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Kerkdiensten Protestantse Wijkgemeente ‘Open Hof’
Zondag 24 december
Open Hof
10.00 uur
Open Hof
21.30 uur
Bovenkerk
21.00 uur
Bovenkerk
23.00 uur

Vierde Adventszondag en Kerstavond
Ds. Henk van Vreeswijk, Vierde Advent
ds. Leon Eigenhuis, Kerstnachtdienst
ds. Kasper Jager, Vroege Kerstnachtdienst (bovenwijks)
ds. Kasper Jager, Late Kerstnachtdienst (bovenwijks)

Maandag 25 december
Burgwalkerk 10.00 uur

Eerste Kerstdag
ds. Kasper Jager, Kerstviering
(vanaf 9.45 uur samenzang van Kerstliederen)

Dinsdag 26 december
Open Hof
10.00 uur

Tweede Kerstdag
KinderkerstFEEST, o.l.v. Taakgroep Jeugd

Zondag 31 december
Open Hof
10.00 uur
Open Hof
19.00 uur

Oudejaarsdag
Berthina van der Kamp
ds. Leon Eigenhuis, leerdienst Tora en Evangelie

Maandag 1 januari 2018
Open Hof
10.30 uur

Nieuwjaarsdag
ds. Leon Eigenhuis, ochtendgebed
(vanaf 10.00 uur ontmoeting met koffie, thee en limonade)

Zondag 7 januari
Open Hof
10.00 uur

TOP2000-kerkdienst
ds. Kasper Jager, TOP2000-kerkdienst

Zondag 14 januari
Open Hof
10.00 uur
Burgwalkerk 17.00 uur

Afscheid en bevestiging ambtsdragers
ds. Kasper Jager en ds. Leon Eigenhuis
ds. Bart Gijsbertsen, cantatedienst

Vierende gemeente
Zondag 24 december - Vierde Adventszondag en Kerstavond
Open Hof
10.00 uur - Vierde Adventszondag, ds. Henk van Vreeswijk
Voorafgaande aan Kerstavond staan we vanmorgen eerst nog stil bij Vierde Advent. Met de
kinderen vervolgen we het adventsproject ‘Een boek vol verwachting’. In het Evangelie van Lucas
(1:26-38) lezen we dat God een engel stuurt naar Maria. Hij brengt haar een heel bijzonder
bericht. Ze zal een kind krijgen, de Zoon van God. Ze moet hem Jezus noemen, want hij zal laten
zien hoe God mensen redt. De vierde adventskaars wordt aangestoken en we zingen het vierde
couplet van het projectlied:
Er komt een koning op de troon van David, want hij is zijn zoon.
God laat zich vinden in een kind waarmee een nieuwe tijd begint.
Er is oppas en kindernevendienst. Voorganger is ds. Henk van Vreeswijk, lector is Henk Keijzer,
Marijn de Jong bespeelt het orgel en er werkt een zanggroep mee. Na de dienst is er koffie, thee
en limonade.
Open Hof
21.30 uur - Kerstnachtdienst, ds. Leon Eigenhuis
Welkom op Kerstavond in Open Hof. De kerkdienst begint om 21.30 uur. Het wordt een open en
sfeervolle viering met traditionele en hedendaagse kerstliederen. Het thema is 'Hij kwam bij ons
heel gewoon'. We worden begeleid door Erik Hofstede op de vleugel en de zang en muziekgroep
Applemousse o.l.v. Henk van der Weerd. Als aanloop naar het bericht van de geboorte van Jezus,
staan we in vogelvlucht stil bij vier van de voormoeders van Jezus en bij zijn moeder. Wat is
kenmerkend voor Tamar, Rachab, Ruth, de vrouw van Uria en Maria, de vrouwen die in Matteüs 1
worden genoemd? Wat is in hun leven al te zien van wie Christus zal zijn? Hoogtepunt van de
dienst is het lezen van het evangelie van Jezus‘ geboorte en het overnemen van de engelenzang,
het ‘Ere zij God’. Voorganger is ds. Leon Eigenhuis. Vanaf 20.30 is de kerk open. Er is dan koffie en
koek. Na de dienst is er warme chocolademelk en warme wijn! Echt een dienst om buren, familie
of vrienden mee te nemen. Van harte welkom!
Bovenkerk

21.00 uur - Vroege Kerstnachtdienst (bovenwijks), ds. Kasper Jager
23.00 uur - Late Kerstnachtdienst (bovenwijks), ds. Kasper Jager
De Protestantse gemeente Kampen (i.w.) organiseert op deze Kerstavond in de Bovenkerk
twee Kerstnachtdiensten met muzikale medewerking van twee koren en twee orkesten. Het
thema is 'Blijf zeggen dat het licht van Kerstfeest wint!' Ds. Kasper Jager gaat voor in beide
diensten. De vroege Kerstnachtdienst begint om 21.00 uur m.m.v. het Kamper Byzantijns
Kozakken Koor o.l.v. Henk van de Wetering en Jong AMDG o.l.v. Richard van Eden. In de late
Kerstnachtdienst om 23.00 uur zingt het Hervormd Kerkkoor Kampen mee o.l.v. Harry Hamer en
met Gerwin van der Plaats op het orgel als koorbegeleiding. De samenzang wordt begeleid door
het orkest AMDG o.l.v. Han Koek. Van harte uitgenodigd in beide diensten!

Maandag 25 december - Eerste Kerstdag
Burgwalkerk 10.00 uur - Kerstmorgendienst, ds. Kasper Jager
Vanaf 9.45 uur beginnen we de eerste Kerstliederen te zingen. Wie op tijd komt, kan meezingen
en heeft bovendien nog de mogelijkheid om een stoel in de kerkzaal uit te zoeken. Kinderen die
thuis een Kerstkijkdoos hebben gemaakt, kunnen deze meenemen naar de Burgwalkerk en
vooraan in de kerk neerzetten en tentoonstellen. De vier Adventskaarsen branden en we mogen
de grote Kerstkaars ontsteken. Daarbij zingen het laatste couplet van het projectlied:
Wie waakzaam is en hem verwacht hoort ware woorden in de nacht:
'Vrede op aarde, God is goed!’ Ga met ons mee, hem tegemoet.
In de Adventsperiode zijn Theo en Filia elke week bij ons te gast geweest. Vanmorgen zijn ze er
voor de laatste keer en kijken we samen met hen in het boek vol verwachting: Jezus wordt
geboren in een stal in Betlehem. Het Kerstevangelie klinkt vanmorgen uit Lucas 2:8-18.
Er is oppas en kindernevendienst. Voorganger is ds. Kasper Jager, lectrice is Jonnie Bosch, Diddy van
der Stouwe en Marijn de Jong bespelen het orgel en de piano. Ook begeleiden zij een zanggroep
en muziekensemble van gemeenteleden. Na de dienst is er koffie, thee en limonade. Mogen we u
en jou ook begroeten in deze Kerstmorgendienst?
Dinsdag 26 december - Tweede Kerstdag
Open Hof
10.00 uur - KinderkerstFEEST, o.l.v. Taakgroep Jeugd
Afgelopen zondag zijn er flyers bij de uitgang van de kerk uitgedeeld voor het KinderKerstFEEST op
Tweede Kerstdag. Misschien had jij of had u het ook al wel gehoord of in de vorige kerkbodes of
op de website gelezen. We organiseren op dinsdag 26 december om 10:00 uur het eerste
KinderKerstFEEST in ons Open Hof. Het thema is ‘Een bijzonder kerstgeschenk’. Tijdens deze
viering gaan we bekende kinderkerstliedjes zingen onder begeleiding van Marijn, Henk en Hilka en
Suzan. Marina zal met ons een prachtig kerstverhaal lezen. Kortom: het belooft een prachtig FEEST
te worden! Na afloop is er drinken met iets lekkers. Jij komt toch ook? Van harte welkom! De
KinderKerstFEEST-commissie.
Zondag 31 december – Oudejaarsdag
Open Hof
10.00 uur - Berthina van der Kamp
Op deze zondag komt de lezing uit Lucas 2:22-40. Bij de tempel ontmoeten we Simeon en Hanna.
Op deze dag verandert alles voor Simeon en Hanna. Ze zien Jozef en Maria met het kind Jezus en
ze weten meteen: door dit kind is de wereld veranderd. Er is oppas en kindernevendienst.
Voorganger is Berthina van der Kamp, lector is Ina Hup, Vinus Tijhuis bespeelt het orgel. Na de
dienst is er koffie, thee en limonade.
Open Hof
19.00 uur - Leerdienst Tora en Evangelie, ds. Leon Eigenhuis
Welkom in de avonddienst op Oudejaarsavond in Open Hof. Op deze avond vallen twee diensten
samen: de leerdienst Tora en Evangelie die in de regel op de avond van de laatste zondag van de
maand wordt gehouden en de Oudejaarsavonddienst. Hebben die wat met elkaar? Kunnen ze
samen overweg? Jazeker! Het toeval wil (of is dit geen toeval meer) dat voor 30 december Sidra
Wajechi op het rooster van de synagoge staat: Genesis 47:28 t/m 50:26, de laatste hoofdstukken
van het boek Genesis. In Genesis 49 gaat het over Jakob die zijn zonen zegent. ‘Op uw hulp hoop
ik, HEER’ klinkt het middenin het hoofdstuk uit zijn mond. In de Herziene Statenvertaling staat ‘Op
Uw zaligheid wacht ik, HEERE!’ Bij deze woorden staan we stil en met deze woorden mogen we
het oude jaar afsluiten en het nieuwe jaar ingaan. We volgen de liturgie van de leerdienst en een
gedrukte orde van dienst wordt voor de dienst uitgereikt. Voorganger is ds. Leon Eigenhuis en
organist is dhr. Vinus Tijhuis.

Maandag 1 januari 2018 - Nieuwjaarsdag
Open Hof

10.30 uur
Ochtendgebed, ds. Leon Eigenhuis
(vanaf 10.00 uur ontmoeting met koffie, thee en limonade)
Op Nieuwjaarsmorgen ontmoeten we elkaar in de Hofzaal van Open Hof. U bent daar vanaf 10.00
uur welkom bij een kop koffie. We kunnen elkaar dan een gezegend 2018 toewensen. Om 10.30
uur begint de viering in de kerkzaal bij het orgel. Het wordt een morgengebed met een korte
overdenking, deze keer over de priesterzegen, Numeri 6:22-27. Is het nu ‘Moge de HEER u
zegenen’(NBV), ‘De HEERE zegene u’ (HSV) of ‘de HEER zegent u’? Met welke zekerheid gaan we
nou het nieuwe jaar in? Ds. Leon Eigenhuis gaat voor en Diddy van der Stouwe speelt op het orgel.
Zondag 7 januari - TOP2000-kerkdienst
Open Hof
10.00 uur
TOP2000-kerkdienst, ds. Kasper Jager
Er is zoveel popmuziek die je kan raken en ontroeren. Nummers uit de Top2000 waar je mee
begraven wilt worden. Of die je zou willen draaien bij je huwelijk of doop. Of zomaar omdat het je
kippenvel bezorgt. Vanmorgen vullen we een kerkdienst met nummers uit de Top2000. Nummers
die ons als gemeente aanspreken en waarop in de afgelopen weken door gemeenteleden is
gestemd. Via YouTube luisteren we naar meerdere nummers. Ook brengt de band Applemouse
van Henk van der Weerd enkele nummers ten gehore. Bij elk nummer vertelt iemand uit de
gemeente waarom dit lied hem of haar raakt, hoe zij of hij door het nummer geïnspireerd wordt
in zijn of haar geloof en leven. Een dienst niet alleen voor jongeren. Ook ouderen kunnen zich
thuis voelen in een TOP2000-kerkdienst, zo leert de ervaring in andere gemeenten. We zien jullie
graag in deze bijzondere dienst in de Open Hof!
Zondag 14 januari - Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Open Hof
10.00 uur
ds. Kasper Jager en ds. Leon Eigenhuis
Burgwalkerk 17.00 uur
cantatedienst, ds. Bart Gijsbertsen

Collectes
Zondagochtend 24 december, Vierde Adventszondag Open Hof
1. Algemeen diaconaal werk
2. Kerk en eredienst
Zondagavond 24 december, Kerstnachtdienst Open Hof
1. Noodopvang Leger des Heils
Zondagavond 24 december, Kerstnachtdienst Bovenkerk
1. Kerk en eredienst
Maandag 25 december, Kerstmorgen Burgwalkerk
1. Kerstcollecte: Geloof, Hoop en Syrië
2. Kerk en eredienst
Zondag 31 december, Oudejaarsdag
1. Algemeen diaconaal werk
2. Kerk en eredienst
3. Wijkfonds

Maandag 1 januari 2018, Nieuwjaarsdag
1. Algemeen diaconaal werk
2. Kerk en eredienst
Zondag 7 januari, TOP2000-kerkdienst
1. Algemeen diaconaal werk
2. Kerk en eredienst

Pastorale Gemeente
Welkom heten in onze kerkdiensten
De kerkenraad heeft aan de Taakgroep Pastoraat groen licht gegeven om enkele praktische zaken
in gang te zetten. Eén daarvan is het initiatief om de bezoekers van onze kerkdiensten te
verwelkomen. We starten hiermee op zondagavond 24 december, voorafgaand aan de
Kerstnachtdienst. We kunnen dan, naast onze eigen gemeenteleden, de nodige gasten
verwachten. Een goed moment dus om te starten. De 2e ouderling en de diaken zullen de rol van
gastvrouw/-heer vervullen. Ze zijn te herkennen aan een badge met daarop vermeldt ‘gastvrouw’
of ‘gastheer’. Namens de Taakgroep Pastoraat, Hans Voerman.

Diaconale gemeente
NIEUWJAARSBIJEENKOMST WIJKGEMEENTE OPEN HOF
Op zondag 7 januari, na de Top2000 kerkdienst, willen we graag met de hele gemeente het
nieuwe jaar goed beginnen. Ons idee is om na de koffie wat te blijven drinken, om zo als
gemeente het nieuwe jaar “in te proosten”. Als iedereen wat hapjes meeneemt, kunnen we een
gezellig buffet maken. Voor het drinken wordt gezorgd. Doet u/ Doe jij ook mee? Voor vragen kunt
u terecht bij Suzan de Vries (038-3331346) of Ingeborg van Laarhoven (ingeborg-pieter@hetnet.nl)
Koffie en broodmaaltijd in de kerk
De eerstvolgende koffiemiddag zal in het nieuwe jaar zijn en wel op 9 januari 2018. Tussen 14.30
uur en 16.30 uur hopen we weer present te zijn om u welkom te heten in Open Hof. Gewoon even
gezellig een kopje koffie of thee komen drinken, een spelletje spelen of alleen een gesprekje
aanknopen met andere gasten, het kan allemaal. Voor vervoer mag u Gerda Koster bellen (
3334153).
Aansluitend aan de koffiemiddag op 9 januari willen we weer een broodmaaltijd houden. Het is
altijd gezellig om samen te eten, nietwaar. We vragen geen vast bedrag voor de maaltijd, maar er
staat een collectebus waar u een bijdrage in kunt doen ter bestrijding van de onkosten. U kunt zich
daar voor opgeven bij Nanda Tegelaar (tel. 3312033) Graag vóór 8 januari. Hartelijk welkom weer
in het nieuwe jaar. Met vriendelijke groet, Gerda en Harm, Janneke, Gerrit en Geke, Gré en Nanda.

Meldpunt vragen/zorgen
Schroom niet uw eventuele zorgvraag voor te leggen aan onze diakenen: tel. 3326559 of 3322132.
Zij denken graag met u mee en zoeken met u een weg.

Lerende gemeente
Serious Request: Actie van Kindernevendienst en Jeugdkerk
Hieronder kunt u de tekst lezen, die twee jeugdkerkers namens de Jeugdkerk en de
Kindernevendienst voor hebben gelezen bij de mededelingen afgelopen zondagmorgen in de
Open Hof. Dan ben jij en bent u op de hoogte van de actie, die afgelopen zondagmorgen is
georganiseerd en nog georganiseerd gaat worden op 22 en 23 december voor Serious Request:
Goedemorgen allemaal. Wij zijn van de jeugdkerk en willen uw aandacht vragen voor onze acties
voor Serious Request. We gaan in deze ochtenddienst (17 december) en op 22 december in actie
komen voor het goede doel. Het thema van Serious Request is dit jaar: ‘Breng ze samen!’ In de
week voor Kerst haalt 3FM samen met heel Nederland geld op om ouders en kinderen te
herenigen. Wereldwijd zijn meer dan vier miljoen familieleden elkaar kwijt door een ramp of
conflict. In conflictgebieden, zoals in Nigeria en de Democratische Republiek Congo, maar ook na
natuurrampen, zoals in Nepal, leven miljoenen kinderen noodgedwongen gescheiden van hun
ouders, broers of zussen. Met de opbrengst van 3FM Serious Request sporen Rode Kruishulpverleners vermiste kinderen op, herstellen ze het contact met hun familie en brengen ze hen
weer thuis. Wij gaan voor dit goede doel heel hard ons best doen, helpt u ons mee?
Vanmorgen gaan we met de kinderen in de kindernevendienst kerstwerkjes maken die u na de
dienst kan kopen in de hal van de kerk. Ook houden we een vrijwillige deurcollecte en misschien
heeft u al lege flessen ingeleverd vanmorgen. Alvast hartelijk dank daarvoor! Al het geld dat voor
het goede doel binnenkomt, gaat natuurlijk gebracht worden naar het glazen huis in Apeldoorn!
Op vrijdag 22 december gaan we met een groep jongeren ‘de glazen kerk’ in. Wij gaan om 22.00
uur de kerk in, hier in de Open Hof, en moeten wakker blijven tot 8.00 uur zaterdagmorgen. U bent
vanaf 22.00 uur van harte welkom in de kerk om koffie te drinken, met ons te praten of om een
computerspel of bordspel met ons te spelen. De hele avond en nacht kunt u ons steunen door wat
lekkers te brengen wat ons weer energie geeft om wakker te blijven. Zelf hebben we sponsors
gezocht voor onze actie: een hele nacht wakker blijven! U steunt ons toch ook? Hartelijk welkom na
de dienst in de hal!
Er is hard samengewerkt door jeugdkerkers, kindernevendienstkinderen en de leiding. Het
resultaat mocht er zijn: mooie ‘kerstkunst’ voor het goede doel. In de ontmoeting na de kerkdienst
konden we het bekijken. Het was goed om te zien dat er na de dienst mooie en inspirerende
ontmoetingen waren met de jeugdkerkers, kindernevendienstkinderen en de gemeente. De
opbrengst tot nu toe is 449,10!

Catechese: terugblik afgelopen twee bijeenkomsten klas 1 en klas 2 en startdata nieuwe jaar: 15
en 16 januari
Klas 1 en klas 2: Op maandag 11 en dinsdag 12 december hebben we over twee onderwerpen
gesproken. We hebben met elkaar gepraat over de Doop ( zondag 10 december is er gedoopt in de
Open Hof) en over Advent. We hoorden een Adventsverhaal en hebben met elkaar gepraat over
hoop en verlangen. De afgelopen keer, op maandag 18 en dinsdag 19 december, hebben met
elkaar van gedachten gewisseld wat voor een ieder mooi, fijn, belangrijk is met Kerst. We hebben
het verhaal: ‘Het bijzondere kerstfeest van Papa Panov’ gehoord en er over na gepraat.
De eerst volgende catechisatie in het nieuwe jaar is op maandag 15 januari en op dinsdag 16
januari.
Catechese 16+ en 18+
Dit jaar zijn er helaas geen aanmeldingen voor de catechese 16+ en 18+. Volgend seizoen doen we
een nieuwe poging om deze catechese op te starten.
Leeskring ‘Bijbel van kaft tot kaft’
Met ruim 70 deelnemers zijn we bijna drie weken onderweg met de leeskring Bijbel van kaft tot
kaft. Inmiddels hebben we al 4 Bijbelboeken opengeslagen: Psalmen, Genesis, Baruch en
Johannes. Voor wie wat later is begonnen met lezen of nu al achterop is geraakt: de Kerstvakantie
biedt goede mogelijkheden om weer bij te lezen. Dus de moed niet opgeven. Wil je ook nog mee
gaan lezen? Dat kan! Graag via de mail bij mij aanmelden. Dan stuur ik je het leesrooster toe.
Inmiddels heb ik in het nieuwe jaar twee momenten vastgelegd om onze eerste leeservaringen uit
te wisselen (De op het leesrooster aangegeven data op 10 en 11 januari komen dus te vervallen!!!)
Graag ontmoet ik jullie op woensdag 24 januari in de Barzaal van de Open Hof. Daarbij kan je
kiezen uit de ochtendbijeenkomst (aanvang 10.00 uur) en de avondbijeenkomst (aanvang 20.00
uur). Met het oog op de hoeveelheid koffie en thee hoor ik graag van jullie bij welke bijeenkomst
ik jullie mag begroeten. Komen beide momenten je niet uit? Laat het mij dan ook even weten!
Misschien kan je daarbij aangeven welke dag van de week en welk dagdeel jou wel past. Wellicht
plan ik dan nog één of twee extra bijeenkomsten in. Goede Kerstdagen toegewenst en veel heil en
zegen en leesplezier in het nieuwe jaar!
ds. Kasper Jager, tel. 038-8532470, E-Mail: kasperjager@home.nl

Beheerszaken
Wijziging arbeidsovereenkomst beheerder Frank Groen
Per 1-1-2018 heeft Frank Groen, beheerder van Open Hof, een gewijzigd arbeidscontract. Hij gaat
4 dagen per week werken, van maandag tot en met donderdag. Op de vrijdag is Jennie Drost
beschikbaar als beheerder. De beide beheerders, zowel Frank als Jennie, zijn te bereiken onder
hetzelfde telefoonnummer/emailadres van het kerkelijk centrum Open Hof.
Stoelen kerkzaal
Enkele weken na levering van de stoelen zijn er op alle stoelen vlekken geconstateerd, zowel op de
boven-, onder- en achterkant. De oorzaak hiervan is nog onduidelijk. De vlekken zijn in ieder geval
niet ontstaan door gebruik. Er wordt nu nog verder onderzoek gedaan.

Aanpassing licht en geluid in de kerkzaal
Begin 2018 vinden er aanpassingen plaats aan de licht- en geluidsinstallatie van de kerkzaal. Er zal
een kleine aanpassing worden gedaan aan de lichtspots in het plafond, waardoor de informatie op
het beamerscherm beter zichtbaar is. Het geluid is inmiddels verbeterd door de aanschaf van een
wangmicrofoon voor de voorganger. Daarnaast wordt de geluidskwaliteit verder vergroot door
het aanbrengen van (kleine) geluidsboxen voor de gemeenteleden achter in de kerkzaal.
Beeldopnames
Sinds enkele maanden is het mogelijk om bij rouw- en trouwdiensten beeldopnames te laten
maken van deze diensten. Mocht u hier belangstelling voor hebben dan kunt u meer informatie
vragen bij de beheerder.
Aline Tegelaar, secretaris Beheerscommissie kerkelijk centrum Open hof

Overige mededelingen / Divers
Berichten via de beamer
Wilt u mededelingen via de beamer tonen? Stuur ze voor donderdagavond 19.00 uur naar
berichten@openhofkampen.nl
Berichten voor het kerkblad:
Dit kerkblad is voor drie weken! De kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk maandag 8
januari vóór 16.00 uur mailen naar kerkbode@openhofkampen.nl. Deze kopij werd verzorgd door
ds. Leon Eigenhuis.
Websites
Onze website is www.openhofkampen.nl
Kerst- en Nieuwjaarsgroet
‘Vriendelijk woorden zijn soms kort, maar hun echo sterft nooit uit! (van: Moeder Theresa)
Wij wensen u en jou goede en gezegende Kerstdagen,
een warm en liefdevol uiteinde en een gloedvol en geestrijk nieuw begin!
Berthina van der Kamp, Leon Eigenhuis en Kasper Jager.

