Kopij Mozaïek (7 juni, jaargang 1, nr 18) vanuit Wijkgemeente
Open Hof
Kerkdiensten
Zondag 9 juni
Open Hof
9.30 uur

Pinksteren
ds. M.C.A. Korpel, Leusden

Zondag 16 juni
Open Hof
9.30 uur
Burgwalkerk 17.00 uur

Zondag Trinitatis
ds. K.A. Jager (Heilig Avondmaal)
ds. D. Havinga (cantatedienst)

Vrijdag 21 juni
Open Hof
19.00 uur

Open synagogedienst
rabbijn Tamarah Benimah, Amsterdam

Zondag 23 juni
Open Hof
9.30 uur

1e zondag na Trinitatis
drs. B. van der Kamp (overstapdienst groep 8)

Zondag 30 juni
Open Hof
9.30 uur
Open Hof
16.00 uur
Open Hof
19.00 uur

2e zondag na Trinitatis
ds. D. Visser, Harlingen
Job-jeugddienst, gospelkoor Salvation uit Wilsum
ds. M.L. Eigenhuis, Lemele (leerdienst Tora en Evangelie)

Agenda
Dinsdag 11 juni
Koffie in de kerk
van 14.30 uur tot 16.30 uur in Open Hof koffie, spelletjes en ontmoeting

Dinsdag 25 juni
Koffie + maaltijd in de kerk
van 14.30 uur tot 16.30 uur in Open Hof koffie, spelletjes en ontmoeting met aansluitend een
maaltijd

Open Hof – colofon
Wijkberichten voor het kerkblad
De kopij voor het kerkblad uiterlijk woensdag 19 juni vóór 11.00 uur mailen naar
kerkbode@openhofkampen.nl
LET OP: kopij is voor 2 weken !!!

Vierende gemeente
Zondagochtend 9 juni – Pinksteren
Pinksteren… Marijke de Bruijne dicht het zo in Eva’s lied (lied 28): ‘Onzichtbaar zoals adem is
woont Gods Geest in ons midden, als levenskracht die bouwt en bruist en zichtbaar maakt wat in
ons huist aan leven, liefde, zingen.’ Voorganger op deze Eerste Pinksterdag is ds. Marjo Korpel uit
Leusden.
Zondagochtend 16 juni – Heilig Avondmaal
De eerste zondag na Pinksteren noemen we in de kerk Zondag Trinitatis, dat is: Zondag van de
Heilige Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Op deze zondag mogen we het
Heilig Avondmaal vieren. Voorganger is ds. Kasper Jager.
Zondagmiddag 16 juni – Cantatedienst
Op deze 3e zondag van de maand is iedereen weer van harte welkom in de Burgwalkerk voor een
cantatedienst. Voorganger is ds. D. Havinga. Verderop in deze Mozaïek vind je meer informatie
over deze dienst.
Vrijdagavond 21 juni - Open synagogedienst
Voorganger is rabbijn Tamarah Benima uit Amsterdam en Alexander de Vries is de chazzan
(voorzanger). Iedereen is van harte welkom! Volwassenen, maar zeker ook kinderen! De avond is
bedoeld om samen te ervaren hoe het toegaat in de synagoge op vrijdagavond: gebeden en
liederen in het Hebreeuws, een korte derasja (overweging) en de berachot (zegeningen). Voor en
na de dienst natuurlijk: “nasjen”. Dan is er koffie, thee, wijn, fris en lekkernijen. Meer informatie in
de Mozaïek van 24 mei. Graag opgeven via de link op de website www.openhofkampen.nl.
Zondagochtend 23 juni – Overstapdienst groep 8
Vanmorgen maken de jongeren uit groep 8 in de kerk de overstap van de Kindernevendienst naar
de Jeugdkerk en de catechese. Er is een brief gestuurd met een uitnodiging. Heb je geen
persoonlijke uitnodiging ontvangen, neem dan zo snel mogelijk contact op met Petra Boogaard.
Meer informatie vind je op de pagina ‘Jeugd en Jongeren’.
Zondagmiddag 30 juni – Job-jeugddienst 16.00 uur
In de volgende Mozaïek lees je er meer over, maar zet deze Job-jeugddienst in Open Hof nu al vast
in je agenda! De dienst wordt in zijn geheel verzorgd door Gospelkoor Salvation uit Wilsum en
heeft als thema “Maskers af”. Het gaat bruisen en spetteren!

Vanuit de wijkkerkenraad
Nieuwsvoorziening in onze wijk
Een herinnering. Wie wil met ons meedenken over de nieuwsvoorziening in onze wijk?
Het gaat dan om:
• Hoe kijken jullie aan tegen de huidige nieuwsvoorziening vanuit de wijk?
• Is een nieuwsbrief iets voor onze wijk en hoe zou zo’n nieuwsbrief er dan uit kunnen zien?
• Hoe zien jullie de relatie tussen Mozaïek, een eventuele nieuwsbrief en de website?
En natuurlijk komt dan ook de vraag op tafel of jij/jullie een rol wilt/willen spelen in de
nieuwsvoorziening. Maar in eerste instantie gaat het nu vooral over het meedenken over de
nieuwsvoorziening. Zien we jou/jullie ook op woensdagavond 12 juni om 19.30 uur in de Open
Hof?

Beroepingswerk
U heeft vanuit de gemeente massaal suggesties gedaan voor het profiel van onze nieuw te
beroepen predikant. Zo’n tweehonderd items werden genoemd, soms overlappend, soms
tegenstrijdig. Onze veelkleurigheid als gemeente komt herkenbaar in de door u gemaakte
opmerkingen terug. Het meest genoemd is de rol van de prediking en dat zal in het profiel zeker
terugkeren. Op 11 juni zal de kerkenraad het profiel vaststellen, waarna we het zullen publiceren
op de website.
In diezelfde vergadering wordt ook de beroepingscommissie benoemd. Dat wordt nog een puzzel,
want achttien mensen hebben aangegeven belangstelling te hebben! De beroepingscommissie zal
straks waarschijnlijk bestaan uit zeven kerkenraads- en gemeenteleden. Daar kunnen nog één of
twee jongeren aan worden toegevoegd. Het moet een goede afspiegeling worden van onze
gemeente. De beroepingscommissie zal voor de zomervakantie voor het eerst bij elkaar komen om
dan na de vakantie echt aan de slag te gaan.
Pieter Treep

Pastorale Gemeente
Huwelijksjubilea
Maar liefst drie echtparen hopen in de laatste week van juni te vieren dat zij 50 jaar getrouwd zijn:
- op maandag 24 juni dhr. en mw. Spoelstra-Tigelaar (Hoefblad 32);
- op dinsdag 25 juni dhr. en mw. Kroneman-Kolk (Rigoletto 6);
- en op woensdag 26 juni dhr. en mw. de Groot-Buzepol (Vermuydenstraat 96).
Een bijzondere mijlpaal om dankbaar voor te zijn. Alle drie echtparen van harte gefeliciteerd! Dat
Gods liefde jullie en al wie jullie lief zijn ook in de toekomst mag omgeven.
Meeleven
Albert Wijshake (Vermuydenstraat 152) is op vrijdag 24 mei opgenomen in Myosotis. Zijn
gezondheid gaat steeds verder achteruit en de verzorging thuis werd te zwaar voor zijn moeder
Riek en de verdere familie. Moed, uithoudingsvermogen en de zegen van God toegewenst!
Bericht van overlijden
Op dinsdag 7 mei is overleden Annie Kramers-Drost in de leeftijd van 82 jaar. Zij woonde samen
met haar man Dick aan de Zenegroen 7 in Kampen, maar verbleef al geruime tijd in De Vijverhof.
Daar is op zaterdag 11 mei ook de herinneringsdienst gehouden, waarna de crematie in
familiekring heeft plaatsgevonden. Naast haar man Dick laat Annie kinderen en kleinkinderen na.
Dat Dick en de verdere familie troost en kracht mogen vinden bij elkaar, bij mensen rondom en bij
God.
Bericht van overlijden
Op vrijdag 10 mei is overleden Bertje Brijder-Rietberg in de leeftijd van 99 jaar. Bijna had zij de
100-jarige leeftijd bereikt. Zij woonde vanaf 2016 in Myosotis en daarvoor woonde zij aan de Jacob
Catsstraat 323. Bertje laat kinderen en kleinkinderen na. Zij is op 17 mei in besloten kring
begraven. Zij is gestorven in vertrouwen op God die haar heeft thuisgehaald. Dat de kinderen en
kleinkinderen zich hierdoor getroost mogen weten.
Bericht van overlijden
Op dinsdag 21 mei is overleden Jaap de Waard. Hij heeft de laatste weken van zijn leven in De
Vijverhof 362 gewoond. De afscheidsdienst was op maandag 27 mei in Open Hof. Zie ook het In
Memoriam verderop in deze Mozaïek.

Bericht van overlijden
Op maandag 27 mei is overleden Corrie van Beusekom-Kluit. De afscheidsdienst heeft
plaatsgevonden op maandag 3 juni vanuit de Amandelboom. Zij had een bijzondere plaats in het
gezin van de familie Endedijk en Joke Endedijk heeft haar liefdevol bezocht en verzorgd. Zie ook
het In Memoriam in deze of de volgende Mozaïek.
Dank
Onze oprechte dank voor het meeleven en omzien naar onze vader Johan Veltink in de afgelopen
jaren. Ook al bezocht hij al jaren geen kerkdienst meer, hij voelde zich wel verbonden met jullie.
Soms een kaart met een groet van gemeenteleden uit het Open Hof. Al die namen voorlezen en
dan samen herinneringen ophalen bij namen die we herkennen van vroeger. Marion Posthouwer
die vaak samen met hem naar ‘koffie in de kerk’ ging. En hem regelmatig bezocht In de Vijverhof
en later ook in het Zonnehuis in Beekbergen. Samen met mijn beide broers en naaste familie
kijken we met gemengde gevoelens terug op de laatste maanden uit zijn leven. Het was een
heftige periode, waarin mijn vader lichamelijk en geestelijk achteruitging. En daarmee de grip op
zijn leven langzaam verloor. Zijn zorgbehoefte nam toe, opname in een verpleeghuis bleek nodig.
Waarvoor alleen buiten Kampen een plek in Beekbergen beschikbaar bleek te zijn. ‘Het is niet wat
je wilt, maar toch moet’. Deze laatste periode uit zijn leven viel mijn vader zwaar. Hij keek uit naar
het einde, vond dat het mooi geweest was. 30 april is hij in zijn slaap overleden. Precies zoals hij
het zich gewenst had. De periode die hierop volgend hebben we als (schoon)kinderen en
kleinkinderen van Johan en Grietje Veltink, samen intens beleefd. Hoe oud je ouders ook zijn, je
wilt ze niet missen. En nu onze beide ouders er niet meer zijn betekent dit een einde aan een
‘tijdperk’. Niemand meer die je kan vertellen hoe het was toen je geboren werd. Of wat voor
bijzonders je deed toen je twee jaar oud was. Onze familie geschiedenis leeft voort in ons.

Mijn vader’s grote hobby was bijen houden. Berthina van der Kamp heeft in de afscheidsdienst de
verbinding hiermee gevonden naar een tekst in Spreuken 24: ”Mijn zoon, eet honing, dat is goed
voor je, zoete honing streelt de tong. Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt,
heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren”.
Willemien Vaartjes-Veltink, Zeewolde
Pinkstergroet
Uit een lied van Marijke de Bruijne (Eva’s Lied 28): “Als wind die waait waarheen hij wil is Gods
Geest daar aanwezig waar mensen voor Haar openstaan.” Ontvang een warme Pinkstergroet van
Berthina en Kasper.

Diaconale gemeente
Bloemen
De bloemen uit de kerk gingen op 19 mei naar Mien Bruinsma-Diekema, Amandelboom
appartement 220 en naar mevr. Kleinbussink, Kamille 16/13. Op 26 mei gingen de bloemen naar
mw. Nel van der Kooij, Vloeddijk 148 en naar mw. Anneke Gijsbertsen, Esdoornhof 303 en op 2
juni gingen de bloemen naar Minne Jansma, Winde 61 en naar Kea en Dirk van der Meer, Thomas
Seerattstraat 13.

Koffie in de kerk
We hebben nog twee koffiemiddagen in het vooruitzicht voordat het zomer is. Dat zal zijn op 11
en 25 Juni.
Als afsluiting van het seizoen wordt er een maaltijd georganiseerd op 25 Juni, dat is de laatste
koffiemiddag.
In Juli en Augustus houden we zomervakantie.
U kunt zich voor de maaltijd opgeven bij Gerda Koster en op de koffiemiddag op 11 Juni.
Ook voor vervoersproblemen kunt u zich wenden tot Gerda. ( tel: 3334153.)
Met een vriendelijke groet van de koffieschenkers.
Kampen armoedevrij
Er gebeurt al veel rondom armoedebestrijding in Kampen. Voor een nog bredere samenwerking
en afstemming werd er door "Kampen Armoedevrij" op 17 mei 2019 een bijeenkomst
georganiseerd in de Hoeksteen in IJsselmuiden. Verschillende organisaties, inwoners en
ervaringsdeskundigen uit de gemeente Kampen waren aanwezig. Naast kennismaking konden
aanwezigen deelnemen aan diverse workshops waarin informatie gedeeld werd over bijvoorbeeld
signalering van armoede, laaggeletterdheid en van Humanitas het Maatjesproject en de
website www.erbijkampen.nl. Vanuit de diaconie Open Hof hebben we met z'n vieren
meegeluisterd en meegepraat.
Armoede (materieel of sociaal) is een moeilijk onderwerp dat niet zomaar op tafel komt. Het
behoeft onze gezamenlijke aandacht voor onze medemens en de aanpak van armoede.
Er zijn verschillende organisaties in Kampen waar vanuit ondersteuning geboden wordt.
Wilt u meer weten dan kunt u hiervoor ook terecht bij de leden van de diaconie.

Open Hof – Lerende gemeente en ontmoeting
Gebedsgroep
Aanstaande zondag 9 juni willen we weer als gebedsgroep bij elkaar komen.
We willen dan God danken en bidden in de vorm van een inleiding en vervolgens een kringgebed,
waarbij ieder haar/zijn eigen gebedsonderwerpen kan meenemen.
Het is fijn met elkaar te bidden, maar ook in stilte aanwezig te zijn is prima.
Ook als u gebed nodig heeft, willen we voor u bidden.
De gebedsgroep komt elke tweede zondag van de maand bij elkaar, we beginnen een half uur
voorafgaand aan de morgendienst.
De komende data zijn: 9 juni, 14 juli, 11 augustus en 8 september.
Wilt u met ons mee bidden? Dan bent u van harte uitgenodigd!
We treffen elkaar om 9.00 h in de hal van de Open Hof. Tot zondag 9 juni!
Afronding Spaardoosjes 40-dagentijd
In de 40-dagentijd is volop gespaard door jong en oud. Hartelijk dank hiervoor.
Met de opbrengst wil Kerk in Actie de Indiase organisatie Sadhana steunen. Zij wil op haar beurt
het landbouwgebied Narspur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe
kansen bieden door onderwijs.
Het paasproject had als thema “Een nieuw begin”. Met de opbrengst van de spaardoosjes kan er
aan vele kinderen een nieuw begin gegeven worden. Dat is alleen te bereiken als alle betrokken
partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders zich bewust worden van het belang van
onderwijs, als volwassenen kinderen gaan beschermen, als kinderen beseffen hoe belangrijk

onderwijs is en wat hun rechten zijn, als leraren niet verzuimen en goed onderwijs bieden, als de
overheid haar verantwoordelijkheid neemt.
Sadhana wil:
•
•
•
•
•

op 75 scholen kinderclubs oprichten;
in 75 dorpen kinderrechtencomités oprichten;
bijeenkomsten organiseren voor leraren van 75 scholen;
ieder kwartaal schoolleiders, ambtenaren en kinderen in gesprek laten gaan;
285 volwassenen trainen over de rechten van meisjes.

Wat kan Sadhana doen met uw bijdrage?
•
•
•

voor € 6,00 krijgt een volwassene een training in kinderrechten;
voor € 13,00 kan Sadhana een kinderclub oprichten op een school;
voor € 26,50 kan Sadhana een school betrekken bij de kinderrechtenweek.

Naast het sparen hopen we ook dat er gesprekken zijn geweest of misschien nog komen over het
doel en de werkzaamheden van Sadhana. Met Kerk in Aktie is afgesproken dat we in de loop van
het jaar op de hoogte gehouden worden van de werkzaamheden.
Zijn er nog spaardoosjes thuis, die kunnen nog ingeleverd worden bij de diaconie en zij zorgen
ervoor dat het geld alsnog overgemaakt wordt.
Hartelijke groet namens de ZWO commissie, Hennie Endedijk en Gerrit Dekker
Open Hof – Overstapdienst zondag 23 juni
Voor ouders, verzorgers en jongeren van groep 8: de jongeren uit groep 8 nemen afscheid van de
basisschool en gaan een overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Ook in de kerk maken zij
een overstap van de Kindernevendienst naar de Jeugdkerk en de catechese.
In de ochtenddienst van zondag 23 juni besteden we aandacht aan deze overgang in de
Overstapdienst. Er is een brief gestuurd met een persoonlijke uitnodiging. Het kan zijn dat er
gegevens in de administratie ontbreken, en dat er iemand niet uitgenodigd is. Dat is jammer en
zeker niet de bedoeling. Mocht dat zo zijn en je wilt mee doen, wil je dan een mailtje sturen naar
Petra Boogaard: boogaard.petra@gmail.com of haar bellen 038-3329066. Graag voor 5 juni. Als je
mee gaat doen, krijg je na 5 juni meer informatie per mail.
Het is al wel goed om de volgende twee data in de agenda te zetten:
• Zondag 16 juni is er een extra Kindernevendienst, speciaal voor de overstappers. We
bereiden dan de dienst voor 23 juni voor.
• Maandag 17 juni van 19.30 – 20.30 uur worden alle overstappers en hun ouders
uitgenodigd in de Open Hof. We maken dan kennis met elkaar en bespreken de
Overstapdienst.

