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Maandbrief januari 2020
Van de kerkelijk werker
In de maandbrief van december schreef ik over dat
wanneer we plaatsnemen in de lichtkring van Jezus we
voldoende licht hebben om in het leven te staan.
Tegelijk is dat ook een zegenwens die ik u en jullie wil
meegeven voor het nieuwe jaar 2020. Met de oude
woorden uit Numeri 6: 24 – 26:
De Heere zegene u, en behoede u!
De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten,
en zij u genadig!
De Heere verheffe Zijn aangezicht over u,
en geve u vrede!
‘De Heere doet Zijn aangezicht over u lichten, en zij u
genadig!’ wat betekent dat God ons ziet met
vriendelijke ogen. Hij wil ons verheugen met Zijn blik
vol liefde, licht en leven. Dat is niet vanzelfsprekend. En
dat wordt ook duidelijke in de tweede helft van de
tweede zin: ‘Hij zij u genadig.’ Daarin wordt tot
uitdrukking gebracht dat er sprake is van schuld bij ons.
Maar die schuld wordt vergeven. Want God is in
Christus een genadige God. Daarom mag in ons leven
het licht van zijn genade stralen. Dat God ons aankijkt,
dat is als het zonlicht dat met zijn stralen warmte
brengt, zonlicht dat straalt van liefde en leven. Deze
vreugdevolle boodschap wens ik u en jullie voor het
nieuwe jaar 2020.
Een goede groet,
Bart van ’t Ende

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

Kerkdiensten
Zondag 5 januari, Epifanie
Tijd: 10:00 uur
Voorganger: Dominee W. Dekker uit Kampen
Oppasdienst: Marten Knol - Agnes Knol
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Kerk
Zondag 12 januari, 2e zondag van Epifanie
Tijd: 10:00 uur
Voorganger: Dominee G.J. Röben uit Heerde
Oppasdienst: Carolien Holtland - Anouk van 't Oever
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Onderhoudsfonds
Zondag 19 januari, 3e zondag van Epifanie
Viering Heilig Avondmaal
Tijd: 10:00 uur
Voorganger: Dominee A.W. van Veluw uit IJsselmuiden
Oppasdienst: Jenneke v.d. Steege - Iris van Ittersum
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
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.
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Zondag 26 januari, 4e zondag van Epifanie
(Her)bevestigingsdienst
Tijd: 10:00 uur
Voorganger: Dominee F. Verboom uit Kampen
Oppasdienst: Jeannette Knol - Corine van Ittersum
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Nederlands Bijbelgenootschap

Kindernevendienst
In de maand december hebben we een mooi kerstproject met het thema God belooft de Vredekoning
behandeld met de kinderen. De kerstcommissie
bedankt voor al jullie werk en voorbereidingen
hiervoor. Het was een mooi project en de kinderen
hebben hier met plezier aan gewerkt.

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel
dichtbij, sinds 1814. Samen met leden en donateurs
maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en
buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven.
Dat doen we 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.

Het eerste kwartaal van het nieuwe jaar gaan we lezen
uit Mattheüs en Ezra. We beginnen zondag 5 januari
met Mattheüs 2 Magiërs uit het Oosten bezoeken
Jezus, Zondag 12 januari Mattheüs 3 Jezus laat zich
dopen, Zondag 19 januari Mattheüs 4 Jezus roept zijn
eerste discipelen en zondag 26 januari Ezra 1 De
ballingen mogen terug naar hun land.

Vanuit de kerkenraad
Zondag 26 januari zullen diaken Gijs van Dijk en
ouderling – kerkrentmeester Jurian van den Berg
worden bevestigd in hun ambt. Een feestelijke dienst
om naar uit te zien. We wensen de broeders een goede
voorbereiding toe op deze dienst. Ook heten we ze van
harte welkom in de kerkenraad.
In deze dienst zullen de ouderling Beatrix Knol en
ouderling – kerkrentmeester Martijn Knol worden
herbevestigd in hun ambt. We zijn dankbaar en blij als
gemeente dat ze een nieuwe periode hun gaven en
talenten op deze wijze willen inzetten voor God en Zijn
gemeente. We wensen hen Gods zegen bij het
uitvoeren van hun ambt.
Daarnaast zal in deze dienst afscheid worden genomen
van diaken Ingrid Bolsius en ouderling –
kerkrentmeester Karlo van der Linde. Vele jaren
hebben zij de kerk gediend in het ambt. Met
overtuiging, liefde en geduld hebben ze een deel van
hun tijd gegeven aan het werk in de kerkenraad en de
verschillende colleges. Dit werk deden ze met grote
inzet. Als kerkenraad en gemeente zijn we jullie
dankbaar voor hetgeen jullie gedaan hebben. Die
dankbaarheid geldt ook voor jullie gezinnen, zij hebben
jullie gesteund in het werk. Ambtdrager zijn doe je niet
alleen, ook je gezin participeert hierin mee. Ingrid en
Karlo, we bedanken jullie nogmaals voor jullie inzet en
tijd en wensen jullie Gods zegen toe.

We hopen als leiding weer veel mooie kindernevendiensten te hebben samen met de kinderen, waarin we
mogen praten en werken over Jezus, onze Heer.
Mochten er nog tips en ideeën zijn dan horen wij dit
graag van u of jullie.
Een heel gezegend en voorspoedig 2020 toegewenst
namens de kindernvendienst.
Vriendelijke groet,
Corjanne
Lied van de maand
Zoals de ondertitel van lied 456a al aangeeft, ‘Lied van
de Doper’, gaat dit lied over Johannes de Doper. Dit lied
volgt het verhaal over hem, zoals we dat kunnen lezen
in Lucas 3, vers 1 tot 22.
In het eerste couplet wordt Johannes bij ons
‘geïntroduceerd’ en vertelt dat hij een getuigenis
aflegt. Dit getuigenis zien we in het tweede couplet.
In het derde couplet roept het volk ‘Johannes, wat riep
je in de woestijn’. Johannes antwoordt daarop in het
vierde couplet; dat we de Heer moeten volgen.
Het volk vraagt vervolgens, in het vijfde couplet, wat ze
daarvoor moeten doen: boete doen en geloven in het
verbond dat de Heer met hen (en ons) heeft gesloten.
In het zesde couplet wordt dat concreet gemaakt: ‘deel
je brood met elkaar’.

De kerkenraad
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Dan zal de andere persoon zien dat in jouw persoon en
jouw handelen Gods heil zich openbaart aan de mensen
om je heen. Het is een oproep tot navolging in een
messiaanse levensstijl.
In het zevende couplet wordt de bevrijding aangekondigd, voor het volk dat in de nacht gezeten is. Dit
zal gebeuren wanneer je Hem blijft verwachten. In
couplet acht is het volk ‘uitverkoren’, zodat ze in het
licht zullen gaan. Met dit licht wordt de geboorte van
de Messias bedoeld: Kind ons geboren, jouw licht zal
met ons gaan.’
Nog even terug naar het delen van het brood in het
zesde couplet. In de laatste regel zingen we over ‘het
brood van deze dag’. Op zondag 19 januari vieren we
het Heilig Avondmaal. In deze dienst zullen we ook dit
couplet zingen, waardoor het samen delen van het
brood heel concreet wordt!
Als we naar de melodie kijken, dan kunnen we deze
onderverdelen in twee delen: de eerste vier regels en
de laatste twee. De laatste twee regels zijn bij alle
coupletten een herhaling van wat we eerder het
couplet zongen. Een soort refrein dus. Dat wordt
versterkt door de langere noot aan het einde van de
vierde regel.
Op de website vindt u een uitvoering van dit lied tijdens
een kerkdienst.
Namens de liedcommissie,
Arjan Broekhuizen
Catechisatie 2020
Het eerste half jaar zit er alweer op! De jongeren
komen trouw en doen goed mee. Iets om dankbaar
voor te zijn. We collecteren ook op de catechisatie voor
een nog te bepalen doel. We zijn er nog niet uit… De
catechisaties starten weer op donderdag 9 januari
2020.

Thema avond ouders & tieners
Op donderdag 16 januari willen we als ouders van
tieners voor een tweede keer bij elkaar komen. Thema
is door de ouders zelf aangedragen; keuzes maken in
het leven. Een blijvend en actueel thema, voor alle
generaties. Bent u de vorige keer niet geweest, sluit
gerust aan!
Graag weer even aanmelden wanneer u aanwezig
bent, de avond start om 20.00 uur. Voor meer
informatie kunt u bij mij terecht.
Bart van ’t Ende
Van de diaconie
De inzameling van de producten achterin de kerk op
zondag 3 december voor de voedselbank Kampen
heeft: 2 dozen met elk 11 pakjes kaas, 20 stukken kaas,
1 brie, 8 pannenkoekenmix, 6 stroop /poedersuiker, 1
zonnebloemolie, 1 aluminiumfolie, een enveloppe met
10 euro en los 10 euro opgebracht.
Namens de voedselbank heel hartelijk dank aan
iedereen die dit mogelijk hebben gemaakt we zijn er
heel blij mee.
Van de kerkrentmeesters
College van Advies.
Als Kerkrentmeesters hebben wij de hulp van het
College van Advies. Dit zijn een aantal mannen en
vrouwen uit onze gemeente die ons als
Kerkrentmeesters helpen bij het maken van
beslissingen over materiële en financiële zaken van de
kerk en de koster woning. Ook helpen ze met het
wegbrengen en ophalen van de enveloppen voor Actie
Kerkbalans. Ze zitten hier voor zes jaar in en elk jaar
gaat er doorgaans één uit en wordt er een nieuw
persoon gezocht.
Momenteel zitten er in het College: Rien Hofstede,
Henk van Dijk, Jenny schrijver, Bertine van der Berg en
Marten Pelleboer. Corjanne van der Linde heeft net het
College verlaten, bedankt voor je inzet en betrokkenheid! Arjen van der Kamp is in haar plek gekomen. Lijkt
het jou ook leuk om zo een kijkje achter de schermen
te nemen, dit najaar gaan er twee uit het College van
Advies, dus geef je op bij één van de Kerkrentmeesters.
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Actie Kerkbalans.
Vanaf 18 januari tot 1 februari is de landelijke Actie
Kerkbalans. Het thema is Geef voor je kerk. Geven voor
je kerk is belangrijk. Je kunt het op verschillende
manieren zien. Je kunt jezelf helemaal geven voor de
kerk. Dat je op ieder moment met de kerk en met God
bezig bent. Dat is prachtig. Tegelijk mogen we ook
geven om de kerk. We geven allemaal om de kerk. Het
is het Huis van onze Vader en vinden het ook belangrijk
dat de kerk kan blijven bestaan op het Kampereiland.
En dan mogen we ook geven aan de kerk. Geven met
ons hart en met ons verstand. Dan kan de kerk blijven
bestaan en kunnen we ons hart blijven geven aan ons
geloof. Want zonder een kerk waar we mede-gelovigen
blijven zien en ontmoeten, wordt het steeds moeilijker
om te blijven geloven.
Het College van Advies zal in deze weken bij u langs
komen voor de Actie Kerkbalans en wij hopen dat u de
kerk op het Kampereiland een warm hart toedraagt!

Schoonmaakteam
Gezocht:
We zoeken twee personen die het schoonmaakteam
komen versterken. Hanneke van de Kamp en Tinie
Koersen hebben na jaren schrobben en boenen
aangegeven dat ze er mee willen stoppen. Langs deze
weg willen wij ze dan ook heel hartelijk bedanken voor
hun inzet.
Dus ben jij of ken jij iemand die wel 1x in de zes weken
(dus nog geen 10x per jaar!) de kerk en consistorie wil
schoonmaken. Het zou heel mooi zijn om het team
weer compleet te krijgen.

Beamerteam
Iedere zondag ondersteunt het beamerteam de kerkdienst(en) door het projecteren van onder andere de
teksten van de te zingen liederen en schriftlezingen.
Met ingang van het nieuwe jaar zal de samenstelling
van het team wat veranderen. Thijs van den Brink, Loes
Knol en Anouk van ’t Oever hebben aangegeven te
stoppen. Vanaf deze plek hartelijk bedankt voor jullie
inzet!
Gelukkig is het team weer compleet. Naast de
bestaande leden: Corjanne van der Linde, Karin van
Dijk, Corine van Ittersum, Anna van den Brink en Jan
Bernard van Ittersum, zullen Jennemarieke Prins, Iris
van Ittersum en Karlo van der Linde het team komen
versterken. Allemaal veel plezier en succes gewenst
met deze taak.
De plaatjes/ teksten welke voor de dienst getoond
worden, worden momenteel uitgezocht door Beatrix
Knol. Heeft u, heb jij een keer een mooie dia om te
tonen voor de dienst? Dit kan doorgegeven worden via
de scriba.
Werkproject Roemenië zomer 2020
Nog geen plannen voor de zomervakantie? Als
Roemeniëcommissie zijn we druk bezig een
werkproject voor te bereiden. In de zomervakantie
hopen we met een aantal personen naar Roemenië af
te reizen om werkzaamheden te verrichten in Pacureni
en bij een naburig kindertehuis. We hopen dat het
transport en de bijbehorende markten in Pacureni
tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. Lijkt het u en jou
leuk om mee te gaan, houd dan de zomervakantie nog
even vrij (11 juli – 30 augustus). Zodra we een
definitieve datum hebben, laten we dit van ons horen.
Er zal eind januari/begin februari een informatiebijeenkomst worden georganiseerd.
De Roemenië commissie

Heb je interesse, bel of app dan even met mij.
Namens de Kerkrentmeesters,
Martijn Knol
0620554142 mj-knol@hotmail.com
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Tot slot
In het vervolg zullen de maandbrieven samengesteld
worden door onze nieuwe scriba: Miny Pelleboer. Het
e-mailadres blijft ongewijzigd. Voor overige contactgegevens zie briefhoofd. Stukjes voor de volgende
maandbrief graag aanleveren voor maandag 27
januari.
Hieronder nog een mooi verhaal waarmee de laatste
vergadering met het college van advies (o.a. bespreken
begroting 2020) ook mee is afgesloten. Maar heeft ook
een mooie boodschap om het nieuwe jaar mee te
beginnen.
God kan ook jouw gebruiken
Op een dag hielden de gereedschappen va n de
meubelmaker een vergadering. De voorzitter was
broeder Hamer. De vergadering had hem duidelijk
gemaakt, dat hij maar beter kan vertrekken, omdat hij
teveel lawaai maakte. Hij zei daarop: “Als ik deze
timmermansplaats moet verlaten, dan moet broeder
kleine Boor er ook uit! Hij is van zo weinig belang, dat
niemand hem zal missen.”

maar ook de beitel en het schuurpapier kwamen aan
de beurt. Aan het einde van de dag, toen Hij alle
gereedschappen wel één of meerdere keren gebruikt
had, was de preekstoel klaar.
De Meubelmaker ging naar huis.
Toen stond broeder Zaag op en zei: “Broeders, ik zie,
dat de Meubelmaker ons allemaal als Zijn werktuigen
kan gebruiken, om Zijn doel te bereiken!”
Zo mogen wij, waar wij zijn en wie wij ook zijn toch deel
uitmaken voor onze hemelse Vader als een bruikbaar
instrument. Wij zijn werkzaam, als wij elkaar
bemoedigen, opbouwen en positief met elkaar bezig
zijn, want wij hebben elkaar nodig.
(Bron: Christelijkeverhalen.nl)
Namens de kerkenraad onderlinge verbondenheid,
voorspoed en zegen voor 2020 toegewenst!
Karlo van der Linde

Daarop stond broeder kleine Boor op en zei: “Goed,
maar dan moet broeder Schroevendraaier ook
vertrekken. Je moet hem steeds ronddraaien wil hij tot
enige prestatie komen.”
Broeder Schroevendraaier zei toen: “Als je mij eruit wil
hebben, dan zal broeder Schaaf er ook uit moeten. Al
zijn werk is zo oppervlakkig, iedere diepte ontbreekt
eraan.”
Waarop broeder Schaaf antwoordde: “Dan gaat
broeder Duimstok er ook uit, want hij legt iedereen de
maatstaaf aan, alsof hij de enige is die gelijk heeft.”
Broeder Duimstok deed toen zijn beklag over broeder
Schuurpapier en zei: “Ik wil wel gaan, maar broeder
Schuurpapier is ruwer dan nodig is en hij schuurt altijd
de verkeerde kant op.”
Op het heetst van de discussie kwam de Meubelmaker
de werkplaats binnen, om aan zijn dagtaak te
beginnen. Hij deed zijn overall aan en ging naar zijn
werkbank, om een preekstoel te maken. Hij zocht het
hout uit en gebruikte die dag, zoals alle andere dagen:
De duimstok, de schaaf, de kleine boor en de grote
boor, de hamer en de schroevendraaier,
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