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Maandbrief april 2019
Van de kerkelijk werker
Donderdag 21 maart was er de gemeenteavond. We
waren te gast bij de familie Koers aan de Nijlandsweg
waar verschillende gemeenteleden heerlijk voor ons
hadden gekookt. We mogen terugzien op een goede
ontmoeting met elkaar.
Thema van deze gemeenteavond was ‘homoseksualiteit in de context van de kerk’. De directe
aanleiding was de Nashville verklaring van begin dit
jaar. Op deze avond hebben we als kerkenraad, maar
ook als aanwezigen afstand genomen van dit
document. Een onnodig document en pastoraal
onverantwoord.
Maar hoe dan wel om te gaan met dit thema? Het was
met elkaar zoeken naar de juiste toon en woorden. We
willen niemand kwetsen en (ver)oordelen. We hebben
uitgesproken dat we er voor elkaar willen zijn als
gemeente, naast elkaar als broeders en zusters,
dragend elkanders last, blijdschap en verdriet (Opw.
387). We hebben goede avond gehad waarin we een
kijkje konden nemen in elkaars hart en elkaar konden
uit luisteren. Bedankt voor u betrokkenheid hierin. Met
uw input gaan we als kerkenraad verder.
In de laatste weken van Christus op aarde was Hij sterk
betrokken en bewogen op de mensen om Hem heen.
Laten wij ook in deze lijdenstijd in gebaar en gebed
betrokken zijn op elkaar (Ef. 4: 3 – 6).
Bart van ’t Ende
Kerkdiensten
Zondag 31 maart, 4e zondag van de 40 dagentijd
Laetare (Verheug U)
Tijd: 10:00 uur
Voorganger: Dominee G.H Nijland uit Mastenbroek
Oppasdienst: Wendy Lee Duitman - Jennemarieke
Steenbeek
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Kerk

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

Zondag 31 maart, 4e zondag van de 40 dagentijd
Afsluiting catechisatie
Tijd: 19:30 uur
Voorganger: De heer A.B. van ‘t Ende
Oppasdienst: Geen
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Doel in overleg met catechisanten
In deze dienst willen we het afgelopen catecheseseizoen afsluiten voor het aangezicht van God en voor
elkaar bidden. De catechisanten zullen actief deelnemen in deze dienst. Gemeente, ouders, grootouders,
broertjes & zusjes, allemaal hartelijk welkom!
Zondag 7 april, 5e zondag van de 40 dagentijd
Judica (Verschaf mij recht)
Afsluiting winterwerk
Tijd: 10:00 uur
Voorganger: Dominee L. Westland uit Elburg
Oppasdienst: Annejet Vierhuizen - Anniek Flier
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Lief en Leed
Graag wil ik even aandacht voor de extra collecte
zondag 7 april. Deze is voor de commissie lief en leed.
Wij brengen een bezoekje bij geboorte, ziekte en bij de
verjaardag van 75+. En brengen een attentie met de
kerstdagen aan 75+ en de zieken. Dit kunnen wij niet
zonder uw financiële steun.
Namens de commissie hartelijk dank,
Tekla Buijert
Na afloop van de dienst is er de gelegenheid om in Ons
Erf elkaar te ontmoeten en koffie, thee of fris te komen
drinken.
Zondag 14 april, 6e zondag van de 40 dagentijd
Palmarum (Palmpasen)
Tijd: 10:00 uur
Voorganger: Dominee F. Verboom uit Kampen
Oppasdienst: Brenda Knol - Anouk van 't Oever
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Compassion, Rianne en Dennis Wijnhoud
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Zondag 14 april, 6e zondag van de 40 dagentijd
Afsluiting Samen Op Weg groep
Tijd: 19:30 uur
Voorganger: De heer A.B. van ’t Ende uit Kampen
Oppasdienst: geen
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Compassion, Rianne en Dennis Wijnhoud
We mogen zorgen voor wie arm is,
kleden wie geen kleren heeft,
helpen wie gevlucht is,
delen met wie niets meer heeft.
Jezus deed het ons voor:
de Vader geeft, wij geven door.
Op 17 mei a.s. hopen wij, Dennis en Rianne Wijnhoud,
naar Oeganda te reizen om daar mee te doen aan de
Muskathlon. Een uitdaging die we aan willen gaan om
hoop te brengen aan kansarme kinderen. Ons doel is
om daar een (halve) marathon te rennen en minimaal
20.000 euro aan sponsorgeld op te halen

Donderdag 18 april gaat de avondmaalscollecte naar
Zending over Grenzen.
Met lede ogen zien lokale medewerkers aan hoe de
armen armer worden en de rijken rijker. Ondanks de
toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Europese
Unie kampen deze landen net als Bosnië-Herzegovina,
Bulgarije, Oekraïne en Albanië nog altijd met grote
armoede. Hulp aan kansarme gezinnen, kinderen en
ouderen blijft onverminderd hard nodig. Lokale coördinatoren kijken samen met de mensen in nood welke
hulp zij nodig hebben en helpen hen op weg naar een
ander bestaan. Zending over Grenzen helpt met
voeding, gezondheid, onderwijs en geloofstoerusting.
Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag
Vesper
Tijd: 19:30
Voorganger: Dominee E. van ’t Slot uit Zwolle
Oppasdienst: geen
1e Collecte: geen
2e Collecte: geen

Met elkaar kunnen we het leven van kansarme
kinderen veranderen, helpt u ons helpen?
In deze dienst hopen we stil te staan bij het Bijbelboek
die we ook behandelen op de Bijbelkring, Efeze 6:10 –
24, over de geestelijke wapenuitrusting. Hierin worden
lessen aangereikt hoe ons geloof handen en voeten te
geven en om te gaan met alles wat lonkt in de wereld.
In deze dienst zullen gemeenteleden van de Samen op
Weg groep en Bijbelkring een bijdrage leveren. Ook
voor deze dienst iedereen van harte welkom.
Bart van ’t Ende
Na afloop van de dienst is er de gelegenheid om voorin
de kerk koffie te drinken.
Donderdag 18 april, Witte Donderdag
Viering Heilig Avondmaal
Tijd: 19:30
Voorganger: Dominee E. van ’t Slot uit Zwolle
Oppasdienst: geen
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Zending over grenzen

Zondag 21 april, 1e zondag van Pasen
Eerste Paasdag
Tijd: 10:00 uur
Voorganger: De heer A. Palland uit Mastenbroek
Oppasdienst: Rina Koers - Mark van 't Oever
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: JOP (jeugdwerk)
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Zondag 21 april gaat de collecte naar JOP.
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al
vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen
nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een
verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de
PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige
elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid
van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen
te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid,
vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten
speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op
paasmorgen. De eerst editie was een groot succes:
bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen
uit heel Nederland deden mee (zie filmpje op
jop.nl/paaschallenge). Collecteer mee, zodat JOP rond
Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan
(blijven) betrekken.
Zondag 28 april, 2e zondag van Pasen
Tijd: 10:00 uur
Voorganger: Dominee K. de Lange uit Lelystad
Oppasdienst: Geraldine Kloosterman - Iris van Ittersum
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: orgelfonds

De middelste vier weken staan in het teken van een
keuze van Jezus en zijn discipelen en mogen we ervaren
welke moeilijkheden er onderweg zijn.
Ze worden gesymboliseerd door stenen die voor de
grote rugzak op de grond komen te liggen. De ene
keuze heeft met de volgende keuze te maken, is er
soms een gevolg van? De moeilijkheden stapelen zich
op en versperren zo de weg naar Jezus toe. Elke keuze
maakt het moeilijker Jezus te bereiken. Hij lijkt verder
weg dan ooit. Niet alleen versperren de verkeerde
keuzes de weg, ook wordt de last van verkeerde keuzes
zwaarder in onze levensrugzak. Als teken hiervan komt
in de rugzak van de kinderen er elke week een steen
bij.
Ondanks alles reikt Jezus ons de hand, om ons op onze
weg te ondersteunen, door moeilijkheden heen. Zoals
een vader zijn kind helpt, zo helpt Jezus zijn discipelen
en ons. Maar Jezus gaat nog verder. Hij wil zelfs al onze
moeilijkheden dragen, Hij neemt onze last van ons
over. Door Gods kracht en liefde kan en wil Jezus dit.
Jezus wil deze weg voor ons allen gaan. Hoe geweldig
is dat! Wij danken ons leven aan het geweldige
reddingsplan van God.

Van de kindernevendienst
Tijdens het paasproject komen de kinderen allemaal na
de verkondiging weer terug in de kerk. Vanaf zondag
28 april gaan wel alle kinderen na de nevendienst maar
komen de oudsten en middelsten weer terug in de kerk
na de verkondiging.
Met vriendelijke groet,
Corjanne van der Linde
Lied van de maand
Vanaf zondag 31 maart zingen we een nieuw lied uit de
Veertigdagentijd. Een lied voor Palmzondag: Hosanna,
de Heer komt voorbij (lied 551).

In de maand maart zijn we gestart met het paasproject,
God kiest, God redt… kies jij ook? Hier gaan we
aankomende maand verder mee.
De eerst twee weken hebben we gehoord hoe Jezus de
mensen vertelt over te toekomst.

Het lied gaat over het bekende verhaal uit Mattheüs
21; de intocht in Jeruzalem. Het lied bezingt vooral de
intocht zelf; niet de gebeurtenissen daaromheen.
In het eerste couplet wordt het hele verhaal beknopt
verteld: de Heer komt voorbij op een ezel. Gezegend is
Hij, hosanna!
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In de andere drie coupletten wordt iets meer verteld
over de intocht. In het tweede couplet zingen we dat
de Heer er aan komt en dat men Hem blij tegemoet
gaat met palmtakken. In het derde couplet zien we dat
de mantels op de grond worden gelegd. Tenslotte
zingen we in het vierde couplet een lofprijzing:
Geprezen zijt Gij, want Gij maakt ons vrij!
In het lied wordt in ieder couplet meerdere keren
‘Hosanna’ gezongen. Deze uitroep heeft twee
betekenissen. Hosanna betekent, in het Hebreeuws,
letterlijk: ‘Help nu!’ Dit zien we vooral in het Jodendom
en het Oude Testament. Bijvoorbeeld in Psalm 118
(vers 25) zien we dit terug:
“Och HEERE! Geef nu heil; och HEERE! Geef nu
voorspoed”. In het volgende vers lezen we: “Gezegend
wie komt in de Naam van de HEERE!”.
Deze tekst vinden we ook terug in het verhaal over de
intocht, in Mattheüs 21, vers 9. In het Christendom en
het Nieuwe Testament heeft Hosanna een net iets
andere betekenis. Daar is het de verering van degene
die redding brengt. Een uitroep van blijdschap, net als
in dit lied. Zie vers 4: Geprezen zijt Gij, want Gij maakt
ons vrij!
Lied 551 is een betrekkelijk nieuw lied en is ook voor
kinderen heel herkenbaar. Het is een lied dat makkelijk
mee te zingen is. De melodie voelt heel natuurlijk aan
en deze herhaalt zich op verschillende plekken.
Zoals in het liedboek bij dit lied vermeld staat, is het
mogelijk om de regels 3 en 6 als echo te zingen.
Dit doen we op Palmzondag, als we dit lied kennen en
in het geheel zullen zingen. Regel 3, de eerste echo, zal
worden gezongen door de vrouwen/meisjes. De
tweede echo, uit regel 6, wordt gezongen door de
mannen/jongens. Regel 7, de afsluiting van het lied,
wordt gezongen door de hele gemeente.
Hier kunt u het lied alvast beluisteren. De echo in regel
3 en 6 is duidelijk te horen:
https://www.youtube.com/watch?v=WvxzRBh9-dY
Namens de liedcommissie,
Arjan Broekhuizen

Gezellig met elkaar lunchen!
Onlangs heeft er een vooraankondiging in de maandbrief en kerkbode gestaan voor een gezamenlijke
lunch.
Op vrijdagmiddag 12 april willen we van 12.00 uur tot
14.00 uur met elkaar lunchen in de consistorie. 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 8 april bij
Ingrid Bolsius, mailadres ingridbolsius@hotmail.com of
telefonisch 038-3321402.
Groetjes
Mieke, Joke en Ingrid
Grote schoonmaak
Op zaterdag 13 april organiseren we de jaarlijkse grote
schoonmaak. We willen om 9:00 uur beginnen en
hopen rond de middag klaar te zijn. Opgeven kan bij
Martijn Knol: mj-knol@hotmail.com of 06-20554142
Kampereiland helpt…..!!
Oud ijzer
De inzameling van oud ijzer zal plaats vinden op
zaterdag 20 april op Kampereiland bij Marten Knol aan
de Noorderandweg én bij de Veenhof in Kamperveen.
Het ijzer kan in de container, andere soorten: rvs, koper
ed graag even apart houden. Ook oude accu’s kunnen
ingeleverd worden. De opbrengst komt ten goede aan
het Roemenië project. Van harte bij u aanbevolen!
Slagbaltoernooi
Op zaterdag 15 juni staat weer het
jaarlijks slagbaltoernooi gepland op
het Zuideinde (bij de school). Een
aantal slagballers van Kampereiland zijn al enkele jaren succesvol.
Het zou mooi zijn als er bijvoorbeeld een team met schooljeugd
van hier mee zou doen.
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Andere teams zijn natuurlijk ook welkom. We hopen
ook dit jaar op mooi weer. De deelnemers worden elk
jaar fanatieker en de groep met toeschouwers wordt
steeds groter, daar zijn we erg blij mee. Nadere
informatie zal te zijner tijd volgen.
Zin om mee te doen? Laat het ons weten.
Nacht Zonder Dak
We gaan binnenkort kijken of we een geschikte datum
kunnen vinden en vragen of er jongeren zijn die hieraan
mee willen doen. Zodra we iets weten laten we het
zeker weten.
Gerda, Marianne, Mieke, Marten en Kor
Tot slot
Kopij voor de volgende maandbrief graag aanleveren
voor maandag 22 april. Punten voor de afkondigingen,
voorbede of dankzegging graag doorgeven vóór
zaterdags 12:00 uur via de scriba. Alles bij voorkeur via
de mail.

Met hartelijke groet namens de kerkenraad,
Karlo van der Linde
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