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Weekbrief no 14, 21 juni 2020 
www.hervormdkampereiland.nl 

 

Van de Kerkelijk werker  
 
Videoboodschap:  
https://www.youtube.com/watch?v=Pq4f_BGMg
BE 
 

Zet je beste beentje voor! 
(Meditatie uit het kerkblad van 19-6) 
  

 
 
In psalm 147: 10 wordt gezegd dat God geen 
vreugde vindt in de benen van de man. Een 
bijzondere uitspraak. God heeft niets met 
mannenbenen. Voordat (de mannelijke lezers) 
verontrust naar de benen gaat kijken, er wordt 
hier wat anders mee bedoeld. De benen van de 
man staan voor de kracht van het leger. Zeg maar 
de benen als Joint Strike Fighter van toen. Wij 
kunnen er van onder de indruk zijn, maar God 
geeft er niets om. Nooit.   
Prins Maurits werd in 1612 ridder in de orde van 
de kousenband. De hoogste Engelse 
onderscheiding. En daar hoort een ‘kousenband’ 
bij die werd gedragen om het bovenbeen. Dus zo 
ook bij Prins Maurits. De hofpredikant vond dat zo 
indrukwekkend dat hij er een preek aan weidde. 
En de tekst? Jawel, psalm 147: 10 ‘De Heerde vindt 
geen vreugde in de benen van de man’. Met 
andere woorden: God geeft niets om hoge 
onderscheidingen, een stapel diploma’s, een 
indrukwekkend staat van dienst of prestaties. En 
Gods geeft er ook niet om wanneer we ons zouden  

 
 
laten voorstaan op onze afkomst of huidskleur. 
Breng slecht jezelf mee voor God, blijf met beide 
benen op de grond staan.   
Waar God wel om geeft is dat we Hem volgen en 
Hem vertrouwen (v. 11). Dat we gaan staan in Zijn 
dienst. Dat mogen we straks letterlijk weer doen 
vanaf 5 juli, opgaan naar het Huis van God.   
Super wanneer je geslaagd bent, je diploma is een 
mooie opstap naar een vervolg opleiding. Maar ik 
wens bovenal dat je die weg gaat met Jezus. Dat je 
met Jezus je leven deelt. Je weg met Jezus gaat in 
het leven. Daarom; zet je beste beentje met Hem 
voor!   
Hij heeft geen welgevallen aan de kracht van het 
paard,  
noch behagen in de benen van de man; (Psalm 
147:10)  
  
Bart van ’t Ende   
  
Huwelijksjubileum  
 
Afgelopen dinsdag 16 juni mochten Alex en 
Marianne van ’t Oever samen met hun kinderen 
gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. Ondanks dat 
we leven in een samenleving met beperkingen 
hebben de kinderen er voor gezorgd dat het een 
mooi feest was, met een echte drive-in receptie. 
Als trouwtekst kregen jullie mee ‘God, de HEER, 
dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal 
een helper voor hem maken die bij hem past’. 
Jullie mogen elkaar aanvullen en ondersteunen als 
man en vrouw. Wat een rijke zegen.  
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd met 
jullie jubileum en Gods zegen gewenst voor jullie 
en jullie kinderen.  
Bart van ’t Ende  
 
Opstarten kerkdienst  
In de volgende weekbrief willen we meer 
informatie geven en wat zaken herhalen over het 
opstarten van kerkdiensten op Kampereiland. 
 

http://www.hervormdkampereiland.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Pq4f_BGMgBE
https://www.youtube.com/watch?v=Pq4f_BGMgBE
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Tuinieren  
Afgelopen week was ik weer even in de kerk. 
Ondanks dat we geen diensten meer hebben ligt 
de tuin er schitterend bij. We bezoeken de kerk 
niet meer, maar er wordt goed gezorgd voor kerk 
& tuin. Complimenten voor een ieder die hieraan 
bijdraagt!  
Bart van ’t Ende 
 
 

 
  

 
 
Voorgangers kerkdiensten 21 juni 
 
Broederkerk 
9.30 uur ds. F.J.K. van Santen 

17.00 uur Ds. G.H. Koppelman, Wapenveld 

Open Hof  

9.30 uur ds. K. A. Jager Overstapdienst 

Westerkerk 

9.30 uur ds. W.L. Dekker 

17.00 uur Huiskamerdienst 
Op woensdag 17 en 24 juni wordt om 19.30 uur 
een vesperdienst uitgezonden. 
 
IJsselmuiden 
Hoeksteen  
9.30 uur ds. H.J. van Maanen  
19.00 uur jongerenmoment Spreker Henrich Kragt 
 
Dorpskerk (wijk I) 
09.30 uur: ds. R. Veldman, Nunspeet 
16.00 uur: ds. B.L.P. Tramper, Oud Beijerland 
 
Oosterholthoeve (wijk II) 
09.30 uur: ds. M. van Dam - liedblad 
18.30 uur: ds. M. van Dam - 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 
 

https://www.hoeksteenkerk.nl/events/event/ds-h-j-van-maanen-6e-lijdenszondag/
https://dorpskerk.com/attachments/article/225/21%20juni%20morgendienst.pdf
https://dorpskerk.com/attachments/article/225/21%20juni%20avonddienst.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
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Via kerkdienst gemist zijn kerkdiensten later 
terug te kijken.  
 
Via NPO 2 is er om 9.20 uur een dienst.  

Aan elkaar verbonden 

Vanuit de kapel van het dienstencentrum van de 
Protestantse Kerk Nederland leidt ds. Claartje 
Kruijff 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).  
 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/swing-

low-sweet-chariot/  

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 

 
21 06 2020  Binnenlands diaconaat 
 
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland 
kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de 
zomervakantie klasgenootjes uitvliegen naar 
zonnige oorden, blijven zij achter. Met de actie 
Vakantietas van Kerk in Actie kunt u hen als 
gemeente verrassen met een rugzak vol 
verrassingen voor de zomervakantie. 
 

Bijdragen 

 

De afgelopen week zag het er in de winkels al weer 

anders uit dan 3 maand geleden.  Je handen kun je 

nog wel ontsmetten, de strepen staan nog op de 

grond, maar de mandjes of karren zijn niet meer 

zo verplicht. In maart gingen we niet van huis 

anders dan voor de wekelijkse boodschappen. Bij 

de winkel merkte je hoe anders het was. Stil op de 

straat, schone karretje werden je aangereikt. Het 

leek een tijdloze tijd, in afwachting van wat. 

Agrarisch werk gaat gewoon door, mest rijden, 

kunstmeststrooien. 

Ook Lineke kon haar werk thuis doen. Op de 

laatste dag van haar skivakantie brak ze haar been. 

Er werd een pen in gezet en ze kon met het 

vliegtuig naar Nederland, net voor Oostenrijk haar 

grenzen sloot. Jezelf redden met 2 krukken in een 

huis zonder lift op de 1e verdieping is erg lastig en 

bij ons is ruimte genoeg. Het is gezellig met z’n 

drieën en we kunnen nu ook een indruk krijgen 

wat haar werk inhoudt. Er is nooit gebrek aan 

onderwerpen tijdens het eten en het 

koffiedrinken. Veel over stikstof, herinneringen 

ophalen. In de weekenden knutselen met elkaar. 

Bij het maken van de weekbrief kon  ze me wat 

handigheidjes voor doen waar ik veel plezier van 

heb. Oppassen op de kleinzoon doen we niet 

meer. Een tante van Vince neemt dat over.  

Ook maken we van nabij mee hoe eenzaamheid de 

zin van het leven ontneemt. Zwager Piet die al 13 

jaar in het Zonnehuis woont, waar onze schoonzus 

Jannie al die jaren bijna dagelijks naar toe gaat, 

kwijnt helemaal weg. Ze kan en mag niets doen, 

alleen een paar  keer aardbeien afgeven bij de 

hoofdingang. “Mijn armen zijn te kort”. Piet 

overlijdt. Condoleren doen we door via het terras 

en de open tuindeuren afscheid te nemen en in de 

rouwdienst zitten we verspreid in de kerkzaal als 

familie. Zo in tegenspraak met zijn leven dat 

gekenmerkt werd door de vele sociale contacten 

die hij had.  

Je zoekt de balans. Waar maakte ik me druk voor 

en wil ik dat blijven doen. Wat is belangrijk voor 

me, wat maakt het leven de moeite waard. Veel 

dingen om over na te denken en blij te zijn met de 

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/swing-low-sweet-chariot/
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/swing-low-sweet-chariot/
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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dingen die je hebt. Het is naast de bijzondere tijd 

ook een mooie tijd.  

We kijken weer vooruit, langzaam aan voelen we 

ons weer een beetje vrijer. Soms gaan dingen heel 

anders als we ooit hebben kunnen bedenken, 

maar ook daar kun je mee omgaan. 

Morgen is het vaderdag en is het ook Vaderdag 

Miny Pelleboer 

 

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/

