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Weekbrief no 5, 19 april 2020
Realtime
De meeste kerkbodeberichten schrijven zich
vanzelf. De laatste tijd gaat het niet vanzelf. Want
de stukjes ontstaan dikwijls in de ontmoeting met
anderen. En die ontmoetingen vinden nu op een
andere manier plaats. Een manier die ik niet echt
meester ben; bellen, face Timen, whatsappen,
videobellen, conference calls, het is allemaal niet
aan mij besteed. Ik mis het face-to-face contact,
het praatje bij de kerk, de spontaniteit in de
ontmoetingen, de gesprekken tijdens de
Bijbelkring en de SoWgroep, het samen optrekken,
het groeten in het voorbijgaan.
Al die nieuwe vormen van communicatie ervaar ik
soms net als bidden; je doet het wel, maar het is
het net niet. Je spreekt tegen Iemand die je niet
ziet en soms voor je gevoel op afstand staat. Ik zie
er naar uit om elkaar weer in realtime te
ontmoeten. Net zoals ik uitzie naar de ontmoeting
met Jezus waarin we elkaar eindelijk in de ogen
kunnen kijken (Ex. 33:11).
Bart van ’t Ende

Voorgangers kerkdiensten 19 april
Broederkerk
9.30 uur ds. H.J. van der Veen Kampen
17.00 uur dr. W. Dekker Oosterwolde
Open Hof
9.30 uur ds. Richard Vissinga
Westerkerk
9.30 uur ds. W.L. Dekker
17.00 uur dienst van Woord en gebed

Kerk:
www.hervormdkampereiland.nl
Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166

Online kerkdiensten
Kampen
Alle kerkdiensten in onze kerken zijn live (of
achteraf via de pagina ‘Filmpjes’) te beluisteren of
te bekijken.
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 Henrich Kragt
Dorpskerk
09.30 uur: prop. T.J. Lucas, IJsselmuiden
18.30 uur: ds. J. van Dijk, Ridderkerk
Oosterholthoeve
(live vanuit de zaaier, wijk II)
09.30 uur: ds. M. van Dam - liedblad
16.00 uur: ds. M. van Dam - liedblad

Via kerkdienst gemist zijn kerkdiensten later
terug te kijken.
Via NPO 2 is er om 9.20 uur een dienst.
Vanaf deze week verzorgt predikant Jeannette
Westerkamp de meditatie.
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Er is nog meer aanbod: op GrootNieuwsRadio kunt
u om 10.00 uur luisteren naar een kerkdienst met
ds. Mirjam Kollenstaart. En ds. Otto Grevink
verzorgt vanaf 9.30 uur opnieuw een online
coronavierin
https://www.youtube.com/watch?v=QLC1w2yw2
4k
Misschien voor meer gezinnen een tip?

de Diaconie. Vermeld bij het
uitdrukkelijk de datum en het doel.

overmaken

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).
Met een hartelijke groet van de Kerkrentmeesters
en Diaconie

Collectes
Collecte 19 april
1e collecte kerk en diaconie
2e collecte kerk
Verantwoording collectes
Overzicht januari-februari-maart 2020
19-jan € 60,20 Hulp in Oost Europa
26-jan € 106,35 Nederlands Bijbelgenootschap
02-feb € 59,30 Werelddiaconaat (Oeganda)
02-feb € 173,61 Kerk in Actie: Indonesië project
(jeugddienst)
09-feb € 142,95 Compassion (Gezin-School-Kerk)
23-feb € 92,60 Open Doors
01-mrt €177,00 Sponsorloop MS (open dienst
11-mrt € 66,20 Diaconie (biddag)
22-mrt € 40,00 Voedselbank

Diaconie en Kerk

Jan. € 374,85
Feb. /mrt. € 699,10
Totaal: €1073,95

Zending jan/feb/mrt € 587,68
Wilt u iets overmaken voor eerdergenoemde
doelen 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

Bijdragen
Bijdragen uit de gemeente:
Dit lied werd toegestuurd met een mooi gezongen
bijlage, maar het lukt niet om dat mee te sturen.
Zolang de zon nog steeds zal rijzen,
de maan schijnt in de nacht,
moet al het volk Hem eer bewijzen,
Hem loven elk geslacht.
Hij is mild zoals de regen,
het land tot zegen is,
vrede zal bloeien op alle wegen,
totdat geen maan meer is.
Hij is de redder van de armen,
Hij hoort hun hulpgeschrei,
Hij is met koninklijk erbarmen,
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt met hun bestaan bewogen,
die zijn in angst verward,
hun bloed is kostbaar in Zijn ogen,
Hij draagt hen in Zijn hart.
Kom laten wij de naam bezingen,
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
Zijn roem vervult de tijd.
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Loof God de Heer, Hij openbaarde,
Zijn wonderen zijn eer,
Zijn heerlijkheid vervult de aarde,
ja amen, looft de Heer.
Loof God de Heer, Hij openbaarde,
Zijn wonderen zijn eer,
Zijn heerlijkheid vervult de aarde,
ja amen, looft de Heer.
Ja amen, looft de Heer.
Ja amen, looft de Heer.

Vertel het maar
We leven in een bijzondere tijd. De samenleving
lijkt stilgezet. Veel mensen mogen niet meer naar
hun werk en ook mogen we niet meer naar de
kerk en op bezoek. Voor de kinderen betekent
het niet meer naar school en op zondag niet meer
naar de kindernevendienst of zondagsschool.
Toch merken we dat veel mensen helemaal niet
stilzitten. Er zijn zoveel mooie initiatieven om toch
met mensen in contact te komen. Werk en
lesgeven, het gaat allemaal door, vaak digitaal.
Dat merken we ook bij Vertel Het Maar! In veel
kerken is de leiding op zoek gegaan naar andere
manieren om de kinderen te blijven bereiken met
de bijbelse boodschap. Vertel Het Maar wil hierin
graag de kinderwerkers en de ouders
ondersteunen.
https://vertelhetmaar.nl/vertellingen-enverwerkingen/materiaal-tweede-kwartaal2020/?mc_cid=723bf6b3cf&mc_eid=ac5952491
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Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Miny Pelleboer
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Extra Info

Thuiskerk

Gebedsmoment in de Wester Westerkerk

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 (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

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. Op maandag 6, dinsdag 7 en
donderdag 9 april is er een extra vesper om 19.30
uur. Ook op Goede vrijdag wordt de dienst van
19.30 uur uitgezonden. 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
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.
De verbondenheid als gemeente willen we zoeken
in deze weekbrief en in het luiden van de klok op
iedere woensdagavond van 19.00 uur tot 19.15
uur.

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)
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