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Kerkdiensten op zondag 2 juli
Burgwalkerk
09.30 uur

Ds. M.L.Eigenhuis, viering Heilig Avondmaal

Vierenderwijs
Terugblik op de overstapdienst, zondagmorgen 25 juni in de Burgwalkerk
Daar stonden ze dan: Carlijn Snijder, Niels de Blok, Sofie Drent, Thirza Reuvekamp, Suze
Buter, Julia Hofstede, Thirza Vreugdenhil, Manou Visser, Joël Stegerman, Paulien Pap, Wilfred
Kanis, Bas van Bruggen, Niek Doorduin, Stephan Huisman en Daniek van Laarhoven! Samen
met hun ouders stonden ze voor in de kerk om de overstap van de Kindernevendienst naar
de Jeugdkerk, kerkdienst en catechese te maken.
Het thema van de dienst was 'Bagage. Tijd voor een nieuw begin'. Een commissie die
bestond uit leiding van de kindernevendienst, de kinderen en hun ouders hebben deze
dienst samen met Berthina van der Kamp voorbereid. Het was mooi dat we dit als gemeente
met elkaar mochten beleven en delen. De kinderen vertelden ons over hun bagage. Op onze
beurt geven wij de jongeren bagage mee: in liederen en gedichten, met woorden, en ook
met verbeelding. We willen ze zo het allerbeste doorgeven: dat we nooit buiten Gods liefde
vallen, dat we ons geborgen mogen weten in Gods hand. Prediker 3 en Mattheus 10 waren
de leidende Schriftlezingen. De jongeren kregen ook een geschenk als bagage: een boek met
de titel Bagage, en een kleurig hart als teken van Gods allesomvattende liefde, en een
eigen(doop)kraal, als teken dat we een kraal in de ketting aan Gods draad van liefde zijn. De
jongeren hadden ook mooie beelden voor ons, die wij in onze bagage mee kunnen nemen.
Van het lied ‘De rugzak vol’ werden in de dienst op verschillende momenten coupletten
gezongen. Het refrein luidt:
De rugzak vol, dus we kunnen gaan trekken.
Een nieuw begin en de basis is goed.
We reizen verder langs allerlei plekken
in het geloof dat je liefde ontmoet.
In dat geloof gingen we als gezegende mensen geïnspireerd op weg, de week en de wereld
in: Gods liefde straalt op onze wegen.
Op de website van de kerk Open Hof/Burgwalkerk kunt u een foto-impressie bekijken of op
de volgende link: https://www.myalbum.com/album/xaSoLwcHHy0g gemaakt door Ab van
Essen.
Zondag 2 juli - 3e zondag na Trinitatis
Burgwalkerk 09.30 uur
Welkom in deze dienst waarin we het Heilig Avondmaal zullen
vieren. Uitgangspunt voor de dienst van het Woord is de gelijkenis van het verloren schaap
uit Lucas 15:1-10. Deze gelijkenis is ook in de kindernevendienst aan de orde. 'Ik heb je
gevonden' is het thema. Dat zegt de herder tegen het schaap als hij het geeft gevonden. Dat
zegt God tegen ons. De vraag is of wij Hem al hebben gevonden! Samen met de kinderen
tijdens de collecte zullen terugkomen in de kerkzaal, zullen we het Avondmaal vieren. Tijdens
de viering van het Avondmaal worden we begeleid door leden van de muziekgroep die de
Taizévieringen begeleidt. Ds. Leon Eigenhuis gaat in deze dienst voor. Na de dienst is er

koffiedrinken en dan begint ook de familiedag die georganiseerd wordt door Familypoint. (zie
het bericht dat direct op dit stukje volgt). Wat betreft de lengte van de kerkdienst zullen we
hiermee rekening houden. We hopen op een goede en gezegende dienst en een goede
familiedag voor allen die daaraan deelnemen.
Nieuws van Familypoint; activiteiten voor het hele gezin
Het is bijna zover: zondag 2 juli organiseert het team Familypoint de jaarlijkse Familiedag!
Jullie zijn met jullie kind(eren) van harte welkom. Na de dienst van 9.30 uur in de
Burgwalkerk is er eerst koffie, thee en limonade. Daarna stappen we in groepjes op de fiets
voor een leuk fietstochtje in de omgeving. Halverwege is er volop ruimte om elkaar te
ontmoeten onder het genot van een lunch. Uiteraard is er ook gelegenheid voor sport en
spel waar jong en oud zich mee kunnen vermaken. We verwachten dat iedereen rond 15.00
uur weer thuis kan zijn. Doen jullie mee? Meld je dan aan voor 28 juni via:
familypoint@pwgkampen.nl
We hopen weer veel gezinnen te mogen begroeten!
Namens het team Familypoint, Janette Nammensma
Collecten in de dienst:
1. JOP collecte Jeugdwerk PKN;
2. Kerk & Eredienst
kerkdienst op zondag 9 juli
Burgwalkerk 09.30 uur ds. H. van Vreeswijk

Uit de gemeente
Huwelijksbevestiging Karen en Johan
Karen van Staalduine en Johan Klaus, Wortmanstraat, trouwen op zaterdag 1 juli aanstaande.
Mooie datum: 01-07-2017! De voltrekking van het burgerlijk huwelijk en de kerkelijke
inzegening van het huwelijk zullen vanaf 15.00 uur plaatsvinden in het kerkgebouw van de
Protestantse Gemeente in Nijbroek. Dat is het kerkgebouw van de gemeente waaraan de
vader van Karen, Theo van Staalduine, is verbonden, in de plaats waar Theo en Eveline sinds
kort wonen. Ds. Leon Eigenhuis zal in deze dienst voorgaan en Roel Hommes zal namens
onze wijkgemeente de trouwbijbel overhandigen. Dat Karen en Johan hun trouwdag als een
onvergetelijke dag mogen beleven en dat die dag een mooi begin van hun huwelijk mag zijn!
Huwelijksbevestiging Theo en Peter
Feest zal het zijn op zaterdag 8 juli om 15.00 uur a.s. in de Lutherse kerk, Burgwal 85, want
we komen daar dan bij elkaar om in een blije viering Gods zegen te vragen over het jawoord
dat Theo Leidekker en Peter de Leeuw, W.H. Zwartallee 71, elkaar eerder gaven. Het was een
inspirerende ervaring om samen met hen deze dienst voor te bereiden. Een bewuste keus
voor elkaar én een bewuste keus voor dit moment. Dat je elkaar hebt gevonden, en dat je
sámen verder wilt: daar zingt diepe dankbaarheid doorheen én het besef dat je ook die
Ander nodig hebt in dat ‘samen verder’. We zien er samen met een grote kring van familie en
vrienden naar uit: mooi om mee te mogen maken!
Ds. Ad van Noord is voorganger, Sander van den Houten bespeelt o.a. het prachtige orgel en
Henk van der Weerd zal namens de wijkgemeente de trouwbijbel overhandigen. Een
hartelijke gelukwens op voorhand en gezegende viering gewenst.

Vijftig jaar getrouwd
De bloemen uit de kerk gingen afgelopen zondag als een groet van de gemeente en met onze
felicitaties naar echtpaar Jansma- IJzerman, B. Oldenhoflaan 106. Zij waren op 24 juni 50 jaar
getrouwd.
Zeventig jaar getrouwd
De andere bos bloemen uit de kerk ging afgelopen zondag als groet van de gemeente en met onze
felicitaties naar echtpaar Van ‘t Hul - Bonsink, Okmastraat 8. Zij waren op zondag 18 juni 70 jaar
getrouwd.

Dopelingen, doopdiensten en doopaangifte
De eerstvolgende doopdiensten staan gepland op zondag 13 augustus en zondag 22 oktober.
Voor beide diensten is er al een dopeling aangemeld. Zorgt u ervoor dat uw gegevens
uiterlijk 14 dagen voor de doopdatum bij de scriba bekend zijn? Doopaangifte kunt u het
beste digitaal doen bij de scriba. U kunt ook ds. Leon Eigenhuis benaderen als u eerst meer
informatie wilt.
Berthina van der Kamp
Afgelopen week heeft de kerkenraad besloten om het contract met Berthina van der Kamp te
verlengen tot eind van dit jaar. Berthina had een contract tot 1 juli. Na overleg met de
Gereformeerde AK en met de beide CVK's kregen we de ruimte om haar voor een halve fte te
behouden tot 31 december van dit jaar.
Onze nieuwe predikant ds. Kasper Jager komt 1 oktober bij ons werken. We vonden samen,
AK en kerkenraad, dat het goed zou zijn om ds. Leon Eigenhuis er niet alleen voor te laten
staan. Bovendien moet ds. Kasper Jager zich ook nog inwerken. We zijn blij dat we de ruimte
hebben gekregen het contract met Berthina van der Kamp te verlengen.
Berthina hoefde er niet lang over na te denken, toen we haar vroegen of zij nog een aantal
maanden bij ons en voor ons wilde werken. Ze heeft het enorm naar de zin. Het werk in onze
gemeente geeft haar veel energie en de mensen, die met haar werken, zijn enthousiast over
haar inbreng. We wensen Berthina minstens zoveel plezier in haar werk als tot nu toe en
wensen haar daarbij Gods zegen toe. Pieter Treep
Terugblik vanuit de taakgroep Pastoraat
Vanaf januari hebben we 8 bijeenkomsten in onze wijkgemeente gehouden: 5 sectieavonden
en 3 ouderenmiddagen.
In totaal zijn er ongeveer 180 belangstellenden geweest; gemeenteleden die elkaar
ontmoetten, met elkaar in gesprek gingen en bereid waren om veel met elkaar te delen.
Dat leidde tot goede gesprekken rond het thema ‘Deel je leven…..’en telkens klonk na afloop:
“Voor herhaling vatbaar ….”
Inderdaad; deze serie bijeenkomsten smaakte naar meer ontmoeting als gemeenteleden met
elkaar, met de pastorale sectieteams, met ds. Leon Eigenhuis en Berthina van der Kamp en
straks, vanaf 1 oktober (naar wij hopen en verwachten) met Kasper Jager, onze nieuwe
predikant. Daarom: wordt vervolgd, na de vakantie, in onze heringerichte en vernieuwde
Open Hof. Met hartelijke groet, Hans Voerman
Voorbereiding Startdienst voor zondag 17 september
Het lijkt misschien nog ver weg, maar na de zomerschoolvakantie is het zomaar zo ver: de
Startdienst. Wanneer alles volgens planning verloopt, valt de startdienst samen met de

heringebruikneming van kerkelijk centrum Open Hof. De verbouwing zal dan klaar zijn. 'Een
open huis' is het landelijk thema voor de startzondag. Opnieuw kennismaken met het huis
waarin we gaan wonen. Dat gaan we die zondagmorgen doen op een creatieve manier.
Samen onder het dak van een open huis dat op een vast fundament staat. Dat stond er al en
staat er nog steeds: Jezus Christus. Leden van de Taakgroep Jeugd en Taakgroep Eredienst
bereiden de startzondag en startdienst voor. We zouden het zo fijn vinden als ook
gemeenteleden mee willen doen met de voorbereiding. Als het u/jou leuk lijkt om hieraan
mee te werken, meld je dan aan bij Leon Eigenhuis of Berthina van der Kamp, graag via de
mail!
Musical in Open Hof
Het is weer zover. Een nieuwe musical is geschreven voor de wijkgemeente Open Hof. De
musical kreeg de titel “Als bomen (s)preken”
We gaan er weer een feest van maken en roepen alle jonge gemeenteleden op om zich op te
geven als speler en de oudere gemeenteleden om te helpen bij de voorbereidingen van
repeteren, aankleding spelers en opbouw toneel.
Op zondag 25 juni hebben we de musical geïntroduceerd en iedere belangstellende bij de
uitgangen een flyer meegegeven om zich als deelnemer aan te melden. Dat kan via de mail
of een van de bussen die de zondagen erna in de hal en bij de uitgang van de Burgwalkerk
klaar staan om het aanmeldingsformulier in te stoppen.
Elke speler krijgt voor de vakantie een tekstboekje met vermelding welke rol hij/zij krijgt
toebedeeld.
Over de inhoud: in de Bijbel is vaak sprake van een boom. Deze boomgedeelten worden als
onderdeel uitgebeeld met spel en verklankt door zang en muziek. De liederen voor de
spelers zijn apart geschreven. Zij worden afgewisseld met gemeentezang van bekende
toepasselijke liederen.
Muzikale begeleiding wordt verzorgd door orgel, trompetten en een combo.
De vorige musical “Wie doet open” was een succes. Velen woonden de uitvoering bij. Ook
deze keer rekenen wij weer op een vol huis.
Meteen na de zomervakantie beginnen we met de repetities en hopen op 15 oktober de
musical uit te voeren in de vernieuwde kerkzaal van Open Hof.
Een leuke bijzonderheid: toen de “nieuwe” predikant Kasper Jager van de musicalplannen
hoorde reserveerde hij meteen die dienst als voorganger. En hij moet nog komen. Dat belooft
wat!
Gerjanneke Vreugdenhil (corne-gerjanneke@hotmail.com)
Hilka IJzerman (hilkaijzerman@hotmail.com)
Henk Keijzer (keijs@ziggo.nl)
Jeugd in de kerk
Binnen de kerkenraad spreken we regelmatig over de plek van jeugd en jongeren in onze
diensten. Ook binnen de Algemene Kerkenraad is het een thema, wat vaak terugkomt. De
kerk is van alle tijden en alle generaties moeten zich thuis voelen in de kerk. Dat geldt ook
voor onze gemeente. We zijn dankbaar dat zovelen zich in willen zetten om jonge mensen
een goede plek te geven. Veel mensen zijn druk met de oppasdienst, de kindernevendienst,
de jeugdkerk, Family-point, de huiscatechese, enzovoorts Allemaal zijn ze actief om onze
jonge gemeenteleden te laten groeien in hun geloof en ze een eigen plekje te geven in onze
gemeente.

Vaak hoor ik gemeenteleden praten over wat voor een rijkdom het is, dat zoveel jonge
mensen de weg weten te vinden naar de kerk. Maar hoe lang weten diezelfde jonge mensen
de weg te vinden? Hoe gaat het wanneer ze ouder worden?
Afgelopen zondag hadden we de zogenaamde Overstapdienst. Ik vond het een hele fijne
dienst om mee te maken. We hadden een mooi thema: Wat wil je in je verdere leven
meenemen als bagage. En dan is het ontroerend om zo’n groep-8 leerling te horen zeggen
dat hij God graag mee zou willen nemen in zijn rugzak, maar dat dat niet hoeft, omdat Hij
altijd al bij hem is. Daar kan geen preek tegenop. We zongen voor jong en oud herkenbare
liederen, begeleid door een goed spelend combo. Berthina had een prima overdenking. De
dienst was gericht op jonge mensen, maar als jonge oudere kon ik er veel inspiratie uit
putten.
Ik kan me voorstellen dat ouders hun pubers moeilijk mee krijgen naar de kerk, dat dat thuis
een strijd is. Gelukkig komt een deel van die pubers nog wel om de veertien dagen in de
Jeugdkerk. Daar kunnen ze elkaar ontmoeten en is de inhoud voor hen te volgen. Zo blijft de
band met de kerk intact.
In de visie van onze wijk en in het profiel van onze nieuwe predikant hebben we geschreven
dat we het erg belangrijk vinden dat de jeugd zich welkom voelt in de zondagse eredienst.
Laten we als gemeente onze jeugd massaal omarmen, ze steunen in hun geloof en ze het
gevoel geven dat ze er helemaal bij horen.
Afgelopen zondag hebben we dat mogen doen in de Overstapdienst. Onze overstappers
hebben met hun ouders meegeholpen bij de voorbereiding van de dienst. Wij mochten
alleen maar het eindproduct, de dienst zelf meemaken. Maar wat zullen dat inspirerende
bijeenkomsten geweest zijn van alle betrokkenen in die voorbereidingsfase. En wat was het
heerlijk om in de dienst al die jeugd te zien. De manier waarop zij hun geloof hebben
beleden. Het is jammer dat we een heel jaar moeten wachten op de volgende
Overstapdienst.
Ik begon dit stukje met de opmerking dat we als kerkenraad vaak nadenken over de plek van
jonge mensen in onze gemeente. Heeft u daar ideeën over? Zet ze dan eens op papier en
stuur ze naar de kerkenraad. We horen graag van u, hoe u daarover denkt en welke ideeën u
heeft. Denkt u met ons mee? Pieter Treep
Bericht van Koffie in de Kerk: uitje naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest
Op dinsdag 18 juli a.s. organiseren we vanuit “Koffie in de Kerk” weer een uitje. Het is niet alleen voor
de vaste bezoekers bedoeld, maar iedereen die wil mag mee. Deze keer willen we naar de
Orchideeënhoeve in Luttelgeest gaan. We vertrekken om half twee bij Open Hof. I.v.m. het regelen
van het vervoer is het nodig om te weten wie er mee gaat.
U kunt zich opgeven bij Mariska Heijenk. (tel: 038 337 3251) of via de mail

mariskaheijenk@hotmail.com
Met vriendelijke groet, de organisatie.
INZAMELING voor de VOEDSELBANK
Op 21 mei is er, voorlopig voor de laatste keer, weer ingezameld voor de voedselbank. Deze keer ging
het om limonadesiroop. We ontvingen 107 flessen limonade en 4 keer broodbeleg. Aan financiële
bijdragen vonden we € 226, 35 in de geldbox. Blijkbaar voorziet deze in een behoefte, want de
bedragen werden keer op keer hoger! Graag willen wij namens de voedselbank Kampen alle gulle
gevers heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage! Sjoukje Benedictus en Benno Ludden

Inzameling oude mobieltjes en cartridges
De diaconie vraagt: wilt u voor projecten van Kerk in Actie en de GZB oude mobieltjes en cartridges inzamelen? Deze worden verkocht aan een bedrijf, dat ze recyclet of opnieuw vult.
Spaart u mee? U kunt ze kwijt in de doos op de tafel in de hal. Let wel: alleen merkcartridges!
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.

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:
Berichten voor de volgende kerkbode graag aanstaande maandag 3 juli vóór 16.00 uur naar
kerkbode@openhofkampen.nl mailen.
Inleverdata van de kopij in juli en augustus
In de maanden juli en augustus zijn de inleverdata voor de kopij van het hervormde kerkblad
niet gelijk aan die van de gereformeerde kerkbode. Hier volgt een overzicht.
Kopijdatum Gereformeerd
Hervormd
Wie verzorgt de kopij?
3 juli
voor 2 weken
voor 1 week
Berthina van der Kamp
10 juli
voor 1 week
Berthina van der Kamp
17 juli
voor 6 weken
voor 1 week
Berthina van der Kamp
24 juli
voor 3 weken
Hans Voerman
31 juli
7 augustus
14 augustus voor 3 weken
Leon Eigenhuis
21 augustus 28 augustus voor 1 week
Leon Eigenhuis
4 september voor 1 week
voor 1 week
Leon Eigenhuis
Websites
Onze websites zijn voorlopig www.burgwalkerkkampen.nl en www.openhofkampen.nl. Er
wordt gewerkt aan één nieuwe website voor onze protestantse wijkgemeente.
Groet
Een hartelijke groet van Berthina van der Kamp en Leon Eigenhuis

