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Maandbrief juni 2019
Het feest van de kerk
Juni is de feestmaand van de Heilige Geest. We vieren
het feest dat Hij gekomen is. En met recht een feest.
Waar Christus bijna stilletjes werd geboren in een stal,
wordt de komst van de Heilige Geest duidelijk
gemarkeerd. Iedereen ziet en bemerkt het (Hand. 2:1 –
12). Laten wij als ontvangers van de Geest blij zijn, en
de grote daden van God zichtbaar maken in ons leven
en lied (Ps. 72: 17 – 19).
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tezamen een gezamenlijk doel namelijk andere winnen
voor Christus.
Sinds de oprichting in 1899 werden 2,1 miljard Bijbels
en Bijbelgedeelte vanuit plaatselijke afdelingen
verspreid. In Nederland gebeurt dit sinds 1948,
momenteel zijn er 15 afdelingen.

Ik wens u en jou een vreugdevol Pinksteren toe.
Bart van ’t Ende
Kerkdiensten
Zondag 2 juni, 7e zondag van Pasen
Doopdienst
Tijd: 9:30 uur
Voorganger: Dominee W. Dekker uit Kampen
Oppasdienst: Marten Knol - Nikki Knol
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Orgelfonds
Deze dienst zal in het teken staan van de bediening
van de Heilige doop aan Meike Saar Knol. Dochter van
Martijn en Brenda Knol en zusje van Jurre.
Zondag 2 juni, jeugddienst
Tijd: 19:30 uur
Voorganger: W. Smit uit Zwolle
Oppasdienst: Geen
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: The Gideons International
De Gideons geloven dat wat in de Bijbel staat waar is.
Zij hebben in hun persoonlijk- en zakelijk leven ervaren
dat dit boek levens kan veranderen en het een hulp is
in het dagelijks leven. Anderen hiermee in contact
brengen is dan ook het verlangen van iedere Gideon.
De vereniging is in 1899 opgericht en heeft ruim
275.000 leden (anno 2018), waarbij de Gideons en hun
echtgenoten ieder een eigen taak hebben maar

Zondag 9 juni, Pinksteren
Tijd: 9:30 uur
Voorganger: Mevrouw H. Kramer-de Jong uit
Emmeloord
Oppasdienst: Jeannette Knol - Danielle van 't Oever
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Pinksterzending (kerk in actie)
Eerste Pinksterdag gaat de extra collecte naar kerk in
actie, pinksterzending. De Bijbel voor iedereen! De
Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese
platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze groep
horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet.
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Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot
belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen.
Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de Witte Yi ook een bĳbelvertaling in
hun eigen taal. Het Nieuwe Testament is nu vertaald,
maar gewerkt wordt aan een vertaling van het Oude
Testament. Met de opbrengst van de collecte
ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van de Bijbel
op het Chinese platteland en zendingsprojecten
wereldwijd. Geef in de collecte of maak uw bijdrage
over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. collecte Pinksterzending.
Zondag 16 juni, Trinitatis
Tijd: 9:30 uur
Voorganger: Dominee D. Wolters uit Vollenhove
Oppasdienst: Hetty v.d. Linde - Thijs v.d. Brink
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Vluchtelingenwerk Kampen
Welzijn Kampen, afdeling Vluchtelingen- en Migrantenwerk behartigt de belangen van asielzoekers,
vluchtelingen en migranten in de gemeente Kampen.
Ze werken samen met verschillende landelijke,
regionale en plaatselijke organisaties op het gebied van
integratie, participatie en inburgering. De werkzaamheden worden uitgevoerd door 60 vrijwillige
medewerkers. Zij worden in het werk ondersteund en
bijgestaan door vier beroepskrachten. De vrijwilligers
helpen vluchtelingen en migranten bij zaken rond het
wonen en leven in Kampen, zij geven voorlichting en
advies op de spreekuren, zij helpen als tolk, zij geven
les in de Nederlandse taal, zij zijn taalcoach of geven
huiswerkbegeleiding.
Zondag 23 juni, 1e zondag van de zomer
Tentdienst, interkerkelijk
Tijd: vanaf 9:45 uur koffie, aanvang dienst 10:30 uur
Voorganger: Verzorgd door commissie
Oppasdienst: Ook de jongsten zijn welkom in de tent
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Open Doors

•

•

•

Ze verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen
en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien ze in kaderopleidingen en verlenen ze
praktische hulp.
In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden
ze christenen voor op mogelijke vervolging en
lijden.
Christenen in de vrije wereld lichten ze voor
over christenvervolging. Zodat we met vervolgde christenen meevoelen en hen actief
helpen.

Dit doen ze omdat ze geloven dat wanneer één lid lijdt,
alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven ze in
Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te
maken (Matt. 28:19). En ze geloven dat alle deuren
openstaan voor het evangelie.

KLEUR BEKENNEN!!??
Kies je voor kleur of kies je voor grijs?
En...........wat is je kleur? Veel vragen.
In deze interkerkelijke dienst hopen we daar met elkaar
"in verbondenheid met de kerk van alle tijden en
plaatsen" over na te denken. Speciaal moment voor de
kinderen en voor de jonge jeugd is er "kerkbingo."
Samen luisteren, samen kijken en samen zingen.
We hopen velen te begroeten en ... tot ziens!
Commissie Tentdienst Kampereiland

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen
wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot
wereldevangelisatie. Dit doen ze door gebed en:
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Zondag 30 juni, 2e zondag van de zomer
Tijd: 9:30 uur
Voorganger: De heer A. Palland uit Mastenbroek
Oppasdienst: Jenneke v.d. Steege - Karin van Dijk
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Kerk
Kindernevendienst
Vanaf zondag 26 mei lezen we uit Johannes.
Het thema is: Aangeraakt door Gods Geest.
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Filippenzen (3:10-12) kernachtig wat hem drijft naar zijn
levensdoel: ‘Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn
opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan
Hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien
ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben
en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop
eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij
gegrepen heeft.’ Het kennen van Christus is het leven
met Hem, altijd en in alles door het geloof met Hem
verbonden zijn (het volmaakt zijn). Hij heeft je
aangeraakt door zijn liefde en je daarmee gezet op de
weg naar het Koninkrijk van God. Dat Koninkrijk is
dichtbij, zeker na Pasen, maar nog niet allesoverheersend. Je wilt de weg van je Heer gaan, maar je
weet: de volmaakte nieuwe aarde zal er pas zijn, als
Christus terugkomt op de wolken. Het kennen van
Christus is een prachtig geschenk van God, maar
tegelijk een pittige opdracht voor jou. Je bent gegrepen
door Gods Geest; dat staat voorop, bij Paulus en bij
ons. Tegelijk moet je ook volhouden om te kunnen
grijpen wat Christus geeft. Die spanning willen we rond
Hemelvaart en Pinksteren aan de kinderen duidelijk
maken.
Zondag 23 juni voor de tentdienst is er de gelegenheid
voor de kinderen om wat leuks te knutselen wat
natuurlijk heeft te maken het thema van de dienst.
Zondag 30 juni lezen we uit Lucas 9: 51 – 62 hierin
mogen we lezen over hoe wij Jezus mogen volgen.
Vriendelijke groet,
Corjanne

Lied van de maand
De zondag na Pinksteren is Zondag Trinitatus: het
feest van de Heilige Drie-eenheid. Vanaf deze zondag
zingen we lied 706: Dans mee met Vader, Zoon en
Geest. Een lied over de Drie-eenheid.
In ons lied wordt de Drie-eenheid voorgesteld als een
dans. De gedachte hierachter is dat in een dans de
partners gelijkwaardig zijn en er geen hiërarchisch
verschil is. We moeten ons daarbij dus een rondedans
voorstellen van drie personen. In de Drie-eenheid is
de één niet belangrijker als de andere; dan zou de
dans verkeerd gaan. Het is een samenspel, waar de
liefde leidt (zie couplet 1).
In het eerste couplet begint de dans met de
Schepping, die van de wereld een dansvloer maakt.
Het tweede couplet gaat over Christus, die de dood
heeft overwonnen. De uitstorting van de Geest met
Pinksteren zien we in het derde couplet.
In het vierde couplet doen wij mee met de rondedans.
Niet als gelijkwaardige danspartners, maar wij dansen
in het rond om Vader, Zoon en Geest.
De dans van Vader, Zoon en Geest is verweven met
ons leven. De wereld van vandaag is bedoeld als
dansvloer, waar de liéfde leidt.
Op de website vindt u een uitgebreidere toelichting bij
het lied en de melodie. Ook staat hier een link naar
een uitvoering van het lied.
Namens de liedcommissie,
Arjan Broekhuizen
Catechisatie 2019 – 2020
We hebben nog een hele zomer voor de boeg, maar
toch wil ik alvast de startdatum doorgegeven van de
catechisaties. De eerste catechisatieavond is op
19 september 2019.
De groep van 12 – 15 jaar start om 18.45 uur.
De groep van 15 – 18 jaar start om 19.45 uur.
De 18+ groep start om 20.45 uur.
De catechisaties worden om de week gehouden en
vinden plaats in de consistorie.
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Belijdenis catechisatie
Afgelopen seizoen is er ook belijdenis catechisatie
gegeven op Kampereiland. Natuurlijk willen we dit ook
komend seizoen aanbieden op de donderdagavond.
Belijdenis doen is niet om te laten zien dat je klaar bent
voor God, maar juist om met God verder te gaan in je
leven. Mocht je hierover nadenken of vragen over
hebben bel/ mail mij gerust!

Slagbal
In een eerder stadium hebben we laten weten dat op
15 juni het slagbal toernooi gehouden zal worden.
Helaas kan het op die datum geen doorgang vinden.
Het terrein wordt namelijk opnieuw ingezaaid.
Er wordt gekeken of er een ander terrein en datum
gevonden kan worden. Als er een nieuwe datum en
terrein is zullen we het laten weten.

Terugkom avond doopouders
Op donderdagavond 13 juni komen we weer als ouders
bij elkaar die in de afgelopen tijd hun kindje hebben
laten dopen. Zij hebben allen een persoonlijke
uitnodiging hierover gekregen. De avond begint om
20.00 uur in de consistorie.

Met vriendelijke groet,
Kor Koers

We willen met elkaar stilstaan bij de rituelen die je
thuis doet met het gezin. Zoals bidden, zingen en ook
nadenken welke Bijbel gebruik je en wanneer ga je een
andere Bijbel gebruiken? Maar ook is er de onderlinge
ontmoeting om als jonge ouders van elkaar te leren en
ervaringen uit te wisselen. We hopen op een
gezegende avond.

Tot slot
Punten voor de afkondigingen, voorbede of dankzegging graag doorgeven vóór zaterdags 12:00 uur via
de scriba.
Artikelen voor de maandbrief van juli graag aanleveren
voor maandag 1 juli.
Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Karlo van der Linde

Miny Pelleboer en Bart van ’t Ende
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