Kerkbode Protestantse Wijkgemeente ‘Open Hof’

Vierende gemeente
Bij de diensten
Zondag 15 oktober, 18e zondag na zondag Drie-eenheid, 19e zondag na Pinksteren Open Hof 09.30 uur Ds.
Kasper Jager - Musical ‘Als bomen (s)preken
Toelichting op de musical en de morgendienst op zondag 15 oktober:
In de dienst op zondagmorgen 15 oktober zal de musical 'Als bomen (s)preken' worden opgevoerd. Het is
een musical met een Bijbelse boodschap voor jong en oud. Ook u en jij, als kerkgangers, zullen worden
betrokken bij de musical, niet alleen door te kijken en te luisteren, maar ook door het zingen van liederen. De
uitvoering van de musical is onderdeel van de kerkdienst. De dienst van het Woord heeft deze keer de vorm
van een musical. De dienst wordt begonnen en afgesloten, met heenzending en zegen, door ds. Kasper
Jager.
Bij de Musical, van de organisatie:
Op zondag 15 oktober zal in de morgendienst de musical 'Als bomen (s)preken' worden uitgevoerd. De
voorbereidingen zijn in volle gang. Liederen worden geoefend door muzikanten en zangers. Spelers leren
hun rol en zetten die met enthousiasme op de planken. Bedieners van beamer en geluid delen in de
voorbereidingen. Kortom: het gonst van activiteiten.
De musical kreeg van Henk Keijzer de titel: ‘ Als bomen (s)preken’ In Bijbelverhalen spelen bomen soms een
belangrijke rol. Zij komen in de musical aan de orde. Maar ook bomen uit ons dagelijkse leven hebben een
verhaal.
Het zijn niet alleen spelers, oud en jong, die actief zijn, ook op de aanwezige gemeenteleden wordt een
beroep gedaan met zang van bekende en toepasselijke liederen. Interactie dus.
Bent u benieuwd geworden? Gewoon een beetje nieuwsgierig naar wat bomen ons te vertellen hebben?
Hartelijk welkom op zondag 15 oktober in Open Hof om 9.30 uur.
Collectes op zondag 15 oktober:
1. Kerk in Actie I(KIA). Deze collecte is voor ZWO: Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking en ZWO vraag aandacht voor het werk in Zuid-Soedan.
2. Kerk & Eredienst
Bij de collecte voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat zondag 15 oktober:
De collecte is voor Kerk in Actie: het project ‘Zaaizaad en bijen voor vrouwen in Zuid- Soedan’ wordt hierbij
uitgelicht. Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid- Soedan aan betere levensomstandigheden. Zij
moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog,
bovendien lijden veel vrouwen onder discriminatie en armoede. Om hun inkomen te vergroten, volgen de
meest kwetsbare vrouwen landbouw-trainingen van het ERP (Environmental Rehabilitation Program),
partner van Kerk in Actie. Dit jaar leren bovendien honderd vrouwen hoe zij bijen kunnen houden en honing
kunnen verwerken. Door de oogst en de opbrengst van de honing is het doel dat de vrouwen hun armoede
met 80 % kunnen terugdringen. Kinderen kunnen o.a. hierdoor naar school.
Helpt u mee deze collecte tot een succes te maken?
Namens de commissie ZWO, Dini Gosker
Zondag 22 oktober, 19e zondag na zondag Drie-eenheid, 20e zondag na Pinksteren
Open Hof 09.30 uur Ds. Leon Eigenhuis, doopdienst
Op deze zondag is er ook Jeugdkerk. Van harte welkom!

Pastorale Gemeente
Uit de gemeente
In de gemeente is er ziekte, pijn en verdriet, die niet bij name genoemd (kunnen) worden. Dat wij liefde
mogen hebben voor elkaar, dat we omzien naar elkaar en voor elkaar tot God bidden.

Diaconale gemeente
Behalve de twee bossen bloemen kunnen we ook een zak drop wegbrengen. De zak drop is bedoeld voor
een jongere uit blijk van meeleven. Namen van jongeren die hiervoor in aanmerking komen, kunt u samen
met hun woonadres mailen naar berichten@openhofkampen.nl
Koffie in de kerk
De volgende koffiemiddag zal zijn op dinsdag 17 oktober a.s. Tussen half drie en half vijf bent u van harte
welkom in Open Hof. Wilt u een kopje koffie/thee drinken, gezellig wat bijpraten met andere gemeenteleden
of een spelletje spelen?
Het kan allemaal. Met elkaar maken we er weer een gezellige middag van. Tot ziens. Wanneer het vervoer
naar Open Hof een probleem is, mag u Gerda bellen (3334153).
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
Gemeente Groei Groep
Het nieuwe seizoen 2017-1018 gaat weer beginnen. Dit jaar gaan de Gemeente Groeigroepen aan de slag
met het prachtig thema ‘De hoop die in ons leeft en Jezus volgen in een verwarrende tijd’ aan de hand van
de eerste brief van Petrus. Je bent heel erg welkom om met ons mee te denken en praten. Door het
deelnemen aan een Gemeente Groei Groep kan je groeien:
In je relatie met God. Door samen de bijbel te lezen hoor je hoe Gods Woord zich uitwerkt in het leven van
anderen.
In relatie met andere gelovigen. Door van hart tot hart te delen groeit de onderlinge verbondenheid als
gelovigen.
In vrijmoedig getuigen. Door in veilige kring uit te spreken wat de Heer voor jou betekent, vind je woorden
om dat ook in een andere omgeving uit te spreken.
In dienstbaar zijn met Gods gaven. In de kleine groep kun je ontdekken wat je ligt en waar je sterke en
zwakke punten zijn. Het is de oefenplek voor een groter verband.
We komen 7 maal bij elkaar en gebruiken samen de maaltijd. Na een korte inleiding gaan we in groepjes
uiteen om van gedachten te wisselen en te zoeken naar de betekenis van de Bijbel vandaag en samen
groeien in geloof. In deze zoektocht is iedereen welkom en we vinden het fijn als jij ook met ons mee komt
denken en praten!
Kosten boekje : 8,95, bijdrage maaltijd: 3,50
Data: Op woensdagavonden op 18 okt, 8 nov, 13 dec, 10 jan, 7 feb, 7 mrt en 11 apr ’s avonds van 18.15h21.30h , plaats: Open Hof.
Ieder is van harte welkom, opgeven kan via ggg@openhofkampen.nl
Catechisaties:
Met de catechisaties willen we beginnen we na de herfstvakantie, op maandag 6 november en op dinsdag 7
november. Nadere informatie volgt hier nog over. De bedoeling is dat de jongeren hiervoor persoonlijk een
schriftelijke uitnodiging krijgen.

Divers
Jeugdzaken
Zoals er al vermeld staat bij de diensten, is de eerstvolgende activiteit waar de jeugd en hun leiding druk
mee is de musical van zondag as. Er is hard gewerkt en gezongen, zo te zien en te horen is het een mooi
proces en wordt het een mooi verhaal voor ons.
De Taakgroep Jeugd komt op maandag 16 oktober bij elkaar. We bespreken dan met elkaar waar we mee
bezig zijn en wat de plannen zijn voor de komende tijd. In de verschillende groepen wordt er al aan allerlei
activiteiten gewerkt. Bijvoorbeeld de Kindernevendienstleiding bereidt zich al voor op het Advents- en
Kerstproject. En de Jeugdkerk draait 2-wekelijks in de nieuwe ruimte en is ook bezig met het opzetten en
voortzetten van allerlei activiteiten.

Vrouwencontactgroep van de Open Hof
Op woensdag 4 oktober kwam deze Vrouwengroep bij elkaar. Ik, Berthina van der Kamp, was voor deze
avond uitgenodigd als gast. Het onderwerp voor deze avond was Luther; een zeer goed passend onderwerp
in deze maand van herdenking van 500 jaar reformatie.
Er was een mooi boekje gemaakt met de titel Amuse: zing, kijk, eet, praat en reis met Luther. Er kwamen
allerlei aspecten van het leven en werken van Luther aan de orde. Hier werd met elkaar over van gedachten
gewisseld. De avond werd besloten met een ’95 stellingenspel’ met hedendaagse stellingen over geloven en
kerkzijn: te vinden op de volgende site:
https://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkBE&inline=0 Ook werd deze avond de site
beterbijbel.nl in het gesprek genoemd, waar een aantal mensen heel veel plezier aan beleven. Ik dacht
misschien is dit een site om door te geven. Ik heb begrepen dat je elke dag een paar vragen krijgt, waarbij je
een tekst kunt lezen, en/of iets uit de Bijbel op kunt zoeken. Je kunt mee doen op verschillende niveaus. Het
werd ook samen gespeeld, misschien ook iets voor gezinnen? Ik ga zeker eens kijken op deze site. De
avond werd besloten met het volgende mooie lied van Luther, lied 414: Geef ons genadig, goede God, dat
wij nu gaan in vrede. Geen ander is aan onze zij, een licht, een schild, een God als Gij! Ga met ons op onze
wegen. Ik vond het een mooie avond, goed om mee te maken en te ervaren dat er in verschillende groepen
uit de Open Hof wijkgemeente samen wordt gekomen rondom de Bijbel en geloof.
Dopelingen, doopdiensten en doopaangifte
De eerstvolgende doopdienst staat gepland op zondag 22 oktober. Voor deze dienst op zondag 22 oktober is
al een dopeling aangemeld.
De volgende doopzondag is op zondagmorgen 17 december, de derde zondag van Advent. In deze dienst
zal ds. Kasper Jager voorgaan.
Doopaangifte bij de scriba of bij de voorganger die op de doopzondag voorgaat. Zorgt u ervoor dat uw
gegevens uiterlijk 14 dagen voor de doopdatum, liefst digitaal, bekend zijn?
Berichten voor het kerkblad
De kopij graag aanstaande maandag 16 oktober vóór 16.00 uur naar kerkbode@openhofkampen.nl mailen.
Op maandag 16 oktober zal ds. Leon Eigenhuis de kopij verzorgen. Deze kopij is i.v.m. de herfstvakantie
voor twee weken.
Op maandag 30 oktober zal ds. Kasper Jager de kopij verzorgen.
Websites
Onze websites zijn voorlopig www.burgwalkerkkampen.nl en www.openhofkampen.nl. Er wordt gewerkt aan
één nieuwe website voor onze protestantse wijkgemeente.
Op de websites kunt u de foto’s bekijken van de intrededienst van zondag 1 oktober 2017 of bekijk het
album: https://www.myalbum.com/album/2cmG6dvLuH7V Ab van Essen heeft van deze dag een impressie
in foto’s gemaakt.
Groet
Een hartelijke groet voor u en jullie, Kasper Jager, Leon Eigenhuis en Berthina van der Kamp.

