Kopij Mozaïek (8 februari, jaargang 1, nr 11) vanuit
Wijkgemeente Open Hof
Kerkdiensten
Zondag 10 februari
Open Hof
9.30 uur

Burgwalkerk 17.00 uur

ds. K.A. Jager (Gezin-School-Kerkdienst
met Willem van Oranjeschool en Rehobothschool)
ds. K.A. Jager (Gezin-School-Kerkdienst
met Het Stroomdal en De Wegwijzer)
pastor Hans Schoorlemmer (Cantatedienst)

Zondag 17 februari
Open Hof
10.00 uur

ds. H. van Vreeswijk, Kampen

Open Hof

11.00 uur

Zondag 24 februari
Open Hof
10.00 uur
Open Hof
19.00 uur

Zondag 3 maart
Open Hof
10.00 uur

ds. H. van Vreeswijk, Kampen
ds. G.A. Trouwborst, Nieuwleusen
(Leerdienst Tora en Evangelie)

ds. K.A. Jager (doopdienst)

Agenda
Dinsdag 19 februari
Koffie in de kerk
van 14.30 uur tot 16.30 uur in Open Hof
koffie, spelletjes en ontmoeting

Open Hof – colofon
Wijkberichten voor het kerkblad
De kopij voor het kerkblad
uiterlijk woensdag 20 februari
vóór 11.00 uur mailen naar
kerkbode@openhofkampen.nl

Open Hof - Vierende gemeente
Zondagochtend 10 februari – GSK-diensten
 Open Hof 9.30 uur ds. Kasper Jager,
vroege Gezin-School-Kerkdienst, met
Willem van Oranjeschool en Rehobothschool
 Open Hof 11.00 uur ds. Kasper Jager,
late Gezin-School-Kerkdienst, met
Het Stroomdal en De Wegwijzer
Vanmorgen kan je kiezen: op tijd opstaan en om 9.30 uur naar de vroege GSK-dienst; of uitslapen
en om 11.00 uur naar de late GSK-dienst; tussendoor (van 10.30 tot 11.00 uur) is er limonade,
thee, koffie, iets lekkers en de mogelijkheid elkaar te ontmoeten.
Net als vorig jaar worden beide GSK-diensten gehouden in Open Hof. De vier scholen hebben de
diensten samen voorbereid en we volgen in beide diensten dan ook dezelfde orde van dienst. Met
dit verschil: In de vroege dienst werken de leerlingen en leerkrachten mee van de Willem van
Oranjeschool en de Rehobothschool. In de late dienst is het de beurt aan de leerlingen en
leerkrachten van Het Stroomdal en De Wegwijzer.
Als thema is dit jaar gekozen: “Wie is de grootste superheld?”. We lezen het spannende verhaal
van Gideon uit Rechters 6 t/m 8 en we zingen mooie liederen die goed aansluiten bij het thema.
Voorganger in beide diensten is ds. Kasper Jager. De samenzang wordt begeleid door onze Open
Hof huisband. Het worden diensten waarin veel te beleven valt voor jong en voor oud. Er is geen
kindernevendienst, maar wel is er oppas voor de allerkleinsten tijdens beide diensten. Allemaal
van harte uitgenodigd en welkom!
Zondagmiddag 10 februari – Cantatedienst BWV 156
Burgwalkerk 17.00 uur pastor Hans Schoorlemmer
Op deze tweede zondag van de maand is er in de namiddag weer een Cantatedienst. Van harte
uitgenodigd en welkom!
Zondagochtend 17 februari – 6e zondag na Epifanie
Open Hof 10.00 uur ds. Henk van Vreeswijk, Kampen
Aan het begin van de voorjaarsvakantie mogen we als gastpredikant begroeten ds. Henk van
Vreeswijk. Na afloop van de dienst kunnen we elkaar ontmoeten in hal en Hofzaal met koffie, thee
en limonade.
Zondagochtend 24 februari – 7e zondag na Epifanie
Open Hof 10.00 uur ds. Henk van Vreeswijk, Kampen
Aan het eind van de voorjaarsvakantie is ds. Henk van Vreeswijk opnieuw onze gastpredikant. Ook
nu kunnen we elkaar na afloop van de dienst ontmoeten in hal en Hofzaal met koffie, thee en
limonade.
Zondagavond 24 februari – Leerdienst Tora en Evangelie
Open Hof 19.00 uur ds. Bart Trouwborst, Nieuwleusen
In deze Leerdienst Tora en Evangelie gaat ds. Bart Trouwborst voor, inmiddels een bekende voor
de trouwe bezoekers van deze diensten. De Sidra van de voorafgaande Sabbat is Exodus 30:11 34:35, Ki Tisa (“Wanneer je opneemt”). Ds. Trouwborst neemt ons op zijn heel eigen manier mee
door de tekst, waarbij Exodus 33:12 - 34:10 centraal zet. Het is steeds weer bijzonder om te horen
hoe hij dat doet en welke uitleg en verbanden hij met ons deelt.

Open Hof - Pastorale Gemeente
Pastorale zorg vacante periode
Het vertrek van collega Leon naar Lemele heeft gevolgen voor de pastorale zorg die gedurende de
vacante periode door ons – Kasper en Berthina – kan worden verleend. De aanstelling van
Berthina wordt tijdelijk verhoogd van 50% naar 80%. Haar extra uren zal Berthina voornamelijk
inzetten binnen het pastoraat. Daarbij neemt zij wijk 6 onder haar pastorale hoede. De wijken 1 en
5 worden waargenomen door Kasper.
Bij een volledige bezetting blijft de pastorale zorg die wij als voorgangers kunnen verlenen vaak al
beperkt tot crisispastoraat rondom ernstige ziekte en overlijden. Tijdens de vacante periode zullen
wij ons hier helemaal op moeten toeleggen. Wij rekenen hierbij op jullie begrip en hopen en
bidden dat ieder gemeentelid ook zelf binnen zijn of haar mogelijkheden pastoraal aanwezig is of
blijft voor mensen om zich heen. Een pastorale gemeente zijn we immers samen!
Berthina van der Kamp en ds. Kasper Jager.
Voorjaarsvakantie pastores
Ds. Kasper Jager heeft vakantie van maandag 11 t/m zondag 17 februari.
Berthina van der Kamp heeft vakantie van vrijdag 15 februari t/m zondag 3 maart.
Bij dringende pastorale zaken nemen wij uiteraard voor elkaar waar. Zo nodig kunt u ook contact
zoeken met Hans Voerman, voorzitter Pastoraat (hans.voerman@openhofkampen.nl).
Berthina van der Kamp en ds. Kasper Jager.
Doopdienst zondag 3 maart
Zondag 3 maart is aangemerkt als doopzondag. Wil je je kind laten dopen, neem dan zo snel
mogelijk contact met mij op. Dan plannen we in de week van maandag 18 t/m donderdag 21
februari op een avond het doopgesprek om de doopdienst voor te bereiden. ds. Kasper Jager.

Wijk 1 + 5 (vacant – waarnemer: ds. Kasper Jager)
Geboorte
Op vrijdag 21 december 2018 is geboren Nikkie Lola, zusje van Dani en Indy, en dochter van Marco
en Henrike Klompenmaker, Jan van Arkelstraat 6. Op het geboortekaartje van Nikkie schrijven zij:
“Geloof, hoop en liefde, maar de belangrijkste van deze drie is de liefde.” Welkom Nikkie en van
harte gefeliciteerd ouders, broer en zus. Veel liefde en zegen toegewenst!
Geboorte
Op vrijdag 4 januari is geboren Joris Jochem Marco, broertje van Harry, en zoon van Marco en
Marina Hartman, Apeldoornsestraat 37. Op het geboortekaartje van Joris schrijven zij: “Dank u,
Heer, U liet ons weer het wonder beleven, ons werd een zoon en broertje gegeven.” Welkom Joris
en van harte gefeliciteerd ouders en broer. Veel liefde en zegen toegewenst!
Bericht van overlijden
Op zondag 27 januari is overleden Kees Brouwer in de leeftijd van 92 jaar. Kees woonde aan de
Beneluxweg 50, maar verbleef al geruime tijd in Verpleeghuis Myosotis. Kees laat kinderen,
kleinkinderen en een achterkleinkind na. De afscheidsdienst werd gehouden op vrijdag 1 februari
in het Open Hof, waarin ds. Kasper Jager voorging. Daarna hebben we Kees begeleid naar zijn graf
op de oude begraafplaats te Eesterga. Dat de kinderen en de kindskinderen kracht en troost
mogen vinden bij elkaar, bij mensen rondom en bij God.

Wijk 2 + 3 + 4 (ds. Kasper Jager)
Meeleven
Na een korte ziekenhuisopname is dhr. W. Bonsink (Frans Walkatehof 66) op vrijdag 18 januari
ernstig ziek opgenomen in Myosotis (afdeling Nieuwe Markt 1C1). Voor de komende tijd wensen
wij hem en zijn vrouw moed en vertrouwen toe!

Open Hof - Diaconale Gemeente
Bloemen
Op zondag 27 januari gingen de bloemen naar mevr. G.H. van den Berg-Rietman en naar mevr.
E.W. Zandstra-Hofstra.
Op zondag 3 maart gingen de bloemen naar mevr. Annie van Dijk-Kragt en naar mevr. Hilly
Bulthuis-Triezenberg.
Koffie in de kerk
De eerstvolgende koffiemiddag zal zijn op dinsdag 19 februari. Van 14.30 uur tot 16.30 uur bent u
weer van harte welkom in Open Hof. Is het vervoer voor u een probleem? Dan mag u Gerda Koster
bellen ( 3334153).
Giften voor Wijkfonds Open Hof
Via Leny van Putten 2x € 5,00; via Adri van Laar 1x € 10,00; via Marietje Meyerink 1x € 10,00; via
Ria Zwols 1x € 5,00; via Janny ten Klooster 1x € 5,00; via Marieke Winters 1x € 5,00; via Hermien
de Groot 1x € 20,00, 3x € 10,00 en 1x € 4,00; via Sanja van der Sluis 1x € 5,00; via Sjanie van de
Beek 1x € 10,00; via Nanda Tegelaar 1x € 20,00 en 1x € 15,00; via Janni Schoonbeek1x € 4,00; via
Jellie Hoogland 1x € 10,00 en 1x € 20,00 t.b.v. de bloemencommissie.
Postzegels en ansicht- en geboortekaarten
Al worden er steeds minder kaarten verstuurd, toch brengen ze nog aardig wat op. De afgelopen
jaren was dat rond de € 30.000,. De moeite waard dus!
De Gereformeerde Zendings Bond en Kerk in Actie werken hierbij samen.
Vrijwilligers sorteren de postzegels en kaarten met veel zorg, kennis en aandacht. Vervolgens
verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale- en internationale
beurzen. De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze
te koop aan via websites als Marktplaats.
INLEVEREN
In de Burgwalkerk was men gewend om de postzegels en kaarten in een melkbus in de hal te
deponeren. Deze melkbus staat inmiddels in het Open Hof of komt er binnenkort te staan (onder
de informatietafel). De doos voor de postzegels en kaarten, die op de informatietafel staat, wordt,
zodra de melkbus er staat, verwijderd. Alle postzegels en kaarten kunnen voortaan dus in de
melkbus.
NOG ENKELE TIPS :
 knip postzegels ruim van de envelop en knip geen postzegels van ansichtkaarten;
 lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart,
met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel.
Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier;
 ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor
het kind en Stichting Kinderpostzegels, in alle maten.

Alle gemeenteleden en inzamelaars, die zich de afgelopen tijd hebben ingezet, hartelijk dank!
Mede dankzij deze opbrengsten zijn vele bijzondere zendingsprojecten ondersteund.
Namens de commissie ZWO, Jeanet van Bentum
Omzien naar elkaar
Mevrouw F.A. Arends-Post heeft dringend huishoudelijke hulp nodig. Zij zou heel erg geholpen zijn
met één morgen in de veertien dagen, voorlopig voor een periode van drie maanden. Het betreft
een betaalde functie. De morgen kan in overleg bepaald worden. U kunt vanaf maandag 18
februari contact opnemen. Mevr. F.A. Arends – Post, Citer 26 te Kampen, tel: 038-33 141 25

Open Hof – Lerende gemeente en ontmoeting
Bestelling huispaaskaars 2019
Op zondag 24 februari en zondag 3 maart kunt u in de hal van Open Hof uw huispaaskaars
bestellen. Graag naam, adres én telefoonnummer duidelijk invullen op de bestellijst. Betaling kan
alleen via de bank. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de bestellijst in de kerk in te vullen,
dan kunt u bestellen door een mailtje te sturen naar margreethniessen@ziggo.nl of via telefoon
038-3316314. Duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer vermelden en doorgeven welk
formaat en welke afbeelding u wenst. Vriendelijke verzoek om de bestelling uiterlijk maandag 4
maart door te geven. U heeft uw huispaaskaars dan vóór Pasen in huis.
Meedoen? Het kan nog!
In de hal staat een bus. In die bus hebben mensen een aanmeldingsformulier gestopt. Zij vinden
het plan om weer een musical in Open Hof op te voeren zo leuk dat zij er graag aan meewerken.
Elke zondag komen er weer nieuwe bij. Opvallend is dat alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd
zijn. De jongste deelnemer is 6 jaar en de oudste 80+ De laatste meldde zich mondeling na een
dienst met de mededeling: “Je kunt me voor alles inzetten als ik maar niet solo hoef te zingen…!”
Wij respecteren dit verzoek.
Er meldden zich muzikanten, spelers, hulpen bij toneelopbouw, kleding en oefenhelpers. Ook de
techniek is weer in goede handen.
Dit enthousiasme maakt ons nog enthousiaster. We gaan er tegenaan.
Binnenkort krijgt ieder het bericht wanneer we gaan oefenen. Thuis kunnen zij de liederen al
instuderen want zij krijgen de voorbeelden op MP3. Op 26 mei is de uitvoering.
Hebt u zich nog niet aangemeld of ben jij er nog niet toe gekomen? Het kan nog. Maar niet meer
te lang wachten want er komt een moment waarop de aanmelding sluit. Het zou jammer zijn als je
deze kans mist.
Dus DOEN ! U/jij bent welkom.
Gerjanneke Vreugdenhil – Hilka IJzerman – Henk Keijzer
Groet
Uit de Kerkenwerkagenda een wijze raad: “De oude mens of de nieuwe mens… wie zal het
winnen? Diegene, die je het best verzorgt!” Ontvang een hartelijke groet van Berthina en Kasper.

