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Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen
ochtenddienst zondag 10 juni 2018
in Open Hof, aanvang 9.30 uur
Gedoopt wordt Lana Voortman
De HEER was mij tot steun;
Hij leidde mij uit in de ruimte.
Hij redde mij, omdat Hij welgevallen aan mij had.
(Psalm 18:19b,20)
Verbonden met het volk Israël:
Synagogaal jaar: 27 Sivan van het jaar 5778
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge
Numeri 13:1–15:41 (Sidra Sjelach = Zend uzelf)
Kerkelijk jaar: 2e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:
wit (doop)
Schriftlezingen:
Psalm 130 en Marcus 3:20-35
Job 2 (kindernevendienst)
Liederen die we zingen:
Psalm 8a : 1, 2, 3 + 6
Psalm 130 : 1 + 3
“Abba Vader, U alleen”
“Kom tot de Vader”
Kralenlied
“Ik zal er zijn”
Lied 418 : 1 t/m 3
voorganger:
kind van de zondag:
lector:
orgel:
piano:

ds. Kasper Jager
Sanne Doorduin
Jeany van de Berg
Henk Keijzer
Jan-Geert Taekema

1e ouderling:
2e ouderling:
1e diaken:
collectant:

Henk van der Weerd
Dirk van der Velde
Nanda Tegelaar
Henk Maat

koster:
beamer:

Dinie Kuipers
Jennie Drost

2

Kerkdienst vanavond
Burgwalkerk 17.00 uur

ds. Dineke Havinga, Cantatedienst

Collectes zondag 10 juni 2018
1e collecte: Moldavië + Kerk In Actie: Guatemala
2e collecte: Kerk en Eredienst
Kerkdiensten zondag 17 juni 2018
Open Hof
9.30 uur
ds. Leon Eigenhuis
Collectes zondag 17 juni
1e collecte: Plaatselijk evangelisatiewerk, Waypoint
2e collecte: Kerk en Eredienst
Koffie in de kerk en pannenkoeken
Op dinsdagmiddag 12 juni is er van 14.30 tot 16.30 uur koffie in de kerk.
Dan kunt u aansluitend pannenkoeken eten.
Hartelijk welkom! Geeft u zich op bij een van de vrijwilligers?
Centrale gemeenteavond
De beide Algemene Kerkenraden nodigen u van harte uit voor een centrale gemeenteavond
komende dinsdag 12 juni. We willen u op deze avond het Beleidsplan presenteren dat als
basis zal dienen voor de vorming van een Protestantse Gemeente Kampen. Op de kerkelijke
websites en in de kerkbode van 8 juni vindt u meer informatie over doel en opzet van de
avond. U bent welkom vanaf 19.30 uur in de Westerkerk.
Meldpunt vragen/zorgen
Schroom niet uw eventuele zorgvraag voor te leggen 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
Wilt u mededelingen via de beamer tonen?
Stuur ze donderdag vóór 19.00 uur naar berichten@openhofkampen.nl
Berichten voor het kerkblad
Het eerstvolgende kerkblad komt uit op vrijdag 15 juni.
De berichten voor dit kerkblad kunt u tot maandagmiddag 11 juni 12.00 uur sturen naar
kerkbode@openhofkampen.nl. Ds. Kasper Jager zal deze kopij verzorgen.
Onze website
Kijk voor het laatste nieuws van onze wijkgemeente op onze website
www.openhofkampen.nl
Heeft u berichten voor de website? Stuur ze dan naar redactie@openhofkampen.nl.

