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Maandbrief januari 2019
Woord vooraf
Deze maandbrief ontvangt u iets eerder dan
aanvankelijk de bedoeling was, in verband met het
‘nieuwe’ lied van de maand waarmee we de zondag na
de kerst al starten. Voor de volledigheid zijn de laatste
twee diensten van december nogmaals meegenomen.
Kerkdiensten
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
Voor meer informatie over de tweede collecte zie de
vorige maandbrief of:
https://www.eleos.nl/
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
Hieronder een link naar een filmpje van stichting
Ellinor, waarvoor Liza werkt.
Video Ellinor collecte

Zondag 6 januari, Epifanie
Tijd: 10:00 uur
Voorganger: Mevrouw H. Kramer- de Jong uit
Emmeloord
Oppasdienst: Marten Knol - Anniek Flier
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Extra collecte bestemd voor de kerk

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

Zondag 13 januari, 1e zondag van Epifanie
Tijd: 10:00 uur
Voorganger: Dominee M. Zoeteweij uit Lemele
Oppasdienst: Marianne van 't Oever - Mark van 't
Oever
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Nederlands Bijbelgenootschap
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel
dichtbij, sinds 1814. Samen met leden en donateurs
maken ze het mogelijk dat mensen in binnen- en
buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven.
Dat doen ze voor volgende generaties, in andere talen
en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die
de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar
leven aan wil ontlenen.
Zondag 20 januari, 2e zondag van Epifanie
Tijd: 10:00 uur
Voorganger: Dominee G.H. Labooy uit IJsselmuiden
Oppasdienst: Carolien Holtland - Agnes Knol
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Onderhoudsfonds
Zondag 27 januari, 3e zondag van Epifanie
Viering Heilig Avondmaal
Tijd: 10:00 uur
Voorganger: Dominee H.A. van Maanen uit
IJsselmuiden
Oppasdienst: Hetty v.d. Linde - Anouk van 't Oever
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Hulp in Oost Europa
Stichting Hulp Oost-Europa is een diaconale organisatie
die samenwerkt met plaatselijke kerkelijke gemeenten
of christelijke organisaties in Oost-Europa om hen te
helpen met gemeenteopbouw en missionaire,
evangelisatorische, diaconale en onderwijskundige
toerusting.
Vanuit
Hulp
Oost-Europa
zijn
landencoördinatoren (vrijwilligers) verantwoordelijk
voor het indienen en begeleiden van projecten.
Jaarlijks wordt er een werkplan opgesteld met daarin
de projecten waaraan gegeven gaat worden. Deze
projecten komen tot stand na hulpvragen uit OostEuropa en getoetst aan criteria. Regelmatig reizen de
1

coördinatoren naar het land waar zij verantwoordelijk
voor zijn. Tijdens deze reizen worden controles van
projectbestedingen gedaan. Daarnaast hebben de
ontmoetingen in Oost-Europa vaak ook een pastoraal,
bemoedigend karakter.
Heilig Avondmaal
toen Jezus ’s nachts verraden werd
nam Hij het brood en dankte God
en toen Hij het gebroken had
zei Hij: “neemt, eet want dit dient tot
behoud van zondaars die geloven
dat Ik voor hen gestorven ben
en die oprecht aan God Mijn Vader
hun zonden echt hebben bekend”
daarna nam Hij de beker
als teken van een nieuw verbond;
de wijn die nu nog wordt vergoten
is als het bloed dat Hij afstond
het vloeide als een eerste stroom
voor velen die Hem eren
en die van Hem nu voor altijd
Zijn wegen willen leren
verwacht het dus nooit van jezelf
wij vallen altijd tegen
en dat een mens verloren gaat
heeft aan God nooit gelegen
neem daarom de nodiging aan:
“komt, alles is gereed”
voor wie voor tijd en eeuwigheid
zich bij Jezus geborgen weet.
Heilig Avondmaal:
“doet dat tot Mijn gedachtenis”
Gedichtensite.nl,
Gerard Koenderink
Lied van de maand
In de weken na Kerst – de Epifaniëntijd – zingen we lied
522: Toen Jezus bij het water kwam. Dit lied is
geschreven door Maarten Luther. Zelf zegt hij het
volgende over het lied: “Een geestelijk lied over onze

heilige doop, waarin kort wordt samengevat wat de
doop is, wie de doop instelde en wat het nut ervan is.”
In het oorspronkelijke Duitse lied zijn er zeven
coupletten. In het Nederlands zijn dit er vijf.
De eerste drie coupletten van het lied verwijzen naar
het doopevangelie van Jezus: Johannes doopt Jezus in
de Jordaan (vers 1), de stem van God uit de Hemel
(vers 2) en de Heilige Geest die als een duif neerdaalt
(vers 3). In het vierde couplet vinden we het
zendingsbevel terug (Mattheüs 28: 19), waar we ook de
opdracht krijgen om te dopen. Het laatste couplet
tenslotte wijst vooruit naar de kruisdood van Jezus, en
daarmee naar Pasen: “Wij worden in Uw dood
gedoopt” (Romeinen 6: 4).
De melodie oogt eenvoudig wanneer je er voor de
eerste keer naar kijkt. Maar toch zijn er een aantal
plekken waar we goed op moeten letten. Zo beginnen
de meeste regels met een rust, gevolgd door een korte
noot. De regels 1+2 en 3+4 zijn aan elkaar gelijk. De
overige regels hebben een eigen melodielijn. In de
regels 6 en 8 verandert aan het eind van de zin het
accent als het ware, om de nadruk te leggen op de tekst
(onzer zonden / onze wonden). Op de website kunt u
alvast luisteren naar dit lied.
Namens de liedcommissie,
Arjan Broekhuizen
Kindernevendienst
We mogen terugkijken op een geslaagd kerstproject.
De leiding die zich hiervoor ingezet heeft van harte
bedankt. En ook natuurlijk alle kinderen bedankt! In
het nieuwe jaar is er Iedere zondag kindernevendienst
voor alle groepen van de basisschool. Onderwerpen
welke aan de orde komen zijn: Wie zijn gelovig (6
januari), gelovig zonder opsmuk (13 januari), koningin
vast weggestuurd (20 januari) en Esther de nieuwe
koningin op 27 januari.
Catechisaties
De catechisaties starten weer op donderdag 10 januari.
De jongeren zullen vanzelf een appje krijgen…
Wilt u (ook) voor dit belangrijke werk bidden, opdat de
jongeren gebouwd en geraakt mogen worden door de
liefde van Jezus.
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Vanuit de kerkenraad
We zijn als kerkenraad dankbaar dat we zo snel weer
compleet zijn. Klaas Dijkstra heeft zijn roeping tot
ouderling aangenomen. We wensen hem een goede
voorbereiding op de bevestigingsdienst van zondag 3
februari.
In deze zelfde dienst zal ook afscheid genomen worden
van Alex van ’t Oever. Hij mocht negen jaren dienen in
het ambt van ouderling. Als gemeente en als
kerkenraad willen we hem bedanken voor zijn energie,
tijd, inhoudelijke bijdragen en al de andere taken die
hij deed voor de gemeente. Het ambt van ouderling
wordt verwisseld voor het ambt van alle gelovigen. Ook
dit laatste ambt kenmerkt zich door dienstbaar te zijn
aan God en aan Zijn gemeente. We wensen hem en zijn
gezin zegen en wijsheid toe bij het gestalte geven aan
het ambt van alle gelovigen.
De kerkenraad mag de gemeente voorgaan in
dienstbaarheid. Mooi werk. Maar niet altijd
gemakkelijk. Wilt u blijven bidden voor de Kerk van
God, waarvan de gemeente Kampereiland ook een
gestalte is?

Vacature koster
Voor aanvulling van het kostersteam, zijn we 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 februari graag aanleveren voor
maandag 28 januari.
Met hartelijke groet en een gezegend 2019
toegewenst,
Karlo van der Linde

We staan op de drempel van een nieuw jaar. Het oude
ligt achter ons. Het volgende gebed wil ik als wens aan
u meegeven voor het komende jaar:
Ontferm U God, kyrie eleison,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met Uw vrede, Uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.
(LvdK 274:2)
Namens de kerkenraad,
Bart van ’t Ende
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