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Weekbrief no 4, 12 april 2020 
 

Voorgangers kerkdiensten 12 april 
 
Broederkerk 
9.30 uur ds. F.J.K. van Santen 

17.00 uur ds.H. Westerhout, Hasselt 

Open Hof  

9.30 uur drs. Kasper Jager en 

    drs. Berthina van der Kamp 

Westerkerk 

9.30 uur ds. W.L. Dekker 

17.00 uur ds. F. Verboom 
 

Online kerkdiensten 
 
Kampen 
 
Alle kerkdiensten in onze kerken zijn live (of 
achteraf via de pagina ‘Filmpjes’) te beluisteren of  
te bekijken. 
 
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 dat de 
luidspreker(s) niet gedempt zijn. 
 
IJsselmuiden 
 
Paasnachtdienst van de gemeente 
Oosterholthoeve 
zaterdag 11 april 2020 21:00 
ds. van Maanen 
 
 

Hoeksteen  
9.30 uur alle predikanten en jeugdwerkers 
Liturgie is bijgesloten 
19.00 uur Interactieve dienst Henrich Kragt 
 
Dorpskerk 
09.30 uur: ds. A.P. Voets, Hoevelaken 
16.00 uur: ds. M. Goudriaan, Ede, ( o.v.v. wijk I ) 
 
Oosterholthoeve  
(live vanuit de zaaier, wijk II) 
09.30 uur: ds. M. v. Dam - liedblad 
18.30 uur: ds. F. Hoek, Schoonhoven, ( o.v.v. wijk 
II ) - liedblad  
 
Tweede Paasdag maandag 13 april 
 
Dorpskerk (wijk I) 
09.30 uur: ds. L. de Wit, Ede 
 
Oosterholthoeve (live vanuit de zaaier, wijk II) 
09.30 uur: dhr. J.C. v.d. Hart, Zangdienst - liturgie 
 
Via kerkdienst gemist zijn kerkdiensten later terug 
te kijken.  
 
Via NPO 2 is er om 9.20 uur een dienst waarin ds. 
René de Reuver, scriba van de PKN voorgaat. 
 
Reactie van een gemeentelid 
 
Wij luisterden en keken al een paar keer op 
zondagmorgen naar de kerkdienst op groot 
nieuwsradio om 10:00 uur. 
Sluit meer bij onze beleving aan met vaak een 
band wat ook door onze jongeren thuis meer 
gewaardeerd wordt dat de traditionele zang die 
getoond wordt op NPO. 
https://www.youtube.com/watch?v=QLC1w2yw24k 
Misschien voor meer gezinnen een tip? 

 
 

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/stations/1240/events/live
https://www.hoeksteenkerk.nl/events/event/ds-h-j-van-maanen-6e-lijdenszondag/
https://www.dorpskerk.com/kerkdiensten/kerkdienst-luisteren/dorpskerk
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1240/events/live
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1240/events/live
https://www.dorpskerk.com/attachments/article/225/12%20april%20morgendienst%201e%20paasdag.pdf
https://www.dorpskerk.com/attachments/article/225/litugie%20zondag%2012%20april.pdf
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1240/events/live
https://www.dorpskerk.com/attachments/article/225/liturgie%202e%20paasdag%202020.pdf
https://kerkdienstgemist.nl/
https://www.npostart.nl/eo-beam-kerkdienst/05-04-2020/VPWON_1318833
https://www.youtube.com/watch?v=QLC1w2yw24k
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 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. Op maandag 6, dinsdag 7 en 
donderdag 9 april is er een extra vesper om 19.30 
uur. Ook op Goede vrijdag wordt de dienst van 
19.30 uur uitgezonden. 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 en in het luiden van de klok op 
iedere woensdagavond van 19.00 uur tot 19.15 
uur. 

 

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 (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) 

Collectes 

 12-04 JOP Jongeren doorleven het paasverhaal    
(Kerk in actie)                                                          

Wilt u iets overmaken voor eerdergenoemde 
doelen 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: 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10737?mp=10737
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NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde 
Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters). 
Met een hartelijke groet van de Kerkrentmeesters 
en Diaconie 

 

Bijdragen 

De vraag om een bijdrage uit de gemeente leverde 
deze week de volgende reacties op: 

Woorden van Gods liefde. 
Er is hoop! Voor jou… 
In een wereld vol angst en hopeloze situaties? 
Je vindt vrede bij Mij. 
Je zult in de wereld veel moeilijkheden hebben, 
maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen. 
(Joh.16:33) 

 

Er is hoop! 
Ook als het moeilijk is, je bent nooit alleen. 
Waar jij bent, ben Ik. 

Mijn liefde laat je nooit los. 
Ik ben bij je, alle dagen, tot aan de voleinding van 
de wereld.  
(Mat. 28:20) 
 

Na een koude winter 
ontspringt in de lente nieuw leven, 
en de donkere aarde verandert in een kleurrijk 
tapijt 
vol prachtige bloemen. 
Zo is Mijn liefde… voor jou. 
 
Ik geef je Mijn hoop… 
ook al lijkt alles donker om je heen. 
Als jij je hopeloos voelt, schuil maar bij Mij. 
(Ps.62:8.9, 91:1,4) 

Ik ben de God van de hoop. 
Je kunt je met een gerust hart aan Mij 
toevertrouwen. 
Ontvang Mijn hoop, Mijn liefde, Mijn helpende 
hand. 
Ik leid je om niet je ogen te richten op alles wat je 
bang en onzeker maakt, 
je mag Mij zien, IN jouw omstandigheden 
Ik voorzie in al je behoeften, in elke situatie. 
(Hebr.12:2, Fil.4:19) 

Als Ik de zware last van bezorgdheid en angst van 
je schouders neem, 
en met Mijn licht in je leven mag schijnen, 
dan verdwijnen de donkere wolken, 
en breekt de zon door in je leven; 
 
Wat donker is maak Ik licht. 
Jouw angst neem Ik weg 
en Ik maak je hart vol met Mijn vrede. 
Mijn vrede is als een beschermende muur rondom 
je gedachten en emoties. 
Mijn vrede tilt je op boven uitzichtloze situaties.  
(Fil.4:7) 

Ik vul je hart met louter vreugde en vrede. 
Ik wakker je geloof aan,  
zodat je ziet wat Ik voor je doe, 
en jij overvloedig bent in de hoop, 
door de kracht van Mijn Heilige Geest. 
(Rom.15:13, 2Tim.1:7) 

Ik ben jouw Bron van hoop, 
Ik geef je hoop en vertrouwen, ook voor de 
toekomst. 
Omdat Ik leef, hoef jij niet bang voor morgen te 
zijn, 
Ik zorg voor jou, Ik heb jouw geluk voor ogen, 
en Mijn liefde schiet nooit tekort.  
(Jer.29:11. Mat.6:31-33) 
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Goede Paasdagen toegewenst. 

 


