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Maandbrief DECEMBER 2020 (3)  

   

 

De kerkdienst kunt u volgen door naar de 

website van de kerk te gaan: 

www.hervormdkampereiland.nl   

 

  

  

 

 
 
 
 

ESCAPE-ROOM  
Een escape-room of ontsnapkamer is een 
interactief spel op een fysieke locatie, waarbij een 
groep mensen samen puzzels, raadsels en 
uitdagingen ontdekken en proberen op te lossen 
binnen een bepaalde tijd. De bedoeling is om iets 
uit te zoeken of vrij te komen uit de ruimte. Er zijn 
escape-rooms in o.a. een bus, auto, onderzeeër, 
gevangenis en zelfs in de  Koetoren van Kampen.   
Wij zitten in deze “coronatijdperk” ook al een heel 
tijdje gevangen in soort van escape-room. Een 
virus dat ons in de greep houdt en ons dagelijks 
leven beheerst. De regering die z’n best doet om 
eruit te komen en te  blijven. Maar helaas lukt het 
niet erg goed en de mensen worden ongeduldig. 
De tijd tikt……. Mensen willen graag de vrijheid 
terug die ze hadden.  De regering heeft geen tijd 
te verliezen en zoekt  naar de juiste sleutel(s) om 
uit deze situatie te ontsnappen. Hebben ze met 
een aanwijzing of sleutel een uitweg gevonden, 
blijkt die niet altijd te passen op het juiste slot en 
worden we weer terug geworpen in de kerker van 
de nieuwe lockdown waarin we ons nu bevinden. 
Ontsnappen aan deze wereldse pandemie lijkt dan 
bijna ook onmogelijk. We moeten zoveel mogelijk 
thuis blijven en voelen ons gevangen in ons eigen 
huis of omgeving. Bang voor een virus en 
ontsnappen is een heel avontuur.   
Zolang de mens bestaat, zijn er al ziektes, 
oorlogen, ruzies en natuurrampen. Vrede op 
aarde? Is dat zo, als je om je heen kijkt? Vrede is 
ver te zoeken, maar we zingen het uit volle borst 
met Kerst. Ook wij vaak gevangen in onze 
meningsverschillen, verslavingen en zonden en we 
kunnen niet de juiste sleutels vinden om het slot 
te openen en te ontsnappen aan de zonde. We 
doen ons best en willen het graag anders , maar 
het lukt niet. We komen niet uit die escape-room 
bevrijdt. En de tijd tikt door……  
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Maar….. er zijn  heel veel aanwijzingen te vinden 
in de bijbel om toch te ontsnappen uit deze 
escape-room die echte vrijheid geeft! Dit kunnen 
we lezen in de evangeliën waar het kerstverhaal 
staat beschreven. Voor Jozef en Maria was het ook 
een groot avontuur om te reizen naar Bethlehem 
en daarna een plekje te vinden in een toenmalige 
Air B&B of Zimmer Frei. Ze moesten wel een 
plaatsje voor de nacht vinden, want de tijd tikte 
door…..   
Gelukkig kregen zij de sleutels voor ontsnapping 
aan die drukte en was er een veestal waarin ze 
konden uitrusten. Daar kon Jezus in alle vrijheid en 
vrede geboren worden.   

 

 
 
En deze Jezus is de sleutel tot ontsnapping van de 
wereldse escape-room waarin we leven. Van Hem 
ontvang je vrede en vrijheid die je nodig hebt in 
jouw leven. Met Pasen werd de ontsnapping 
gerealiseerd door de dood van  Jezus en Zijn 
opstanding.   
“Dan zal de vrede van God, die alle verstand te 
boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus 
bewaren”. Filippenzen: 4:7     
  
Ds. Wolters zei het op zondag 13 december heel 
treffend. “We moeten terug gaan naar de kern, 
focus je op het centrum en dan kom je dichter 
bij  God en elkaar”.  
Pak die sleutel en open het slot van de escape-
room, want de tijd tikt door….. Gelijker tijd begint 
er dan ook een nieuw avontuur waarin je niet 
bedrogen uitkomt.  
  
Fijne kerstdagen en een gezegend 
avontuurlijk  2021 toegewenst.  
KADO 

 

Kerkdiensten   

Vrijdag 25 december 1e Kerstdag  

Tijd: 10.00 uur   

Voorganger: Ds. F. Verboom, Kampen  

Met medewerking van gemeenteleden 

Oppasdienst: geen  

1e Collecte: Diaconie en kerk   

2e Collecte: Kind in de knel   

Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond  

te blijven, op onderwijs om iets van het leven te  

kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. 

Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die 

in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er 

voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland 

daarbij betrekken. Dat doen we met Kids in Actie.  

Zaterdag 26 december 2e Kerstdag  

Geen dienst  

Zondag 27 december   

Tijd: 10.00 uur   

Voorganger: Ds. W. Smit, Zwolle  

Oppasdienst: geen  

1e Collecte: Diaconie en kerk   

2e Collecte: Onderhoud  

Donder 31 december Oudejaarsdag  

Tijd: 19.30 uur   

Voorganger: Dhr. G.J. Lipke, Elburg  

1e Collecte: Diaconie en kerk  

2e Collecte: Liza v.d. Linde  

Zondag 3 januari   

Tijd: 10.00 uur   

Voorganger:  Mw. Heidi Kramer-de Jong 

Oppasdienst: geen  

1e Collecte: Diaconie en kerk   

2e Collecte: Kerk 
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Hoe zit dat met de lichtjes aan dat kromme kruis? 
Met Pasen is er een foto gemaakt in de kerk van 
een kruis, gemaakt van een boomstam. In deze 
adventstijd straalt het licht van het kruis de 
donkere avond in. 

 

 

 

 Bedankt

 
 

Omdat niet iedereen de tekst kon lezen: Er staat 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de 

kaarten en de telefoontjes en de gesprekken 

tijdens de ziekte van Harry en de 

bestralingsweken. 

En over 3 maanden uitslag. 

Harry en Niesje Aarten 
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Nog een foto van een adventskalender 
 

 
 
 

Collectes 

Omdat er de komende tijd online diensten 

gehouden worden, en er dus geen mogelijkheid is 

om in de kerk te collecteren, hopen we dat u onze 

doelen niet vergeet, maar ons wilt blijft 

ondersteunen middels het overmaken via de 

bank. 

Wilt u iets overmaken voor de Kerk (kerk, 
onderhoud en orgel) dan kan dat op 
rekeningnummer: NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. 
Hervormde Gemeente Kampereiland 
(Kerkrentmeesters). 

Wilt u iets overmaken voor Diaconie en Kerk, of 
een speciaal diaconaal doel en Zending 
gebruik  dan het rekeningnummer van de 
Diaconie: 

NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde 
Gemeente Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij 
het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel. 

Vanaf 3 januari bieden we u ook de mogelijkheid 
om via GIVT te doneren. Via de GIVT app volgt u de 
stappen. Goed is het om te weten, collecte 
1=Diaconie en Kerk, collecte 2=Speciaal doel, 
collecte 3=Zending. Deze donatie hoeft niet persé 
tijdens de dienst, maar is mogelijk van 
zondagmorgen 8.00 uur tot de zaterdag erop tot 
23.00 uur. Nogmaals vindt u in de bijlage een uitleg 
over de werkwijze van GIVT. 

De doelen worden ook altijd vermeld in de 
maandbrief, via de beamer en ook staan ze 
vermeld op de website. 

   

Pastoraat & bijstand  

  

Mocht u of jij behoefte hebben aan een 

ontmoeting en gesprek kan u altijd een beroep 

doen op de ouderlingen of mij. We kijken dan naar 

de mogelijkheden die er zijn. Laten we in deze 

donkere tijden vanuit Christus als broeders en 

zuster houvast vinden bij elkaar (OPW. 370)    

 


