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Weekbrief no 16, 5 juli 2020 
www.hervormdkampereiland.nl 

 

Van de kerkelijk medewerker 
 
Videoboodschap 
https://www.youtube.com/watch?v=rI-7lxqhzBQ 

 
Zondag 5 juli 
 
Het gras bij de kerk is gemaaid, de kantjes geknipt. 
De schoonmakers hebben in de kerk weer 
gepoetst en gezogen. De organist en het 
beamerteam hebben de liturgie al ontvangen. De 
preek is klaar. 
Nu zijn de gemeenteleden aan zet. Vanwege de 
Coronamaatregelen  is het verplicht om zich op te 
geven als u de kerkdienst wil bijwonen. U hoeft 
niet thuis te blijven om anderen de gelegenheid te 
geven om de dienst bij te wonen. Het blijkt dat we  
Ca 30 gezinnen in de kerk kunnen ontvangen.  
Opgeven kan via de website van de kerk  
https://www.hervormdkampereiland.nl/ 
of telefonisch of per mail bij de scriba. 
Graag opgeven voor vrijdagavond 18.00 uur. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dvy-

YqaCYSM 

 
Een samenvatting van de regels: 

• Mensen die ziek of verkouden zijn worden 

dringend verzocht om thuis te blijven, samen 

met anderen uit hun huishouden;    

• Mensen uit risicogroepen moeten zelf de 

afweging maken of ze deel willen nemen.  

• Tussen  kerkgangers dient anderhalve meter 

afstand gewaarborgd te worden.   

• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.   

• Volg de aangewezen looproutes.   

 

 

 

• Gemeentezang is vooralsnog helaas niet 

toegestaan.   

• Volg  de  aanwijzingen  op  van 

coördinatoren.    

• Collectezakken staan achterin de kerk.  

• Geen ontmoeting na afloop.   

• Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een 

minimum beperken.    

Binnenkomst van kerk en 

kerkzaal   

• De deuren zijn geopend, zodat mensen geen 

deurklinken of klapdeuren hoeven aan te 

raken.   

• Desinfecterend middel staat direct bij de 

ingang, hier wijst de coördinator op bij de 

kerkgangers. Hij/Zij zal ook informeren naar de 

gezondheidstoestand.  

• Garderobe  wordt  tot  een 

 minimum beperkt.   

• De koster zal vervolgens voor de kerkgangers 

uit lopen en de juiste plek aanwijzen, met 

inachtneming van de 1,5 meter afstand. De 

kerk wordt vanaf de voorste banken gevuld. De 

eerstkomenden zitten dus voorin de kerk.  

Verlaten van de kerk    

• Kerkgangers verlaten de zaal op omgekeerde 

volgorde van binnenkomst, dat betekent dat 

de achterste bank als 1e naar buiten zal gaan 

ect. De koster zal toezien op inachtneming van 

1,5 meter afstand. Coördinator zal bij uitgang 

toezien.   

• Iedereen wordt nogmaals verzocht om niet 

buiten met elkaar te blijven praten.   

 
 

http://www.hervormdkampereiland.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=rI-7lxqhzBQ
https://www.hervormdkampereiland.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=dvy-YqaCYSM
https://www.youtube.com/watch?v=dvy-YqaCYSM
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Verdriet 
 
U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, 

Mij aan haar borsten toevertrouwd. 
Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op, 

Van de moederschoot af bent u mijn God 
     Ps 22:10-11 
 
Het kerkgebouw is donderdagmiddag gebruikt 
voor de herdenkingsdienst in besloten kring van 
 

HALINA VERA NETJES 
 

*14 september 2018   †26 juni 2020 

   
Halina is de dochter van Ben Jan en Bia Netjes en 
het zusje van Sophie Annelie 
 

Toen jij werd geboren, huilde je en de wereld 
verheugde zich. Je hebt je leven zo geleefd, dat je 

nu je bent gestorven, de wereld huilt en jij je 
verheugd. 

 
Een kaartje wordt gewaardeerd. 
 
Het adres van de familie Netjes is  
Mandjeswaardweg 12, 8267 AW Kampen 
 
De dienst is uitgezonden via kerkdienst gemist en 
via livestream: present-it.nl/Netjes 
 
De bloemen uit de dienst van zondag 5 juli willen 
we naar de familie Netjes brengen als teken van 
meeleven in dit verlies. 
 

Voorgangers kerkdiensten 5 juli 
 
Broederkerk 
9.30 uur ds. Westland, Putten 

17.00 uur ds. J. Harteman 

Open Hof  

9.30 uur dr. J. Woltinge, Zwolle 

Westerkerk 

9.30 uur ds. F, Verboom 

19.00 uur ds. W.L. Dekker 
Kampereiland 
9.30 uur ds. B. van ‘t Ende 

 
 
IJsselmuiden 
Hoeksteen  
9.30 uur ds. G.H. Labooy  
19.00 uur Marijke de Groot(predikant in opleiding) 
 
Dorpskerk (wijk I) 
09.30 uur: ds. 
18.30 uur: ds.  
 
Oosterholthoeve (wijk II) 
09.30 uur: ds.   
16.00 uur: ds.   
 

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.  
 
Via NPO 2 is er om 9.20 uur een dienst.  

Vanuit de kapel van het dienstencentrum van de 
Protestantse Kerk Nederland is er op 12 juli een 
dienst met het thema Racisme. 

https://portal.eo.nl/programmas/tv/kerkdiensten
/ 

https://www.hoeksteenkerk.nl/events/event/ds-h-j-van-maanen-6e-lijdenszondag/
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/
https://www.npostart.nl/eo-beam-kerkdienst/05-04-2020/VPWON_1318833
https://portal.eo.nl/programmas/tv/kerkdiensten/
https://portal.eo.nl/programmas/tv/kerkdiensten/
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Er is nog meer aanbod: op GrootNieuwsRadio kunt 

u om 9.45 uur luisteren naar een kerkdienst. 

https://portal.eo.nl/samengeloven  

 

 

Collecte 

5-7 De Hoop 
De Hoop doet het samen..! Met vrijwilligers, 

donateurs, bidders en medewerkers mogen we 

samen anderen helpen op weg naar een nieuw 

leven. Help mee!! 

 
Bijdragen 

 

“Wat hou ik van uw huis, Heer van de 

hemelse legers” 

De eerste woorden van psalm 84 (nieuw 
liedboek) die bij me bleven hangen in de 
afgelopen weken, in aanloop naar de 1e 
eredienst sinds 16 weken. Een lied van heimwee 
naar Gods woning. We mogen eindelijk de 
kerkdeuren weer wagenwijd openzetten, de 
kerkklokken laten luiden en het orgelspel laten 
klinken. 
Uiteraard wel met de maatregelen zoals Bart 
uitlegt in het filmpje, maar we mogen weer! 
Volgens het preekrooster van 2020 zou op 5 juli 
de tentdienst gaan plaatsvinden. Helaas kan dat 
op dit moment (nog) niet, maar wat zou ook dat 
weer mooi zijn. 
De eredienst vieren in een tent, waar we 
samenkomen als gemeente om God te dienen. 
Met de woorden van psalm 84 erbij moest ik 
denken aan de tabernakel. Ook een tent. Toen 
met het volk Israël op reis, midden in de 
gemeenschap. Onze ‘tent’ staat ook midden in 
onze gemeenschap, al konden we de afgelopen 
tijd daar niet fysiek aanwezig zijn.  
 
Gelukkig waren er elke zondag weer genoeg 
online diensten te volgen, en wij hebben thuis 
deze digitale mogelijkheid ook benut in de 
afgelopen maanden. 
De concentratie erbij houden tijdens een online 
dienst was in het begin lastig met een peuter in 

huis, en het voor ons beter bleek te werken om 
de dienst ’s avonds terug te kijken. 
Meestal was dit een dienst vanuit de Westerkerk 
in Kampen. 
Daar kwam ook weer het besef dat we de 
mogelijkheid om naar de kerk te kunnen gaan, 
mogen beschouwen als een groot voorrecht.  
Bijzonder en fijn om uit te kijken naar weer een 
fysiek deelnemen aan een eredienst. 
 
Op de boerderij liep alles z’n gangetje in de 
afgelopen maanden; voorjaarswerk, inkuilen en 
de dagelijkse werkzaamheden gingen door. 
Als alles goed mag gaan verwachten we begin 
oktober een broertje of zusje voor Laurise en 
daarom zijn we in huis ook wat aan het klussen 
en schilderen. 
Tot op heden zijn wij en onze directe familie 
gezond gebleven, waarvoor we dankbaar zijn.   
Ondertussen zijn we als kerkenraad flink aan het 
stoeien geweest hoe we met alle richtlijnen en 
maatregelen de erediensten kunnen gaan 
organiseren. Binnen een werkgroep hebben we 
een gebruikersplan opgesteld volgens de 
richtlijnen van de PKN, om zo de organisatie 
rondom de erediensten duidelijk en beheersbaar 
te maken. Ik ben erg benieuwd hoe de eerste 
dienst zal verlopen. We horen graag feedback. 
 
Hartelijke groet, 
Jurian van den Berg 
 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=x-08FRH67h8
https://portal.eo.nl/samengeloven
https://www.dagopening.nl/
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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). 


