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Van de kerkelijk medewerker
Pinksteren in september
Aan de rand van de oude stad Jeruzalem ligt een
schitterende kerk; de oudste kerk die de
kruisvaarders 1000 jaar geleden hebben gebouwd.
Een robuust en verstillende kerk. Maar zo stil was
en is deze kerk niet. Veel toeristen uit alle landen
lopen daar rond. Wat deze kerk extra bijzonder
maakt, is zijn akoestiek. Ik zat samen met mijn
familie op een van de bankjes in de kerk toen er
een oude man ging staan en naar voren liep. Hij
was een meter of 1,5 hoog en heel veel meters
breed. Wat schuchter vertelde hij over de
akoestiek van de kerk. Tot slot zei hij: ‘let us sing
together’. En met een stem als een kanon, waar
zelfs Pavarotti van achterover zou slaan, zette hij
het ‘Hallelujah’ in van Leonard Cohen. U kent het
vast, anders zoekt u het maar even op..
Zijn stem nodigde uit tot zingen en heel de kerk
zong mee: Hallelujah! Vervolgens zetten drie
vrouwen ‘Amazing Grace’ in. En weer zongen we
met elkaar en het geluid zwol aan tot eer van God.
En niet veel later stond er een groep jongeren uit
een donker Afrikaans land te zingen. In bonte
kleuren gekleed lieten ze de kerk swingen op
Afrikaanse melodieën. Ik verstond er niks van,
maar dit weet ik wel: tot Gods eer zingen is de taal
die we allemaal verstaan. Pinksteren viel vroeg dit
jaar.

Psalmen of Hillsong. Kinderliederen of Sela. In het
Frans of plat Kampereilands. Jong of oud. Dik of
lang. Samen zingen verbindt en doet je beseffen
dat je onderdeel bent van een groter geheel. Wat
was het heerlijk om bij de start van het winterwerk
samen met elkaar een heel breed repertoire van
liederen te mogen zingen. Ingebrachte liederen
die iets weergaven van de breedte van onze
gemeente. Maar bovenal liederen tot eer van onze
God! Het was een heel mooie en bijzondere start
van het winterwerk onder Gods kastanjeboom.
Bart van ’t Ende

Voorgangers kerkdiensten 20 september
Broederkerk
9.30 uur ds. F.J.K. van Santen
17.00 uur ds. F.J.K. van Santen
Open Hof
9.30 uur ds. K.A. Jager & drs. B. van der Kamp
(Startzondag)
Westerkerk
9.30 uur ds. F. Verboom & ds. W.L. Dekker
(Startzondag)
19.00 uur ds. W.L. Dekker(jongerendienst)
Kampereiland
9.30 uur ds. G.J. Röben, Heerde
IJsselmuiden
Hoeksteen
9.30 uur ds. G.H. Labooy
19.00 uur Laurens Oosterbroek
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Voorgangers kerkdiensten 27 september
Broederkerk
9.30 uur ds. F.J.K. van Santen
17.00 uur ds. H.J. van der Veen
Open Hof (in de Broederkerk)
9.30 uur ds. L. Boot, ds. K.A. Jager(intrededienst
ds. L. Boot
Westerkerk
9.30 uur ds. F. Verboom
17.00 uur Huiskamerviering
Kampereiland
9.30 uur ds. A.H. van Veluw, IJsselmuiden
IJsselmuiden
Hoeksteen
9.30 uur G.H. Labooy
14.30 uur ds. H.J. van Maanen, Heilige Doop
19.00 uur Henrich Kragt, Jongerenmoment

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
Via kerkdienst gemist zijn kerkdiensten later
terug te kijken.
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.

Van de kerkenraad
Opgeven voor de dienst kan vanaf heden tot
zaterdagavond 20.00 uur via de website.
20 september Ds. Röben uit Heerde is deze
morgen onze voorganger. De collecte is voor de
kerk.
27 september Deze morgen gaat ds. van Veluw uit
IJsselmuiden voor. De collecte is voor onderhoud.
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.
Start catechisaties
De eerste avond van de catechisatie is op
donderdagavond 1 oktober om 18.45 uur in ‘Ons
Erf’. Hieronder volgende tijden en leeftijden.
Groep 1 (12- 14 jaar) start 18.45 uur tot 19.30 uur
Groep 2 (15-17 jaar) start 19.30 uur tot 20.15 uur
Groep 3 (18+) start 20.15 uur tot 21.00 uur
Allemaal van harte welkom! De methode waaruit
we werken heet Leer & Leef van de HGJB. Er is ook
weer
een
collectebus…
Tot
dan!
Bart van ’t Ende
Start Bijbelkring
De eerste avond van de Bijbelkring is op maandagavond 21 september om 20.15 uur in ‘Ons Erf’. We
gaan deze avond in gesprek over hoe we de
bijzondere tijden beleven en bekijken welk
Bijbelboek we het komende seizoen gaan
behandelen. Uiteraard houden we ons aan de
regels wat betreft afstand. Wil je dit seizoen
meedoen, geef je dan op bij mij.
Bart van ’t Ende
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Kerkenraad
De kerkenraad komt volgende week dinsdag 22
september weer bij elkaar. Evaluatie van de
Avondmaaldienst en Startdienst staan in ieder
geval op de agenda en natuurlijk de invulling van
het komende seizoen. Heeft u opmerkingen,
suggesties of vragen, dan horen we dat graag.
Verjaardagzakjes
Omdat er geen kerkdiensten waren zijn er ook nog
maar weinig verjaardagzakjes binnen. U mag ze
ook in de brievenbus doen bij Henk v.d. Steege,
Nijlandsweg 7, 8267 AX. Denkt u ook om het
kaartje met suggesties voor de kerkzaal?

Bijdragen
Link naar het Hallelujah van Leonard Cohen
https://www.youtube.com/watch?v=YrLk4vdY28
Q
Link naar Amazing grace
https://www.youtube.com/watch?v=9r38I7JGdX
o
“Het goede leven” – Leven in het perspectief van
Gods licht.
Dat is het jaarthema, aangereikt door de PKN.
Hoe tof is jouw leven?
Tof komt van mazzeltov
Mazzeltov! is de door het feestgezelschap
geroepen Hebreeuwse gelukwens aan het Joodse
bruidspaar tijdens de bruiloft (choepa), nadat
symbolisch een glas kapot is getrapt door de
bruidegom. Het gebroken glas staat symbool voor
de breekbaarheid van het huwelijk dat nooit
verbroken dient te worden.
Wat maakt het leven goed, ook in tijden van crisis?
De kerk kan woorden aanreiken voor die
zoektocht, zegt scriba ds. René de Reuver.
Wat geeft het leven zin, wat maakt het leven
goed? Het is een vraag die volop speelt in de
samenleving, signaleert scriba René de Reuver.

“Nederland is een van de meest welvarende
landen ter wereld, maar welvaart garandeert geen
goed leven. Dat zien we in deze crisis: welvaart kan
verdampen, werk kan wegvallen, gezondheid kan
afbrokkelen. Het coronavirus bedreigt ons
allemaal."
Najaar 2019 verscheen het boek De zin van het
leven waarin journalist Fokke Obbema met veertig
prominente Nederlanders in gesprek gaat over
belangrijke levensvragen. De Reuver: “De rode
draad daarin is: het samenleven met anderen, met
mensen die je lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om
er voor elkaar te zijn. Nu we de pijn ervaren van
elkaar niet nabij kunnen zijn, beseffen we maar al
te goed hoe waar dit is. Tegelijkertijd voegt het
christelijke perspectief nog iets toe: in die ander
komt iets van God naar je toe. En niet alleen in de
ander die je graag mag of die dezelfde hobby’s
heeft, maar ook in de ander die een beroep op je
doet, of in de ander die je stoort.”
Ander kader
Wat heeft de kerk te zeggen over het goede
leven? De Reuver: “We moeten niet uitstralen dat
wij - net wat meer dan anderen - wel weten wat
het goede leven is. Dat is niet zo: er wordt al
eeuwenlang door allerlei mensen over
nagedacht. Maar wat je vanuit het geloof wel
kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met
God te maken heeft. Hij maakt het leven goed.
Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar
je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in
een ander kader gezet. Het licht van God, het
licht van vergeving, valt over jouw leven.
Het goede heeft te maken met het geloof dat God
goed is en dat de toekomst aan Hem is.
Theologisch wordt wel eens gezegd: we moeten
het leven bezien vanuit het einde der tijden,
het eschaton, waarin God koning is over het hele
leven. Dat licht valt al naar ons toe, en dat maakt
het leven goed. Natuurlijk zijn er zorgen, maar dat
is niet het laatste antwoord.” Aan dat perspectief
moet de kerk proberen woorden te geven, juist
ook in tijden van crisis.
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Extra Info
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. Laten we in deze
donkere tijden vanuit Christus als broeders en
zuster houvast vinden bij elkaar (OPW. 370)

Collectes
We zijn blij dat er voor de collectes geld wordt
overgemaakt.
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)
Wilt u iets overmaken voor Diaconie en Kerk en
Zending gebruik ook dan het rekeningnummer van
de Diaconie. NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v.
Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie).
Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de
datum en het doel.
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