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Maandbrief Mei 2022
Ik zie hoe 't eerste morgenlicht
Door 't hoge venster draalt Mijn God, maak mij het sterven licht,
En zo ik heb gefaald,
Gelijk een elk wel falen kan,
Schenk mij dan Uw genâ,
Opdat ik heenga als een man
Als 'k voor de lopen sta...

De kerkdienst kunt u volgen door naar de
website van de kerk te gaan:
www.hervormdkampereiland.nl
Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons
weten met een mailtje aan de scriba.

Dit gedicht overbrugt de afstand tussen het heden
en het verleden. Daarom ben ik stil op 4 mei en
denk aan hen die stierven voor de vrijheid en aan
hen wiens levens werden afgepakt door de Nazi’s.
Op 5 mei vieren we dat we in een vrij land leven.
Daarom is 5 mei met recht een feest. Bart van ’t
Ende
Van de kerkelijk werker
Afstanden
Paulus beschrijft in Efeze 3 vers 18 en 19 met
enthousiasme hoe groot de liefde van God voor
mensen is. We kunnen nooit bevatten wat de
breedte, lengte, diepte en hoogte is van Jezus
liefde voor ons. Aan deze hemelse ‘kubus’ komt
geen eind. Goede Vrijdag is de 4 mei van de Bijbel
en Pasen is de 5 mei van ons geloof. Met recht een
feest wat laat zien dat Jezus leeft. De afstanden die
Paulus noemt zijn niet na te meten. Wel de
afstanden die Jan Campert noemt over zijn
gesneuvelde kameraden:
Een cel is maar twee meter lang
En nauw twee meter breed,
Wel kleiner nog is het stuk grond
Dat ik nu nog niet weet,
Maar waar ik naamloos rusten zal,
Mijn makkers bovendien,
Wij waren achttien in getal,
Geen zal de avond zien.
(…)

De kerk en Corona
Er zijn geen beperkende regels meer ivm Corona.
De collectezakken gaan niet rond maar staan
achter in de kerk.
Het virus is niet weg en we moeten alert blijven op
besmettingen.
Neem
daarvoor
uw
verantwoordelijkheid.
Palm

Palmtakken komen op meerder plaatsen voor in
de Bijbel. Zwaaien met palmtakken gold als teken
van vreugde, blijdschap en vrede voor God. Een
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palmboom voor in de kerk wil ons daaraan
herinneren.
Leviticus 23: 40
De eerste dag moeten jullie mooie vruchten
plukken en takken afsnijden van dadelpalmen,
loofbomen en beekwilgen. Zeven dagen lang
moeten jullie feestvieren ten overstaan van de
HEER, jullie God. 41 Elk jaar moet dit feest ter ere
van de HEER zeven dagen lang gevierd worden.
Johannes 12: 12
De volgende dag was er al een grote menigte in
Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat
Jezus ook zou komen,13 haalden ze palmtakken
en liepen ze de stad uit, Hem tegemoet, terwijl ze
riepen: ‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de
naam van de Heer, de koning van Israël.’
Openbaring 7:9-17
Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die
niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en
natiën en talen stonden voor de troon en voor het
Lam, bekleed met witte gewaden en met
palmtakken in hun handen. En zij riepen met luider
stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die
op de troon gezeten is, en van het Lam!
Vierende gemeente
Kerkdiensten
Zondag 1 mei
Tijd: 10.00 uur
Voorganger: Dhr A.B. van ‘t Ende
Kindernevendienst: Corjanne
Oppasdienst: Leonie en Daan
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Orgel
Zondag 8 mei
Tijd: 10.00 uur
Voorganger: Dhr. A.B. van ‘t Ende
Kindernevendienst: Karolien
Oppasdienst: Sanne-Mayke en Iris
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Kerk

Zondag 15 mei
Tijd: 10.00 uur
Voorganger: Ds. G. Röben, Heerde
Kindernevendienst: Rianne
Oppasdienst: Rina en Agnes
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: MAF
Zondag 22 mei
Tijd: 10.00 uur
Voorganger: Ds. G. Keizer, St Nicolaasga
Kindernevendienst: Jetske
Oppasdienst: Annejet en Anna
Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Onderhoud
Donderdag 26 mei Hemelvaarstdag
Tijd: 10.00 uur
Voorganger: Ds. E. van ’t Slot, Zwolle
Kindernevendienst: Brenda
Oppasdienst: Jennemarieke en Corine
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Orgel
Zondag 29 mei
Tijd: 10.00 uur
Voorganger: Ds. A. Palland, Mastenbroek
Kindernevendienst: Ellen
Oppasdienst: Rianne en Karin
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Kerk

VRIJHEID
Aankomende week kunnen en mogen we op 4 en
5 mei weer Vrijheid gedenken en vieren. Vrijheid
waar we al 77 jaar van kunnen genieten en dat een
recht is in Artikel 19 van de ‘Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens’: “Vrijheid van
mening en meningsuiting”.
Maar wat is vrijheid?
Vrijheid om te doen en te laten wat je maar wil. Is
dat Vrijheid? Zoals de vrijheidsrevolutie van de
jaren ‘60 en ‘70. Drank, drugs, seks en rock ’n roll.
In die tijd maakte men zich los van de gevestigde
burgerlijke orde. Een tijd van experimenteren en
de regeltjes los te laten! Vrijheid, blijheid?
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Vrijheid staat, voor sommige mensen, ook voor
burgers van een bevolkingsgroep te bevrijden met
een ‘bevrijdingsleger‘. Maar dat leger voert oorlog
en doet aan ‘landje pik’. Of je het er nu mee eens
bent of niet, er op zit te wachten of niet; dat wordt
niet
aan
je
gevraagd.
Alles
wordt
platgebombardeerd,
burgers
doelbewust
vermoord en als het dan nog niet erg genoeg is,
worden de vrouwen verkracht. Vrijheid van een
soeverein land telt dan niet meer. Is dat vrijheid?
Toen Albanië begin jaren ‘90 openging en men
bevrijd was van het Communisme, was en voelde
men zich vrij om te staan en te gaan waar ze maar
wilden. Aan de overheid en politie had men geen
boodschap meer en men deed gewoon wat ze zelf
graag wilden. Ze gooiden de rotzooi van zich af, ze
bouwden een huis, garage, kasteel of hotel op
plekken waar ze dachten recht op te hebben en ze
verdienden geld met allerlei handeltjes. Is vrijheid
dan geen regels meer?
Vrijheid van mening en meningsuiting is een goed
recht. Geloven in het Christendom hoort daar ook
bij. Al is dat in heel veel landen niet van
zelfsprekend en kun je daarvoor in de gevangenis
of strafkamp belanden. En zelfs ook gedood
worden.
Zeggen wat je te binnen schiet en ongelimiteerd
dingen zeggen op twitter mag van Elon Musk.
Maar moet je dan alles wat er in je opkomt er maar
uit gooien? Of anderen kwetsen, omdat dit het
recht van meningsuiting is? Of betekent Vrijheid
toch iets anders?
Vrijheid gaat tot het hek van de landsgrens en tot
de integriteit van de medemens.
Vrijheid heeft dus grenzen nodig! Net zoals
opgroeiende pubers die ouders uit liefde ook
grenzen aangeven, zodat ze kunnen ontwikkelen.
Vrijheid heeft ook te maken met het respect
hebben voor de ander. En dat uit zich in woorden
en daden. Geen App’s vol met bagger en geen
grappen die kwetsend zijn voor de medemens. En
vrouwen zijn geen speeltjes! Toen niet en nu niet.
Deze grenzen en het respect voor jezelf en je
medemens kun je terug vinden in de bijbel; in de

wet van Mozes. Als het volk van Israël deze 10
Wijze Woorden van God respecteerde en
naleefde, hadden ze vrijheid zoals God het bedoelt
heeft.
En die belofte van God is nog niet verjaard. Lang
leve de vrijheid!!
KADO
Meedenken
Vorig jaar is er in september een startdag
georganiseerd voor de start van het winterwerk.
Op diezelfde zaterdag was er de inzameling van
het oudijzer voor Kampereiland Helpt!!!
We zoeken nog een paar mensen die deze dag
willen voorbereiden. Opgeven kan bij de scriba.
Contanten:
Het is bij u bekend dat er allerlei mogelijkheden op
het gebied van geven zijn.
Contant
geld
(munten/briefpapier),
collectebonnen, overmaken via de bank of geven
via GIVT. Ongetwijfeld zult u gehoord of gelezen
hebben, dat het storten van muntgeld bij de bank
in de nabije omgeving helaas niet meer mogelijk is.
Dit betekent een langere reis maken en soms de
pech dat het apparaat defect is. Briefgeld lukt nog
wel. Ook de kosten van het storten lopen steeds
hogerop. Redenen voor ons om aan te geven, dat
collectebonnen, GIVT en overmaken via de bank
onze voorkeur heeft.
Op de website staat de ‘geef met gift knop’
bij Beleef onze kerkdienst en op de site van
kerkdienst gemist.
Via GIVT geven in de kerk kan door de telefoon
boven de 1e collectezak te houden. Er zit een
ontvanger in die collectezak die de gift registreert
en verzendt.
Via GIVT geven kan thuis door op de website van
de kerk op de bladzijde van de uitzending van de
kerkdienst op de GIVT knop te drukken. Daar
geeft u voor de collectes van de voorafgaande
zondag.
Ook is het mogelijk om de app te downloaden.
https://www.givtapp.net/download/
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De giften zijn anoniem. Het geld wordt gestort op
de rekening van de organisatie en die stort de
opbrengst van een collecte op de rekening van
kerkrentmeesters en diaconie.
Het rekeningnummer van de kerk is
NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde
Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).
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.
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