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Maandbrief december 2018
Van de kerkelijk werker
Vrede op aarde
‘Vrede op aarde’ zongen de engelen in de kerstnacht.
In de afgelopen 2000 jaar lijkt daar weinig van terecht
gekomen. In Jezus dagen was er oorlog en ellende. Ook
nu oorlog en ellende. Momenteel is daar het
voortdurend conflict in het Midden – Oosten, de
honger in Centraal – Afrika en de dood van 80.000
kinderen in Jemen door de oorlog.
Het is de mensen niet gelukt om vrede op aarde te
brengen. Je beseft dat het eigenlijk een
bovenmenselijke taak is die gefrustreerd wordt door
de onwil van buiten en ook de onwil vanbinnen. Maar
de hoop op de vrede mogen wij levend houden. De
engel in de kerstnacht met zijn ‘Vrede op aarde’ deed
geen constatering en bood geen programma, maar gaf
een belofte!
Hopend op de vervulling van deze belofte bij de
terugkomst van Christus, wens ik jong en oud
waardevolle en gezegende kerstdagen toe.
Bart van 't Ende
Kerkdiensten
Zondag 16 december, 3e zondag van Advent (Populus
Sion)
Tijd: 10:00 uur
Voorganger: dominee G.H. Nijland uit Mastenbroek
Oppasdienst: Caroline Holtland , Thijs v.d. Brink
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: De herberg

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

Zondag 23 december, 4e zondag van Advent (Rorate)
Tijd: 10:00 uur
Voorganger: Dominee W. Dekker uit Kampen
Oppasdienst: Gerja ten Hove , Corine van Ittersum
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Orgelfonds
Dinsdag 25 december, eerste Kerstdag
Tijd: 10:00 uur
Voorganger: Dominee de Goei uit Amersfoort
Oppasdienst: Jenneke v.d. Steege , Suzan Knol
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Kind in de Knel
Kerst - Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in
Libanon. De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder
een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf
miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in
voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en
Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme
armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance
netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon
en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen
ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk.
Ook zorgen deze kerken en organisaties dat
vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij
psychologische hulp. Verder delen zij medische en
hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en
sanitaire voorzieningen.
Woensdag 26 december, tweede kerstdag

Op initiatief van de IZB opende in 1993 het Pastoraal
Diaconaal Centrum de Herberg zijn deuren. Dit huis (op
het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) is een
plaats om tot rust te komen. Sinds 1 januari 2009 is de
Herberg een zelfstandige organisatie.
Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als
verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente
een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan
individuele gemeenteleden die, om wat voor reden
dan ook, even afstand willen nemen van hun
woon/werksituatie en zich willen bezinnen op
levensvragen.
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Zondag 30 december, zondag na kerst
Tijd: 10:00 uur
Voorganger: dominee P. van Veen uit Harderwijk
Oppasdienst: Marianne van ’t Oever , Mark van ’t
Oever
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Stichting Eleos
Eleos betekent ‘barmhartigheid’ of ‘ontferming’.
Vanuit hun christelijke identiteit en in navolging van de
Bijbelse oproep tot barmhartigheid bieden zij op
deskundige en respectvolle wijze behandeling en
begeleiding aan mensen met psychiatrische of
psychosociale problemen. Eleos richt zich op
hulpvragers die willen dat de geboden hulp aansluit bij
hun christelijke geloofsovertuiging. Dit neemt niet weg
dat iedereen - ongeacht de levensovertuiging - met een
hulpvraag die aansluit bij hun aanbod in behandeling
kan worden genomen of begeleiding kan ontvangen.

MensRijk werkt in een wijk waar de straten van zand
zijn en overal vuilnis te vinden is. Groene bomen zijn
nauwelijks te vinden. Hoge flatgebouwen, die uit de
grond gestampt zijn vullen de wijk, die zo'n een miljoen
inwoners telt. Om de andere straat zie je een moskee
en hier en daar een klein kerkje. Amira is een jonge
vrouw en moeder van drie kinderen: een meisje van
ruim vier en een tweeling van ruim twee jaar. Ze wonen
in een kamertje bij de ingang van het flatgebouw.
Amira is verantwoordelijk voor het schoonhouden van
een flatgebouw (16 hoog) en doet boodschappen voor
de bewoners. Haar man heeft een baan in de bouw. De
ene dag heeft hij werk en de andere dag niet. De
speelruimte voor de kinderen is buiten op straat. Hun
speel goed is een stok en het zand en de stenen, naast
alle afval dat er te vinden is. Hun inkomen is nauwelijks
genoeg voor het dagelijks levensonderhoud. De
kinderen gaan daarom niet naar school (onderwijs
moet n.l. betaald worden). Alle drie kinderen zijn
achter in hun ontwikkeling.

Maandag 31 december, oudejaarsdag
Tijd: 19:30 uur
Voorganger: Mevrouw H. Kramer- de Jong uit
Emmeloord
Oppasdienst: Geen
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Zendingswerk Liza v.d. Linde
Een hartelijke groet uit het land van zand en kamelen.
De snelle wisselingen in de wereld en rondom ons,
kunnen je onrustig maken. Wat een rust is het dan te
weten dat God trouw is. Hij is DE stabiele factor in ons
leven is. Elke dag opnieuw leven vanuit deze trouw en
rust met een blik op onze Heiland mogen we er zijn
voor de ander!

Vanaf begin oktober is MensRijk begonnen met een
kleuterklas en een crèche voor jonge kinderen. Ook de
kinderen van Nirmien komen. Tevens draaien we een
klas voor moeders om te leren lezen en schrijven. Wat
is Nirmeen blij dat ze haar kinderen bij ons kan
brengen! En wat zijn de kinderen blij om elke dag te
kunnen spelen in een schone omgeving! Ja meer, de
moeder kan nu haar kennis vergroten en uitkijken naar
een betere toekomst! We hopen zo velen te kunnen
dienen!
Dit is 'zomaar' een greep uit de vele levens, die ik hier
tegen kom! Het leven rolt door. We weten ons geleid
en danken jullie voor je meeleven op verschillende
wijzen! In verbondenheid, Liza
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Koffie drinken
Zondag 16 december is er koffie drinken na de
ochtenddienst voor in de kerk.
Een ieder van harte uitgenodigd.

Op de website vindt u – zoals gebruikelijk – een
uitgebreidere beschrijving van het lied, waarin ook
wordt verwezen naar de teksten die horen bij de
Adventszondagen waarvoor het lied is geschreven.

Kindernevendienst
Kerstproject
Iedere adventszondag en met kerst zullen we voor de
preek het projectlied zingen, daarna mogen de
kinderen naar hun eigen ruimten. De groepen 1 tot en
met groep 5 blijven in de consistorie, groep 6 tot en
met groep 8 gaat naar Ons Erf. Alle groepen komen
weer terug in de kerk.

De melodie bestaat uit hoofdzakelijk korte noten, met
op een enkele plek een langere (kwart)noot. De eerste
en derde regel zijn gelijk qua melodie. De tweede en
vierde regel zijn ook nagenoeg gelijk en lijken veel op
de eerste regel. In de vijfde regel bereikt de melodie
het hoogste punt. Als we naar de coupletten kijken,
dan zien we daar iedere keer de ‘conclusie’. De laatste
regel heeft tenslotte weer overeenkomsten met de
vierde.

Lied van de maand
Advent, de tijd van verwachting. We bereiden ons
tijdens de periode voor op Kerst; we staan stil bij de
aankondigingen van de komst van Jezus op aarde.
Hoewel we daar tegenwoordig niet veel meer bij stil
staan, heeft de Kerk door de eeuwen heen in deze
periode ook stil gestaan bij de wederkomst van Jezus.
Tijdens de Adventszondagen dit jaar zingen we lied
455: Het zal geschieden in de laatste dagen. Dit lied is
een ‘groeilied’, waar in ieder couplet gekozen is bij de
tekst die hoort bij de betreffende zondag. In de
coupletten zien we zowel aspecten terug van de eerste
als de tweede komst. Op de Kerstmorgen zingen we de
laatste twee coupletten van dit lied.
Het eerste couplet zingen we over de verschijning van
God, met alles wat daarbij hoort: macht, majesteit en
vooral licht. In couplet 2 gaat het over de Gezalfde
Gods, die vrede brengt. Vervolgens zien we in couplet
3 de bloeiende woestijn. In couplet 4 wordt
gerefereerd aan het teken dat God heeft gegeven, vaak
uitgelegd als het teken dat de jonge vrouw een zoon zal
baren: Immanuël.
Waar de eerste vier coupletten beginnen met ‘Het zal
geschieden…’ begint het 5e couplet – dat we zingen
met Kerst – met ‘En het geschiedde…’. Het is al
gebeurd, het Kind is in de nacht ter wereld gekomen.
Het licht zal schijnen zodat de duisternis verdwijnt
(couplet 6).

Hoewel ieder couplet specifiek is bedoeld voor een
bepaalde zondag (zie ook de aanduidingen in het
liedboek) hebben we ervoor gekozen om iedere
zondag twee coupletten te zingen, zodat we het lied
goed kunnen leren. Het twee couplet zingen we
daarom iedere zondag.
Op de website vindt u een luistervoorbeeld van dit lied.
Diaconale gemeente
De voedselbank wil iedereen bedanken voor de
prachtige opbrengst van de inzameling van producten.
Dit heeft opgebracht 20 koffie, 16 pads, 26 thee, 2
wasverzachter, 2 deo, 2 diversen.
Achterin de kerk willen we nu ook een blikje/doos neer
zetten waarin we voor de voedselbank D.E. punten
gaan sparen.
Bij inlevering van deze punten kan de voedselbank
koffie krijgen.
Voor 700 punten krijgen ze een klein pak koffie en voor
1400 punten een groot pak koffie.
De punten zijn van harte welkom!

Roemenië Commissie
Tijdens de opening van het Winterwerk is het al te
kennen gegeven:” De Roemenië commissie is bezig
met het organiseren van een reis naar Pacureni voor
gemeenteleden”.
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Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om de reis te
combineren met het bezoeken van enkele toeristische
plaatsen. Het wordt nu iets concreter. Deze reis staat
gepland van 15 augustus – 22 augustus 2019.
Op maandag 14 januari organiseren we een
informatieavond voor belangstellenden. Hier zullen we
meer informatie geven over de mogelijke verschillende
manieren van reizen (busreis, deels vliegen en daarbij
zelf rijden e.d.), en kosten die daarbij horen. Aanvang:
20.00 in de Veenhof te Kamperveen.
Bij de opening van het winterwerk is er gevraagd of er
belangstelling is om mee te gaan met deze reis. Toen
waren er positieve reacties. Graag zouden we willen
vernemen of dat nog zo is. Laat het ons even weten en
meld je aan bij Kor Koers (06 23911906 of
kenjkoers@planet.nl). Ook voor eventuele vragen kun
je daar terecht. Graag een reactie voor de kerstdagen
Vacature ouderling
De kerkenraad heeft Klaas Dijkstra benaderd voor de
vacature ouderling, welke per januari 2019 ontstaat.
We zijn blij u te kunnen mededelen dat hij het ambt
van ouderling wil aanvaarden in onze gemeente.
Eventuele bezwaren kunnen schriftelijk voor 16
december ingediend worden bij de scriba.
Vacature koster
Voor aanvulling van het kostersteam, zijn we per 2019
op zoek naar een koster. Lijkt je dit wat, of wil je weten
wat dit exact inhoud? Neem dan contact op met
Martijn Knol: 0620554142 of mj-knol@hotmail.com.
Tot Slot
Punten voor de afkondigingen, voorbede of
dankzegging graag doorgeven voor zaterdags 12:00
uur. Kopij voor de maand januari graag aanleveren
voor maandag 31 december 9:00 uur.
Namens de kerkenraad goede kerstdagen toegewenst
en een gezegend 2019.
Karlo van der Linde
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