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Weekbrief no 9, 17 mei 2020 
www.hervormdkampereiland.nl 

 
Video van Bart van ‘t Ende  

 
https://www.youtube.com/watch?v=NiK6kiZrvn0 
 

Van de kerkelijke werker  
 
Niet uitloggen zonder de zegen De afgelopen 
zondagen verschenen ze overal en in allerlei 
soorten en maten. Soms mediawijs, al door de 
virtuele wol geverfd, maar vaak onwennig en 
aarzelend, als was het hun eerste dienst.  
 

 
 
Dominees, priesters, voorgangers, oudsten, 
preeklezers: dienaren van het Woord. Soms waren 
ze nauwelijks te verstaan. Soms veel te goed. Soms 
tilde een ouderling het videoapparaat tijdens de 
dienst op, om al struikelend een nog wat beter 
perspectief te zoeken. Soms liep de opname al tien 
uur; en zag je de kerk vanuit de duisternis 
ontwaken, totdat de koster de kerk in kwam 
geschuifeld. Soms telden de kijkcijfers slechts 9 
kijkers, soms duizenden.  
 
Maar alle keren zagen we getrouwe herders en 
leraars, met liefde voor hun kudde die via duizend 
wegen samenkwamen en toekeek vanachter het 
kleine venstertje van de webcam. Ze overwonnen 
hun schroom, spraken toe, gingen voor in gebed, 

zongen, vermaanden, vonden woorden van hoop, 
schetsen visioenen van verlossing en lieten hun 
schapen niet uitloggen zonder de zegen des 
Heren… (Uit: De nieuwe Koers no. 3 2020) 
 
Herinnering Bijbelquiz 
Op zondagavond 17 mei organiseer ik namens het 
jeugdwerk in IJsselmuiden een online Bijbelquiz. 
We hebben geprobeerd om dit ook op 
Kampereiland te organiseren maar dat kan helaas 
technisch niet.  
Maar mocht u en jij het leuk vinden om mee te 
doen kan dit natuurlijk! Zie voor meer informatie 
https://www.dorpskerk.com/wijk-2 
Bart van ’t Ende 

 

 
 
Voorgangers kerkdiensten 17 mei 
 
9.30 uur ds. F.J.K. van Santen 

17.00 uur ds. M. van Duijn, Zeist 

Open Hof  

9.30 uur dsL. Eigenhuis, Lemele 

Westerkerk 

9.30 uur F. Verboom 

17.00 uur Huiskamerdienst  
Broederkerk 

http://www.hervormdkampereiland.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=NiK6kiZrvn0
https://www.dorpskerk.com/wijk-2
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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 A.H. van Veluw 
Liturgie is bijgesloten 
19.00 uur interactieve dienst, sprekers Henrich en 
Marleen Kragt 
Deze dienst is ook te volgen via RTV IJsselmond 
als u kijkt via KPN/Telfort  Kanaal 1362 
 
Dorpskerk (wijk I) 
09.30 uur: ds. J.H. de Vree, Achterberg 
18.30 uur: ds. J.N. Zuijderduijn, Oosterwolde 
 
Oosterholthoeve (wijk II) 
09.30 uur: ds. L. Wüllschleger, Wijk bij Duurstede 
- liedblad 
16.00 uur: ds. M. van Dam, Jongerendienst – 
liedblad 
 

Voorgangers 21 mei Hemelvaartsdag 
 
Broederkerk 
9.39 uur Gastpredikant 
Open Hof: geen dienst 
Westerkerk 
9.30 uur Ds Verboom 
 
IJsselmuiden 
Hoeksteen 
9.30 uur ds. H.J. van Maanen 
 
Via kerkdienst gemist zijn kerkdiensten later 
terug te kijken.  

 
Via NPO 2 is er om 9.20 uur een dienst.  Op 
zondag 17  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 16 mei is het thema 'Zegeningen'. 
Elbert Smelt zingt het lied 'De Heer heeft mij 
gezien en onverwacht'. 
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/zegeni
ngen-
tellen/?utm_source=nieuwsbrief_corona&utm_m
edium=nieuwsbrief&utm_campaign=200516 
 
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/de-
heer-heeft-mij-gezien-en-onverwacht 
 
Er is nog meer aanbod: op GrootNieuwsRadio kunt 
u om 9.45 uur luisteren naar een kerkdienst. 

https://portal.eo.nl/samengeloven  

 

Collectes 

Collecte 17 mei 
17-05-2020 Wal en water  

Wal en water is een gratis magazine voor toeristen 
van harte worden uitgenodigd op in de kerken van 
noordwest Overijssel 

Hemelvaartsdag 
21-05-20202  kerk  

Missionaire jongeren 

 Op 29 april heb ik een online presentatie 
bijgewoond over het thema ‘geloof en missie in 
het leven van jongeren’. Die vraag die gesteld 
werd was: Wat is het missionair bewustzijn en 
handelen van christelijke jongeren (16-25 jaar) en 

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/
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/zegeningen-tellen/?utm_source=nieuwsbrief_corona&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=200516
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/zegeningen-tellen/?utm_source=nieuwsbrief_corona&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=200516
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/zegeningen-tellen/?utm_source=nieuwsbrief_corona&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=200516
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/zegeningen-tellen/?utm_source=nieuwsbrief_corona&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=200516
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/de-heer-heeft-mij-gezien-en-onverwacht
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/de-heer-heeft-mij-gezien-en-onverwacht
https://www.youtube.com/watch?v=x-08FRH67h8
https://portal.eo.nl/samengeloven
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welke rol spelen geloof en kerk hierin? Heel 
boeiend om dit onderzoek te volgen. Extra 
bijzonder was de ontdekking dat tussen de online 
kijkers ook dhr. Vogel te ontdekken was, wat 
bleek, zijn kleindochter heeft dit onderzoek 
uitgevoerd en deed hier verslag van! Het is een 
uitvoerig rapport geworden.  

Wat mij positief verbaasde was de grote 
betrokkenheid onder jongeren wanneer het gaat 
over missionair-zijn. Er is een verband aangetoond 
dat wanneer jongeren betrokken zijn op het 
geloof, zich ook bewuster zijn van de noodzaak om 
anderen te betrekken bij het evangelie. Ik was blij 
om te vernemen dat jongeren een positief beeld 
hebben om anderen te betrekken bij het 
evangelie. Dat doen ze niet om op een 
aardappelkistje te gaan prediken op de 
Oudestraat. Maar meer door het aangaan van 
vriendschappelijke relaties en in hun handelen 
getuigend op te treden.  

Oude woorden van de kerkvader Fransiscus van 
Assisi worden actueel: ‘predik het evangelie en 
gebruik desnoods woorden’. Iets wat volgens mij 
wel past bij de aard en gewoonten van de 
Kampereilanders. Bovenstaande doet zeker geen 
recht aan het onderzoek. Wil je er meer van weten 
of het onderzoek lezen, doe mij dan een berichtje. 
Bart van ’t Ende 

Bijdragen 

Gedachtenspinsels van een kerkenraadslid……..  

 

Wie had dat kunnen denken. Op woensdagavond 

(biddag) is er nog gewoon een kerkdienst op het 

Kampereiland, niet realiserend dat de zondag erop 

en vele zondagen daarna diensten worden 

geannuleerd wegens een hardnekkig en 

besmettelijk rondwanend virus: Corana.  

 

Dit woord zal nog heel veel gebruikt worden en 

ook nog heel lang nagalmen. 2020 zal de 

geschiedenisboeken ingaan. Wat betekent deze 

periode persoonlijk voor mij, mijn gezin, familie, 

relaties, werk, maatschappelijk en de verbinding 

met de kerk op het Kampereiland. Omdat we dit 

weinig met elkaar kunnen delen kwam bij mij de 

behoefte om mijn gedachten op papier te zetten 

en met u en jou te delen. Inmiddels zijn we 

ongeveer 9 weken verder.  

 

De eerste weken van Corona realiseer je je, dat de 

volle agenda ineens geen volle agenda meer is. 

Maar gek genoeg ook weer geen moment om je te 

vervelen. Veel dingen die je bezig houden om 

aanpassingen te maken en te wennen aan de 

omstandigheden. Hoe lang gaat dit duren? De 

premier die op gezette tijden een persconferentie 

geeft en de nieuwe aanpassingen die dit weer met 

zich meebrengt. Kortom aan de ene kant rust, 

maar aan de andere kant onrust en veel 

onzekerheid.  

 

De vitale beroepen gaan door. Voor Bert en mij 

landbouw en onderwijs (maar wel op afstand). 

Maar ook de mantelzorg voor Bert zijn vader, die 

in een aanleunwoning nog zelfstandig woonde, 

was een grote zorg voor ons. Ondanks optimale 

ondersteuning van de thuiszorg en goede 

samenwerking was het niet langer mogelijk op 

deze manier. Eindelijk kwam er een plek vrij in de 

Maarlenhof, waar hij van minuut tot minuut 

aandacht kon krijgen. Maar wat een uitgesproken 

bijzondere tijd om hem los te moeten laten met 

het besef hem voor langere tijd niet te kunnen 

zien. Eigenlijk begon het afscheid nemen van hem 

al op dat moment. We wisten niet, wanneer we 

hem echt weer zouden kunnen begroeten. Die 

vraag was snel voorbij, omdat hij 2 weken na de 

opname is komen te overlijden. Een wel heel 

bijzondere manier van afscheid nemen volgde er 

toen. Veel families met ons, waar ook een dierbare 

was overleden.  

 

Wanneer we de uitzendingen van de Hoeksteen 

volgden en de namen van zieken en overledenen 

werden genoemd, werden we daar stil van. Omdat 

deze tijd ook nog eens in de stille week viel, heeft 

deze periode nog eens een diepere betekenis 
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gekregen. Hoe bijzonder om een dienst voor te 

bereiden middels videobellen met de predikant! 

Wat zijn de regels van begraven in coronatijd? Je 

kunt het je niet voorstellen, omdat je hier nooit 

eerder bij hebt stil gestaan. Ondanks alles was het 

was fijn, dat we als kinderen en alle kleinkinderen 

de afscheidsdienst konden meemaken met vele 

andere via de live stream. Mooi, dat we pa vanaf 

zijn geboorteplaats Erf 28 uitgeleide konden doen. 

Alles op afstand en geen fysiek contact is heel gek. 

Maar we hebben ook gevoeld, dat afscheid nemen 

in heel kleine kring, toch juist voor veel nabijheid 

kan zorgen. We hebben heel veel kaarten 

ontvangen ook vanuit de gemeente. Hartelijk dank 

daarvoor. 

 

Daarna pakten we de draad weer op. Gelukkig dat 

de natuur zich niets aantrekt van het virus. Ik kan 

er echt van genieten, dat de vogels rustig hun gang 

gaan en de bomen weer in het blad kwamen. Je 

kijkt nog specialer naar de natuur dan de 

voorgaande jaren. De boeren zijn druk op het land 

en het lijkt of de stikstofproblemen even zijn 

vergeten.  

 

Een vitaal beroep, het buiten wonen, het voorjaar, 

geen puberende kinderen in huis, maakt het dat 

we dankbare mensen kunnen zijn in deze 

ingewikkelde tijd. Veel denk ik aan diegene waar 

dat niet zo is. Ook heb ik veel respect voor de zorg 

en bovenal de mensen die in de frontlinie staan. 

De kinderen komen regelmatig op bezoek en 

anders zijn er altijd nog de mogelijkheden van 

bellen, whatsappen, mailen, Zoom, Teams en 

noem het maar op. Ook als kerkenraad 

ontkwamen we hier niet aan. 
 

Extra Info 

Gebedsmoment in de Wester Westerkerk  

Vanaf maandag 28 maart 2020 zenden wij op 
maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen om 10:00 
uur vanuit de kerk een gebedsmoment uit via 
kerkdienstgemist.nl. De voorganger staat 

vermeldt op de website. U mag gebedspunten 
aandragen. 

Zoals u ziet zijn er veel mogelijkheden om een 
dienst te volgen. Klik met de muis op de link van 
de gemeente waarvan u de dienst wilt volgen. 
Toets tegelijk de control toets in. Zo krijgt u de 
verbinding naar de dienst die u wilt volgen. Op 
deze manier werken alle blauw onderlijnde linken 
in deze tekst. 
We zullen als gemeenteleden niet allemaal tegelijk 
dezelfde dienst volgen. Het moderamen heeft 
overwogen om vanuit onze kerk op Kampereiland 
ook een dienst uit te zenden. Omdat met beeld te 
doen was technisch kostbaar en kon niet de 
kwaliteit geven die andere kerken in de omgeving 
opbrengen. Daarom is besloten om dat niet te 
gaan doen. 
 
De verbondenheid als gemeente willen we zoeken 
in deze weekbrief. 

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. 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10737?mp=10737
https://www.dagopening.nl/
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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) 

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). 


