Kopij Mozaïek (19 april, jaargang 1, nr 15) vanuit Wijkgemeente
Open Hof
Kerkdiensten
Donderdag 18 april
Open Hof
19.00 uur

Witte Donderdag
ds. K.A. Jager en drs. B. van der Kamp
(Heilig Avondmaal in de kring)

Vrijdag 19 april
Open Hof
19.00 uur

Goede Vrijdag
ds. K.A. Jager en drs. B. van der Kamp (Kruiswake)

Zaterdag 20 april
Open Hof
21.30 uur

Stille Zaterdag
ds. K.A. Jager en drs. B. van der Kamp
(Paaswake en Heilig Avondmaal)

Zondag 21 april
Burgwalkerk 9.30 uur

Pasen
ds. K.A. Jager en drs. B. van der Kamp
(Feest van de opstanding)

Zondag 28 april
Open Hof
9.30 uur
Open Hof
19.00 uur

2e zondag van Pasen
ds. B. Gijsbertsen
ds. G.A. Trouwborst, Nieuwleusen (leerdienst Tora en Evangelie)

Zondag 5 mei
Buitenkerk 10.00 uur
Broederkerk 19.00 uur

3e zondag van Pasen
pastor H. Schoorlemmer + ds. K.A. Jager (oecumenische dienst)
Brugdienst

Zondag 12 mei
Open Hof
9.30 uur
Burgwalkerk 17.00 uur

4e zondag van Pasen
ds. F. Verboom (kanselruil)
ds. A. Beute (Cantatedienst)

Agenda
Dinsdag 30 april
Koffie in de kerk + broodmaaltijd
van 14.30 uur tot 16.30 uur in Open Hof
Koffie, spelletjes en ontmoeting
Aansluitend een broodmaaltijd

Open Hof – colofon
Wijkberichten voor het kerkblad
De kopij voor het kerkblad uiterlijk woensdag 1 mei vóór 11.00 uur mailen naar
kerkbode@openhofkampen.nl

Open Hof - Vierende gemeente
Vrijdag 19 april – Goede Vrijdag met kruisweg
Open Hof 19.00 uur ds. Kasper Jager en Berthina van der Kamp
m.m.v. Kleinkoor Con Spirito o.l.v. Marijn de Jong
De viering van Goede Vrijdag confronteert ons met de uiterste consequentie van Jezus’ weg van
volgehouden liefde: zijn sterven aan het kruis. Wij lopen de kruisweg van Jezus zoals opgetekend
door de evangelist Johannes en zoals uitgebeeld in 13 kruiswegstaties door Anna Troost. Daarbij
lezen we poëtische teksten van René Kok. Bij het stil staan en stil worden herkennen wij in de
Gekruisigde het geschonden gelaat van Hem die liefhad tot het einde. Wij herkennen in de
Gekruisigde evenzeer de gekwelde en geschonden mensen om ons heen. Na het lijdensverhaal
klinkt het Beklag Gods. Dat horen wij als een gericht aan onszelf en de vragen die het stelt doen
ons stil staan bij wie wijzelf zijn. Als vanzelf komen dan de Goede Vrijdag gebeden in ons op. In
stilte verlaten we de kerkzaal.
Zaterdag 20 april – Paaswake en Heilig Avondmaal
Open Hof 21.30 uur ds. Kasper Jager en Berthina van der Kamp
m.m.v. Vocaal Ensemble Pastorale uit Epe o.l.v. Marijn de Jong
In deze nacht, anders dan alle andere nachten, geven wij uiting aan ons hardnekkig geloof in het
‘Licht dat terugkomt’. We maken mee hoe het licht van Christus, gesymboliseerd in de Paaskaars,
het donker doorbreekt en als een lopend vuur door de kerk gaat. Daarmee bevestigt deze nacht
ons in de verwachting dat er een nieuwe dag aan zal breken, die niet meer zal eindigen in
duisternis. De Schriften gaan open en we horen uit de verhalen van Israël hoe God keer op keer
licht bracht in de duisternis en een nieuw begin mogelijk maakte. De beweging van dood naar
leven, van donker naar licht, vieren we vanavond in Woord en Sacrament. Bij het doopwater
gedenken we de doortocht door de zee en dat wij met Christus zijn gestorven, begraven en
opgestaan. Bij de Paaskaars gedenken we onze belijdenis van de gekruisigde en opgestane Heer.
Vervolgens ontvangen we op de knielbank ieder persoonlijk Gods zegen. Daarna worden ons
brood en wijn aangereikt als teken van de gemeenschap met Christus. Met brandende kaarsen
verlaten we de kerk, de Paasmorgen tegemoet.
Zondag 21 april – Eerste Paasdag
Burgwalkerk 9.30 uur (samenzang vanaf 9.20 uur)
ds. Kasper Jager en Berthina van der Kamp
m.m.v. een Projectkoor o.l.v. Diddy van der Stouwe en Marijn de Jong
Op de vroege Paasmorgen beginnen we rond 9.20 uur al liederen van opstanding te zingen. Samen
met de kinderen ronden we het Veertigdagenproject af. We lezen het Paasevangelie uit Johannes
20:1-18. In dit Paasverhaal vinden verschillende ontmoetingen plaats. Wie is toch die leerling van
wie Jezus veel hield? En wat geloofde hij toen hij het lege graf inging? De viering wordt extra
feestelijk doordat we getuige mogen zijn van de belijdenis van Hanna van Swol en Sebastian van
Hove. Uit volle borst zingen we aan het einde van de dienst “U zij de glorie, opgestane Heer!” Er is
oppas en kindernevendienst en na de kerkdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie,
thee en limonade.
Veertigdagentijd Spaardoosjesactie: verzamelen op Eerste Paasdag
We leven toe naar het feest van Pasen samen met het kindernevendienstproject ‘Een nieuw
begin’. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde
mogen delen met anderen. Aan de kinderen van de kindernevendienst en aan belangstellende
gemeenteleden zijn op 10 maart, de Eerste Zondag van de 40dagentijd, spaardoosjes van Kerk in
Actie uitgedeeld. In deze 40dagentijd zetten we ons in en sparen we voor werkende kinderen op

het platteland van India. Zo hopen we hen de mogelijkheid te bieden om naar school te kunnen
gaan, zodat zij een nieuw begin kunnen maken.
Op Eerste Paasdag kunnen de doosjes meegenomen worden naar de kerk en op de liturgietafel
gebracht worden voor de dienst. Zij zullen door de diakenen in ontvangst worden genomen. We
hopen, dat er heel veel doosjes terug zullen komen… Het was goed om de afgelopen weken de
betrokkenheid van de gemeente hierbij te ervaren.
Zondagochtend 28 april – Beloken Pasen
Open Hof 9.30 uur ds. Bart Gijsbertsen
De tweede Paaszondag treft ons nog als slaperige gelovigen aan. We hebben iets vernomen, maar
het is zo vreemd. Moe geworden van de reis van alledag raken we het zo weer kwijt. Totdat de
ogen open gaan, het hart gaat branden, een licht opgaat. Opstaan! Wakker worden, ook deze keer
weer. Het hemels ontbijt, het gebroken brood, trekt de gasten-in-eigen-huis een andere wereld in.
Voorganger is vanmorgen onze oud-predikant ds. Bart Gijsbertsen. Op het leesrooster staan
Genesis 28:10-22 en Lucas 24:13-35. Er is oppas en kindernevendienst en na de kerkdienst is er
gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie, thee en limonade.
Zondagavond 28 april – Leerdienst Tora en Evangelie
Open Hof 19.00 uur ds. Bart Trouwborst, Nieuwleusen
In de Leerdienst Tora en Evangelie mogen we opnieuw ds. Bart Trouwborst uit Nieuwleusen
ontvangen en begroeten. Zoals de vaste bezoekers van deze diensten weten, volgen we de
Schriftlezingen van de synagoge. Dit leesrooster begint in september/oktober met Genesis 1. In
een jaar tijd wordt de hele Tora (Genesis t/m Deuteronomium) in een doorgaande lijn gelezen,
met op iedere Sabbat een Sidra, 2 à 3 hoofdstukken uit een van de 5 Bijbelboeken van Mozes. Die
Sidra heeft een naam, ontleend aan de eerste woorden van de lezing, die we ook in de diensten
noemen. Maar de lezing op 28 april doorbreekt even deze lijn. Het is de achtste dag van Pesach.
Pesach begint dit jaar op 20 april, en valt dus gelijk met ons Paasfeest. De lezingen op zowel de
Sabbat van 20 als van 27 april zijn dus lezingen behorende bij Pesach. Op 27 april, de achtste dag
van het feest, wordt in de synagoge Deuteronomium 14:22-16:17 gelezen. Ds. Trouwborst zal ons
de zondag erna meenemen door deze lezing en deze uitleggen aan de hand van rabbijnse
commentaren.
Zondagochtend 5 mei – Oecumenische dienst
Buitenkerk 10.00 uur pastor Hans Schoorlemmer en ds. Kasper Jager
Op deze zondagochtend zijn we te gast in de Buitenkerk. Daar vindt de oecumenische viering
plaats samen met de leden van de plaatselijke Rooms-katholieke parochie. De dienst begint om
10.00 uur. Pastor Hans Schoorlemmer verzorgt in deze dienst de liturgie en ds. Kasper Jager de
verkondiging. De lezingen komen uit Jeremia 32:36-41 en Lucas 24:35-48. Bram Brandemann
speelt op het orgel en Marijke de Kleine 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.
Liturgische schikking
In de vorige nummers hebt u al meer kunnen lezen en zien van de liturgische schikkingen.
Hieronder leest u het vervolg.

Vierde zondag in de veertigdagentijd, de gelijkenis van de verloren zoon, over de vreugde die er is
omdat een mens welkom is bij een genadige God.

Vijfde zondag in de veertigdagentijd, gelijkenis van de wijngaard en de pachters. De wijngaard is
een gesloten vesting; de pachters verschansen zich.

Zesde zondag in de veertigdagentijd Palmpasen, de intocht in Jeruzalem. De acht flessen worden
verdeeld, vier flessen aan iedere kant van de ‘weg’. In de flessen worden gebogen takken en
palmblad geschikt, als ware het een poort.

Open Hof - Pastorale Gemeente
Meivakantie pastores
Ds. Kasper Jager heeft direct na Pasen vakantie van maandag 22 t/m zondag 28 april.
Berthina van der Kamp heeft een week later vakantie van vrijdag 26 april t/m zondag 5 mei.
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.

Wijk 1 t/m 5 (ds. Kasper Jager)
Huwelijksjubileum
Op dinsdag 23 april hopen Hans en Cora Renkema-Spelbrink (Veenmos 46) te vieren dat zij 50 jaar
getrouwd zijn.
Van harte gefeliciteerd! Dat Gods liefde jullie en al wie jullie lief zijn ook in de toekomst mag
omgeven.
Meeleven
Binnen onze wijkgemeente Open Hof zijn momenteel veel mensen ernstig ziek. Zo vlak voor Pasen,
het feest waar hemel en aarde elkaar raken, noem ik hier een aantal namen:
Drikus van de werd enkele weken geleden getroffen door een zwaar herseninfarct. Vanuit het Isala
Ziekenhuis in Zwolle ging hij naar Verpleeg- en revalidatiecentrum Myosotis. Toen zijn gezondheid
daar achteruitging, moest hij opnieuw worden opgenomen in het Isala Ziekenhuis. Inmiddels is
Drikus weer terug in Myosotis. Om hoop en moed bidden wij voor Drikus, zijn vrouw Sjanie en al
wie hen lief zijn.
Ep van Dijk verblijft al lange tijd in Myosotis. Momenteel gaat zijn gezondheid sterk achteruit. Het
ziet er naar uit dat hij niet lang meer te leven heeft. Om moed en kracht bidden wij voor Ep, zijn
vrouw Annie en al hun geliefden.
Henk Gosker is al lange tijd ernstig ziek. Zo nu en dan schrijft hij in dit kerkblad zelf iets over de
ongeneeslijke kanker in zijn lichaam. Om kracht en uithoudingsvermogen bidden wij voor Henk,
zijn vrouw Dini en al wie hen lief zijn.
Jan Kragt is al lange tijd ernstig ziek. Hij heeft een ongeneeslijke kanker in zijn lichaam. Om moed
en kracht bidden wij voor Jan en voor al wie hem lief zijn.
Kea van der Meer verblijft momenteel in het Isala Ziekenhuis. Bij haar is de ziekte van Kahler
geconstateerd. Momenteel wordt onderzocht welke behandelmogelijkheden er nog zijn. Om hoop
en moed bidden wij voor Kea, haar man Dirk en al hun geliefden.
Jurrie Visscher heeft uitgezaaide kanker waartegen niet meer valt te behandelen. Met goede
medicatie wordt thuis de pijn bestreden. Maar het is duidelijk dat het leven van Jurrie naar het
einde gaat. Om moed en kracht bidden wij voor Jurrie, zijn vrouw Femmie en al wie hen lief zijn.
Henk van Vreeswijk stuurde mij een mail. Hij schrijft: ‘Ruim vijf jaar geleden is bij mij chronische
leukemie geconstateerd. Die reus heeft jaren geslapen, maar is nu wakker geworden. Ik ga
beginnen aan een behandeling om de verschijnselen zoveel mogelijk te neutraliseren. Die kuur kan
maximaal 6 periodes van 4 weken duren en bestaat uit een dagopname aan het begin van elke
periode en het slikken van (veel) medicijnen.’ Om hoop en moed bidden wij voor Henk, zijn vrouw
en al hun geliefden.

Albert Wijshake heeft een leven met veel ziekte en ziekenhuisopnames achter de rug. Ernstig
hartfalen maakt nu dat hij ook bij een opname in het ziekenhuis geen baat meer heeft. Zijn sterven
komt snel dichterbij. Om moed en kracht bidden wij voor Albert, zijn moeder Riek en al wie hen
lief zijn.
ds. Kasper Jager.

Wijk 6 (Berthina van der Kamp)
Ontmoetingsmiddag in Margaretha
Op 23 april is er een middag in Margaretha om 14.30 uur, waarvoor de bewoners een uitnodiging
hebben ontvangen van de contactpersonen. Het lijkt mij fijn om u als bewoners van Margaretha te
ontmoeten en nader kennis te maken met elkaar op deze middag. Ik hoop op een goede middag,
tot ziens op de 23e april!
Berthina van der Kamp.

Diaconale gemeente
Bloemen
Op zondag 31 maart gingen de bloemen uit de kerk naar dhr. Wim van ’t Oever en naar dhr. en
mw. Hartsuiker. Op zondag 7 april gingen de bloemen naar mw. C. Noya-Titihalawa en naar Jenny
van Hove en haar gezin. En op zondag 14 april gingen de bloemen naar dhr. en mw. Zandbergende Wilde in de Vijverhof en naar mw. L.G. van Zuthem.
Koffie in de kerk
De eerstvolgende koffiemiddag zal zijn op 30 april a.s.
Van 14.30 uur tot 16.30 uur zijn wij weer in de Hofzaal van Open Hof aanwezig om u te ontvangen.
Er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. U/ jij bent van harte welkom.
Na afloop van deze koffiemiddag willen we met elkaar de maaltijd gebruiken.
Deze keer wordt er een broodmaaltijd voor u verzorgd. U kunt zich hier nog voor opgeven bij
Nanda Tegelaar. ( tel: 3312033)
Ook wanneer u vervoer nodig heeft, mag u Nanda bellen.
Met vriendelijke groet van Harm, Gerda, Janneke, Gré, Gerrit, Geke en Nanda.
INZAMELING voor VOEDSELBANK 12 mei
De inzameling op zondag 7 april in het Kerkelijk Centrum Open Hof bracht het prachtige resultaat
op van 3 gevulde kratten afwas- en wasmiddelen en € 154,00 aan contanten en collectebonnen.
Mede namens het bestuur van de Voedselbank Kampen zeggen we u hartelijk dank voor deze
gaven!
In de maand mei zijn wij als wijkgemeente Open Hof nogmaals aan de beurt voor de inzameling
van levensmiddelen voor de Voedselbank. Telkens op de eerste zondag van de maand. Dat zou zijn
zondag 5 mei, maar dan is er een oecumenische dienst in de Buitenkerk en dat maakt het lastig
om de producten in ontvangst te nemen. De inzameling vindt daarom plaats op zondag 12 mei. De
kratten staan dan weer klaar in de hal om door u gevuld te worden. Deze keer gaat het om wc
papier.
Ook kunt u een financiële bijdrage in de daarvoor gereedstaande doos deponeren.
Van harte aanbevolen door de diaconie!
Groet
Uit de Kerkenwerkagenda een uitspraak van theoloog dr. Gerrit de Kruijf: “In de opgestane
Christus geloven is niet geloven in een feit uit een ver verleden, maar in de opstandingskracht van
Christus.”
Ontvang een hartelijke groet van Berthina en Kasper.

