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Van de kerkelijk medewerker
Wake-up-call
Na een periode van vakantie en rust start
langzaam alles weer op. Het was goed om
afgelopen periode het wat rustiger aan te doen.
Komend seizoen wordt misschien wel een
uitdaging hoe we al de coronamaatregelen
moeten toepassen in onze gemeente. Ik weet niet
hoe u en jou is vergaan afgelopen zomer, maar ik
merkte in mijn omgeving en bij mijzelf dat je aan
de regels houden lastiger werd. Je verslapt. De
wake-up-call van de overheid op donderdagavond
6 augustus zette ons weer op scherp.
Ik herkende iets van de kerk hierin. Telkens horen
ook wij de 10 Woorden van God, als richtlijn voor
het leven. Je eraan houden en deze kleur geven in
het leven is een hele opgave. We hebben een
‘wake-up-call’ nodig, elke zondag weer. Maar we
mogen meer horen in de kerk, en daarmee houdt
de vergelijking ook op; in de kerk is er genade en
vergeving. Bij de overheid straf en maatregelen, bij
God liefde en genade. Laten we tot deze God
bidden. Bidden voor onszelf, bidden voor onze
overheid om wijsheid.
We zien uit naar a.s. zondag waarin 4 leden van
onze gemeente belijdenis hopen te doen. Ds.
Dekker uit Kampen zal deze dienst leiden. Zie de
berichtgeving hierover verderop. We bidden om
een gezegende dienst.

Broederkerk
9.30 uur ds. F.J.K. van Santen
17.00 uur ds. J. van ’t Goor, Rijssen
Open Hof
9.30 uur ds. K.A. Jager
Westerkerk
9.30 uur ds. F. Verboom
19.00 uur ds. W.L. Dekker(Zomer-Avond-Zang)
Kampereiland
9.30 uur ds. W. L. Dekker, Belijdenisdienst
IJsselmuiden
Hoeksteen
9.30 uur ds. H.J. van Maanen,
19.00 uur ds. G.H. Labooy, Jongerendienst

Voorgangers kerkdiensten 30 augustus
Broederkerk
9.30 uur ds. J. Tadema, Nijkerk
17.00 uur ds. F.J.K. van Santen(leerdienst6)
Open Hof
9.30 uur drs. B. van der Kamp
Westerkerk
9.30 uur ds. W.L. Dekker
19.00 uur ds. T.A. Veenstra, Kampen (ZomerAvond-Zang)
Kampereiland
9.30 uur ds. F.J.K. van Santen
IJsselmuiden
Hoeksteen
9.30 uur ds. G.H. Labooy
19.00 uur ds. H.J. van Maanen, Onlinedienst

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

Bart van ’t Ende
De dienst is te volgen via
https://youtu.be/5-U3efWRtfQ

livestream:

Westerkerk of via Facebook. Voor het kijken via
Facebook
is
geen
account
vereist.
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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.

nieuwe belijdende leden door uw aanwezigheid. U
moet zich hier wel voor opgeven.
Na afloop is er ook gelegenheid tot felicitaties,
uiteraard op afstand. Een mooie manier om uw
betrokkenheid te tonen, het zal de nieuwe
belijdende leden tot steun zijn! Bij droog/ mooi
weer zal het feliciteren buiten plaatsvinden. De
mensen in de kerk krijgen eerste de gelegenheid
tot feliciteren waarna de mensen uit ‘Ons Erf’
kunnen aansluiten.
Na afloop zal er nog geen koffiedrinken zijn.

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

Van de kerkenraad
23 augustus Belijdenisdienst
4 jongeren uit onze gemeente hebben dit voorjaar
aangegeven dat zij belijdenis van hun geloof af
willen leggen. Nu het weer mogelijk is om
kerkdiensten te houden willen zij dat doen te
midden van de gemeente in deze dienst.
Voorganger is Ds. Dekker.
Corine van Ittersum, Jorian Knol, Danielle van ’t
Oever en Jasper Ronda willen Ja zeggen tegen
God.
Omdat in de kerk maar een beperkt aantal mensen
kunnen zitten zullen we de jongeren die belijdenis
doen samen met de mensen die zij uitgenodigd
hebben in de kerk ontvangen. (Maximaal 40
personen.)
Voor de gemeenteleden wordt een verbinding
gemaakt met Ons Erf zodat daar de dienst in beeld
en geluid mee te beleven is. Geef vorm aan de
blijdschap die we als gemeente hebben over deze

Collecte noodhulp Beiroet
De belijdenis catechisanten mochten een collecte
doel voor deze dienst kiezen. Gekozen is voor
noodhulp Beiroet. Uiteraard stemmen we
daarmee in en bevelen u en jullie deze collecte
zondag van harte aan!
30 augustus
Ds. F.J.K. van Santen is deze morgen onze
voorganger. De collecte is voor MAF
MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden
leven;
met
130
vliegtuigen
en
communicatiemiddelen
maakt
MAF
hen
bereikbaar voor hulp en evangelisatie .
Meer dan 1000 (hulp) organisaties doen dank zijn
MAF veiliger en efficiënter hun werk .
Kinderen
Voor de jonge kinderen is er oppas in “Ons Erf”.
Voor de kinderen van de basisschool is er
kindernevendienst. Voor de preek gaan ze de kerk
uit en komen niet weer terug in de dienst.
Update
corona
en
gemeente-zijn
Er is in de afgelopen tijd weer een en ander
veranderd rondom de maatregelen. Als
kerkenraad komen we dinsdag 25 augustus bij
elkaar om dit ook te bespreken. We gaan ervanuit
dat het gemeentewerk wel gaat starten. Hoe het
gemeentewerk wordt ingevuld en aan welke
regels er allemaal voldaan moet worden is nu nog
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niet bekend. Zodra er meer bekend zullen we hier
verder over berichten.
Startwinterwerk/Jeugddienst
Zondag 13 september is de start van het
winterseizoen. Na een periode van rust zullen de
activiteiten in de kerk weer worden gestart. Goed
is het om deze start te markeren met een
kerkdienst; God danken voor de rustperiode en
bidden om Zijn zegen voor het komende seizoen.
Hoe het seizoen wordt ingevuld en aan welke
regels er allemaal voldaan moet worden is nu nog
niet bekend. Zodra er meer bekend zullen we hier
verder over berichten.

14-juni € 15,00 Kampereiland Helpt
28 juni € 25,- Kerk
Diaconie en Kerk April/mei/juni € 241,00

Bijdragen
Zoek je kansen
in wat kan en mag
en leef elke dag je leven
Er is je, zelfs in deze tijd,
zoveel moois
en goeds gegeven.

Start catechese
Donderdag 24 september zal de start zijn van de
catechisatie. Ook voor deze bijeenkomsten is het
nu nog onduidelijk aan welke richtlijnen voldaan
moet worden hoe we deze richtlijnen kunnen
toepassen op Kampereiland.

Durf te kijken
naar wat wél is
met een positieve blik
denk wat vaker
aan de ander
en wat minder aan je ik.

Belijdeniscategese
Afgelopen twee jaar is er belijdenis catechese
geweest. Uiteraard willen we dit opnieuw
aanbieden. Voor meer informatie kun je bij mij
terecht.
Bart van ‘t Ende

Leef je leven naar believen
maar vul het niet
voor an'dren in
geef elk mens
de eigen ruimte
zoekend hier naar doel en zin.

Verantwoording collectes
Overzicht: April-Mei-Juni 2020
5 april. € 35,- Onderhoud
09-april € 55,00 Zending Over Grenzen
12-april € 45,00 JOP (kerk in actie)
19 april. € 20,- Kerk
21-april € 119,62 JOP (1e paasdag)
26-april € 45,00 Lief en Leed
3 mei. € 68,- Onderhoud
10 mei. € 58,- Orgel
10-mei € 33,00 internet
17-mei € 48,00 Stichting Wal en Water
21 mei. € 39,- Kerk
24-mei € 68,00 Werelddiaconaat (Corona in
ontwikkelingslanden)
31-mei € 43,00 Pinksterzending (kerk in actie)
7 juni. € 50,- Orgel

Wees begaan
steeds met de ander
in geluk maar ook in pijn
wees een mens
onder de mensen
want die mens dat mag je zijn.
Zo gaan we samen verder
in deze zo bewogen tijd
Laat de liefde
je steeds weer leiden
in al je zijn
en menselijkheid.
Jan van der Meer
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Een bijdrage van Kampereiland helpt………….

Extra Info

Zo langzamerhand is er weer van alles opgestart.
Al kun je niet voorspellen hoe het over een aantal
weken het er uit zal zien en wat er allemaal wel en
of niet mag.
Afgelopen voorjaar is het transport van goederen
naar Roemenië afgezegd omdat o.a. de grenzen
door corona dicht waren. De transporten zijn in
volle gang. Ze zijn nog steeds bezig met een
inhaalslag. Meerdere transporten gaan wekelijks
op weg.
Op dinsdag 18 augustus gaan we een vrachtwagen
laden voor het dorp Padureni. Allereerst zal de
schuur bij de fam. vd Steege (Zuideinde) leeg
gemaakt worden. Daarna wordt er verder geladen
bij de fam. Kloek aan de Hogeweg. Woensdag 19
augustus gaat de auto van Johan Boomsma rijden
en ze hopen vrijdag daar te arriveren, met een
uitloop naar de zaterdag. De transporten verlopen
op dit moment soepel, d.w.z. geen wachttijden bij
de grenzen.
De bewoners van Padureni zullen er zelf voor
zorgen dat de vrachtwagen gelost gaat worden.
Het aantal besmettingen loopt ook in Roemenië
(oranje) weer op. De dorpen Padureni en Pacureni
zijn echter vrij van het virus.
Er gaan meestal meerdere personen mee die
helpen met lossen en ook helpen met de verkoop
van de goederen maar dit jaar dus waarschijnlijk
even niet. De goederen gaan eerst in de opslag als
ze daar arriveren want men wil nog niet direct een
markt organiseren, dat komt later wel.
Wie een keer wil meehelpen: laat het even weten
(Kor Koers 06-23911906).

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!

Ook het oud ijzer inzamelen ging in april niet door.
Daarvoor hebben we een nieuwe datum gepland
nl zaterdag 12 september. De container zal weer
klaar staan bij de familie Knol aan de
Noorderrandweg.

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)

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).
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