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Vanuit de kerkenraad – kerkdienst 5 juli
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Van de Kerkelijk werker
Videoboodschap:
https://www.youtube.com/watch?v=a0kAWBU0UGY
&t=181s

Niet uitblazen!

Deze week hebben we als kerkenraad vergaderd in de
kerkzaal. Fijn om weer in de kerk te zijn. Fijn om elkaar
te ontmoeten. Gesproken hebben we voornamelijk
over het opstarten van de kerkdienst op zondag 5 juli.
In het filmpje van de ze week wordt 5 juni genoemd
maar dat is niet correct.
Vanuit de overheid en de PKN zijn er veel richtlijnen en
protocollen te volgen. Er is een werkgroepje ingesteld
die gaat nadenken hoe we deze dienst vorm kunnen
geven. Bart van ’t Ende zal in deze dienst voorgaan.
Wanneer er meer dingen concreet zijn over het houden
van deze dienst zullen we u zo snel mogelijk op de
hoogte brengen.
We sloten de kerkenraadsvergadering af met het ‘Onze
Vader’. Het ontroerde mij om die aloude en
vertrouwde woorden uit te spreken die al zolang niet
meer geklonken hebben in onze kerk. Een bijzonder en
eerbiedig moment. We hopen dat dit gebed na 5 juli
onafgebroken weer zal klinken. We zien er naar uit.
Uw kerkenraad

Jubileum
Bovenstaande afbeelding kwam ik tegen. Steengoed
vond ik ‘m. In tegenstelling tot wat wij gewend zijn, wij
blazen op verjaardagen de kaarsjes uit.
Wanneer er vlammetjes zijn van de Heilige Geest
mogen we die beslist niet uitblazen! Die horen te
branden. De vlam van Pinksteren brandt niet meer op
de hoofden, maar is een paar etages gezakt, namelijk
in ons hart. En daar brandt het al een tijdje. Want de
Heilige Geest is ons bij de doop gegeven. De vlam van
de Heilige Geest mag al in ons hart branden. Bij de één
is dat een groot vuur en bij de ander een heel klein
waakvlammetje. Maar het brandt!
Vuur brandt wanneer er zuurstof is. Hoe meer zuurstof
hoe harder de vlam brand. De kerk en de Bijbel mag het
zuurstof zijn om het vlammetjes ins ons hart te laten
branden. We zien uit naar 5 juli en al de zondagen
daarna wanneer de kerk open is om als zuurstof te
dienen! Pinksteren, de verjaardag van de Heilige Geest,
alsjeblieft niet de kaartjes uitblazen.
Bart van ’t Ende

Vrijdag 29 mei mocht het echtpaar Dunsbergen Middelkoop 40 jaar getrouwd zijn. Een vreugdevolle
mijlpaal om bij stil te staan. Veel kan er niet door gaan
in deze tijd. Maar het jubileum is wel doorgegaan, er
zijn datums die niet kunnen worden afgezegd. We
feliciteren het echtpaar Dunsbergen en wensen hen
nog vele jaren samen in gezondheid toe. Gods zegen
gewenst met elkaar en als gezin.
Laat zich 't orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal,
Tot des HEEREN glorie paren. (ps. 150:2 ob)

Voorgangers kerkdiensten 7 juni
Broederkerk
9.30 uur ds.A.J. ten Brinke Goedereede
17.00 uur ds. F.J.K. van Santen(Leerdienst)
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Open Hof
9.30 uur ds K. A. Jager
Westerkerk
9.30 uur ds F. Verboom
17.00 uur Huiskamerdienst
IJsselmuiden
Hoeksteen
9.30 uur ds. G.H. Labooy
19.00 uur jongerenmoment Spreker Jenitha
Potkamp
Dorpskerk (wijk I)
09.30 uur: ds. J. Harteman, Kampen
16.00 uur: ds. H.J.T. Lubbers, Woudenberg
Oosterholthoeve (wijk II)
09.30 uur: ds. G. de Fijter, Kampen - liedblad
18.30 uur: dr. T.T.J. Pleizier, Groningen - 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

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: 'In deze dagen van
afstand verlangen we naar nabijheid, naar een
knuffel, naar geliefden dichtbij. En juist nu
vierden we Pinksteren: het feest van God die
geen afstand houdt, maar dichtbij ons komt, zelfs
ín ons komt. Die mensen raakt, bezielt, vernieuwt
en inspireert.'
Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht
aan alles wat wij deden
Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.
Zanger Stef Bos ervaart de coronacrisis als een
kantelpunt. “De momenten dat je een 'catharsis'
meemaakt - het niet goed met je gaat, je vastloopt,
iemand om je heen doodgaat - zijn achteraf vaak
je beste momenten. Tenminste, als je er iets mee
dóet. Het wordt tijd om de tijd te veranderen."
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/stef-bosover-de-tijdveranderen/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_
medium=nieuwsbrief&utm_campaign=200606

Er is nog meer aanbod: op GrootNieuwsRadio kunt
u om 9.45 uur luisteren naar een kerkdienst.
https://portal.eo.nl/samengeloven

Collecte
7 juni Orgelfonds

Bijdragen
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 leidt ds. Mirjam
Kollenstaart een korte kerkdienst, waarin
liederen, gebed en een meditatie centraal staan.
https://portal.eo.nl/programmas/tv/kerkdiensten/

Corona
Er is ons gevraagd hoe wij deze tijd van Corona
beleven als kerkenraad lid en of wij daar om
beurten wat voor wilden delen .Hier is iedereen
tot nu gezond, dus is het vooral omgaan met de
praktische belemmeringen van een loc down.
Voor de kinderen betekent dit niet naar school of
stage of juist meer stage, online lessen volgen. Er
2

nog maar weer eens achter komen dat we echt
aan glasvezel toe zijn. Dit was vooral de eerste
week zoeken hoe hier mee om te gaan.
Voor mijzelf op de boerderij valt het allemaal nog
wel mee met de maatregelen. Dat is voor de kerk
wel anders, geen dienst, geen kerkenraadsvergadering, best lastig om ervaring op te doen als
nieuw lid van de kerkenraad. Het contact via mail
en app en ook een keer via teams te vergaderen,
maar ik ben blij dat we afgelopen dinsdag elkaar
weer ontmoet hebben. Wel met in acht nemen
van regels en afstand, maar dit ging prima.
In de afgelopen tijd vierden we ook 75 jaar
vrijheid. Omdat we zo aan regels gebonden zijn
voelde het wel anders, De vrijheid wordt nu niet
beperkt door oorlog maar door een virus. Dit deed
mij denken aan een verhaal waar koning David
moest kiezen uit drie straffen: hongersnood,
oorlog of de pest(1 Kronieken 21). David voelde
zich in het nauw gedreven maar koos niet voor
hongersnood of oorlog maar voor pest. David
vroeg vergeving, bad voor genade en vertrouwde
op God.
Groeten Gijs van Dijk .
Dopen op afstand
Nu er weer zicht is op het houden van
kerkdiensten wordt er ook nagedacht over dopen
in de 1,5 meter samenleving. Ds. van Veluw heeft
hier een oplossing voor bedacht. Zie bijgaande
link:
https://www.rtvoost.nl/nieuws/330408/Coronaproofdopen-dankzij-vondst-van-predikant-uit-IJsselmuiden

Jenny van Ark
Op tv Gelderland werd een reportage uitgezonden over
de corona crisis in Heerde.
Een van de geïnterviewden is Ds van Ark. Zijn vrouw
Jenny werd ziek door het coronavirus. Jenny is
organiste geweest op Kampereiland.

https://www.omroepgelderland.nl/gemist?pagina=pr
ogramma&programma=952&aflevering=47586

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.
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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).
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