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Maandbrief december 2019 

 

Van de kerkelijk werker 

Lichtkring van Jezus 

‘Het volk wat in duisternis ronddoolt ziet een 

schitterend licht.’ (Jesaja 9:1). 

 

De wereld wordt weer donkerder om ons heen. Zowel 

letterlijk als figuurlijk. Letterlijk dat de dagen korter 

worden en figuurlijk als we zien naar de 

(wereld)problemen die ons omringen. Het lijkt wel of 

het steeds duisterder wordt om ons heen. Als wereld 

tasten we in de donkerte om ons heen of staren we als 

mensen naar de grond waar het zicht ook niet beter is. 

En met menselijke middelen willen we de wereld 

herstellen. De een kijkt naar de overheid, de ander naar 

de economie en iedereen kijkt naar de technologie. 

Dingen zijn duister maar we geloven dat we een eind 

kunnen maken aan die duisternis met behulp van 

vernuft en innovatie. Deze zoektocht gaat ons niet 

helpen. We vergeten voortdurend dat we God niet zijn. 

Daarom kwam God zelf naar ons toe. Om ons bij te 

staan en te verlossen van de gedachte dat we het zelf 

niet kunnen en hoeven op te lossen. Jezus’ komst als 

het schitterende Licht heft de duisternis op wanneer 

we naast Hem gaan staan. Zo hebben we voldoende 

licht om in het leven te staan, voldoende licht om de 

duisternis te verslaan. 

 

Het licht sijpelt deze periode door de duisternis om met 

kerst in overvoed over ons heen uitgestort te worden! 

Deze boodschap van hoop en licht wil ik u en jullie 

meegeven in deze adventsperiode.  

 

Een goede groet vanuit Kampen, Bart van ’t Ende 

 

Kerkdiensten 

Zondag 1 december, 1e zondag van Advent 

Tijd: 10:00 uur 

Voorganger: Ds. Dekker uit Kampen 

Oppasdienst: Jenneke v.d. Steege - Corine van Ittersum 

1e Collecte: Diaconie en kerk 

2e Collecte: Voedselbank Kampen 

 

Op zondag 1 december is er net als voorgaande jaren 

de inzameling voor de voedselbank van Kampen in de 

Hervormde kerk van Kampereiland. De onafhankelijke 

Stichting Voedselbank Kampen e.o. is opgericht op 11 

november 2007. Op dit moment worden er in Kampen 

aan ongeveer 200 gezinnen pakketten uitgedeeld. Ook 

dit jaar willen we een beroep doen op onze gemeente, 

met de vraag om dit keer een stukje kaas, belegen of 

half belegen of plakken kaas mee te nemen. De kratten 

zullen in de week erna opgehaald worden door 

vrijwilligers van de voedselbank. 

 

Achter in de kerk staat ook een busje voor DE punten. 

Wanneer deze vol is brengen we ook deze punten naar 

de voedselbank. Voor 700 punten krijgt de voedsel-

bank een klein pak koffie en voor 1400 punten een 

groot pak koffie. Ook deze punten zijn dus van harte 

welkom. 

 

Zondag 8 december, 2e zondag van Advent 

Doopdienst 

Tijd: 10:00 uur 

Voorganger: Ds. Verboom uit Kampen 

Oppasdienst: Brenda Knol - Thijs v.d. Brink 

1e Collecte: Diaconie en kerk 

2e Collecte: Orgelfonds 

 

In de Protestantse kerk worden de meeste kinderen 

binnen een jaar na hun geboorte gedoopt. De nadruk 

ligt dan daarbij op God die er voor je wil zijn, nog voor 

jij je bewust bent van zijn bestaan. Deze morgen zal 

de Heilige doop bediend worden aan: 

Stijn Christiaan Jonathan van der Kamp, zoon van 

Arjen en Leonie van der Kamp. En Owen Gerjan van 

Dijk, zoon van Johan van Dijk en Ashley Bos.  
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Zondag 15 december, 3e zondag van Advent 

Tijd: 10:00 uur 

Voorganger: Ds. Smit uit Zwolle 

Oppasdienst: Jeannette Knol - Loes Knol 

1e Collecte: Diaconie en kerk 

2e Collecte: Edukans 

 

Door Edukans te steunen geeft u kinderen de kans om 

uit te groeien tot zelfstandige volwassenen vol 

zelfvertrouwen. Edukans werkt in ontwikkelingslanden 

aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en 

jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede 

docenten en vakopleiding met zicht op werk. 

Onderwijs is de kans van je leven. Miljoenen kinderen 

en jongeren wereldwijd hebben die kans nog niet. 

Edukans werkt hard om dat te veranderen. Maar dat 

kunnen we niet zonder u. Wilt u ons helpen om 

kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen? 

 

Zondag 15 december, jeugddienst 

Tijd: 19:30 uur 

Voorganger: Praiseband X-press 

Oppasdienst: Geen 

1e Collecte: Diaconie en kerk 

2e Collecte: In te vullen door commissie 

 

De dienst zal dit keer geheel geleid worden door de 

Praiseband X-press. Het thema voor deze dienst is: 

Just4u! Welke rol speelt God in jouw leven? Wil jij een 

relatie met Hem? Ben je benieuwd wat Hij heeft 

gedaan voor jou? In ‘Just 4 U!’ gaat het allereerst om 

de vraag wie God is. 

 

Van harte welkom! 

 

Zondag 22 december, 4e zondag van Advent 

Koffie drinken na de dienst 

Tijd: 10:00 uur 

Voorganger: Mevrouw H. Kramer- de Jong uit  

Emmeloord 

Oppasdienst: Wendy Lee Duitman - Lisanne Knol 

1e Collecte: Diaconie en kerk 

2e Collecte: De Hoop 

 

Vanuit de Bijbelse opdracht om er te zijn voor de 

naaste, biedt De Hoop ggz professionele zorg aan 

kinderen, jongeren en volwassenen.  

Hulp bij psychische klachten of bij verslaving is in de 

vorm van behandelgesprekken mogelijk in Amersfoort, 

Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en 

Vlissingen. Daarnaast biedt De Hoop in Dordrecht ook 

klinische opname en beschermd of begeleid wonen.  

 

Na de dienst is er voorin de kerk gelegenheid om koffie, 

thee of limonade te drinken. 

 

Woensdag 25 december, 1e Kerstdag 

Tijd: 10:00 uur 

Voorganger: Dominee J.P. van Ark uit Wezep 

Oppasdienst: Gerdien Tuinstra - Karin van Dijk 

1e Collecte: Diaconie en kerk 

2e Collecte: Kind in de Knel 

 

Geef licht aan kinderen in Moldavië 

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag 

donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of 

ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. 

Veel mensen proberen werk te vinden in het 

buitenland en laten hun kinderen thuis achter. 

Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge 

leeftijd op zichzelf aangewezen. De organisatie 

Bethania komt op voor deze kinderen. In twee 

opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, 

huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste 

kinderen die naar het centrum komen hebben 

gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum ook 

psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil 

de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar 

school blijven gaan en hun school succesvol kunnen 

afmaken. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk 

in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in 

hun donkere bestaan. Ook worden andere Kinderen in 

de knelprojecten gesteund. Geef in de collecte of maak 

uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 

Kerk in Actie o.v.v. ‘Opvang Moldavië’. Helpt u mee? 

 

Donderdag 26 december, 2e Kerstdag gezinsdienst 

Tijd: 10:00 uur 

Voorganger: In te vullen door commissie 

Oppasdienst: Marianne van 't Oever –  

Mark van 't Oever 

1e Collecte: Diaconie en kerk 

2e Collecte: In te vullen door commissie 

 



 
 

3 

 
 

Op tweede Kerstdag is er een kerstgezinsdienst die om 

tien uur zal beginnen. Deze dienst is voor alle kinderen 

en papa’s en mama’s en opa’s en oma’s van het 

Kampereiland en ver daarbuiten. 

Het thema van deze dienst is: De weg naar de Here 

Jezus. De dienst zal begeleidt worden door Jasmijn en 

Stefan uit IJsselmuiden. 

Jullie komen toch ook? 

 

Zondag 29 december, Zondag na Kerst 

Tijd: 10:00 uur 

Voorganger: Ds. F.J.K. van Santen 

Oppasdienst: Leonie van Santen - Danielle van 't Oever 

1e Collecte: Diaconie en kerk 

2e Collecte: Waypoint Kampen 

 

“In Kampen richten we ons op straatwerk onder 

jongeren en preventie op scholen. We zoeken jongeren 

op straat op en bieden begeleiding aan. Zo helpen we 

bij het vinden van geschikte hulp en eventuele opname. 

Dat begint vaak met een praatje zodat het contact 

wordt opgebouwd en de jongere zich vertrouwd en 

gewaardeerd voelt. Bij een aantal loopt het contact uit 

op een concrete hulpvraag. Onze collega's van 

Waypoint Urk zorgen dan voor de juiste doorverwijzing 

en inzet van professionals. Onze straat- en 

preventiemedewerker geeft voorlichting over 

verslaving op de verschillende middelbare scholen in en 

om Kampen. Dit doet hij in samenwerking met een 

ervaringsdeskundige, die zijn verhaal vertelt als 

ondersteuning van de theorie. Naast de voorlichting op 

middelbare scholen, worden er ook voorlichtingen 

gegeven bij jeugdgroepen binnen de kerken.”  

 

Dinsdag 31 december, Oudejaarsdag 

Tijd: 19:30 uur 

Voorganger: Ds. M. Visser uit Wezep 

Oppasdienst: Geen 

1e Collecte: Diaconie en kerk 

2e Collecte: Zending Liza van der Linde 

 

Oudejaarsavond gaat de extra collecte naar Liza van 

der Linde. 

Liza werkt onder de stichting Ellinor die gevestigd is in 

IJsselmuiden, achterin de kerk hangt de nieuwsbrief 

van Liza, lees deze gerust eens door. 

 

Na afloop van de dienst is er de gelegenheid op elkaar 

een gezegend 2020 toe te wensen. 

 

Kindernevendienst 

In de maand december hebben we een mooi 

kerstproject met het thema God belooft de 

Vredekoning! Het kerstproject staat in het teken van 

vrede. De hemelse vrede die God geeft. In het 

Bijbelboek Micha lezen we hoe de profeet Micha werkt 

in Juda. Hij mag in een tijd van bedreigingen aan het 

volk vertellen over wat er komen gaat, vanuit Gods 

perspectief. Micha belooft dat God zal ingrijpen en 

vrede zal brengen. Micha geeft het volk Israël en ons 

een bijzonder vergezicht. God heeft een plan: de 

Koning die in vrede zal regeren, komt. Het project zelf 

loopt door tot zondag 29 december. Alle kinderen zijn 

van harte welkom bij de kindernevendienst en komen 

na de preek weer terug in de kerk. 

 

Met vriendelijke groet, 

Corjanne 

 

Lied van de maand 

Advent is de tijd van de verwachting, waarin we 

uitkijken naar de komst van het kindje Jezus. Bekende 

verhalen uit de Adventsperiode zijn de geschiedenissen 

van Maria en de engel, het bezoek van Maria aan 

Elisabeth, Zacharias in de tempel en de geboorte van 

Johannes. Geschiedenissen die we lezen in Lucas 1. Het 

lied dat we in deze Adventsperiode als lied van de 

maand hebben gekozen gaat over deze 

geschiedenissen: lied 464 – Een engel spreekt een 

priester aan. 
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Het lied bestaat uit iedere keer groepjes van twee 

coupletten die bij elkaar horen; iedere keer eerst de 

verhaallijn uit het evangelie, waarop een uitleg volgt. 

Als het ware een Bijbels catecheselied. 

 

Couplet 1, 2 – Zacharias en de engel in de tempel 

Het lied begint met de boodschap van de engel aan 

Zacharias. Deze boodschap wordt in het 2e couplet 

genoemd als ‘een blij bericht’. Hiermee wordt direct de 

nadruk gelegd op het karakter van het hele Evangelie: 

het is een blijde boodschap! 

Mooi is ook ‘de Hemel op een kier’, dat gebeurt als er 

boodschappers van de Heer tot ons spreken. Ook in de 

andere oneven coupletten wordt de Hemel genoemd; 

waar het goede Nieuws vandaan komt. 

 

Couplet 3, 4 – De engel ontmoet Maria 

De engel brengt Maria de boodschap dat zij de moeder 

zal worden van Jezus. In tegenstelling tot Zacharias 

gelooft Maria de boodschap wel (…zij geeft zich over 

aan dat woord). Daarom zal zij de moeder zijn… 

 

Couplet 5, 6 – Maria bezoekt Elisabeth 

Jong en oud ontmoeten elkaar; beiden in verwachting 

van een kind ‘waarin God zelf behagen vindt’. Jong en 

oud, symbolisch voor de hele gemeente. Een gemeente 

die instemt met de lofzang die Maria ons voorzingt. 

 

Couplet 7, 8 – De geboorte van Johannes 

Het 7e couplet is het moment waarop Zacharias het 

kind de naam Johannes geeft, waarna hij weer kan 

spreken en zingen. Zijn lofzang wordt samengevat met 

de woorden ‘hoe God met mensen is begaan’. 

 

Couplet 9, 10 – De engel spreekt tot de herders in het 

veld 

In het 9e couplet spreekt de engel opnieuw. Nu tot de 

herders in het veld. Hij heeft een boodschap van het 

Licht, waarvoor het donker zal wijken: ‘Ere zij God in 

den hoge!’. De boodschap zet de aarde in een Hemels 

licht: ’Vrede op aarde!’. 

De afsluiting van het lied, het 10e couplet, brengt ons 

in het heden. Wíj vormen een koor dat God alleen de 

glorie zingt! Soli Deo gloria! 

 

 

Het lied wordt gezongen op de waarschijnlijk bekende 

melodie van het lied Vom Himmel hoch da komm ich 

her. Een Kerstlied dat Luther schreef voor kinderen (zie 

lied 469). 

Opvallend aan de melodie is dat alle lettergrepen even 

lang zijn. Alleen de eerste noot van iedere regel is kort 

en wordt voorafgegaan door een rust. De hoge inzet 

(een hoge d) geeft het lied een proclamerend, 

verkondigend karakter. 

 

Een (gedeeltelijke) uitvoering van het lied kunt u 
beluisteren op de website. 
 

Namens de liedcommissie, 

Arjan Broekhuizen 

 

Actie Dankdag 

Actie Dankdag heeft dit jaar een mooi bedrag van 

€1125,- opgeleverd. Dit bedrag zal besteed worden 

met name aan de jongerenkring en het kringwerk 

algemeen. Prachtig om te zien dat we met een relatief 

kleine gemeente toch zulke mooie bedragen kunnen 

ophalen. Daar willen we u/jullie dan ook hartelijk voor 

bedanken! 

 

Een gezellige lunch met elkaar 

 
 

Rond twaalf uur druppelden er steeds meer mensen 

binnen. Uiteindelijk zat de tafel vol; 15 mensen. 

Doordat Marne er was, ging de gemiddelde leeftijd 

aanmerkelijk omlaag :-) Er was heerlijke eigen 

gemaakte soep, diverse broodjes met beleg, 

eigengemaakte jam en een lekker toetje. Onder het 

eten was het een gezellig geklets met elkaar.  
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Eenheid, verbondenheid, samenzijn; dat zijn woorden 

die wel aardig weergeven hoe de lunch was op 

woensdag 20 november. We openden de maaltijd met 

twee teksten: "Jullie kunnen op God vertrouwen. Hij 

heeft jullie uitgekozen om met elkaar een eenheid te 

vormen. Samen zijn jullie de kerk van Zijn Zoon, onze 

Heer Jezus Christus" en "Blijf steeds bidden, en sta 

altijd klaar om God te danken". Het was mooi om deze 

woorden te horen als gemeenschap op het 

Kampereiland; want de tafel was Eilandbreed gevuld. 

 We sloten af met een mooi gedicht. En daarna ging 

ieder, met een mooie herinnering, weer zijns weegs. 

 

Groet,  

Klaas en Annita 

 

Lief en leed 

Na maar liefst bijna 16 jaar lid te zijn geweest van de 

commissie Lief en Leed (voorheen zusterkring), heeft 

Tekla Buijert aangegeven na dit winterseizoen deze 

taak te willen overdragen aan iemand anders. De 

commissie brengt onder ander een bloemetje bij nieuw 

ingekomen personen, bezoekt ouderen en zieken en 

bezoekt de ouders bij de geboorte van een kind. Lijkt 

het jou leuk om op deze manier een bijdrage te leveren 

aan de samenhorigheid van onze gemeente? Neem 

dan gerust contact op met een van commissie leden, 

Tekla Buijert, Tinie Koersen, Annemarie van den Brink 

of scriba. 

 

Vanuit de kerkenraad 

Dankbaar en blij kunnen we u meedelen dat Gijs van 

Dijk zijn benoeming tot diaken heeft aangenomen en 

Jurian van den Berg zijn benoeming tot ouderling-

kerkrentmeester heeft aangenomen. Beatrix Knol en 

Martijn Knol stonden na een periode van vier jaar voor 

de keus om herbevestigd te worden. Zij hebben allebei 

aangegeven graag door te gaan als respectievelijk 

ouderling en ouderling-kerkrentmeester.   

De (her)bevestigingsdienst zal op 26 januari plaats 

vinden. Wegens einde ambtstermijn nemen we dan 

afscheid van diaken Ingrid Bolsius en ondergetekende 

als ouderling-kerkrentmeester. Het scribaat zal per 

januari overgenomen worden door Miny Pelleboer.  

 

 

 

Tenslotte 

Heeft u punten voor de afkondigingen, voorbede, 

dankzegging of berichten voor de beamer? Deze graag 

doorgeven voor zaterdags 12:00 uur. Kopij voor het 

kerkblad aanleveren voor maandags 9:00 uur (zie 

kerkblad voor exacte datum). Stukjes voor de volgende 

maandbrief graag aanleveren voor maandag 30 

december. 

 

Mensen die door ouderdom of ziekte niet naar de kerk 

kunnen komen maar meeluisteren via internet en het 

fijn vinden een bepaald lied of psalm te horen, mogen 

dit ook altijd doorgeven. Alles via de scriba, bij 

voorkeur per mail. 

 

 
 

Met hartelijke groeten namens de kerkenraad, 

Karlo van der Linde 

 

 


