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Maandbrief november 2019 

 

Van de kerkelijk werker 

De grenzeloze generatie.  

Jongeren zoeken meer en meer hun uitvlucht in de 

virtuele realiteit. De smartphone en iPad zijn het 

venster op de wereld. Dit is niet uit onverschilligheid, 

maar uit onmacht. Hoofdoorzaak is de 

informatieoverload waar de jongeren dag in dag uit 

mee te maken hebben. Dat is de last van onze 

verworven vrijheid: een hoeveelheid informatie, opinie 

en beelden die nauwelijks meer te behappen zijn. Er is 

zo veel gaande in de wereld waar we dagelijks van op 

de hoogte worden gehouden, dat het steeds 

aantrekkelijker en zelfs noodzakelijk wordt om een 

muur op te trekken, dat je alles ‘relax’ en ‘chill’ gaat 

noemen. De digitale verslaving creëert een 

schijnwereld die jongeren vervreemdt van zichzelf en 

anderen. De nieuwste apps en games moeten die 

leegte opvullen. Voor jongeren is er geen bescherming 

in een wereld die alles maar goed vindt, waar 

(morele)grenzen vervagen. De belangrijkste opdracht 

die opvoeders en kerkleiders hebben, is het verlangen 

bij jongeren oproepen tot ‘het echte leven’. De profeet 

Amos deed dat in zijn tijd ook. De mensen vulden hun 

leven op met van alles en nog wat. Maar zonder God te 

zoeken. Het is een van de kortste en krachtigste 

teksten uit de Bijbel, Amos 5: 4b: ‘Zoek Mij en leef!’. Dat 

we verlangen om naar Godsbeeld te leven. Het is de 

taak van opvoeders en de kerk om voor te gaan in dat 

proces, om vandaaruit jongeren (eigenlijk geldt dit voor 

iedereen) veiligheid en perspectief te bieden.  

 

Bart van ‘t Ende 

 

Kerkdiensten 

Zondag 3 november, 7e zondag van de herfst 

Tijd: 10:00 uur 

Voorganger: De heer G.J. Lipke uit Elburg 

Oppasdienst: Jetske Koers - Anouk van 't Oever 

1e Collecte: Diaconie en kerk 

2e Collecte: orgelfonds 

 

 

 

Woensdag 6 november,  

Dankdag voor gewas en arbeid  

Tijd: 19:30 uur 

Voorganger: Dominee L. Westland uit Elburg 

Oppasdienst: Geen 

1e Collecte: Diaconie en kerk 

2e Collecte: Diaconie 

 

De extra collecte deze woensdag is bestemd voor de 

diaconie. 

Als diaconie is het goed om een financiële buffer te 

hebben voor onvoorziene en reguliere uitgaven. 

Vandaar dat de extra collecte bestemd is voor de 

diaconie. 

Van harte bij u aanbevolen. 

 

Zondag 10 november, 8e zondag van de herfst 

Tijd: 10:00 uur 

Voorganger: Domine A.W. van Veluw uit IJsselmuiden 

Oppasdienst: Karolien Hofstede - Anniek Flier 

1e Collecte: Diaconie en kerk 

2e Collecte: Binnenlands Diaconaat 

 

Op zondag 10 november gaat de extra collecte naar de 

landelijke collecte voor de Protestantse Kerk bestemd 

voor ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende 

ledenaantallen en financiële middelen, en het moeten 

sluiten van de kerkdeuren kunnen de zichtbare 

aanwezigheid van de kerk in een dorp onder spanning 

zetten. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken 

om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen 

aan de leefbaarheid. Bĳvoorbeeld door mee te doen in 

de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of 

door burenhulp te stimuleren. Of door de oprichting 

van een voedselbank of het bieden van (pastorale) zorg 

voor dorpsbewoners. Met de opbrengst van deze 

collecte steunt de Protestantse Kerk dorpskerken om 

dorp en kerk aan elkaar te verbinden. Met uw bijdrage 

steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk 

voor kleine dorpskerken. Geef aan de collecte of maak 

een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. 

Protestantse Kerk o.v.v. Dorpskerken. Helpt u mee om 

deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank! 
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Zondag 17 november, 9e zondag van de herfst 

Tijd: 10:00 uur 

Voorganger: Dominee G. de Fijter uit Kampen 

Oppasdienst: Gerja ten Hove - Iris van Ittersum 

1e Collecte: Diaconie en kerk 

2e Collecte: Kerk 

 

Zondag 24 november, 10e zondag van de herfst 

Eeuwigheidszondag 

Tijd: 10:00 uur 

Voorganger: Dominee M. Zoetewey uit Lemele 

Oppasdienst: Jetske Koers - Agnes Knol 

1e Collecte: Diaconie en kerk 

2e Collecte: Onderhoudsfonds 

 

Van de kindernevendienst 

In de maand november gaan we verder met het boek 

Samuël. Op zondag 3 november mogen we lezen uit 1 

Samuël 11, Saul bevrijdt Jabes, De kinderen ontdekken 

dat Gods vijand steeds probeert gelovige mensen in 

het nauw te drijven. Zondag 10 november 1 Samuël 13 

Saul wordt ongehoorzaam, de kinderen ontdekken hoe 

lastig het is gewoon gehoorzaam te zijn. Zondag 17 

november 1 Samuël 14 Jonatan vertrouwt op de HEER, 

De kinderen leren dat Jonatan dichter bij God staat dan 

zijn vader Saul. Zondag 24 november 1 Samuël 16 David 

gezalfd tot koning, de kinderen leren dat God verder 

kijkt dan je uiterlijk. Hij weet ook wat jij denkt en voelt 

van binnen. Hij kent je door en door. 

 

Met vriendelijke groet, 

Corjanne 

 

Lied van de maand 

In november zingen we een lied over Noach (163a; 

Zeshonderd jaar is Noach oud). Het is een kinderlied 

naar aanleiding van het verhaal van de zondvloed 

(Genesis 6:5-9:17). In het lied nemen de dieren een 

belangrijke plaats in. 

 

Het lied volgt het verhaal over de zondvloed 

chronologisch; in het eerste couplet is Noach bezig met 

het bouwen van de ark. In het tweede couplet komen 

de dieren naar de ark en vervolgens valt de regen en 

komt de vloed in het derde couplet. 

In het afsluitende, vierde couplet mag Noach met zijn 

gezin weer uit de ark en zingen we van de regenboog 

en het verbond van God met Noach. 

 

In dit lied zien we een ‘refrein’, dat z’n plaats heeft in 

het midden van ieder couplet (regel 5 t/m 12). In ieder 

refrein zingen we van dieren die meegaan in de ark; 

heel herkenbaar voor de kinderen. 

Hoewel de eerste vier en de laatste vier regels van 

ieder couplet qua tekst niet hetzelfde zijn, zijn ze dat 

wel wat betreft de melodie. 

 

Aan het einde van de refreinen zien we vier dieren die 

niet willekeurig gekozen zijn: de slang, de haan, het lam 

en de duif. Deze dieren staan symbool voor grote 

gebeurtenissen in het oude en nieuwe testament. 

De slang is de concretisering van het kwaad; de haan is 

(helemaal vooraan; de geschiedenis van Petrus) de 

waarschuwing en de bode van de dag. Het Lam is het 

beeld van Christus’ offergang en overwinning (gedwee 

en tam). Tenslotte de duif als teken van Gods Geest, die 

‘in den beginne’ over de wateren zweefde. 

 

Het is de bedoeling dat de dierennamen   

– in het refrein – ‘parlando’ worden gezongen: 

sprekenderwijs. De componist heeft hier bij het maken 

van de melodie rekening mee gehouden, waardoor dit 

prima mogelijk is. 

Helaas is er op internet geen uitvoering te vinden van 

dit lied, waardoor we niet alvast kunnen luisteren hoe 

dit ‘sprekenderwijs zingen’ uitgevoerd moet worden. 

Wel kunt u op de website alvast de melodie beluisteren 

 

Namens de liedcommissie, 

Arjan Broekhuizen 
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Actie Dankdag. 

Woensdag 6 november is het Dankdag voor gewas en 

arbeid. Op deze dag denken en danken we voor wat het 

afgelopen seizoen ons gebracht heeft. Tegelijk mogen 

we ook bidden voor de toekomst die er nog steeds 

onzeker uitziet vanwege alle stikstof problematiek. 

 

’s Avonds is er om half acht een dienst die geleid zal 

worden door Ds Westland uit Elburg. 

 

Deze week zal er de brief van Actie Dankdag in de bus 

liggen. Deze keer zal het gaan over het kringwerk en 

dan met name de jongerenkring die 1x in de maand bij 

de familie Kanis aan de Frieseweg samen komt. Het is 

mooi om zo met de jeugd samen over het geloof te 

kunnen praten op een hele relaxte manier en op een 

hele eigentijdse wijze. Dat is heel belangrijk dat we in 

deze snelle tijd waar je eigen identiteit constant 

bestormt wordt door alle dingen die wij dagelijks 

binnenkrijgen op wat voor manier dan ook. Dan is het 

goed om af en toe met elkaar te praten over je geloof 

en wat voor lastige dingen of juist prachtige dingen we 

tegenkomen. Om als leiding dan ook hier mee om te 

kunnen gaan, is er soms een nieuwe methode nodig en 

daar willen we deels de opbrengst van Actie Dankdag 

voor gebruiken. Wij hopen weer op een mooie 

opbrengst. 

 

Namens de Kerkrentmeesters,  

Martijn Knol 

 

Thema avond ouders & tieners  

Donderdag 7 november 2019 om 20:00 uur in de 

consistorie van de kerk. 

 

Deze thema avond heeft ook alles te maken met wat ik 

in de inleiding heb geschreven. In de uitnodiging die 

ouders van tieners hebben gekregen staat het er zo;  

‘Midden in de door ons gecreëerde wereld voeden wij 

onze tieners op. Een prachtige en verantwoordelijke 

taak die ons dikwijls voor uitdagingen stelt. Ook wat 

betreft de geloofsopvoeding; een mooie en soms lastige 

taak. We willen als gemeenschap van Kampereiland 

met elkaar als ouders en opvoeders van tieners in 

gesprek gaan over deze prachtige taak die ons van 

Godswege is toevertrouwd.’  

We hopen op deze eerste thema avond versterkt te 

worden vanuit God Woord. Maar ook dat we elkaar 

versterken en ondersteunen als opvoeders.   

 

Mocht u kinderen hebben in de leeftijd van 11 – 17 jaar 

en geen uitnodiging hebben gekregen kunt u mij een 

mailtje sturen of de uitnodiging meenemen die 

achterin de kerk ligt. Graag even opgeven via 

barthervormdkampereiland@gmail.com  

 

Gezellig met elkaar lunchen! 

Op woensdagmiddag 20 november willen we met 

elkaar lunchen, van 12.00 uur tot 14.00 uur. 

Bij de eerdere bijeenkomsten hebben een aantal 

deelnemers aangeboden eventueel te willen helpen 

met een deel van de maaltijdbereiding. 

Daar willen we graag gebruik van maken, als diaconie 

zullen we zelf enkele vrijwilligers benaderen met de 

vraag om mee te helpen. 

U/jij kunt zich aanmelden tot en met 15 november bij 

Ingrid Bolsius, mailadres ingridbolsius@hotmail.com of 

telefonisch 038-3321402. 

 

Groetjes Mieke, Joke en Ingrid 

 

Vanuit de kerkenraad  

Terugblik gemeenteavond  

Op dinsdagavond 1 oktober was de eerste 

gemeenteavond van dit winterseizoen. We kijken terug 

op een waardevolle avond waarbij we als gemeente 

elkaar mochten ontmoeten. Daarnaast ook een avond 

waarbij we geïnformeerd werden over een tweetal 

onderwerpen; een eventuele naamswijziging van onze 

gemeente en het informeren over het digitaal 

collecteren. Samen met ds. Klaas van der Kamp hebben 

we eerst stilgestaan bij een eventuele naamswijziging 

van onze kerk; van Hervormde kerk naar Protestantse 

gemeente. Er werden die avond wisselende geluiden 

gehoord over dit onderwerp. De kerkenraad neemt 

alles wat die avond is gezegd mee in haar overweging. 

De kerkenraad zal op termijn zich hier verder over 

bezinnen.  
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Evenzo boeiend was het tweede thema die avond, het 

digitaal collecteren middels de app Givt 

(www.givtapp.net). Mogelijk is dat ook wat voor onze 

gemeente, middels je smartphone geven aan je naaste 

en de kerk. Meer en meer kerken in Nederland en ook 

in Kampen en IJsselmuiden sluiten zich hierbij aan. We 

willen ons als kerkenraad op deze wijze van collecteren 

verder laten informeren.  

Veel informatie is die avond verstrekt, we laten alles 

even bezinken.  

 

Deze eerste gemeenteavond was een positieve avond 

waar (opnieuw) zichtbaar werd dat de gemeente 

meedenkt. Kerk-zijn doen we met elkaar! Later in het 

seizoen willen we nog een gemeenteavond 

organiseren rond het jaarthema “een goed verhaal”. 

Deze avond willen we dan beginnen met een 

gezamenlijke maaltijd. Wilt u in uw gebed blijven 

bidden voor de gemeente en de kerkenraad?  

 

Ontmoeting commissies 

Kerk-zijn doen we met elkaar. Daarom zijn er tal van 

commissies en clubs die het kerkenwerk ondersteunen 

en vormgeven. Als kerkenraad willen we de komende 

tijd in de kerkenraadsvergadering al deze commissies 

om beurten ontmoeten. Elke commissie krijgt van de 

scriba t.z.t. een uitnodiging. Het doel van deze 

ontmoetingen zijn om onze waardering uit te spreken 

voor het werk wat ze mogen doen voor de gemeenten 

en te kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen om 

meer en meer samen kerk te zijn van Christus.  

 

De kerkenraad 

 

Locatie inzameling goederen Roemenië 

Inmiddels is het alweer een maand geleden dat er een 

volgeladen vrachtwagen met goederen vanuit 

Kamperveen naar Roemenië is vertrokken. De 

inwoners van Pacureni en de leiding van het 

kindertehuis in Glodeni hebben het met grote 

dankbaarheid ontvangen! We willen u bedanken voor 

alle kleding en goederen, die ingebracht zijn! 

 

 

 

 

Voorheen verzamelden we de goederen voor 

Roemenië in de schuur bij Peter van de Steege. Hij 

heeft aangegeven hiermee te stoppen. We willen hem 

en zijn vrouw bedanken voor het jarenlang beschikbaar 

stellen van hun schuur voor de hulpgoederen! 

 

Het afgelopen jaar werden de meubels etc. al bij Ruth 

en Hillie Kloek verzameld. Wij zijn dankbaar dat zij de 

schuur beschikbaar willen stellen voor het inzamelen 

van de hulpgoederen. Vanaf nu mogen alle spullen 

(kleding, schoenen, meubelen, speelgoed etc.) naar 

Ruth en Hillie Kloek worden gebracht 

op zaterdagochtend tussen 09.00-12.00 uur, Hogeweg 

20. Wilt u zich van tevoren even bij hen melden? Mocht 

u op zaterdagochtend verhindert zijn, dan graag eerst 

even contact opnemen (038-3636273) met Kloek voor 

een ander moment! 

 

Alvast bedankt! 

De Roemeniëcommissie 

 

Kinderoppasdienst 

Elke zondagmorgen kunnen de jongste kinderen naar 

de kinderoppas in Ons Erf worden gebracht. Iedere 

week zijn er weer vrijwilligers die zorgen dat de oppas 

goed verloopt. Heel hartelijk dank voor jullie inzet! 

Binnenkort ga ik het oppasrooster voor 2020 maken. 

Graag hoor ik vóór 1 december a.s. als oppassers niet 

meer, vaker of juist minder vaak willen oppassen. Dan 

kan ik daar rekening mee houden. Lijkt het u/jou ook 

leuk om een paar keer per jaar op te passen, geef het 

dan aan mij door. We kunnen nog wel een paar nieuwe 

oppassers gebruiken! 

Reactie kan per e-mail naar 

brenniekoers@hotmail.com of een telefoontje naar 

06-22011374. 

 

Alvast bedankt,  

Brenda Knol-Koers 
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Verantwoording collecten 

Overzicht derde kwartaal 2019 

 

07 juli   € 56,55 Hulp in Oost Europa 

14 juli   € 66,98 Onderhoudsfonds 

21 juli   € 59,30 Orgelfonds 

28 juli   € 57,95 Onderhoudsfonds 

04 aug.  € 60,30 Kerk 

11 aug. € 75,70 Orgelfonds 

18 aug. € 68,55 Onderhoudsfonds 

25 aug. € 184,85 Kampereiland helpt 

30 aug. € 162,00 Huwelijksdienst 

Sanne Mayke Dunsbergen en Jasper Ronda 

01 sept. € 75,56 Kerk 

08 sept. € 68,10 Orgelfonds 

15 sept. € 128,20 Lief en Leed 

22 sept. € 68,55 Onderhoudsfonds  

29 sept. € 66,92 Mercy Chips      

 

Diaconie en Kerk: € 905,44       

Zending: € 534,62 

Lief en Leed: €10,00 ontvangen gift met huisbezoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot 

Wanneer u of jij punten voor de afkondigingen, 

voorbede of dankzegging heeft, deze graag doorgeven 

vóór zaterdags 12:00 uur via de scriba. Stukjes voor de 

maandbrief van december graag aanleveren voor 

maandag 25 november. Alles bij voorkeur via de mail 

scriba. 

 

Namens de kerkenraad de hartelijke groeten, 

Karlo van der Linde 

 

 


