken, of
een andere mooie prijs is zeer welkom. Reageren kan via activiteiten@openhofkampen.nl of bij
één van de commissieleden voor OPEN HOF BAZAR, Liesbeth, Suzan, Janette, Jonnie, Jolanda,
Gerard en Gerrit.
Groet
We wensen u goede feestdagen en veel heil en zegen voor het jaar 2019: Berthina, Leon en
Kasper.

