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Van de kerkelijk medewerker
Videoboodschap
https://www.youtube.com/watch?v=HTOGpP4VksI

Voorgangers kerkdiensten 19 juli
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IJsselmuiden
Hoeksteen
9.30 uur ds. H. Engelsma, Wijnjewoud
19.00 uur Jongerendienst Ds. A.H. Veluw

Online kerkdiensten
Kampen
Kies een kerk om te luisteren of kijken (via
Kerkomroep.nl)

Broederkerk
9.30 uur ds. F. van Roest, Zeist
17.00 uur ds. J.W. Goossen, Vriezenveen
Open Hof
9.30 uur ds. B. Bregman, Emmeloord
Westerkerk
9.30 uur ds. F. Verboom
19.00 uur ds. Erno van Halsema (Zomer-AvondZang)
Kampereiland
9.30 uur ds. M. Zoeteweij, Lemele

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 ds. A.H. van Veluw, Heilige Doop
19.00 uur ds. H. Borst, Sleen

Via kerkdienst gemist zijn kerkdiensten later
terug te kijken.

Voorgangers kerkdiensten 26 juli

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

Broederkerk
9.30 uur ds. R.F. Mauritz, Lelystad
17.00 uur ds. G. v.d. Berg, IJsselmuiden
Open Hof
9.30 uur ds K.A. Jager
Westerkerk
9.30 uur ds. F. Verboom
19.00 uur ds. E.H. Egberts, Nijkerk (Zomer-AvondZang)
Kampereiland
9.30 uur Mw. H. Kramer, Emmeloord

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 NPO 2 is er om 9.20 uur een dienst.

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

Er is nog meer aanbod: op GrootNieuwsRadio
kunt u om 9.45 uur luisteren naar een kerkdienst.
https://portal.eo.nl/samengeloven
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Van de kerkenraad
We mogen terugzien op twee goede en
inspirerende zondagen. We zijn dankbaar dat het
weer kon om zo de verbondenheid met God en
elkaar te mogen ervaren, ook door middel van de
kerkradio. Dankbaar dat we weer naar onze
vertrouwde kerk mochten gaan. Onze vertrouwde
plek innemen kon niet in verband met de geldende
maatregelen.
Afgelopen dinsdag hebben we als kerkenraad met
elkaar de diensten en de maatregelen
geëvalueerd. Daarnaast hebben we bekeken of
we sommige maatregelen konden versoepelen.
We zijn tot de conclusie gekomen dat de huidige
maatregelen van kracht blijven. Dit is in
overeenstemming met de protocollen van de
landelijke kerk. Met elkaar is er ook gesproken
over het zingen in de kerk. Dit is toegestaan mits
er aan bepaalde voorwaarden kan worden
voldaan. Dit is onderzocht en de conclusie is toch
dat dit helaas (nog) niet kan in ons kerkgebouw.
We willen geen risico lopen. Daarom is er
besloten om gedurende de zomerperiode tot de
volgende kerkenraadsvergadering in september
de huidige situatie ongewijzigd te laten. We
zullen dus gebruik blijven maken van het orgel en
de tekst meelezen of het gebruik van Youtube.
Samengevat nog even de belangrijkste punten:
· Behoort u of jij tot een kwetsbare groep, wees
dan extra alert bij het bezoeken van de
kerkdiensten;
· Hebt u of jij een verkoudheid, veel hoesten, blijf
dan thuis. Zie hiervoor ook de richtlijnen vanuit
het RIVM (www.rivm.nl);
· Voor elke kerkdienst dienen gemeenteleden zich
aan te melden en aan te geven met hoeveel
personen ze komen;
· Aanmelden bij voorkeur via de website van de
kerk of anders via de scriba; De laatste 2 diensten
was de kerk niet helemaal vol.
De website van de kerk
https://www.hervormdkampereiland.nl/

Graag opgeven voor vrijdagavond 18.00 uur.
https://www.youtube.com/watch?v=dvyYqaCYSM
· Om de 1,5, meter regel te waarborgen zijn er voor
40 gemeenteleden plaats in ons kerkgebouw
(exclusief medewerkers zoals koster, organist en
kerkenraad);
· Er is geen kindernevendienst.
Slechts één maatregel wordt versoepeld en dat
betreft de kinderoppas in ons Erf. Deze zal vanaf
a.s. zondag weer worden opgestart. Blijf wel
denken aan de 1,5 meter afstand bij het
wegbrengen en ophalen van de kinderen en er zal
desinfectans voor de handen aanwezig zijn. Na de
zomerperiode zal alles opnieuw geëvalueerd
worden. Mits de omstandigheden verslechteren,
dan zal er opnieuw naar de maatregelen worden
gekeken.
Al met al nog een heel verhaal, we hopen op uw
en jullie begrip. We wensen u en jullie een goede
zomerperiode toe. Met gezegende diensten, hier
op Kampereiland of op het vakantieadres.
Uw kerkenraad

Jubileum
Op vrijdag 17 juli hopen Klaas en Alie Prins 50 jaar
getrouwd te zijn. Op verzoek van gemeenteleden
hun adres: Groenendael 3, 8271 EA IJsselmuiden

Kinderoppas
Vanaf zondag 19 juli is er weer kinderoppas in
“Ons Erf”.
Collecte
19-07 orgel
26-07 De Herberg
Eten, een douche en een dak boven het hoofd. Het
lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Maar dat geldt
niet voor iedereen. Wie door omstandigheden
tijdelijk even geen dak boven zijn hoofd heeft en
nergens anders terecht kan, is welkom in De
Herberg.
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Boekentips
In de kerkdienst van zondag 12 juli haalde ik twee
boeken aan om te lezen. Beide boeken zijn
opnieuw hertaald en uitgeven en geven een
boeiend inkijkje hoe mensen en samenlevingen
reageren op een pandemie. Het boek “De grote
angst in de bergen” laat daarnaast zien hoe sterk
het economisch belang kan wegen. Beide boeken
van harte aanbevolen.
- De grote angst in de bergen van Charles –
Ferdinand Ramuz (1926/2019)
- De Pest van Albert Camus (1947/2019)

van het inbrengen van evangelische invloeden).
Mijn persoonlijke favoriet is de Rolo of Werthers
Original. Dan maak je bij mij een goede beurt en
zal ik een volgende keer zeker weer naast je
komen zitten. Toegegeven, dit snoepje is wel erg
verraderlijk; ik heb er ooit eens iets te enthousiast
op gezogen. Het floepte zo mijn luchtpijp in, met
al de gevolgen van dien…
Het voordeel van deze vrijgevigheid is dat je de
heidenen er zo uithaalt (mochten die aanwezig zijn
in de dienst). Want wanneer de rol niet terugkomt
of verdwijnt in het overhemdzakje van je buurman
weet je; ‘er zijn heidenen onder ons, tijd om te
evangeliseren!’

Column
Onze manieren
Een van de grootste gaven in het christelijk geloof
is die van delen. En dat is een gave waar ik
absoluut over beschik. En niet alleen ik, maar ook
velen met mij. Elke zondagochtend (en voor de
diehard kerkganger ook de zondagmiddag) wordt
er naar hartenlust gedeeld. Wat er dan gedeeld
wordt? King pepermunt.

Daarnaast kan het nuttigen van een pepermuntje
een goede indicatie geven of het een goede preek
was of niet. Preken die langer duren dan vijf
pepermuntjes zijn saai en langdradig. Preken die
korter zijn dan twee pepermuntjes zijn het
predicaat ‘preek’ niet waard.
Tegelijk vraag ik mij af waarom we altijd
pepermunt nemen. Kaasstengels of Doritos chips
vindt ik ook erg lekker, maar menig koster zal een
rolberoerte krijgen.
Dat delen van ons is een heel ritueel geworden.
Want er wordt wat vanaf gedeeld, gescheurd,
geknikt, gesmakt en bedankt. Daarom een verzoek
aan elke predikant; wacht nog 5 minuten met de
preek zodat we er helemaal klaar voor zijn. Want
dan kunnen we pas echt luisteren…
Bart van ’t Ende

Ik heb mij trouwens laten vertellen dat onze
evangelische broeders en zusters voornamelijk
Mentos nuttigen (dus kijk even goed zondag
voordat je wat doorgeeft, je wordt zo beschuldigd
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Extra Info

Rekeningnummers

Thuiskerk
Een tip om 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!

We zijn blij dat er voor de collectes geld wordt
overgemaakt. Wilt u ook iets overmaken dan kan
dat op rekeningnummer:

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. 370)

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).

4

