Kopij Mozaïek (30 november, jaargang 1, nr 7) vanuit
Wijkgemeente Open Hof
Kerkdiensten
2 december
Open Hof
10.00 uur
Open Hof
19.00 uur

ds. M.L. Eigenhuis, 1e zondag van Advent
liturg Jonnie Bosch, vesper 1e Advent

9 december
Open Hof
10.00 uur
Burgwalkerk 17.00 uur
Open Hof
19.00 uur

ds. K.A. Jager, 2e zondag van Advent
ds. Ad van Noord, cantatedienst
liturg Jeanet Vroom, vesper 2e Advent

16 december
Open Hof
10.00 uur
Open Hof
19.00 uur

ds. M.L. Eigenhuis, 3e zondag van Advent
liturg Jelle Sijbesma, vesper 3e Advent

23 december
Open Hof
10.00 uur
Open Hof
19.00 uur

drs. B. van der Kamp, 4e zondag van Advent
Lessons and Carols, vesper 4e Advent

Agenda
Dinsdag 11 december:
Koffie in de kerk
In Open Hof van 14.30 – 17.00 uur: koffie en ontmoeting

Open Hof – colofon
Wijkberichten voor het kerkblad
De kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 14 december vóór 13.00 uur mailen
naar kerkbode@openhofkampen.nl.

Open Hof - Vierende gemeente
Zondag 2 december – 1e Advent
Open Hof 10.00 uur ds. Leon Eigenhuis
Welkom in de morgendienst op de eerste zondag in de adventstijd. Net als de lezingen op de
laatste zondagen van het kerkelijk jaar, staat de lezing op deze zondag in het teken van de
verwachting van de komst het koninkrijk van God en de daarmee verbonden tweede komst van de
Messias: Lucas 21:25-31 is aan de orde. Richting Kerst zal het leven in de verwachting zich steeds
meer richten op wat reeds in vervulling is gegaan: de komende Messias is de gekomen Messias.
We beginnen met het adventsproject. Er is oppas, kindernevendienst en jeugdkerk. Na de dienst is
er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij koffie, thee of limonade en Meet&Greet met spelletjes
en knutselspullen.
Open Hof 19.00 uur vesper 1e Advent
Op de eerste drie zondagen in de adventstijd wordt elke zondagavond in Open Hof een vesper
gehouden. In de vesper komt de stem van God tot ons in stilte, zang, schriftlezingen, muziek en
gebed. De orde van dienst kent een ingetogen karakter. In de eerste vesper is Marijn de Jong de
organist en Jonnie Bosch de liturg. De zanggroep staat o.l.v. Diddy van der Stouwe. Er is een
gedrukte liturgie. De vespers duren iets meer dan een haf uur en zijn voorbereid door Diddy van
der Stouwe en ds. Leon Eigenhuis.
Zondag 9 december – 2e Advent
Open Hof 10.00 uur ds. Kasper Jager
Op deze tweede zondag van advent gaat het over de boodschapper die de weg baant voor de
Komende. In Maleachi 3:1-4 lezen we over de bode die de weg zal effenen. En in Lucas 3:1-6
begint Johannes de Doper met zijn verkondiging. Het gaat over hoop bewaren temidden van de
wanhoop, over volhouden, al is het als een roepende in de woestijn. Met de kinderen vervolgen
we het Adventsproject. Er is oppas en kindernevendienst. En na de dienst kunnen we elkaar weer
ontmoeten bij koffie, thee en limonade.
Burgwalkerk 17.00 uur Cantatedienst
Op deze zondagmiddag is er om 17.00 uur in de Burgwalkerk een cantatedienst. Voorganger in
deze dienst is ds. Ad van Noord.
Open Hof 19.00 uur vesper 2e Advent
Vanavond is de tweede vesper in de adventstijd waarin Henk Keijzer de organist is en Jeanet
Vroom de liturg. De zanggroep staat o.l.v. Diddy van der Stouwe en er is een gedrukte liturgie.
Zondag 16 december – 2e Advent
Open Hof 10.00 uur ds. Leon Eigenhuis
In de dienst op deze derde zondag in de adventstijd lezen we Lucas 3:7-18. Johannes de Doper
komt opnieuw aan het woord. Zijn oproep tot omkeer wordt in dit gedeelte uit Lucas heel
concreet gemaakt voor verschillende groepen mensen. En over Jezus zegt de Doper: ‘Hij zal jullie
dopen met de heilige Geest en met vuur’. Aan ons is de letter, het Woord, toevertrouwd. Daarin
goed thuis zijn is één. Maar is de Geest ook in ons werkzaam? We gaan verder met het
adventsproject. Er is oppas, kindernevendienst en jeugdkerk. Na de dienst is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten bij koffie, thee of limonade.

Open Hof 19.00 uur vesper 3e Advent
In deze derde vesper in de adventstijd is Sebastian van Hove de organist en Jelle Sijbesma de
liturg. Het is de laatste vesper in de adventstijd. Op de avond van de vierde adventszondag zal er
in Open Hof een Festival of Lessons en Carols gehouden worden. Ook in deze vesper zingt een
zanggroep o.l.v. Diddy van der Stouwe en is er een gedrukte liturgie.
Projectkoor Advent
Tijdens de dienst op Eerste Kerstdag willen we als projectkoor weer van ons laten horen. We
zingen enkele delen uit het kerstoratorium “Een nieuw begin” van Joh. Bredewout. Na afloop van
de dienst op 2, 9, 16 en 23 december oefenen we in het Open Hof.
Wil je meezingen, dan kun je je aanmelden bij Diddy van der Stouwe via tel. 06 400 466 19 of
email d.vanderstouwe@outlook.com.
Adventsproject van de Kindernevendienst
Vanuit de kindernevendienst heeft de Advents- en Kerstcommissie het project ‘Tafel van Hoop’
voorbereid voor de gemeente. Voorin in de kerk staat een tafel en aan deze tafel zullen de
komende Adventzondagen gesprekken vol van hoop en verwachting worden gevoerd op weg naar
Kerst. Elke zondag zal er een Adventskaars worden aangestoken met woorden van hoop en licht
die bij het thema passen. Voor iedere zondag wordt er een couplet van het ‘Lied van het Licht’
gezongen met het volgende refrein: “Het wordt anders. Het wordt lichter. Het wordt licht voor jou
en mij en voor iedereen op aarde. Het wordt Kerst. God is dichtbij.”
TOP2000-kerkdienst 6 januari
Net als vorig jaar gaan we weer een kerkdienst vullen met nummers uit de Top2000. We nodigen
iedereen, van jong tot oud, uit om ons je favoriete lied te laten weten! Wie dat wil en durft, kan in
de dienst zelf vertellen waarom dit lied hem of haar raakt, of hoe men door dit lied geïnspireerd
wordt in geloof of leven. Zo hopen we op een bijzondere dienst die we als gemeente samen
vormgegeven. Vind je het leuk ons te helpen met het voorbereiden van deze dienst, meld je dan
aan via top2000@openhofkampen.nl.
Stemmen kan van 2 tot 9 december. Bezoek http://www.top2000kerkdienst.nl/kampen. Je kunt
hier stemmen op het nummer dat jou raakt. Liever op papier stemmen? Dat kan natuurlijk ook! In
de kerk liggen in de hal stemformulieren naast de doos, waarin deze ingeleverd kunnen worden. Je
kunt jouw favoriete nummers ook mailen naar top2000@openhofkampen.nl. Hartelijke groet,
Eveline, Hilka, Jeanet, Kasper, Magrita en Leon.

Open Hof - Kerkenraad
Afscheid ds. Leon Eigenhuis
Dit afscheid zal plaatsvinden na afloop van de eredienst op zondagmorgen 20 januari. Voor vragen
en/of ideeën met betrekking tot dit afscheid kunt u het volgende emailadres gebruiken:
scriba@openhofkampen.nl of zich rechtstreeks richten tot uw scriba Yke Bakker. 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.
Liturgie
Afgelopen vergaderjaar hebben we binnen de kerkenraad met de Taakgroep Liturgie en Eredienst
en met de Taakgroep Jeugd veel gesproken over het thema “Liturgie”. U heeft, als gemeente, ons
veel input gegeven op de gemeenteavond. Al uw opmerkingen hebben ook een grote rol gespeeld
in de gesprekken. Op de website vindt u de gemaakte opmerkingen terug. Daarbij is vermeld wat

we als kerkenraad en taakgroepen met uw opmerkingen hebben gedaan. De kerkenraad heeft de
discussie over liturgie nu voorlopig afgerond. We hebben afspraken gemaakt en daarbij de
adviezen van de beide taakgroepen overgenomen. Over een paar jaar zullen we evalueren om te
kijken of we tevreden zijn met de gekozen invulling van onze erediensten. Uw opmerkingen zijn
daarbij steeds welkom en u hoeft niet te wachten tot de evaluatie. Nu willen we eerst graag de
balans vinden in de erediensten tussen behouden van het oude vertrouwde en het meegaan met
de tijd. Uw boodschap dat het soms wel wat rustiger mag, is daarbij een belangrijk criterium
geweest. De nota over liturgie, waarmee de discussie voorlopig is afgerond, vinden we ook
waardevol voor u. De nota is te vinden op de website van Open Hof. Wilt u graag een papieren
versie, dan kunt u deze bij mij opvragen. Yke Bakker, scriba.
Kerkasiel
In de afgelopen maanden is het thema “Kerkasiel” een aantal keren in de media naar voren
gekomen. Ook in onze wijkgemeente wordt daarover gesproken. Binnen de kerkenraad is er twee
keer over vergaderd, omdat wij als wijkgemeente daadwerkelijk benaderd zijn om een rol te
spelen binnen het kerkasiel. Ook binnen andere kerken in Kampen wordt gesproken over
kerkasiel. De Beraadsgroep van Kerken speelt daarbij ook een rol.
We weten dat kerkasiel een gevoelig onderwerp is en dat niet iedereen er hetzelfde over denkt.
Dat is ook zo binnen onze kerkenraad. We hebben mooie discussies gehad met respect voor
elkaars mening. Er is gesproken vanuit het hart en er is gesproken vanuit het hoofd. De één vindt
dat je altijd JA zou moeten zeggen, terwijl de ander vindt dat we in Nederland tegenwoordig een
goede afweging maken in dit soort zaken. We voelen ons als kerkenraad verbonden met mensen,
die om wat voor reden dan ook, vertrekken uit hun eigen land en veiligheid zoeken in ons land.
We voelen ons ook verbonden met de kinderen, die hier al zo lang leven, dat ze nauwelijks of geen
weet hebben van hun eigen land. Sommigen zijn zelfs nog nooit in hun eigen land geweest en
beschouwen daarom, terecht, Nederland als hun land. Deze problematiek is niet eenvoudig op te
lossen.
Als kerkenraad hebben we gezegd dat we ruimte willen geven aan iedereen om in dit thema een
eigen standpunt in te nemen en dat standpunt ook uit te dragen in woord en daad. We hebben
ook gezegd dat we elkaar daarin blijven respecteren. Iedereen kan op persoonlijke basis zaken
doen. Dat is wat anders als iets doen namens onze wijkgemeente. Zo heeft bijvoorbeeld ds. Kasper
Jager, geholpen door enkele gemeenteleden, al geholpen om het kerkasiel in Den Haag gaande te
houden, door daar drie uur voor te gaan in de doorlopende kerkdienst. Die individuele ruimte
blijven we elkaar geven. Wilt u zelf als vrijwilliger iets doen binnen het kerkasiel, dan kunt u zich
melden.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over bovenstaande, of wilt u zelf iets doen als vrijwilliger
binnen het kerkasiel, dan kunt u zich het beste wenden tot de voorzitter of de scriba. Namens de
kerkenraad, Yke Bakker en Pieter Treep.

Open Hof - Jeugd
Catechese
November was de catechesemaand. We kijken terug op goede bijeenkomsten. In het nieuwe jaar
komen we bij elkaar op dezelfde tijd, en dezelfde plaats op de volgende data: 15, 22, 29 januari en
5 februari.
Meet&Greet
Zondag 2 december is er na de kerkdienst weer een Meet&Greet, spelletjes en knutselspullen
staan klaar!

Jeugdkerk
De data voor de Jeugdkerkers voor december zijn:
 2 december: Jeugdkerk, eerste Adventszondag
 7-8 december: Jongeren helpen bij de actie van de Voedselbank
 16 december: Jeugdkerk, samen met de Kindernevendienst wordt er een actie
georganiseerd voor Serious Request. Tijdens de dienst zullen de jongeren samen met de
kinderen van de kindernevendienst kerstwerkjes gaan maken voor de ‘verkoop’ na de
dienst. Graag niet vergeten om op 16 december uw portemonnee mee te nemen voor het
goede doel. U kunt ook collectebonnen gebruiken. Op de Jongerenpagina van deze
Mozaïek kunt u hier meer over lezen.
 21-22 december: ‘Game-Night’, in de nacht van 21 op 22 december staat een samenzijn
gepland, bekend onder de naam ‘Game-Night’. De jongeren komen samen om met elkaar
te praten, activiteiten te doen en spelletjes te spelen voor het goede doel van Serious
Request, het Rode Kruis. Iedereen is van harte welkom om de jongeren te bezoeken en
mee te doen met een spel, en om met elkaar in gesprek te gaan. Zie voor verdere
informatie de Jongerenpagina in deze Mozaïek.
KinderKerstFEEST op Tweede Kerstdag
Ook dit jaar wordt er op Tweede Kerstdag een KinderKerstFEEST gevierd in Open Hof om 10.00
uur. Een Kerstverhaal van Licht zal worden verteld, afgewisseld met muziek. Bekende kerstliedjes
die de kinderen op school en in de kerk hebben geleerd zullen worden gezongen. Iedereen is van
harte welkom!

Open Hof - Pastorale Gemeente
Wijk 1 + 5 + 6 (ds. Leon Eigenhuis)
Naar Lemele
Onlangs maakte ik bekend dat ik een beroep heb aangenomen van de Protestantse Gemeente
Lemele. Ik voel me gesterkt door de vele warme en hartelijke reacties. ‘Jammer, maar begrijpen
het wel’, zo zijn de reacties samen te vatten. Voor het goede begrip: Paulineke blijft bij IJsselheem
werken en verbonden als predikant aan PW Open Hof. In Lemele gaan we in de pastorie wonen en
ons huis staat te koop. We hebben afgesproken dat we gaan verhuizen nadat ons huis is verkocht.
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zondag 20 januari 2019 om 10.00 uur. De
‘verbindingsdienst’ zal gehouden worden op zondag 3 februari 2019 om 14.00 uur. Leon Eigenhuis.
Dank
Dit bericht verschijnt door technische trubbels pas in dit nummer:
Zondag 7 oktober ’18: Als jij niet naar de kerk gaat, komt de kerk naar jou. En daar stond die kerk
dan, in de sympathieke personen van Diny en Henk, een bescheiden deurbelletje, maar een enorm
boeket, GROTE DANK, kom erin. In een goed gesprek, met veel herkenning, bleek dat gezondheid
niet altijd nummer 1 is, maar wel in de volgorde van onderwerpen. Toch is welzijn altijd het
belangrijkste, gestimuleerd door de partner en verdere omgeving. Al die telefoontjes, mooie
kaarten, bezoeken en BLOEMEN. Onmisbaar allemaal om een moeilijke tijd aan te kunnen!
Vanzelfsprekend doen vriendelijkheid van doktoren, en hun behandeling, er niet minder toe.
Ik zag het weer voor me: witte gedaanten in het ziekenhuis, die zweefden in gangen en zalen.
Maar deze gedaanten konden ook rennen, o, vast, rennende engelen, reddende engelen,
verpleegkundigen! Gauw even verteld, einde verhaal, de kerk stapte weer op, nog weer eens
DANK allemaal. Kees en Gerdien Jonkheer, Hendrik van Viandenstraat 6 (blij en dankbaar:
opbeurende berichten van de oncologie-specialist vorige week).

Bericht van overlijden
Op dinsdag 20 november overleed ons gemeentelid Wim van Walraven in de leeftijd van 80 jaar.
Wim laat naast zijn vrouw kinderen en kleinkinderen na. De afscheidsdienst en begrafenis vonden
plaats op zaterdag 24 november. Voor het volgende nummer van Mozaïek zal ik (Leon) een In
Memoriam schrijven.
Drie In Memoriams
Elders in Mozaïek vindt u de In memoriams van Herman de Wilde, Roelof Smidt en Martha
Koekkoek-Seijdell.
De laatste preek van Roelof Smidt
Op zondag 11 november jongstleden zou Roelof Smidt voorgaan in de Cantatedienst in de
Burgwalkerk. De preek zou gaan over Cantate BWV 8, cantate ‘Lieve God, wanneer zal ik sterven?’
Ruim van te voren was Roelof aan de voorbereiding van de preek begonnen en gaandeweg
ontving hij ruimte om er een preek over te maken. Hij had ook besloten dat hij voor de laatste
keer zou voorgaan. De preek heeft hij niet meer kunnen houden en in de afscheidsdienst is de
preek voorgedragen. Zijn woorden kregen daardoor profetische trekken en diepere
betekenislagen. Er is veel vraag naar deze preek. De familie van Roelof heeft de preek vrijgegeven.
U kunt de preek per mail bij mij (Leon) opvragen: mleigenhuis@gmail.com.

Wijk 2 + 3 + 4 (ds. Kasper Jager)
Bericht van overlijden
Op woensdag 21 november is overleden Jennie Schinkel-Schilder in de leeftijd van 84 jaar. Ze
woonde in de De Bruynstraat 18 en was al vele jaren weduwe van Johan Schinkel. Jennie laat
kinderen en kleinkinderen na. De afscheidsbijeenkomst werd op dinsdag 27 november in Open Hof
gehouden, waarna Jennie is begraven op Begraafplaats ‘Bovenbroek’ te Kampen.
Huwelijksjubileum
Op dinsdag 18 december hopen dhr. en mw. van Elburg-Visscher (Stevinstraat 9) te vieren dat zij
50 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd! Dat de liefde jullie en al wie jullie lief zijn ook in de
toekomst mag omgeven.

Open Hof - Diaconale gemeente
Bloemen
Op zondag 18 november gingen de bloemen uit de kerk naar dhr. en mevr. Boers-Liefers en naar
mevr. M. van der Kant-Brands.
Op zondag 25 november gingen de bloemen naar Femke Bruinsma en naar de locatie Vijverhof
van Philadelphia naar de groep waar Coby Weerdmeester woont.
Koffie in de kerk
We hebben nog één koffiemiddag voor de boeg in dit jaar. Op dinsdagmiddag 11 december staan
we weer klaar om samen met u een gezellige middag te hebben. Tussen 14.30 uur en 16.30 uur
komen we samen in de Hofzaal in Open Hof. Iedereen is van harte welkom. Komt u ook? Wanneer
het vervoer een probleem is, mag u Gerda Koster bellen (tel: 3334153)
Giften voor Wijkfonds Open Hof

We zijn erg blij met de giften die we voor het wijkfonds hebben ontvangen. Via Leny van Putten 2x
€ 4,00 en 2x € 5,00; via Adri van Laar 1x € 5,00, 1x € 10,00 en 1x € 20,00; via Marietje Meyerink 2x
€ 5,00; via Marion Posthouwer 1x € 10,00; en via Wim Kroneman 1x €10,00.
Ook u kunt het wijkfonds steunen door geld over te maken naar bankrekeningnummer NL66 RABO
0373 7234 74 t.n.v. Wijkfonds PWG Open Hof.

Open Hof – Lerende gemeente en ontmoeting
OPEN HOF BAZAR ZATERDAG 2 MAART
In een vorige kerkblad is aangegeven dat de BAZAR in de Open Hof op zaterdag 19 januari 2019 is.
Dit is gewijzigd. Om wat meer tijd te nemen voor de organisatie is de BAZAR nu gepland op
zaterdag 2 maart 2019. Een BAZAR voor ontmoeting en gezelligheid. De commissie is bij elkaar
geweest en heeft gebrainstormd over de invulling van de dag. Het programma is in grote lijnen
bekend met kinderactiviteiten, eten en drinken, muziek, zang, verkoop van spullen en spelletjes.
Hebt u/jij nog een mooi idee van bv een workshop of een bazar activiteit laat het dan even weten.
De commissie kan niet zonder u/jou om verder mee te denken en te helpen zodat het een mooie
dag wordt van elkaar zien, ontmoeten en gezelligheid. HELPT U, help JIJ mee! Opgeven kan via
activiteiten@openhofkampen.nl of bij één van de commissieleden voor OPEN HOF BAZAR,
Liesbeth, Suzan, Janette, Jonnie, Gerard en Gerrit.
Meetingpoint

Eén van de activiteiten waar belangstelling voor was is de (groot)ouder/kind activiteit.
Activiteitencommissie Meetingpoint is op zoek naar gemeenteleden die mee willen denken en
helpen bij de invulling van deze activiteit. Opgeven kan via activiteiten@openhofkampen.nl.
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. Is er belangstelling voor
een andere sportiviteit dan kan dat ook georganiseerd worden. 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.
Groet
Uit de Adventskalender 2018 “Hoop” van de Protestantse kerk: “In het licht van Gods zoon brengt
hij in kleinheid zijn grootheid nabij.” Ontvang een hartelijke groet van Berthina, Leon en Kasper.

