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Weekbrief no 13, 14 juni 2020 
www.hervormdkampereiland.nl 

 

Van de Kerkelijk werker  
 
Videoboodschap:  
https://www.youtube.com/watch?v=IqXnDrcCfok 
 
  

Kerkdiensten vanaf 5 juli 
‘Verheugd was ik toen ik hoorde: ‘Wij gaan naar 
het huis van de HEER,’ verheugd ben ik, nu onze 
voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem’. 
Woorden uit psalm 122. Een lied wat de pelgrims 
zongen wanneer ze naar de tempel mochten. Een 
lied wat wij ook mogen zingen de eerste zondag 
wanneer we weer als deel van de gemeente bij 
elkaar mogen komen.  
 
Deze eerste samenkomst heeft nog wel wat 
voeten in de aarde. Vanuit de landelijke kerk is ons 
gevraagd een gebruikersplan op te stellen hoe wij 
als gemeente de komende tijd onze diensten 
willen inrichten conform de coronamaatregelen. 
Daarom voor u enkele richtlijnen die van belang 
zijn:  

• Behoort u of jij tot een kwetsbare groep, 
heb je een verkoudheid, veel hoesten, blijf 
dan thuis. Zie hiervoor ook de richtlijnen 
vanuit het RIVM (www.rivm.nl);  

• Voor elke kerkdienst dienen 
gemeenteleden zich aan te melden en aan 
te geven met hoeveel personen ze komen;  

• Aanmelden per voorkeur via de website 
van de kerk of anders via de scriba;  

• Om de 1,5, meter regel te waarborgen zijn 
er voor 36 gemeenteleden plaats in ons 
kerkgebouw (exclusief medewerkers zoals 
koster, organist en kerkenraad);  

• De eerste tijd zal er niet gezongen mogen 
worden. De liederen zullen op andere wijze 
worden vormgegeven;  

• Toiletgebruik tot het minimum beperken 
en na gebruik gelijk schoonmaken;  

• Er is geen kinderoppas of 
kindernevendienst;  

 
Gebruiken bij in- en uitgaan;  
• De juiste looprichting gebruiken bij in- en 

uitgaan van de kerk;  
• Instructies opvolgen van de coördinator;  
•  Op de looproute richting de kerk zijn om 

de 1,5 meter lijnen aangegeven, om 
opstopping tegen te gaan;  

• Na afloop wordt het afgeraden tot 
ontmoeting of koffiedrinken;  

• De diensten zullen weer via de kerkradio 
worden uitgezonden.  
 

Coördinator & koster  
Vanuit de PKN wordt er aangeraden om naast 
de koster ook een coördinator in te zetten. 
Deze zal bij de ingang voorkomen dat er 
opstoppingen ontstaan, informeren naar uw 
gezondheid en wijzen weer de desinfectans 
staat. De koster zal in de kerk de 
gemeenteleden hun plekken wijzen.  
 
Aanmelden  
Elke vrijdag tot 18.00 uur kunt u zich 
aanmelden om deel te nemen aan de 
kerkdienst. Dit kan via de website van de kerk. 
Wanneer het aanmelden niet lukt via de 
website kunt u een bericht sturen naar de 
scriba. Er is ruimte voor 36 gemeenteleden en 
4 gasten (dus in totaal 40 plaatsen). Dat er 
ruimte wordt gegeven voor gasten komt voort 
uit de gedachte dat we een gastvrije gemeente 
zijn waarbij eventuele gasten of ‘Godzoekers’ 
niet weg worden gestuurd. Het getal 40 is 
gebaseerd op de afstand van 1,5, meter per 
individueel persoon. Wanneer je als gezin 
komt gelden er andere richtlijnen omdat 
gezinnen bij elkaar mogen zitten. Dan zouden 
er wellicht meer mensen in de kerk mogen.  
 

http://www.hervormdkampereiland.nl/
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Oppas en kindernevendienst  
Vooralsnog hebben we besloten om dit (nog) 
niet te faciliteren. De Eredienst vraagt nu veel 
van onze aandacht. Wanneer dit goed op de 
rails staat kan er ruimte wordt gevonden om 
hier verder over na te denken.  
Tijdens de Eredienst zal er voor de kinderen bij 
de ingang kleurplaten klaarliggen (wel zelf je 
kleurpotloden en stiften meenemen!). En zal 
er tijdens de dienst aandacht zijn voor de 
kinderen middels een kindermoment.  
 
Zingen 
Liederen behoren naast de prediking en de 
gebeden onlosmakelijk tot de Eredienst. Dit 
voorlopig niet meer mogen doen is jammer. 
We hopen daarom dat het snel weer mag en 
kan! Er zijn gelukkig andere vormen om 
liederen te gebruiken. Zo kun je denken aan 
een luisterliederen, liederen via declamatie of 
er zijn één of twee gemeenteleden die op 1,5 
meter afstand van elkaar een lied willen 
zingen.  
 
Collecten  
Na afloop van de dienst is er bij de uitgang 
gelegenheid tot het geven van de collecte. De 
collecte zakken zullen ‘coronaproof’ zijn en op 
gepaste afstand van elkaar staan.  
 
Tot slot,  
We realiseren ons dat bovenstaande nogal wat 
van u en jou vraagt. Zeker wat betreft het 
aanmelden en het niet kunnen zingen. Het is 
voor ons als kerkenraad ook zoeken om zowel 
de Eredienst en u als gemeente tot zijn recht 
te laten komen. Daarom schroom niet om na 
afloop van de komende diensten na 5 juli ons 
feedback te geven.  
We hopen dat de beperkingen die er gelden 
niet in de weg staan om God en elkaar te 
ontmoeten vanaf zondag 5 juli. Zondag 5 en 
zondag 12 juli zal onze kerkelijk werker Bart 
van ’t Ende zelf voorgaan.  
 
Hartelijke groet, uw en jouw kerkenraad 

 

 
Voorgangers kerkdiensten 14 juni 
 
Broederkerk 
9.30 uur ds. F.J.K. van Santen 

17.00 uur Ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht 

Open Hof  

9.30 uur ds. K. A. Jager 

Westerkerk 

9.30 uur ds. W.L. Dekker 

17.00 uur Huiskamerdienst 
 
IJsselmuiden 
Hoeksteen  
9.30 uur ds. H.J. van Maanen  
19.00 uur jongerenmoment Spreker Henrich Kragt 
 
Dorpskerk (wijk I) 
09.30 uur: prop. J.J. v.d. Meulen, Genemuiden 
18.30 uur: ds. J.A. Mol 
 
Oosterholthoeve (wijk II) 
09.30 uur: ds. M. van Dam - liedblad 
16.00 uur: ds. A. Baas, Bodegraven - liedblad 

 

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. 
 
Om de 14 dagen is de dienst van de Hoeksteen ook 
te volgen via RTV IJsselmond als u kijkt via 
KPN/Telfort  Kanaal 1362 
 

 
Via kerkdienst gemist zijn kerkdiensten later 
terug te kijken.  
 

https://www.hoeksteenkerk.nl/events/event/ds-h-j-van-maanen-6e-lijdenszondag/
https://www.dorpskerk.com/attachments/article/225/14%20juni%20morgendienst.pdf
https://www.dorpskerk.com/attachments/article/225/14%20Juni%20middagdienst.pdf
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://kerkdienstgemist.nl/
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Via NPO 2 is er om 9.20 uur een dienst. Vanuit de 
kapel van het dienstencentrum van de 
Protestantse Kerk Nederland leidt ds. Mirjam 
Kollenstaart een korte kerkdienst, waarin 
liederen, gebed en een meditatie centraal staan. 
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).  
 
De komende zaterdagen kunt u kijken naar negen 
zomermeditaties in tv-programma Met hart en 
ziel. Drie predikanten nemen de kijker mee 
in ontmoetingen met bekende en minder bekende 
personages uit het bijbelboek Handelingen. 

De eerste meditatie wordt uitgezonden op 
zaterdag 13 juni en heeft als thema: 'Waar heb jij 
je blind op gestaard?'  

Predikant Rolinka Klein Kranenburg: "Het gaat wat 
mij betreft hier over iemand (Paulus) die obsessief 
in zijn eigen overtuiging gelooft. Uit angst dat het 
wellicht wel eens niet waar zou zijn. En sterker 
nog, uit angst dat er wellicht een ándere weg, 
waarheid zo je wilt, is. Zo ziende blind als hij 
begint, zo blind wordt hij, wanneer een stem van 
een andere orde tot hem doordringt en hem raakt 
op de plek waar de obsessie en de angst 
samenvallen." 

Naast het verhaal over Saulus ziet u een verhaal uit 
het land en hoort u een intieme versie van 
Amazing Grace, gezongen door Leona Philippo. 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/deze-
drie-predikanten-nemen-je-deze-zomer-op-tv-
mee-door-het-bijbelboek-handelingen/ 

 

Er is nog meer aanbod: op GrootNieuwsRadio kunt 

u om 9.45 uur luisteren naar een kerkdienst. 
https://portal.eo.nl/samengeloven  
 

Collecte 
14 juni Kampereiland helpt 
  

 
Kampereiland helpt…!!! 
  
De coronatijd heeft ook voor de hulp aan 
Pacureni/ Padureni en het kindertehuis in Glodeni 
gevolgen gehad. Begin maart zou er een transport 
(met pootgoed, uien en maiszaad), voor de 
hiervoor genoemde plaatsen geladen worden. De 
avond ervoor kregen we uiteindelijk bericht dat de 
grenzen gesloten waren. Alleen was er nog een 
mogelijkheid om medische spullen en eventueel 
zaaigoed die kant op te krijgen. Weer een dag later 
werd bekend dat de grensovergangen helemaal 
dicht waren voor alle goederen. Gelukkig waren 
we in de gelegenheid om de order voor 
pootaardappelen en zaaiuien af te zeggen. Wel 
staan er nu zakken met maiszaad in de schuur die 
volgend jaar alsnog die kant op kunnen. 
 
Zo rond de 10e van mei kregen we bericht van de 
transporteur dat men mondjesmaat probeerde 
om de transporten weer op gang te krijgen. 
Allereerst was er een vrachtwagen (begin maart 
geladen, waarin ook nog pootaardappelen e.d. 
stonden) op weg gegaan. Wel kreeg men met de 
nodige quarantainemaatregelen te maken, wat 
zorgde voor langere reis/wachttijden. Zo 
langzamerhand gaan er weer meer transporten op 
weg.  Een probleem is wel dat het laden van de 
vrachtwagen eigenlijk niet kan omdat men zich 
moet houden aan de 1,5 meter afstand. Dat heeft 
ons doen besluiten om voorlopig nog niet aan de 
slag te gaan. Bovendien behoren de meest 
vrijwillige laders, gezien de leeftijd, tot de 
“risicogroep”. 
 
Eind juni gaan we, met het in acht neming van de 
1,5 meter, overleggen of het reguliere transport 
van begin september moet/kan doorgaan en hoe 
we dat gaan regelen. Daar over meer in de 
volgende nieuwsbrief. 
 
Hoe staat het de corona in Pacureni? Enige tijd 
terug is er contact geweest. Het dorp is vrij van 
corona! Men houdt zich streng aan de opgelegde 
regels. Het dorp ligt vrij afgelegen, in dit geval had 
dat een positieve uitwerking. De winkel wordt wel 

https://www.npostart.nl/eo-beam-kerkdienst/05-04-2020/VPWON_1318833
https://portal.eo.nl/programmas/tv/kerkdiensten/
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/deze-drie-predikanten-nemen-je-deze-zomer-op-tv-mee-door-het-bijbelboek-handelingen/
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/deze-drie-predikanten-nemen-je-deze-zomer-op-tv-mee-door-het-bijbelboek-handelingen/
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/deze-drie-predikanten-nemen-je-deze-zomer-op-tv-mee-door-het-bijbelboek-handelingen/
https://www.youtube.com/watch?v=x-08FRH67h8
https://portal.eo.nl/samengeloven
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van de nodige spullen voorzien. Maar men komt 
het dorp niet uit en er komt ook niemand naar het 
dorp toe.  Hoe het elders is in Roemenië durf ik zo 
niet te zeggen. 
 
Afgelopen voorjaar zouden we ook de oud ijzer 
inzameling plaatsvinden. Ook niet doorgegaan. 
Daarvoor komt nog een nieuwe datum. We hopen 
dat het ergens in september kan gaan 
plaatsvinden. Zodra de datum bekend is laten we 
het horen. 
  
De commissie 
 

Bijdragen 

Inspiratieloos zit ik voor de laptop, kijk naar 

buiten, het is druilerig weer, regenachtig. Het is 

alweer de 13de weekbrief die we jullie sturen en 

het is mijn beurt om een bijdrage te leveren. De 

berichtgevingen worden steeds positiever en 

langzaamaan komt alles weer in beweging, 

kinderen gaan weer naar school, we mogen weer 

gebruik maken van het openbaar vervoer, 

bedrijven pakken hun werkzaamheden weer op en 

gelukkig mogen we weer kerkdiensten gaan 

houden (mits wij ons aan strikte voorwaarden en 

regels houden die ons overheidswege worden 

opgelegd), maar het begin is er!  

Voor mij persoonlijk heb ik de kerk enorm gemist, 

de eerste zondag dat we geen dienst meer 

mochten houden was een rare gewaarwording, ik 

liet de hond uit en het was muisstil! Geen wind 

geen vogels, geen auto’s over de Frieseweg maar 

ook geen kerkklokken…niet van onze kerk op 

Kampereiland maar ook niet vanuit Kampen en 

IJsselmuiden, na thuiskomen van het uitlaten er 

maar eens voor gaan zitten, wat gaan we kijken?  

Tv aan? Laptop aan? Er is van alles te vinden maar 

toch op de één of andere manier kon het mij niet 

zo bekoren om een dienst te kijken zonder 

samenzang, een predikant die moeite heeft om in 

de camera te kijken of een kerkenraadslid die 

(zonder rumoer op de achtergrond) met de 

afkondiging de kerk in kijkt alsof hij bijna vol 

zit,…het is goed bedoelt en vind het mooi dat ze op 

deze manier toch hun diensten voort kunnen 

zetten maar voor mij persoonlijk raakt het mij niet. 

 

 

 

Ik merk aan mijzelf dat ik de kerk nodig heb, ik heb 

een stok achter de deur nodig anders dwaal ik af. 

Ik denk terug aan de prachtige schuurdienst van 

zondag 2 februari, een dienst waarin we het gehad 

hebben of we de kerk wel nodig zijn om te 

geloven, toen dacht ik dat we de kerk niet echt 

nodig waren om te geloven en dat er genoeg 

middelen zijn om geïnspireerd te raken, nou dat 

valt in mijn geval dus nogal tegen en daar kom ik 

nu door het hele corona gebeuren dus in het ‘echt’ 

achter dat ik de kerk daadwerkelijk wel nodig ben!  

Ik mis de voeding die krijg van een goede boeiende 

verkondiging, ik mis de beleving, ik mis de 

samenzang, ik mis het orgelspel, ik mis de 

ontmoeting met elkaar en ik mis het met elkaar 

koffie drinken nadien. Ik kijk er dan ook naar uit 

om elkaar weer te ontmoeten en samen weer fijne 

diensten te houden.  

Dankbaar zijn wij dat wij binnen ons gezin en 

naaste familie en vrienden het covid-19 virus zich 

niet heeft laten zien. Hoe anders is het in gezinnen 

waar het virus wel is toegeslagen?  
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Wij wensen een ieder die er mee te maken heeft 

gehad veel kracht en Gods nabijheid toe. Zo liepen 

wij in Oostenrijk eens in de bergen en kwamen wij 

dit bord tegen….  

 

 

Hopende u, jouw en jullie gauw weer te 

ontmoeten, vriendelijke groet,  

Herwin van Keulen 

 

Wegwijs in geloof en theologie: Verdieping voor 

Geïnteresseerden 

Op donderdag 2 juli en dinsdag 1 september zijn 

er informatieavonden over de driejarige cursus 

Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden 

(TVG) voor de regio IJsselland, voor iedereen die 

geïnteresseerd is in geloof en theologie. Vanaf 

19.30 uur bent u welkom in de Broederkerk aan 

de Broederstraat 16 in Kampen. Opgave vooraf 

verplicht via kjcoenen@gmail.com 

  

De cursus start weer op dinsdag 15 september. 

Voor vragen en aanmeldingen kunt u per mail 

terecht bij secretaris 

Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com. 

Zie ook www.tvgijsselland.nl of 
www.facebook.com/TVGijsselland. 

  

 

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 

 

mailto:kjcoenen@gmail.com
https://www.dagopening.nl/
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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). 


