De onderstaande berichten zijn voor de beamer, de ouderling van dienst en de website. Voor
de dienst komen ze op het scherm. De dienstdoende ouderling kan hieruit een keuze maken
voor de afkondigingen. In het geval er teveel slides voor de dienst komen, kan de beamist er
voor kiezen om bepaalde slides door te schuiven naar tijdens de collecte. Met uitzondering
van het bericht over de bloemen, kunnen alle berichten op de website worden geplaatst.
Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen
Zondag 31 december 2017 - 10.00 uur
Voorganger: mevr. Berthina van der Kamp
Organist: Dhr. Vinus Tijhuis
Kleur: wit
Avonddienst op deze zondag 31 december:
Open Hof
19.00 uur
ds. Leon Eigenhuis
Nieuwjaarsbijeenkomst maandagmorgen 1 januari:
Open Hof
Vanaf 10.00 uur
Van harte welkom in Open Hof.
Dan is er koffie en gelegenheid elkaar te ontmoeten.
10.30 uur
Morgengebed o.l.v. ds. Leon Eigenhuis
Collectes op zondag 31 december:
1. Algemeen diaconaal werk

2. Kerk en eredienst
3. Wijkkas (!)
Nieuwjaarsbijeenkomst zondagmorgen 7 januari
Ook na het koffiedrinken na de dienst, is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Het plan is om een buffet te houden.
Dat kan als iedereen wat hapjes meeneemt.
Voor het drinken wordt gezorgd.
Doet u/ doe jij ook mee?
Voor vragen kunt u terecht bij Suzan de Vries (038-3331346);
of bij Ingeborg van Laarhoven (ingeborg-pieter@hetnet.nl).
Koffie en broodmaaltijd in de kerk op dinsdagmiddag 9 januari
De eerstvolgende koffiemiddag zal zijn op 9 januari, met aansluitend een broodmaaltijd.
Verdere informatie vindt u in de kerkbladen.
De catechisaties
beginnen weer op maandag 15 januari en dinsdag 16 januari.
Ouderenmiddagen
Er zijn drie ouderenmiddagen gepland:
1. donderdag 11 januari in Open Hof;
2. donderdag 18 januari in de Amandelboom;
3. donderdag 25 januari in Margaretha (samen met de Vijverhof)

De ouderen van 80 jaar en ouder hebben een uitnodiging ontvangen.
Vanaf 14.30 uur staat de koffie en thee klaar.
De middag wordt geopend om 15.00 uur en duurt tot 16.30 uur.
Hebt u vervoer nodig; belt u dan met Roelof Smedes (0653577565).
Tot ziens op één van de ouderenmiddagen.

Meldpunt vragen/zorgen
Vragen of zorgen kunt u voorleggen aan onze diakenen: tel. 038-3326559 of 038-3322132.
Ze denken graag met u mee en zoeken met u een weg.
Berichten op de beamer
Vóór donderdag 19.00 uur naar berichten@openhofkampen.nl
Berichten voor het kerkblad
Vóór maandagmiddag (8 januari) 16.00 uur naar kerkbode@openhofkampen.nl.
Ds. Leon Eigenhuis zal deze kopij verzorgen.
Onze website
Voor het laatste nieuws van onze wijkgemeente: www.openhofkampen.nl

