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Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen
morgendienst zondag 16 december 2018
in Open Hof, aanvang 10.00 uur
Derde Adventszondag
Verblijd u in de HEER te allen tijde!
Wederom zal ik zeggen: verblijd u!
Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.
De HEER is nabij.
(Filippenzen 4:4-5)
Kerkelijk jaar: 3e zondag van advent
Naam van de zondag: Gaudate = verblijd u (in de Heer)
Schriftlezing: Lucas 3 : 7 – 18
Verbonden met Israël:
Synagogaal jaar: dag 8 van de maand Tevet in het jaar 5779
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge Genesis 44:18 – 47:27
( Sidra Wajigasj = En hij naderde)

Overzicht van de liederen die in deze dienst worden gezongen:
Lied 281: 1, 2, 3 en 5 intochtslied
Projectlied: vers 3 en refrein
Psalm 85b
gelezen en gezongen
Lied 339a
na Schriftlezing
Lied 456
na uitleg en prediking
Lied 444
slotlied
Liturgische kleur: paars
Medewerkers aan de dienst
voorganger:
ds. Leon Eigenhuis
ouderling:
Jenny van der Steeg
organist:
Marijn de Jong
koster:
Jonnie Bosch
Kerkdienst vanavond
Open Hof
19.00 uur

vesper liturg: Jelle Sijbesma; organist: Sebastian van Hove

Collectes vanmorgen
1e collecte: Maatschappelijk diaconaal werk
2e collecte: Kerk en eredienst
Kerkdiensten zondag 23 december
Open Hof
10.00 uur
drs. Berthina van der Kamp, 4e zondag van Advent
Open Hof
19.00 uur
Festival of Lessons and Carols
Collectes zondag 23 december
1. Algemeen diaconaal werk
2. Kerk & Eredienst
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Kerstnachtdienst maandag 24 december
Open Hof
21.30 uur
ds. Kasper Jager
Collecte bestemd voor het Leger des Heils
Eerste kerstdag 25 december
Burgwalkerk 10.00 uur
ds. Leon Eigenhuis
Collecte bestemd voor Kerk in Aktie: Kinderen in de knel
Tweede kerstdag 26 december
Open Hof
10.00 uur
Kinderkerstfeest
Collecte bij uitgang voor Kerk in Actie
Projectkoor morgendienst eerste kerstdag
Oefent na de dienst en ook na de morgendienst op 23 december hier in de kerkzaal.
U/jij kunt nog meedoen.
Meld je na de dienst (en het halen van koffie) in de kerkzaal bij Diddy van der Stouwe, dirigent.
Inzamelingsactie Kerstpakketten 2018
Er zijn mensen die met Kerst een extraatje goed kunnen gebruiken vanwege hun financiële
situatie.
Elk jaar stelt onze wijkdiaconie ongeveer 25-30 kerstpakketten samen en brengt deze ook weg.
U kunt daaraan meehelpen.
Hoe?
1. Een kerstpakket dat u hebt ontvangen, kunt u inleveren.
2. U kunt ook zelf een pakket samenstellen en inleveren.
Let u er dan wel op dat er geen vlees, kort houdbare producten of alcoholische drank in zit.
3. U kunt ook producten inleveren voor een kerstpakket.
Wanneer inleveren? Vandaag, en: morgen en op dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur in Open Hof.
Op woensdagmiddag 19 december gaan we om 15.00 uur de pakketten samenstellen.
Ook dan kunt u nog producten brengen, direct om 15.00 uur.
Op donderdag 20 december worden zo mogelijk de pakketten rondgebracht.
Weet u zelf een adres waar men een kerstpakket goed kan gebruiken?
Wilt u zijn/haar naam aan mij of aan een van de andere diakenen doorgeven?
Namens de diaconie Protestantse Wijkgemeente Open Hof, Dini Gosker, tel: 3322132
Vrijwilligers voor kledingwinkel AZC Dronten gezocht
De interkerkelijke diaconale werkgroep Asielzoekerscentrum Kampen – Dronten zoekt vrijwilligers
voor het kledingwinkeltje op het azc Dronten. Er is hulp nodig op de woensdagochtend van 09.0011.30 uur. Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met Cisca Groen (tel:
038- 3319519).
Stichting Sheltersuit
Wereldwijd slapen miljoenen mensen noodgedwongen op straat.
Stichting Sheltersuit uit Enschede helpt daklozen en vluchtelingen met een wind- en waterdichte
jas, die in een handomdraai tot slaapzak kan worden veranderd. Die jassen worden door
vrijwilligers gemaakt van o.a. slaapzakken. U kunt een oude slaapzak beschikbaar stellen, of geld
doneren. Stichting Sheltersuits werkt samen met internationale hulporganisaties. Fabrieken van
ten Cate en Nomad ondersteunen hen ook. Doet u mee? Een oude slaapzak kunt u tot 20
december brengen bij Joke de Beer, Grutto 7, Kampen, tel 3330231. Ds. Leon Eigenhuis zorgt dat
de slaapzakken op hun plek komen. Geen oude slaapzak? U kunt ook geld doneren via:
www.sheltersuit.com.
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Afscheid ds. Leon Eigenhuis
Dit afscheid zal plaatsvinden na afloop van de eredienst op zondagmorgen 20 januari.
U kunt uw bijdrage voor een afscheidscadeau voor Leon storten op: NL66 RABO 0373 7234 74
t.n.v. Wijkfonds PWG Open Hof onder vermelding van ‘afscheid Eigenhuis’.
U kunt uw bijdrage ook deponeren in de bus/doos die in de hal van Open Hof komt te staan.
Voor vragen m.b.t. dit afscheid kunt u het volgende emailadres gebruiken:
scriba@openhofkampen.nl of zich rechtstreeks richten tot uw scriba Yke Bakker.
Kerkbalans Gereformeerd VVB
Er is een foutje geslopen in het rekening nummer.
Dit moet zijn: NL 37 RABO 0373741359
Het 1-na laatste nummer is een 5
Vooruit betalen vrijwillige bijdrage 2019
Om zeker te weten dat uw bijdrage door de bank nog in 2018 wordt verwerkt, is het advies dit
voor 25 december a.s. te regelen.
CvK Gereformeerde kerk
NL37 RABO 03737 41 359
CvK Hervormde Gemeente NL63 RABO 03737 23 431
o.v.v. actie Kerkbalans 2019 en uw registratienummer.
Beamerbericht
De nieuwe folder voor de actie Kerkbalans is bijna klaar. Voor het rondbrengen van deze folder en
het weer ophalen van de toezeggingen kunnen we uw hulp nog goed gebruiken. Vanaf 21 januari
worden de folders en de formulieren voor de toezegging rondgebracht en uiterlijk 29 januari moet
de toezegging weer opgehaald en ingeleverd zijn. Kunt u in deze periode helpen met het bezorgen
dan is uw hulp welkom. Ook hier geldt dat vele handen het werk licht maken. U kunt zich
aanmelden via het mailadres Kerkbalans@PGKampen.nl
Vorming en Toerusting: Kring Sacrale dans
Sacrale dans is een meditatieve manier van bewegen waarin lichaam, ziel en geest samenwerken
en een geheel vormen. We leren ons stapje voor stapje te openen en ons toe te vertrouwen aan
de muziek, aan onszelf, aan elkaar en aan God.
Maandag 17 december, aanvang 19.30 uur, in de Westerkerk
Bijdrage € 5,00
Meetingpoint ook voor ontmoeting en sportiviteit.
De activiteitencommissie heeft van gemeenteleden het verzoek gekregen om sportieve
activiteiten te organiseren. Vraag is er o.a. naar volleybal en wandelen.
Het volleybal voor jong en oud is iets moois om in de winderperiode te organiseren.
Heb jij, hebt u iets met volleybal laat het dan weten aan de activiteitencommissie.
Daarnaast zijn er gemeenteleden die samen wel eens een wandeling willen maken.
Waar en wanneer en de afstanden zijn nog niet ingevuld.
Ook hiervoor zoekt de commissie gemeenteleden om samen iets te plannen.
Belangstellenden kunnen zich melden bij commissieleden Ingeborg, Liesbeth, Suzan, Jeannette,
Janette, Eveline, Kasper en Gerrit of via activiteiten@openhofkampen.nl.
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Meetingpoint

Eén van de activiteiten waar belangstelling voor is, is de (groot)ouder/kind activiteit.
Activiteitencommissie Meetingpoint is opzoek naar gemeenteleden die mee willen denken en
helpen bij de invulling van deze activiteit. Opgeven kan via commissieleden Ingeborg, Liesbeth,
Suzan, Jeannette, Janette, Eveline, Kasper en Gerrit of via activiteiten@openhofkampen.nl.
Voetbaltafel
Zoals je misschien al wel hebt gezien, staat er in de Hofzaal een fonkelnieuwe voetbaltafel. Deze
hebben we kunnen aanschaffen dankzij de vereniging CJMV “Gedenk het Woord”. Zij hebben
financiële middelen ter beschikking gesteld aan het jeugdwerk in Kampen. Naast nieuwe
microfoons en muziekinstrumenten, hebben we nu dus ook een mooie voetbaltafel. Veel plezier!
Meldpunt vragen/zorgen
Schroom niet uw eventuele zorgvraag voor te leggen aan onze diakenen: tel. 038-3326559 of 0383322132. 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 ons nieuwe kerkblad Mozaïek
De kopij voor het Kerstnummer van Mozaïek (nummer 8) kon uiterlijk vrijdag 14 december vóór
13.00 uur worden gemaild naar kerkbode@openhofkampen.nl. De datum voor de volgende kopij
valt in het nieuwe jaar.
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.

