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Maandbrief augustus 2019
Van de kerkelijk werker
Bloeien…
‘De woestijn zal bloeien als een roos…’ Naast dat het
een Bijbeltekst is (Jesaja 35: 1), is het ook een prachtig
lied. Een lied wat we zongen midden in de woestijn bij
Ein Gedi vorige week in Israel. Een oase midden in een
dor en droog land. Wonderlijk om te zien. En
wonderlijk om te geloven dat God dorre velden wil
laten bloeien.
Het is weer hard werken op het land om alles vochtig
te houden. Misschien staat dit lied daarom ver van je
af. Daarom is het ook een geloofsuitspraak;
vertrouwen dat God zelfs het meest droge veld nat wil
maken.
Misschien is ons (geloofs)leven ook toe aan een
regenbui.
Het
is
droog
geworden
door
omstandigheden. Jezus zegt ons dat Hij het Levende
water (Joh. 4). Wat heerlijk om bij Hem onze dorst te
lessen. Hij maakt alles nat. Hij is de Bron. Bij Hem
komen te tot rust. Bij Hem komen we tot bloei!
Een heel goede groet vanuit Kampen,
Bart van ’t Ende
Kerkdiensten
Zondag 4 augustus, 7e zondag van de zomer
Tijd: 9:30 uur
Voorganger: Dominee M. Zoetewey uit Lemele
Oppasdienst: Hanneke v.d. Linde - Herjanne v.d. Linde
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Kerk
Zondag 11 augustus, 8e zondag van de zomer
Tijd: 9:30 uur
Voorganger: Dominee R.A. Houtman uit Epe
Oppasdienst: Jetske Koers - Agnes Knol
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Orgelfonds

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

Zondag 18 augustus, 9e zondag van de zomer
Tijd: 9:30 uur
Voorganger: Dominee F. Verboom uit Kampen
Oppasdienst: Gerdien Tuinstra - Mark van 't Oever
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Onderhoudsfonds
Zondag 25 augustus, 10e zondag van de zomer
Tijd: 9:30 uur
Voorganger: Dominee G.H. Labooy uit IJsselmuiden
Oppasdienst: Annejet Vierhuizen - Corine van Ittersum
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Kampereiland helpt
Collecte voor Kampereiland helpt………..
Dit keer bestemd voor het kindertehuis. Het kindertehuis in Glodeni is al meerdere keren bezocht en er
zijn meerder keren goederen naar toe gegaan, met
name kleren, schoenen maar ook speeltoestellen voor
de kinderen. Ook zijn er zadels e.d. voor hun paarden
naar toegegaan. Tijdens onze reis door het gebied (15
t/m 22 augustus) zullen we zeker het kindertehuis
bezoeken en zullen we zien hoe het er nu voorstaat.
Het laatste jaar is er nogal wat veranderd. Er waren
geldproblemen door het wegvallen van een belangrijke
sponsor (hiervan kon een groot gedeelte van de lonen
van de begeleiders betaald worden). Ook is de leiding
van het tehuis in andere handen gekomen. Daar hopen
we tijdens ons bezoek kennis mee te maken.
Er is echter nog wel een tekort aan bepaalde
(dagelijkse) benodigdheden. Het transport met
goederen zal begin september weer richting Roemenië
gaan. Dan willen we graag de volgende artikelen
meegeven; meel/bakpoeder, olijfolie/zonnebloemolie,
zeep/shampoo, schoonmaakmiddelen en snoepjes.
Van het collectegeld gaan we de genoemde artikelen
kopen! Deze spullen zullen door de begeleiders van het
transport in Glodeni worden afgeleverd.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Vriendelijke groet namens de commissie,
Kor Koers
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Kindernevendienst
Tijdens de zomervakantie gaat de kindernevendienst
gewoon door. De kinderen zijn allemaal van harte
welkom. Door dat er veel leidsters en ook kinderen op
vakantie zijn, worden de groepen 1 t/m 8 allemaal
samengevoegd in 1 groep en komen allemaal na de
verkondiging weer terug in de kerk.
Elke zondag zal er weer een verhaal zijn met de
volgende onderwerpen. Zondag 4 augustus, Lucas 12
Echte rijkdom. Zondag 11 augustus, Kolossenzen 1 Een
geloof dat groeien kan. Zondag 18 augustus, Lijden
voor Christus. Zondag 25 augustus, Kolossenzen 2 Met
Christus gestorven en opgestaan.
Met vriendelijke groet,
Corjanne van der Linde

Graag delen we hierbij nog het gedicht welke werd
voorgelezen met afscheid groep acht van de
kindernevendienst:
Nu neem je afscheid, nu zal je moeten kiezen, hoe jij je
leven verder leven wilt.
Je zult een stuk bescherming gaan verliezen, je wordt
uit het warme nest getild,
en zult op eigen wieken leren drijven.
Je vliegt nog niet zo hoog in het begin, want het is
moeilijk drijvende te blijven.
De grond verdwijnt, je vliegt de wolken in.
Wij kunnen je vlucht niet altijd volgen, wij staan met
beide benen op de grond.
Het is een lange weg van nu naar morgen, en soms
draai je alleen maar in het rond.
Vlieg maar uit, dat moet toch eens gebeuren.
Ik hoop dat je de goede kant uit gaat, misschien kies je
soms een weg die je zult betreuren.
Keer dan maar om, daarvoor is het nooit te laat.
Denk aan de adelaar, wanneer de bange jongen,
uitvliegen op hun eerste vlucht
Dan vliegt hij onder ze om ze op te vangen, wanneer ze
dreigen neer te vallen uit de lucht.
Zo wil de Heer ook altijd voor jou zorgen.
Vlieg dus maar uit, je wordt met zorg behoed.
Het wordt een goede vlucht van hier naar morgen, zelfs
als je door de wolken vliegen moet.
Het gedicht is van Nel Benschop. Officieel begint het
met 'Nu ga je weg-'
Groetjes,
Gerdien Tuinstra
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Lied van de maand
Het lied 303, ‘Zonne en maan’ is een eenvoudig kerklied uit Zweden. Het lied is trinitarisch van opbouw;
over God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Het eerste couplet is een lofzang tot God; over de
schepping waar wij Hem voor danken en prijzen.
Couplet twee is gewijd aan Jezus, Die voor ons stierf,
maar vandaag onder ons leeft. Het laatste couplet is
gericht aan de Heilige Geest, die ons troost en kracht
geeft.

Huwelijk.
Op 23 augustus hopen Jasper Ronda en Sanne-Mayke
Dunsbergen te gaan trouwen. Zij willen een zegen
vragen over hun huwelijk in een dienst welke geleid zal
worden door ds D. Dunsbergen, de oom van SanneMayke. Deze dienst zal plaatsvinden om 15.45 uur, op
een voor het bruidspaar waardevolle locatie,
Voorsterweg 25 in Marknesse. Het huwelijk is een
onbeschrijfelijk mooi cadeau van God. Een liefdes –
verbond voor het leven. In Zijn liefde voor jullie, gaf Hij
jullie aan elkaar! Jasper en Sanne-Mayke, een fijne en
gezegende dag toegewenst!

De laatste 3 regels van ieder couplet zijn eigenlijk een
refrein. De tekst is nagenoeg gelijk, alleen ‘de persoon’
verandert ieder couplet.
Het lied heeft een eenvoudige melodie. De melodie is
vloeiend en ook voor kinderen goed mee te zingen.
Hier kunt u een uitvoering van de oorspronkelijke,
Zweedse versie beluisteren.
https://www.youtube.com/watch?v=F-I4QD2n_B4
Namens de liedcommissie,
Arjan Broekhuizen

Tot slot
Punten voor de afkondigingen, voorbede of dankzegging graag doorgeven vóór zaterdags 12:00 uur bij
de scriba, bij voorkeur via mail. Stukjes voor de
maandbrief van september graag aanleveren voor
maandag 26 augustus.
Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Karlo van der Linde
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