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Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Video van Bart van ‘t Ende
https://www.youtube.com/watch?v=skITc5h3eLY

We zien er naar uit!

Van de kerkelijke werker

Link naar een filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=f3vi1k9W_G
w

Afgelopen week hebben we elkaar als kerkenraad
ontmoet. Niet op onze vertrouwde plek in de kerk
op Kampereiland. Maar digitaal. En dat was een
fijne ontmoeting. Goed om elkaar weer te zien en
te spreken over het gemeente-zijn. We hebben
voornamelijk gesproken over hoe we met elkaar
verbonden kunnen zijn. En of er een manier is om
kerkdiensten online aanbieden vanuit onze eigen
kerk. Hoe jammer we het ook vinden was dit niet
haalbaar. Gelukkig kunnen we op andere
manieren de verbondenheid zoeken. De
kerkenraad zal daarin het voortouw nemen; blijf
de nieuwsbrieven aandachtig lezen…
Zondag 10 mei zouden we als gemeente rondom
Jasper Ronda, Corine van Ittersum, Danielle van ’t
Oever en Jorian Knol staan tijdens hun
belijdenisdienst. Samen met hen heb ik een
waardevol traject afgelegd. Jammer is het dan ook
dat de feestelijke afsluiting hiervan niet door kan
gaan. We zien des te meer uit naar de ontmoeting
met elkaar en het vieren van de Belijdenisdienst.
Tegelijk ook een mooie les voor ons allemaal; het
geloof gaat over volhouden. Volharden. Jezus
hield ook vol, tot het einde toe. Laten we in zijn
voetspoor gaan.
Deze week melde de regering dat er vanaf 1 juli
mogelijkheden zijn om als kerk weer bij elkaar te
komen. We mogen God daarvoor danken en
uitzien naar deze eerste samenkomst. Hoe
passend is het vierde couplet van Ga met God en
Hij zal met je zijn (LvdK 416):

Hartelijke groet vanuit Kampen,
Bart van ’t Ende

Bijbelquiz
Op zondagavond 17 mei organiseer ik namens het
jeugdwerk in IJsselmuiden een online Bijbelquiz.
We hebben geprobeerd om dit ook op
Kampereiland te organiseren maar dat kan helaas
technisch niet. Maar mocht u en jij het leuk vinden
om mee te doen kan dit natuurlijk! Zie voor meer
informatie https://www.dorpskerk.com/wijk-2.
(Staat er volgende week op)
Bart van ’t Ende
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Vanuit de gemeente
Tekla Buijert stopt na 16 jaar lid te zijn geweest van
de commissie Lief & Leed. Tekla; heel veel dank
voor je jarenlange inzet.
We zijn blij dat Gezien ten Hove je taak overneemt.
Vanaf deze plek wensen we Gezien, Tinie en
Annemarie veel zegen en plezier met een hun
taak!

Website
De website heeft een hele make-over gehad. Deze
is weer helemaal up-to-date. Dank Karlo voor je
hulp en betrokkenheid hierin als webmaster!
Hartelijke groet vanuit Kampen,
Bart van ’t Ende

Voorgangers kerkdiensten 10 mei
Broederkerk
9.30 uur ds. F.J.K. van Santen
17.00 uur ds. W.G. Hulsman, Genemuiden
Open Hof
9.30 uur ds. K. Jager
Westerkerk
9.30 uur F. Verboom
17.00 uur Huiskamerdienst

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.

IJsselmuiden
Hoeksteen
9.30 uur G.H. Labooy
Liturgie is bijgesloten
19.00 uur interactieve dienst, sprekers Henrich en
Marleen Kragt
Deze dienst is ook te volgen via RTV IJsselmond
als u kijkt via KPN/Telfort Kanaal 1362
Dorpskerk (wijk I)
09.30 uur: ds. S.J. Verheij, Barneveld
16.00 uur: ds. M.G.M. Mudde, Hollandscheveld
Oosterholthoeve (wijk II)
09.30 uur: ds. M. van Dam - liturgie
18.30 uur: ds. G.J. Codée, Zwolle - liturgie
Klik hier voor het kerkboekje passend bij de
morgendienst
Via kerkdienst gemist zijn kerkdiensten later
terug te kijken.
Via NPO 2 is er om 9.20 uur een dienst. Op
zondag 9 mei verzorgd door kapitein Marc
Potters van het Leger des Heils.
https://portal.eo.nl/programmas/tv/kerkdiensten
/
De komende vier weken kunt u elke
zaterdagavond om 18.00 uur kijken naar een
speciale serie van Met hart en ziel (KRO-NCRV).
Scriba ds. René de Reuver blikt in een aantal korte
meditaties vooruit naar Pinksteren.
Bekijk de meditatie
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/waarlaat-je-jeangst?utm_source=nieuwsbrief_corona&utm_me
dium=nieuwsbrief&utm_campaign=200502
Er is nog meer aanbod: op GrootNieuwsRadio kunt
u om 9.45 uur luisteren naar een kerkdienst met
Kerkdienst met Wilkin van de Kamp & Sela
https://www.youtube.com/watch?v=sKWoY78y5
G8
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Collectes
Collecte 3 mei
1e collecte kerk en diaconie
2e collecte orgel

Bijdragen

Vrijheid: kostbaar en kwetsbaar
Lied - Zal er ooit een dag van vrede
Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen,
levenslang gebroken zijn?
Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn,
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?
Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt,
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.
- Lied 462 (Liedboek 2013)

Psalm 139 : 5 (Bijbel in gewone taal)

Luister hier het hele lied, een bijzondere vertolking
van Syb van der Ploeg (inclusief toelichting van ds.
Oane Reitsma).

"U bent voor mij en achter mij,
u bent om mij heen.
Uw hand houdt mij vast".

Extra Info

KADO

Gebedsmoment in de Wester Westerkerk

De zegenbede van St. Patrick:
De Heer zij vóór u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten
en u te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen.
De Heer zij in u om u te troosten
als u verdriet hebt.
Hij omgeve u als een beschermende muur,
wanneer anderen over u heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God, vandaag, morgen
en in de eeuwigheid. Amen.

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. 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
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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.

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.

De verbondenheid als gemeente willen we zoeken
in deze weekbrief.

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).

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)
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
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