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Weekbrief no 10, 24 mei 2020 
www.hervormdkampereiland.nl 

 

 

 
 
Hemelvaartsdag. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1HiMas9y2e
0&t=8s 
 
Op het bankje bij de kerk de boodschap van Bart 
beluisterd en daarna deze tekening gemaakt met 
stoepkrijt.  
Al tekenende realiseer je je dan dat Jezus geen 
aards lichaam meer had. Vandaar de open lijnen 
naar onderen. 
Om het hoofd is de doornenkroon vervangen door 
een stralenkrans. Jezus ruilde Zijn aardse huis in 
voor een Hemels thuis. 
 

KADO 

 
 
Voorgangers kerkdiensten 24 mei 
 
Broederkerk 

9.30 uur ds. F.J.K. van Santen 

17.00 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk, Hattem 

Open Hof  

9.30 uur ds. B. Bregman, Emmeloord 

12.00 uur Bort Koelewijn (jongerendienst) 

Westerkerk 

9.30 uur ds. W.L. Dekker 

17.00 uur Huiskamerdienst  

 
Online kerkdiensten 
 
Kampen 
Kies een kerk om te luisteren of kijken (via 
Kerkomroep.nl)   
Westerkerk  of via Facebook. Voor het kijken via 
Facebook is geen account vereist. 
Broederkerk 
Open Hof 
Indien u geen geluid hoort check dan of de boxen 
aanstaan c.q. aangesloten zijn of kijk of de 
luidspreker(s) niet gedempt zijn. 
 
IJsselmuiden 
Hoeksteen  
9.30 uur ds. G.H. Labooy 
Liturgie is bijgesloten 
19.00 uur ds. Gerrit de Haan 
 
Radio IJsselmond 
Door de regionale omroep worden op 
zondagmorgen kerkdiensten uitgezonden. Ook 
een aantal diensten van De Hoeksteen komen 
daarvoor in aanmerking. Zo’n dienst is onderdeel 
van een radioprogramma dat drie uur duurt. 
Vanuit de Hoeksteen zijn bij de uitzending 
betrokken: Harry en Rinie Wezenberg, Henk en 
Wilma v.d. Horst en Nico Kanis . 
Zij zorgen voor de verdere invulling van het 

http://www.hervormdkampereiland.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=1HiMas9y2e0&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=1HiMas9y2e0&t=8s
https://www.kerkomroep.nl/#/
https://www.kerkomroep.nl/#/
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10737?mp=10737
https://www.facebook.com/pg/Westerkerk-Kampen-537506059600658/videos/?ref=page_internal
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10567?mp=10567
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10569?mp=10569
https://www.hoeksteenkerk.nl/events/event/ds-h-j-van-maanen-6e-lijdenszondag/
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programma, zoals muzikale omlijsting, 
kindervertelling, vraaggesprek, enz. Vanuit de 
diaconie is diaken Willem Westerink betrokken bij 
de commissie 
Om de 14 dagen is de dienst ook te volgen via RTV 
IJsselmond als u kijkt via KPN/Telfort  Kanaal 1362 
 
Dorpskerk (wijk I) 
09.30 uur: ds. G. van Wijk, Hedel 
16.00 uur: ds. G. van Wijk, Hedel 
 
Oosterholthoeve (wijk II) 
09.30 uur: ds. M. van Dam 
liedblad 
18.30 uur: ds. E. van den Noort 
liedblad 
 

 
Via kerkdienst gemist zijn kerkdiensten later 
terug te kijken.  
 
Via NPO 2 is er om 9.20 uur een dienst.  Op 
zondag 24 mei verzorgd door kapitein Marc 
Potters van het Leger des Heils. 
https://portal.eo.nl/programmas/tv/kerkdiensten/ 

 
Zolang veel kerkdiensten niet doorgaan, kunt u op 
zaterdagavond kijken naar speciale uitzendingen 
van Met hart en ziel (KRO-NCRV, NPO2, 18.00 uur). 
Scriba ds. René de Reuver blikt in een aantal korte 
meditaties vooruit naar Pinksteren. Iedere 
uitzending wordt afgesloten met een eigentijdse 
uitvoering van een lied uit het Liedboek. 
Zaterdagavond 23 mei is het thema 'Wachten'.  
 
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wachte
n-een-
opgave/?utm_source=nieuwsbrief_corona&utm_
medium=nieuwsbrief&utm_campaign=200523 
 
Beluister hier het hele lied 'Longing for light, we 
wait in darkness' door Petra Berger: 
 
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/longing
-for-light 
 
 

Er is nog meer aanbod: op GrootNieuwsRadio kunt 
u om 9.45 uur luisteren naar een kerkdienst. 

https://portal.eo.nl/samengeloven  

 

Collectes 

Collecte 24 mei Kerk in Aktie 

In deze maanden dat het coronavirus wereldwijd 

om zich heen grijpt met ingrijpende gevolgen voor 

iedereen ,collecteren we voor kwetsbare mensen 

die leven op plekken waar nauwelijks zorg of 

voedsel beschikbaar is. 

In veel landen in Afrika ,Azië en Latijns-Amerika 

neemt het aantal besmettingen snel toe en dreigt 

een ramp van ongekende omvang . 

De opbrengst van de collecte is bestemd voor 

kerken en lokale hulporganisaties die met steun van 

Kerk in Actie zorgen verlenen aan kwetsbare 

mensen die getroffen zijn door de gevolgen van de 

corona pandemie. 

Bijdragen 

Puzzelen.  

500 stukjes, 1000 stukjes 2000 stukjes en zelfs 
42.000 stukjes. Jan van Haasteren, Ravensburger 
en nog veel meer. In deze Corona tijd zie je bij heel 
veel mensen de legpuzzels weer op tafel komen. 
Oude puzzels van vroeger worden weer van zolder 
gehaald en op Marktplaats en op Facebook bij 
Vraag en Aanbod komen heel veel puzzels voorbij. 
En zelfs op verschillende plaatsen in het land staat 
een stalletje aan de weg waar je puzzels kunt 
lenen.  

Ook al ben je geen doorgewinterde puzzellegger, 
als er een puzzel bij iemand op tafel ligt dan 
ongemerkt sta je er eens bij te kijken en 
automatisch begin je mee te puzzelen en voor je 
het weet ben je met heel je gezin rondom de tafel 
samen aan het puzzelen.  

 

https://www.dorpskerk.com/attachments/article/225/liturgie%20zondagmorgen%2017%20mei%202020.pdf
https://kerkdienstgemist.nl/
https://www.npostart.nl/eo-beam-kerkdienst/05-04-2020/VPWON_1318833
https://portal.eo.nl/programmas/tv/kerkdiensten/
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wachten-een-opgave/?utm_source=nieuwsbrief_corona&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=200523
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wachten-een-opgave/?utm_source=nieuwsbrief_corona&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=200523
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wachten-een-opgave/?utm_source=nieuwsbrief_corona&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=200523
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wachten-een-opgave/?utm_source=nieuwsbrief_corona&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=200523
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/longing-for-light
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/longing-for-light
https://www.youtube.com/watch?v=x-08FRH67h8
https://portal.eo.nl/samengeloven
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Puzzelen. 

Ik denk dat Premier Rutte en minister de Jonge en 
al de mensen van het RIVM ook (met gepaste 
afstand….) ook met elkaar om de tafel zitten te 
puzzelen. De kantstukjes en de hoekjes dat gaat 
vaak allemaal wel maar hoe ziet de rest van de 
puzzel er straks uit. Een duidelijk voorbeeld is er 
namelijk ook niet.  

Zo ook in de zorg en in het onderwijs en eigenlijk 
heel ondernemend Nederland. En bij heel veel 
gezinnen thuis is het ook puzzelen geblazen. Ook 
bij ons thuis was het wel eens puzzelen hoe we het 
met de opvang en het werk gingen doen.  

Puzzelen.  

In ons geloof puzzelen we ook veel. Niet alleen nu 
in Corona tijd maar door alle jaren heen. Ons 
persoonlijk geloof, geloof in het gezin, in onze kerk 
en het geloof in de hele wereld. Hoe past de kerk 
in onze eigen puzzel en is de Here Jezus nog steeds 
een hoekstukje? Vooral nu we niet fysiek de 
kerkdiensten kunnen bijwonen is de invulling van 
de zondag ook anders geworden. En met kinderen 
om je heen wordt een online kerkdienst ook een 
puzzel op zich….  

Als kerkenraad moeten we ook wel eens puzzelen. 
Online vergaderen is al een puzzel op zich…. Hoe 
gaan we het straks na 1 Juli doen? Hoe gaan we 
dat zo inrichten dat er toch erediensten (in 
aangepaste vorm) kunnen plaats vinden. Dat 
wordt nog wel even puzzelen.  

Ik heb een heel mooi gedicht opgezocht ter 
afsluiting. Blijf gezond, blijf elkaar opzoeken via 
alle mogelijke kanalen en blijf bidden tot God of Hij 
ons wil helpen met deze enorme moeilijke puzzel. 
Groeten Martijn Knol 

 

 

 

Kindernevendienst  
In deze weekbrief ook een aandeel van de 
kindernevendienst!  
Voor mij een mooie kans om aan te sluiten op het 
stukje tekst wat Martijn hierboven schreef.  
Een puzzel, tja, zo is ons hele leven. Ben je groot 
of ben je klein, of ergens daar tussen in… (God 
houdt van jou)   
Voor mij is het ook een puzzel, de ene keer leg je 
het wat gemakkelijker in elkaar als de andere 
keer.  
Toen we aan het begin van de Corona tijd zaten, 
was het voor mij ook zeker een puzzel.. maar ook 
angst voor wat er komen zou gaan. En nu staan 
we weer voor een nieuwe puzzel…  
Alles start weer op, hoe gaat het allemaal en het 
komt het allemaal. Voor groot en klein 
afwachten.  
Omdat het voor iedereen puzzelen is, heb ik 
hierbij wat puzzels toegevoegd.  
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Toen ik aan het zoeken was naar de puzzels, kwam 

ik dit nog tegen, dus mocht je nou een 

puzzel  hebben die niet compleet is….  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Succes met alle puzzels! Zowel letterlijk als   

figuurlijk. Vertrouw op Hem, Hij helpt je!  

 
Hopelijk kunnen we elkaar gauw weer 

ontmoeten.  

  

Met vriendelijke groet,  

Brenda Knol  
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 Extra Info 

Thuiskerk  

Zondag komen we als gemeente op Kampereiland 
niet meer bij elkaar. Iedereen vult de zondag nu 
zelf in. Ik merk in de gesprekken dat gezinnen het 
best lastig vinden om zelf een ‘kerkdienst’ te 
houden thuis; samen op de bank zitten luisteren, 
zingen en meedoen valt niet mee met 
opgroeiende kinderen en tieners. Daarom een tip 
om toch samen kerk te vieren als gezin en wellicht 
het geloofsgesprek met elkaar aan te gaan thuis op 
de bank. In deze link https://www.dagopening.nl/ 
wordt er elke dag een filmpje gepost van ongeveer 
7 minuten waarin op een heldere en originele 
manier een Bijbelgedeelte wordt behandeld. 
Probeer thuis maar, de moeite waard! 
Bart van ’t Ende 

Pastoraat & bijstand (herhaling) 

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. 

Ook wanneer u praktische hulp nodig hebt kunt u 
met hen of de diaconie contact opnemen. Op 
momenten als deze willen we elkaar bijstaan als 
gemeente, zijn we elkaars pastor en herder. Laten 
we in deze donkere tijden vanuit Christus als 
broeders en zuster houvast vinden bij elkaar 
(OPW. 378) 

 

 

 

 

 

 

Rekeningnummers 

We zijn blij dat er voor de collectes geld wordt 
overgemaakt. Wilt u ook iets overmaken dan kan 
dat op rekeningnummer:    

NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde 
Gemeente Kampereiland (Diaconie). Wilt u iets 
overmaken voor Diaconie en Kerk en Zending 
gebruik ook dan het rekeningnummer van de 
Diaconie. Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk 
de datum en het doel. 
 
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). 

https://www.dagopening.nl/

