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Maandbrief september 2019
Van de kerkelijk werker
... bevestig het werk van onze handen over ons, ja het
werk van onze handen, bevestig dat. (Psalm 90:17).
‘Geef mij heden mijn dagelijks portie bevestiging.’ Het
zou een gebed kunnen zijn van ons mensen vandaag de
dag. We jagen naar bevestiging, al of niet via sociale
media: zie mij, hoor mij en vertel mij dat ik goed ben.
In psalm 90 vraagt Mozes bevestiging van God.
Bovenstaande psalm regels volgen op de regels: Laat
Uw werk aan Uw dienaren gezien worden, Uw glorie
over hun kinderen. Het werk van Mozes is nauw
verbonden met het van werk van God. Hoe zit het bij u,
jouw en mij? Zijn we er van bewust dat onze dagelijkse
bezigheden bedoeld zijn om God te eren?
Van aardappels schillen tot huiswerk maken: probeer
eens alles wat je doet te plaatsen in het perspectief van
Gods glorie.

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

Start zondag – een Goed verhaal
Dat zal het thema zijn voor de start zondag op 15
september. Het goede verhaal zal vertolkt worden
a.d.h.v. Ruth 1:16. Wat was het goede verhaal wat Ruth
zo aansprak om met Naomi mee te gaan naar het land
Israël? Want het verhaal van Naomi was helemaal geen
succes verhaal…
Het Bijbelboekje Ruth is een boek van uitersten, van
diepe dalen en grote zegeningen. Het verhaal van
Naomi en Ruth is ook in 2019 actueel. Van harte
uitgenodigd om hier meer van te horen op zondag 15
september!
Bart van ‘t Ende

Een hartelijke groet uit Kampen,
Bart van ’t Ende
Kerkdiensten
Zondag 1 september, 11e zondag van de zomer
Tijd: 9:30 uur
Voorganger: Dominee E. van ’t Slot uit Zwolle
Oppasdienst: Rina Koers - Loes Knol
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Kerk
Zondag 8 september, 12e zondag van de zomer
Tijd: 9:30 uur
Voorganger: De heer G.J. Lipke uit Elburg
Oppasdienst: Rianne Koers - Karin van Dijk
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Orgelfonds
Zondag 15 september, 13e zondag van de zomer
Start winterwerk
Tijd: 9:30 uur
Voorganger: De heer A.B. van ‘t Ende
Oppasdienst: Karin Kanis - Thijs v.d. Brink
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Lief en leed

Het is een goede gewoonte geworden om bij het
openen winterwerk de collecte te houden voor de
commissie lief en leed. Wij brengen een bezoekje bij
geboorte, ziekte en bij de verjaardag van 75+.
En brengen een attentie met de kerstdagen aan 75+ en
de zieken. Dit kunnen wij niet zonder uw financiële
steun.
Namens de commissie hartelijk dank.
Annemarie, Tiny en Tekla.
De jeugddienst commissie heeft samen met Bart van ’t
Ende de dienst voorbereid. De band Kithara uit
Oldebroek komt de dienst muzikaal begeleiden. En na
afloop van de dienst is er koffie, thee en fris in Ons Erf.
Iedereen is van harte welkom!
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Zondag 22 september, 1e zondag van de herfst
Vredesweek
Tijd: 9:30 uur
Voorganger: Dominee J. de Goei uit Amersfoort
Oppasdienst: Geraldine Kloosterman - Lisanne Knol
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Onderhoudsfonds

Lied van de maand
In de maand september zingen we het lied “Wat hou ik
van uw huis” (lied 84a). Dit lied is een Psalm in een
eigentijdse vertaling, gemaakt voor het project
Psalmen voor Nu. We herkennen duidelijk de
oorspronkelijke Psalm, maar deze berijming doet fris
en eigentijds aan.

Zondag 29 september, 2e zondag van de herfst
Tijd: 9:30 uur
Voorganger: Dominee A.W. van Veluw uit IJsselmuiden
Oppasdienst: Annita Dijkstra - Nikki Knol
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Mercy Ships

Het lied spreekt van mensen onderweg, van het weten
van een (Hemels) thuis en het verlangen daarnaar. In
het lied volgt de dichteres de tekst van de onberijmde
Psalm op de voet.
In het 1e couplet worden de verzen 2 en 3 uit de
Bijbeltekst aangehaald, onder meer ‘Heer van de
Hemelse legers’. De mus en de zwaluw uit de verzen 4
en 5 zien we terug in couplet 2.
De verzen 6 tot en met 8, over het dorre dal waar God
tot een bron is, komen terug in het 3e couplet.
Het gebed in het 4e couplet vinden we terug in de
verzen 9 tot en met 11.
In het 5e couplet zingen we over Gods bescherming, als
een zon en schild.
Aan het eind van het lied wordt dan, zoals aangegeven,
de eerste regel (vers 2a) herhaald.

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen
bemand met vrijwilligers die de armste landen van de
wereld helpen door medische zorg te bieden.
Op dit moment hebben ze één groot ziekenhuisschip in
de vaart - de Africa Mercy. Het grootste particuliere
varend ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om
mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden te
helpen.
Kindernevendienst
De scholen zijn weer begonnen en we vinden het fijn
dat er in de vakantie zoveel kinderen naar de
nevendienst zijn geweest. Normaal gesproken gaat er
maar 1 leiding mee omdat het aantal kinderen niet zo
groot is maar nu ging er af en toe spontaan iemand
extra mee vanwege het grote aantal kinderen. Bedankt
voor de extra hulp!

Centraal in Psalm 84 staat het verlangen naar het huis
van de Heer. Het lied begint er mee en het sluit er mee
af. De meeste uitleggers gaan er van uit dat deze Psalm
in het teken van een bedevaart staat. Door het
herhalen van de openingszin, als afsluiting van het lied,
wordt dit onderstreept.

Nu de vakantie voorbij is blijven groep 1 t/m 3 weer in
Ons Erf en gaan 4 t/m 8 naar de consistorie.

Dat het lied aan het begin van deze eeuw is
gecomponeerd zien we terug aan de melodie. Hadden
de berijmde Psalmen slechts twee notenwaarden en de
romantische liederen allemaal dezelfde notenwaarden, zien we in dit lied veel meer afwisseling in het
ritme. Zo begint het lied bijvoorbeeld met een aantal
korte noten, gevolgd door een langere, open noot. Het
is belangrijk om het lied in het juiste ritme te zingen;
dit geeft het lied extra zeggingskracht.
Het is zeker aan te raden om eens te luisteren naar de
uitvoering van het lied. Dat kan via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=gY7rbKz653A

Vriendelijke groet,
Corjanne

Namens de liedcommissie,
Arjan Broekhuizen

Zondag 1 en 8 september lezen we uit Kolossenzen 3.
Waar we mogen lezen over een nieuw leven door
Christus en Christen zijn in een niet Christelijke wereld.
De overige 3 zondagen lezen we uit Samuël waar we
zondag 15/9 lezen over de geboorte van Samuël.
Zondag 22/9 Eli’s zonen leven slecht en zondag 29/9 De
Heer roept Samuël.
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Catechisatie 2019 – 2020
In september willen we weer starten met 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.

Huwelijk 23 augustus 2019

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!
Gemeenteavond 1 oktober 2019
"De droom van een open kerk voor iedereen houden
we levend door ons te focussen op het wonder van
Gods liefde. Gods liefde beperkt zich niet tot een
beperkt groepje mensen maar heeft de hele wereld op
het oog."
Ds. René de Reuver, scriba generale synode
Een open, en gastvrije gemeente van Jezus Christus,
waarin jong en oud zich samen thuis mogen voelen.
Een gemeente die graag mensen ontvangt als ‘gast’ in
diensten, vieringen en andere activiteiten.
Dat willen we graag uitdragen. Voor mensen van nu, op
zoek naar inspiratie, in de samenleving van vandaag.
Dan komt van buiten en binnen de kerkenraad
regelmatig de vraag; moeten we als enige kerk op
Kampereiland strikt vasthouden aan de naam
‘Hervormde gemeente’ of is het meer uitnodigend dit
aan te passen in ‘Protestantse gemeente’?
We hebben daarom ds. Klaas van der Kamp gevraagd
of hij een gemeenteavond wil leiden over een
eventuele naamsverandering naar Protestantse
gemeente en over zijn werk als classis predikant.

'Jasper en Sanne-Mayke Ronda kijken dankbaar terug
op een prachtige huwelijksdag!'
Tot slot
Op 14 september wordt bij Ons Erf de appelpersdag
gehouden. Hier zijn we als Kampereiland helpt ook
actief met o.a. pannenkoeken bakken.
Wanneer u of jij punten voor de afkondigingen,
voorbede of dankzegging heeft, deze graag doorgeven
vóór zaterdags 12:00 uur via de scriba. Stukjes voor de
maandbrief van oktober graag aanleveren voor
maandag 30 september. Alles bij voorkeur via de mail
scriba.
Namens de kerkenraad de hartelijke groeten,
Karlo van der Linde

We willen deze avond houden op dinsdag 1 oktober in
Ons Erf. Inloop vanaf 19:45 uur, opening 20:00 uur.
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