Kopij Mozaïek (5 oktober 2018, jaargang 1, nr 3) vanuit
Wijkgemeente Open Hof
Kerkdiensten (blz. 2+3)
7 oktober
Open Hof

Dienst
9.30 uur

drs. B. van der Kamp (Israëlzondag)

14 oktober
Open Hof
Burgwalkerk

Dienst
9.30 uur
17.00 uur
17.00 uur

ds. K.A. Jager (doopdienst)
ds. K.A. Jager (jeugddienst)
ds. B. Beute (Kampen) (Cantatedienst)

21 oktober
Open Hof

Dienst
9.30 uur

ds. W.J. Bakker (Nieuweroord)

Agenda (blz. 4)
Dinsdag 17 oktober
Koffiemiddag
14.30 – 16.30 uur; Open Hof

Wijkberichten voor het kerkblad
De kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 12 oktober vóór 13.00 uur mailen naar
kerkbode@openhofkampen.nl. Ds. Kasper Jager zal dan de kopij verzorgen.

Open Hof – Vierende gemeente
Zondag 7 oktober
20e zondag na Pinksteren
Open Hof
09.30 uur
Israëlzondag
voorganger drs. Berthina van der Kamp
Vanmorgen komen de lezingen uit Genesis 1:26-31 en 2:21-25 (over de schepping) en uit Marcus
10:1-16. Jezus onderwijst een grote groep van mensen en aan het eind van het verhaal zegt Jezus
‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen’. Hij wijst naar de kinderen en zegent ze door
hun de handen op te leggen. De eerste zondag van oktober is Israëlzondag. We staan op deze
zondag op een bijzondere manier stil bij de Joodse wortels van ons geloof en bij de verbondenheid
met Israël en de relatie met het Joodse volk. Er is oppas, kindernevendienst en jeugdkerk. Na
afloop kunnen we elkaar ontmoeten in de Hofzaal en in de hal bij koffie, thee en limonade.
Collectes zondag 7 oktober
1. Kerk en Israël (Het gesprek houdt nooit op)
(50% landelijk, 50% plaatselijk)
2. Kerk en eredienst

Zondag 14 oktober
Michazondag en Zondag Werelddiaconaat
21e zondag na Pinksteren
Open Hof
9.30 uur
Doopdienst
voorganger ds. Kasper Jager
In de ochtenddienst zal de doop worden bediend aan Jasmijn, zusje van Koen en dochter van Wim
en Margriet Sollie. De lezingen komen uit Psalm 139:13-24 en Marcus 9:30-37. “Jezus pakte een
kind op en zei: ‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij
opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft’ (Marcus 9:37).” Er is oppas en
kindernevendienst. Na afloop van de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten in de Hofzaal en in
de hal bij koffie, thee en limonade.
Open Hof
17.00 uur
Jeugddienst “Job”
voorganger ds. Kasper Jager
“Some folks lives roll easy, some folks lives never roll at all (Paul Simon).” Soms is je leven geen
aaneenschakeling van facebookplaatjes. Het zit ieder van ons toch wel eens tegen. Soms heb je
even niets om over op te scheppen. En kun jij je dan ook zo ergeren aan christenen die nooit
anders dan opgewekt vrolijke liedjes zingen met een in hun gezicht gebeitelde glimlach? Voelt dat
voor jou ook als Fake News? Als dat zo is, dan willen we je graag 14 oktober om 17.00 uur zien en
spreken in de Open Hof. Dan gaan we samen op zoek naar een eerlijk verhaal over God die met
jou optrekt, ook als jouw verhaal geen Facebookstory is. Ook als je stampvoetend en vol verwijt
tegenover God staat. Hij glimlacht jouw verwijten niet weg. Hij luistert ook als je scheldt. Kom, dan
gaan we met jou luisteren naar goede muziek, en naar goede verhalen en naar het verhaal van
Job. De vragen van Job zijn “recht voor Zijn raap”. Zijn jouw vragen ook ongezouten en recht voor
Zijn raap? Dan ben je welkom!
Burgwalkerk 17.00 uur
Cantatedienst
voorganger ds. Bram Beute (Kampen)
Op deze zondagmiddag is er om 17.00 uur in de Burgwalkerk een cantatedienst. Voorganger in
deze dienst is ds. Bram Beute. Verderop in deze Mozaïek leest u meer over deze dienst.
Collectes zondag 14 oktober
1. Kerk In Actie: Visserijslaven in Ghana naar huis
2. Kerk en eredienst

Open Hof – Beheerszaken
Oproep: BHV'ers gezocht
De beheerscommissie is bezig met een inventarisatie van gemeenteleden met een BHV-diploma.
Bent u in het bezit hiervan, wilt u dit dan kenbaar maken door ons een mail te sturen naar
beheerscommissie@openhofkampen.nl of aangeven op een lijst die ligt in de hal van de kerk.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Open Hof – Pastorale Gemeente
Collega Berthina van der Kamp weer aan het werk
Met ingang van oktober is Berthina weer onder ons als kerkelijk werker binnen Open Hof. Met
haar 50% aanstelling heeft ze haar vaste werkdagen op maandag en dinsdag. Welkom terug, of
misschien beter: welkom thuis, Berthina! Fijn om je weer als collega te mogen begroeten. Kunnen
we er weer met z’n drieën tegenaan .
ds. Leon Eigenhuis en ds. Kasper Jager.
Herfstvakantie predikanten
In verband met de spreiding van de herfstvakantie, zal ds. Leon Eigenhuis vrij van werkzaamheden
zijn van zaterdag 13 oktober t/m zondag 21 oktober. Ds. Kasper Jager neemt dan waar. De week
daarop zal ds. Kasper jager met vakantie zijn en zal ds. Leon Eigenhuis waarnemen.
ds. Leon Eigenhuis en ds. Kasper Jager.
Wijk 1 + 5 + 6 (ds. Leon Eigenhuis)
In memoriam
Het in memoriam van Hendrik (Henk) Zandstra die op vrijdag 14 september jl. is overleden in de
leeftijd van 90 jaar, zal in het volgende nummer van Mozaïek worden geplaatst. Onze gedachten
zijn bij Elly en de familie van Henk en Elly.
Overleden
Afgelopen dinsdag 18 september overleed Gerrie van der Stege-Neervoort in de leeftijd van 88
jaar. Sinds 22 juni 1999 was zij weduwe van Herbert van der Stege.
In het volgende nummer van Mozaïek volgt het in memoriam. In de morgendienst van zondag 23
september herdachten we haar met het volgende woord ten leven, uit de oude berijming van
psalm 84:
Zelfs vindt de mus een huis, o HEER!
De zwaluw legt haar jongskens neer
in ‘t kunstig nest bij Uw altaren.
Bij U, mijn Koning en mijn God,
verwacht mijn ziel een heilrijk lot.

Wijk 2 + 3 + 4 (ds. Kasper Jager)
Overleden
Op maandag 24 september is overleden Riny de Ruiter-Kollaard in de leeftijd van 92 jaar. Sinds 22
december 1987 was zij weduwe van Peter de Ruiter, hervormd predikant in Open Hof van 1967 tot
1981.
Ziekenhuisopname
Mw. Dora Weerdmeester-Riesebos heeft op donderdag 27 september een zware darmoperatie
ondergaan in het Isala Ziekenhuis te Zwolle. Met haar hopen we op en bidden we voor een goed
en snel herstel.
Ontslag uit het ziekenhuis
Na een hartkatheterisatie in het Isala Ziekenhuis in Zwolle mocht dhr. Wim Kok gelukkig al weer
snel naar huis. Nu verder aansterken en weer vertrouwen krijgen in het eigen lichaam. Gods zegen
toegewenst.

Open Hof – Diaconale gemeente
Bloemen
Op zondag 23 september gingen de bloemen naar dhr. Jaap Kroon en naar dhr. en mw. Homans.
Op zondag 30 september gingen de bloemen naar Marina Hartman en naar Rie Noordhof.
Rozenactie Michazondag
Op zondag 14 oktober deelt de diakonie rozen uit ter gelegenheid van de Michazondag. Omzien
naar elkaar, dat is de gedachte achter deze 'doorgeefrozen'. U wordt uitgenodigd de roos door te
geven aan iemand die je lief vindt, verdriet heeft, je blij maakt, zorgen heeft of ziek is, je vriend is
of... Van harte aanbevolen!
Koffie in de kerk op 17 oktober
De eerste koffiemiddagen na de zomer zijn alweer voorbij. Het waren gezellige middagen. We zijn
er elke dinsdag in de even weken, dus de volgende keer zal zijn op 17 oktober. U bent dan van
harte welkom tussen 14.30 en 16.30 uur. Voor vervoer mag u Gerda Koster bellen (tel. 3334153).
Binnenkort willen we weer een maaltijd met elkaar verzorgen, daarover leest u in de volgende
Mozaïek. Met vriendelijke groet van Harm, Gerda, Gerrit, Geke, Janneke, Gré en Nanda.

Open Hof – Lerende gemeente en ontmoeting
Start catechisaties op dinsdag 30 oktober
Na de herfstvakantie gaan we van start met de catechisaties. Deze zullen worden gehouden op de
dinsdagavond. Het is de bedoeling om met de verschillende leeftijdsgroepen 8x samen te komen:
4x voor en 4x na de Kerstvakantie. In de volgende Mozaïek volgt nadere informatie.

Wie wandelt er mee in de Afrikaloop 2018: In beweging voor kinderen in nood!
In de herfstvakantie, van 20 tot en met 26 oktober, wordt de Afrikaloop weer gelopen. Met deze
oproep probeer ik (Gerrit Dekker) zoveel mogelijk gemeenteleden enthousiast te maken hierin een
dag mee te doen en de Andreas Manna Stichting (AMS) te steunen bij haar werk In Afrika, waar zij
jonge kinderen een goede start en een betere toekomst proberen te geven.
AMS is een Nederlandse organisatie waar sinds 22 jaar vrijwilligers in Nederland samenwerken
met vrijwilligers in Afrika. Het doel van de AMS is het verlenen van hulp aan straat-, zwerf- en
weeskinderen in Afrika. Altijd gaat het om kinderen die niemand meer hebben die voor hen kan
zorgen! In de directe leefwereld van deze kinderen zetten we projecten op die leiden tot opvang
en zorg voor deze kinderen. Daarbij gaat het vooral om onderdak, onderwijs, gezondheidszorg,
landbouw en een drinkwatervoorziening voor kinderen die in nood zijn.
Ik loop al een aantal jaren mee met een groep uit mijn vorige kerkelijke gemeente uit Hasselt. Het
zou mooi zijn als wij vanuit de Open Hof ook mee doen aan de komende Afrikaloop. De groep uit
Hasselt doet een oproep en uitnodiging aan de wandelende broedere en zusters van de Open Hof
om samen op weg te gaan om zodoende het werk van AMS te ondersteunen. Dit jaar is de route

van donderdag 25 oktober van Havelte naar Ruinen uitgekozen met een afstand van 25 km, maar
wilt u liever iets korter en 15 km lopen, dan is dat ook mogelijk. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Gerrit Dekker of een kijkje nemen op de website van de stichting:
http://www.andreasmanna.org/afrikaloop-2018. Wilt U/jij meedoen, dan kan de opgave via mij:
gerritdekker@daxis.nl of 06 – 51627543.
Groet
Uit de Kerkenwerkagenda een uitspraak van Henk Binnendijk: “Veel mensen proppen zich vol met
eindeloos veel informatie, waardoor signalen uit de hemel nauwelijks meer doordringen.”
Ontvang een hartelijke groet van Berthina, Leon en Kasper.

