Evangelische Lutherse Gemeente Kampen

52e jaargang CONTACT WINTER 2012

Je moet nooit harder rijden,
dan je engelbewaarder kan vliegen.
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Kerkgebouw

Burgwal 85
8261 ES Kampen
038-3323917

Koster

Fam. G. Schreurs
Oosterholtseweg 35
8271 PS IJsselmuiden
038-3320341 / 0627620391
gschreurs@vodafonevast.nl

Pastor

Drs. K. van Warven
Zilverschoon 33
8265 HD Kampen
038– 3333995/ 0654275418
rinus@rinusvanwarven.nl

Samenstelling van de kerkenraad
Voorzitter, ouderling

Mevr. C.C. Broekhuis-Bosman
de la Sablonnierekade 17
8261 JP Kampen
038-3333255
ccbroekhuis@live.nl

Secretaris, diaken

Mevr. A. Fossen-Amptmeijer
B.H. Spijkerweg 26-28
7715 PW Punthorst
0529-482013
ae.wfossen@hetnet.nl

Ouderling,
kerkrentmeester

Mevr. B.M. Swartz-van der Wolde
Lindenlaan 25
8253 AB Dronten
0321-338262
b.m.swartz@solcon.nl

Ouderling,
kerkrentmeester

Dhr. S. Renkema
Kolk 33
8266 JN Kampen
038-3338175
stefanrenkema@hotmail.com
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Kerkenraadslid met bijzondere opdracht.
Ouderling: Dhr. C. Roorda, afgevaardigde naar classis

Praktische informatie over de diensten
De diensten beginnen om 10:15 uur, tenzij anders aangegeven.
Wanneer het voor u op enigerlei wijze moeilijk is om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Zij zoeken dan een mogelijkheid om u te halen en te brengen.

COPYDATUM: 1 maart 2013
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PREEKROOSTER
Week datum bijzonderheid
Voorganger
No.
Gastendienst Doopsgez. Gem
2 06 jan
ds. G. Schepperle

Kinderneven
-dienst
11.30 uur Nieuwjaarstreffen in de Levensbron

drs. K. van Warven

Bob

Babette

27 jan

drs. K. van Warven

Ad

Jeannet

7 10 feb

drs. K. van Warven

Ad

9

mw.ds. H.G.A.J.
Günther-van Dijk

Maarten

drs. K. van Warven

Ad

3

13 jan

5

Agapè

Organist

24 feb

11 10 mrt
13

24 mrt Palmzondag drs. K. van Warven Ad

Helma

Babette
Jeannet
Helma

13 28 mrt Witte donder- mw.drs. IJ. de Moldag. H.A.
Buizert
Maarten
13 29 mrt Goede vrijdag prof.dr.R. Roukema

Ad

14 31 mrt

Bob

alle leiding

Ad

Babette

Bob

Jeannet

Pasen

drs. K. van Warven

16

14 apr

ds. E. de Fouw

18

28 apr

drs. K. van Warven

20

12 mei H.A.

ds. H.G.T. Günther Maarten

Helma

21

19 mei Pinksteren

drs. K. van Warven

Babette

22

26 mei Trinitatis

Ad

Regionale Buitendag Stadskanaal
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Van de redactie
We zijn bijna aan het einde van het jaar, als ik dit schrijf, hebben we nog een paar weken, maar als u het leest is het bijna zover. Dan worden de donkere dagen echt donker,
dan is het even nieuwe maan. Waarom dat nou nieuw heet, snap ik niet,, want je ziet
niks. Hij is gewoon even weg. Tijd om thuis lekker bij de kachel te zitten met een lekker kopje thee, een goed boek of een mooi vest breien. Alhoewel, dat laatste vind ik
wel mooi, maar het is aan mij niet besteed. Mijn handen willen niet breien. Dat was als
kind al zo.
Maar over lezen gesproken. Op de leestafel liggen de kerkbladen van verschillende
lutherse gemeenten, neem en lees. Als u ze mee naar huis wilt nemen, om op uw gemak door te kijken van wat er zich elders in luthers Nederland afspeelt, ga uw gang.
Daarvoor liggen ze op de leestafel. Daar ligt ook het blad van de NLVB, de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond . Ook dat kunt u meenemen, zolang de voorraad strekt.
Wat u verder in dit nummer vindt? Een gedicht van Lydia Winkler, diaconie, een brief
van het Interim-Bestuur, een verslag van de kerkenradendag in Ede, waar uw diaken
ook bij aanwezig was. Iets van de hand van Rinus van Warven en nog veel meer.
Een verslagje van de dienst waarin Franciska Bronkhorst werd opgedragen in de gemeente. 4 december zijn Leo en Sartika en hun kinderen naar Indonesië gegaan.
Frannciska wordt daar gedoopt, zodat de moeder van Sartika erbij kan zijn.
Wij wensen u met dit nummer veel leesplezier, hopen dat de informatie duidelijk is,
en anders vragen!! Wij wensen u verder een goede adventstijd, gezegende kerstdagen,
een vrolijke jaarwisseling en een goed en gezond 2013 toe.
Het recept van de drie-in-de-pan krijgt u achterin het
blad.
PS. Ons Nieuwjaarstreffen
vindt plaats na de gastenDe redactie.
dienst bij de Doopsgezinde
Gemeente in de Levensbron.
Begin zo rond 11.30 uur ,

Beschermengel
Ik schenk jou een engel, deze zal je begeleiden,
in goede en ook in slechte tijden.
Jouw hand zal hij nemen en naast je staan,
en geen weg zul je meer zonder hem gaan.
Auteur onbekend
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Lieve mensen, familie , vrienden, bekenden van Franciska,
Gemeente van de Levende, van harte welkom in deze kerk.
De geboorte van een mens is wonderlijk. Je hebt er amper woorden
voor. Je wordt er stil van. Hier voel je iets van het grote mysterie.
Dit kind komt in ons midden als een geschenk van Levende, de Bron
van alle leven. Hij heeft ons dit kind toevertrouwd.
Leo en Sartika, jullie willen dit kind helpen in zijn groei naar volwassenheid.
En jullie kiezen ervoor om dit te doen vanuit het voorbeeld van Jezus.
Daarom nemen we dit kind vandaag op in onze gemeenschap. We vragen
De Eeuwige om dit kind nabij te zijn zodat het kan uitgroeien tot een
mens van geloof, een mens van hoop een mens boordevol liefde.

Leven is dingen en mensen omhelzen en weer loslaten
Om ze te laten groeien en bloeien voor Gods aanschijn.
Leven is dankbaar zijn voor het licht en de liefde
Voor de warmte en tederheid in mensen
en dingen zomaar gegeven
Leven is alles laten zijn en zien als een gave van God
Niets en niemand bezitten en juichen
om elke ster die uit de hemel valt.
Lief kind, eens was jij, Franciska...
een eindeloos verlangen, een verre hoop,
een onvoltooide wens.
Jij was een droom van geven en ontvangen:
geheim van eenheid tussen De Eeuwige en de mens.
Lief kind,
nu ben jij, Franciska...
meer dan wij durfden hopen.
Jij bent een teken van liefde,
een vonk van gelovig vertrouwen.
Jij bent een wonder dat wij vandaag willen opdragen:
De Eeuwige wil zijn liefde ontvouwen.
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Lief kind,
wie zal jij zijn? Franciska...
Wat zijn jouw wensen?
Word jij een mens van geloof, bewogen door grote dromen?
Waarheen jij ook gaat,
weet dat je mag thuiskomen bij De Eeuwige en bij mensen.
Lieve mensen
Vandaag zegt De Levende „JA‟ tegen dit kind.
De Eeuwige zegt: “Ja, Ik beaam,
Ik ken dit kind bij haar eigen naam.
Ja, Ik ben zo nauw met dit kind verwant
dat Ik zijn naam schrijf
in de palm van mijn hand”.
De Eeuwige zegt:
“Ja, iedereen mag weten
dat Ik mijn ja-woord verbindt
aan mijn liefde voor dit mensenkind.
Ja, ik bevestig dat Ik dit kind bij name ken,
en dat Ik, De Eeuwige, haar Levensbron ben.”
Het welkom heten in de gemeenschap van de Levende is een symbool
met een geweldige kwaliteit. Wat er met dit opdragen zichtbaar gemaakt
wil worden, is dat er een mensenkind, we noemen haar Franciska... voorbereid wordt om het Leven ten volle te leven. Albert Schweitzer heeft dat
zo mooi verwoord: Ik ben leven dat leven wil te midden van leven dat
leven wil. Je mag het ook simpeler zeggen. Met de woorden van Wim Sonneveld. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven, van je Amen en je
Glorie en Joechee.
En zo Franciska... we willen je met ons welkom aanraken. Niet met de
knuisten van mensen die je pijn doen, maar met de liefdevolle handen
die jou het levenswater schenken.
En met het licht van de Levende zegen ik jouw ogen en vraag of ze
open mogen gaan.
Zo kan je genieten van alle mooie dingen in de wereld:
de oneindigheid van de zee,
de kleurenpracht van de bloemen,
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Dat je ogen open mogen gaan.
Zo kan je genieten van alle mooie dingen in de wereld:
de oneindigheid van de zee,
de kleurenpracht van de bloemen,
de pretlichtjes in de ogen van kinderen.
Dat je mag zien dat mensen beroep op je willen doen.
Dat je mag zien wat De Eeuwige je te doen geeft.
En met het licht van de Levende zegen ik jouw oren en vroeg of ze open
mogen gaan.
Zo kan je genieten van de zang van de vogels, van het verhaal van de
mensen.
We wensen dat ook jij leert luisteren naar de stem van De Eeuwige
en naar de stem van wie jou nodig heeft.
En met het licht van de Levende zegen ik jouw mondje en vraag dat
het open mag gaan. Dat je mag lachen en zingen.
Dat je woorden van troost en bemoediging mag spreken.
Dat jij je mond durft te openen om ook over het Leven te spreken.
En met het licht van de Levende zegen ik jouw handen en vraag dat
ze open mogen gaan. Dat ze leren geven en delen.
Dat ze sterk en teder mogen zijn.
Dat ze het nooit moe worden om goed te doen.
En met het licht van de Levende zegen ik jouw voeten
Dat je vrijuit mag gaan in deze wereld,
dat je je eigen weg mag zoeken, soms huppelend, soms spartelend,
in de voetsporen van Jezus.
“Moet ik nu de weg van de Levende te gaan?”, vroeg hij.
“Nee”, zei ik, “ga maar je eigen weg”.
“Moet ik dan niet de weg van de Levende gaan?”, vroeg
hij.
“Nee”, zei ik, “ga maar je eigen weg.
En vraag het Leven met je mee te gaan”.
Rinus van Warven
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Onderstaande brieven kreeg de redactie, voor plaatsing in Contact.
Hierbij wil ik, (Jelle), de kerkenraad bedanken voor de bloemen,
t.g.v. de openstelling van de kerk tijdens de Kamper Ui(t)dagen
en de bloemen t.g.v. mijn 80e verjaardag en tevens wil ik, (Willy),
de kerkenraad bedanken voor de bloemen t.g.v. mijn afscheid
van de kindernevendienst en bedank ik de nevendienst commissie voor de bloemen en de kinderen voor de map met mooie
medailles die ze zelf gemaakt hadden.
“Ik vond het heel mooi hoor jongens en meisjes.”

Lutherroos.
Afgelopen zomer, tijdens hun vakantie, kwam Helma Klein de Luther
roos tegen.
Ze was in de plaats Bad Sacha, en daar midden in het stadscentrum
staat een Lutherhuis. Daar wordt het huis gebruikt als een soort van
buurthuis, waar heel verschillende dingen gedaan worden. Er worden o.a. kerkdiensten gehouden, concerten gegeven, contacten voor
oudere mensen. Hulp wordt geboden met b.v. steunkousen aantrekken, tafeltje dekje. En daar aan de muur de afbeelding van de
Lutherroos. Zover van huis en de Lutherroos zo dichtbij, aldus
Helma.
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Voedselbank Kampen
Kantoor Anjelierstraat naast nr. 23
Tel: 0618138298
Aan de Evangelisch-Lutherse Gemeente
Kampen, 3 november 2012
Geacht college,
Graag wil ik de ontvangst bevestigen van een bedrag van
€ 200,00 op 30-10-2012. Namens het bestuur van de voedselbank Kampen wil ik u heel hartelijk bedanken voor deze gift. Het
aantal huishoudens dat momenteel gebruik maakt van de voedselbank is in enkele weken gestegen van 115 naar 140. Mede
dankzij de steun uit 25! Kerken in Kampen kunnen wij om de
andere week een goed voedselpakket uitdelen. De bakkers in
Kampen en omgeving zorgen er voor dat er elke week een
brooduitdeling in de voedselbank is. Het bestuur is dankbaar dat
het werk met hulp van 30 vrijwilligers goede voortgang kan vinden.
Met vriendelijke groet,

Zwanet Kamphuis, contactpersoon van de voedselbank Kampen
voor de kerken.
E-mail: zwanet@cs.com
Tel: 038 33 26 24 8
Rekeningnummer Rabobank Kampen, 101090153 tnv. STG
Voedselbank Kampen
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Vreugde en vrijheid.
Vergeven, vergeten, moeilijk en taai,
voor mijn leven betekent het een ommezwaai
nu nog willen, nu nog doen,
niet meer zo geraakt worden door toen.
Wat er gezegd is, wat er is gedaan,
hoe het allemaal zo is gegaan,
ik moet nu kiezen, het is nu of nooit.
Ik wil niet meer ongelukkig zijn,
niet meer zo gekooid.
Mijn besluit staat vast, ik ga het aan,
ik wil het voelen, en laat het dan gaan.
De vreugde en vrijheid van het leven.
Daar wil ik nu naar gaan streven.
Gemaakt door Lydia Winkler.
Kampen, 16 september 2012

Omzien naar elkaar.

Tijdens de laatste kerkenraadvergadering kwam naar voren dat er binnen
onze gemeente behoefte is aan een “bezoekgroep”. Natuurlijk is de bedoeling
van “gemeente zijn” dat we allemaal omzien naar elkaar. Een bezoekgroep
die dit in de gaten houdt en daar sturing aangeeft kan voorkomen dat gemeenteleden zich niet gezien voelen.
Hierbij doen wij dus een oproep aan iedereen die aan zo’n bezoekgroep wil
meedoen. In samenwerking met onze voorganger Rinus van Warven kan dan
zo’n groep worden opgezet.
Op geven graag bij de secretaris Agnes Fossen, tel. 0529-482013 of via de
mail: ae.wfossen@hetnet.nl

De kerkenraad
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Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis 2012
25-jarig bestaan (1987-2012)
Zojuist verscheen een nieuw nummer van het Documentatieblad Lutherse
Kerkgeschiedenis
(nr. 40, 2012). Sinds de Lutherse najaarssynode 1987
rolt dit periodiek met regelmaat – nu al 25 jaar - van de pers.
Vier bijdragen trekken in dit nummer voorbij: mevr. drs. A.E.C. [Tony] Lindijer
schrijft over de (Lutherse) diaconie in beweging; drs. Th.A. Fafié levert een
bio- en bibliografie van de Lutherse wijnkoper en (kerk-)historicus D.C. Meijer
jr.; drs. B.J. van Kampen doet verslag van het boek Mijn Protestant. Persoonlijke ontmoetingen en drs. Th.A. Fafié vraagt om meer informatie over de actieve Lutheraan J.F. Wichard.
Tenslotte wordt de lezer(es) attent gemaakt op het boek Schuiling gezocht,
over de Lutherhof aan het Staringplein te Amsterdam.
Losse nummers van dit kerkhistorische tijdschrift (41 bladzijden) kunnen worden besteld door het overmaken van € 4,50 naar postbanknummer 5779925
t.n.v. Th.A. Fafié inz. Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis te Haarlem, onder vermelding van: graag toezending nr. 40/ 2012. Mocht U ook de
komende nummers (één keer per jaar) willen ontvangen, geeft U dat dan aan
op de girokaart; bij internet bankieren – gezien de verzending - ook graag uw
naam en adres vermelden.
Luthers antiquariaat
Tenslotte maken wij U attent op het bestaan van het Luthers antiquariaat te ’s
-Gravenhage, een nieuw onderdeel van de SLUB. Via boekwinkeltjes.nl is dit
antiquariaat bereikbaar. Onder andere bijna het gehele oeuvre van de Lutherse theoloog en cultuurhistoricus prof. dr. C.W. Mönnich is nog verkrijgbaar.
Maar ook de geschriften van prof. dr. W.J. Kooiman, dr. C.Ch.G. Visser en dr.
Ant. Johannes zijn nog voorhanden. E-mail: slubdenhaag@hetnet.nl.
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Geloofsbelijdenis
Dietrich Bonhoeffer
Ik geloof
dat God uit alles
ook uit het slechtste
iets goeds kan en wil laten ontstaan
hiervoor heeft Hij mensen nodig
die met alles hun voordeel doen
Ik geloof
dat God ons in iedere moeilijke
situatie
zoveel weerstandsvermogen geeft
als we nodig hebben
maar Hij geeft het niet vooraf
opdat wij niet op onszelf
maar op Hem vertrouwen
Ik geloof
dat ook onze fouten en vergissingen zin hebben
en dat het voor God niet moeilijker is deze te gebruiken
dan de daden waarvan wij denken dat ze goed zijn
Ik geloof
dat God geen noodlot is buiten
de tijd maar dat Hij wacht op
eerlijk bidden
en verantwoord handelen
en hierop antwoord geeft.
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STUDIEDAG NEDERLANDSE LUTHERSE VROUWEN BOND OP
9 MAART 2013 TE UTRECHT: “REFORMATIE EN TOLERANTIE”.
Het bestuur van de NLVB heeft voor het jaar 2013 voor haar jaarthema
besloten aan te sluiten bij de thema‟s van de Lutherdecade. Voor 2013 is
dat “Reformatie en tolerantie”.
Over het begrip “tolerantie” valt veel te zeggen. Een open houding naar
andersgelovigen, andersdenkenden, anderslevenden, de kennismaking
met elkaar en het respectvol voeren van de dialoog kan je leven verrijken,
zeker. Maar tolerantie kent wel grenzen en dat is buiten beschouwing
gelaten in bijvoorbeeld de campagne die SIRE momenteel voert:
“Tolerantie, daar knapt heel Nederland van op!”
Tolerantie is een lastig woord, dat verwarring kan scheppen. Volgens het
woordenboek betekent het “verdraagzaamheid jegens andersdenkenden”,
maar dat is een vlag die de lading toch niet helemaal dekt. Tolerantie is
niet hetzelfde als overal en tegen iedereen “ja en amen” zeggen als jijzelf
een andere mening bent toegedaan, er andere principes op nahoudt.
Tolerantie roept spanning op overal waar mensen met verschillende
achtergronden en andere waarden en normen samenleven. Ook binnen
kerken die zich tot dezelfde geloofstraditie rekenen, zoals de lutherse
wereldkerk, hebben we met die spanning te maken. Zo zal de kerk
voorlopig wel uitgedaagd blijven om toe te werken naar gelijkwaardigheid
van mannen en vrouwen, van hetero- en homosexuelen, van rijken en armen.
Voor de studiedag die op zaterdag 9 maart 2013, van 10.00 – 16.00 uur, in de
Evangelisch-Lutherse Kerk te Utrecht zal plaatsvinden is als gastspreekster
uitgenodigd
Mevrouw Kathleen Ferrier
bekend vanwege haar werk voor de migrantenkerken en als CDA-politica,
die zich uitsprak tegen samenwerking met de PVV van Geert Wilders.
In het ochtendprogramma zal zij een inleiding verzorgen en met ons in
gesprek gaan.
In het middagprogramma is er de mogelijkheid om in een aantal workshops
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op verschillende manieren (o.a. creatief, bibliodrama, gesprek) het thema
“tolerantie” verder uit te diepen. De dag wordt afgesloten met een vesper.
ieder, vrouwen en mannen, wordt van harte uitgenodigd deze dag bij te wonen.
De kosten bedragen € 15,--. Voor koffie en thee wordt gezorgd, een lunchpakketje neemt u zelf mee. U kunt zich tot uiterlijk 24 februari a.s. opgeven bij de
secretaris van de NLVB, Coby Aartsen-Kraaijpoel, tel. 0575-515396,
email c.aartsenkraaypoel@telfort.nl

Van de diaconie.
In de periode september t.e.m.november is ingekomen
door collecten :
€ 120.66
Giften via de bank:
€ 47.45
Gift contant:
€ 4 .50
Giften voor de Voedselbank :
€ 90.00
Vaste uitgaven als :
Lucy 3x €18.Kinderen in de Knel: 3x €10.Bijzondere uitgaven:
Voedselbank:
Bartimeus Zeist
Vrouwen Contactdagen
Kosten ING:

€ 54.00
€ 30.00
€ 200.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 20.19

Wij ontvingen een dankbrief voor onze gift aan de Voedselbank.
Betteke
- diaconiecommissie-
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Samenvattend verslag van de kerkenradendag IB-ELS
Zaterdag 22 september te gast bij de ELG Ede.
23 gemeenten en 6 organisaties waren hierbij aanwezig, 5 gemeenten hadden zich
afgemeld. Er waren 64 deelnemers aan deze dag.
De voorzitter van het IB, prof.dr. M. Wessel, opende de dag met een harteelijk welkom aan de aanwezigen, hij was blij dat zoveel kerkenraden een afvaardiging hadden
gestuurd. Hieruit blijkt dat de belangstelling vanuit het “veld” om informatie te verkrijgen en onderlinge communicatie binnen het evengelisch-luthers erfgoed nog onverminderd hoog op de diverse agenda‟s staat.
Een speciaal woord van welkom voor de synodepresident, ds. P. Verhoeff.
Dan is het woord aan de dagvoorzitter , ds. Alida Groeneveld. Zij kondigt de volgende gastspreker aan, ds. Rob Visser. Hij hield een bevlogen verhaal over het opzetten
van een nieuwe gemeente op IJburg, onder de rook van Amsterdam. Na zijn verhaal
over het opzetten van deze nieuwe wijkgemeente, kreeg ds. Visser heel wat vragen,
ook zeer kritische, te beantwoorden.
Daarna las de voorzitter van het IB-ELS een brief voor met een groet van de LWF.
Hun zegenbede waren de woorden uitpsalm90: 17, “Heer onze God, bevestig het
werk onzer handen, het werk onzer handen, bevestig dat”.
Hierna werd een tafelgebed uitgesproken, en werd een ieder genodigd aan een welverzorgde lunch.
Na de lunch begon de vergadering met mededelingen vanuit het IB-ELS. Heel belangrijk zijn de komende synodeverkiezingen. Het tijdpad werd uitvoerig toegelicht door
IB-secretaris ing. H. Oosterveer, ook de verantwoordelijkheden die de kerkenraden
hierin hebben. Door mw.mr. G. van der Waaij, adviseur van het IB, werd aangegeven,
dat het ook de verantwoordelijkheid van de kerkenraden is, dat alle lutherse leden
goed geregistreerd staan. Kort gezegd: “Niet goed geregistreerd, géén stemrecht”.
Een ander onderwerp was de commissie voor steunverlening en de koppeling naar de
financiële commissie.
Ook werd er gewezen op de “landelijke agenda lutherse activiteiten”, daar kan iedere
kerkenraaad, instelling, commissie of groep informatie vinden, zodat er niet van alles
tegelijk gaat plaats vinden. De website is: www.la-la.nl. Hierop kunt u ook zien of de
adressering van kerkenraad of club goed vermeld is. De website wordt heel frequent
bij gehouden.
Er kwamen vragen over de ACV‟s (classis). Hoe het precies met de vertegenwoordiging moet gaan. Daar is nog geen eenduidig antwoord op te geven, daar wordt nog
onderzoek naar gedaan.
Ook de visitatie kwam voorbij. Als een gemeente persé een lutheraan in de visitatiecommissie wil hebben, kan men dat aangeven.
Dan volgt een proeve van het nieuwe liedboek, dat in mei 2013 moet uitkomen.
Ds. Piet Endedijk leidde dit onderwerp in, hij had ook een “proeve” meegebracht, en
daaruit hebben we enkele liederen geoefend voor in de afsluitende vesper
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De vesper werd geleid door ds. Alida Groeneveld, ds. Piet Endedijk als cantor en aan‟t
orgel begeleid door de vaste organist van Ede, de heer Dick Troost.
Na de vesper en dus de vergadering, was er nog een hapje en een drankje in het gemeentecentrum, om nog even te kunnen netwerken. Best wel plezierig om dan sommige contacten weer aan te kunnen halen.
Aangezien de SLUB er was met een zeer uitgebreide boekentafel, heeft uw schrijverd
daar weer iets moois mee kunnen nemen. Boekjes, jawel, maar herinnert u zich nog de
gemeente-avond, waar onze pastor, Rinus van Warven, ons het Hebreeuwse alfabet
liet zien en beleven? Ik kan het dus nu thuis op mijn gemak nog eens door lezen en
kijken. De SLUB had het op de boekentafel.
(Nu dus niet meer, het ligt nu op mijn keukentafel).
Agnes Fossen.

EEN BYZONDERE DIENST
Zondag 2 december j.l. hebben we in de gemeente een byzondere dienst gevierd..
In deze dienst is Franciska, de dochter van Sartika en Leo Bronkhortst, in de gemeente
opgedragen. Een heel feestelijke dienst, waarin het koor van de Indonesische Kerk uit
Zwolle een bijdrage verleende.
Spontane zang, “wat de toekomst brengen moge” op een nieuwe manier gezongen.
Een Javaans lied, maar alles met hetzelfde enthousiasme gebracht.
Onze organist, Ad de Hoop, die op de melodie uit Sound of Music– Edelweisz– improviseerde. Alles werkte mee om er een byzondere feestelijke dienst van te maken.
Franciska wordt in Indonesië gedoopt, als u dit leest, is het hele gezin weg naar de
moeder van Sartika, zodat zij haar kleindochter in de armen kan houden en erbij kan
zijn als Franciska gedoopt wordt, want DAT wordt daar, in Indonessië gedaan.
Zo is zij straks, net als Nick, een kind van 2 gemeenten. Eén in Indonesië en bij ons.
We wensen de familie van Leo en Sartika een heel goede en gezegende tijd toe, we
hopen ze in 2013 weer in ons midden terug te ontvangen.
Agnes.
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November 2012
Geachte dames en heren,
Overlijdensbericht.
Het IB-ELS heeft het bericht bereikt dat de heer J.C. Vink op zeventig jarige leeftijd is
overleden.. Hij was van 1972 tot 1975 predikant van de ELG Leeuwarden.
Wij gedenken hem met eerbied.
Ordinatie predikant in Suriname
Op 29 augustus 2012 vond in Paramaribo de ordinatie plaats van ds. Raymond Leslie
Wimpel tot predikant van de ELK-Suriname. Namens de lutherse gemeenschap in
Nederland sprak drs. Hans Bas Val een gelukwens uit en overhandigde hem een
exemplaar van het Luthers Dienstboek. Ds. Hans Mudde deed samen met Surinaamse
collegae mee aan de handoplegging en de voorbeden.
Ontmoetingsdag kerkenraden.
Aan de ontmoetingsdag van kerkenraadsleden op 22 september 2012 in Ede namen
afgevaardigden van 23 gemeenten en 6 lutherse instellingen deel en ook alle leden van
het IB. Een verslag van deze dag vindt u elders in dit Contact.
Deelname IB-leden aan bijeenkomsten.
Op 18 september 2012 vond periodiek overleg plaats tussen leden van het moderamen
van de generale synode van de PKN en de voorzitter en secrtaris van het IB.
Leden van het IB waren op 1 oktober j.l. aanwezig op de jaarvergadering van de Vereniging Luthers Diakonessenhuis Fonds.
De voorzittervan het IB was op 6 oktober j.l. in Amsterdam één van de sprekers op de
feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de vereniging van de ELG‟s van Amsterdam en Haarlem-Beverwijk.
De heer Ruppert vertegenwoordigde het IB op zondag 14 oktober j.l. bij de intrededienst van ds. P. van Oussoren als hulpverlenend predikant in de ELG Apeldoorn.
Ds. A. Groeneveld en de voorzitter namen op 8, 9 en 10 november j.l. als adviseurs
deel aan de vergadering van de synode van de PKN.
Verkiezing synodeleden.
De voordrachten van de kerkenraden voor kandidaten voor de kieslijsten voor de
nieuwe evangelisch-lutherse synode zijn binnen. De sluitingstermijn was 15 november
2012. In Ede werden procedure en tijdspad nader toegelicht.

Met vriendelijke groet voor u allen
M. Wessel, voorzitter Interim-Bestuur
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Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten
Diaconaal partner in luthers vakantiewerk.

Binnenkort komt er een Wegwijzer Vakantieweken 2013. Die is bestemd voor
diaconieën en predikanten. Die kunnen via de SLOA, mensen die dat nodig
hebben, een aangpaste vakantie aanbieden. Er komen ook aanmeldingsformulieren. Als u denkt, dat is iets waar ik wel aan deel wil nemen, kunt u dat
melden bij de diaconie of bij onze voorganger, Rinus van Warven.
De SLOA heeft in Brabant prachtige vakantiehuisjes staan, aangepast aan b.v.
rolstoelgebruikers, zodat zij een prachtige vakantie kunnen beleven.
Zodra de Wegwijzer er is, wordt u dat medegedeeld.
De diaconie.
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Oude sporen, nieuwe wegen
Jawel, nog éénmaal. Vanaf 1 januari 2013 gaat de Nederlandse Lutherse Vrouwen
Bond met een nieuw jaarthema aan het werk. Dat wordt u in het persbericht van het
bestuur al duidelijk gemaakt. Maar net als de NLVB kijkt ook uw redactie terug op
het afgelopen jaar. 2012 is, als u dit leest, al bijna verworden tot een oud spoor. We
hebben dit jaar met elkaar een spoor gevolgd, een route afgelegd. En het oude spoor
2012, leidt ons naar een nieuwe weg, 2013.
We hebben vieringen gehad, waarin werd gedoopt, opgedragen, avondmaal gevierd,
advent-kerst en passie-pasen werd gevierd.
Op de achtergrond hoor ik een heel oud spoor, een kerkdienst uit 1997. Die stond op
een cassettebandje. Maar ja, die hebben niet het eeuwige leven, dus nu naar een CD
overgezet. Dan hoor je “dominee” de Ruiter, het was een belijdenisdienst, met Palmpasen. Je hoort haar lezen, bidden, preken en zingen, Want dat kon ze niet laten. Heel
vaag, op de achtergrond zingt de gemeente, maar dominee gaat voorop.
Dat zijn heel oude sporen, want tegenwoordig is de techniek zover, dat, wanneer het
orgel gaat spelen, de dominee de mond wordt gesnoerd. Dat is de (technische) nieuwe
weg.
Als u dit stukje onder ogen krijgt, is 2012 een echt oud spoor geworden, en zitten we
nog maar een een paar weken van 31 december af.
Dan valt er ook in huis nog een heleboel te regelen. Er moet gebakken worden, appelflappen, oliebollen, appel, banaan– en/of ananasbeignets. Een slaatje gemaakt, soep
gekookt en wat al niet meer.
Nou, wat dat betreft volgen we in onze familie een héél oud spoor. Niks nieuwe wegen. Traditie is een haring-bietensalade, een pan kippensoep met balletjes (kipgehakt)
en drie-in-de-pan. Drie-in-de-pan, ik weet nog dat mijn vader ze altijd bakte. Mijn
moeder had er niets mee, ja, wel om ze op te eten, maar verder niet. Ik heb altijd goed
staan kijken als mijn vader het beslag aan‟t maken was. Dat moest rijzen, u weet wel,
op een warme plaats verdubbelen. Nou de beste warme plaats was toen achter de
kachel in de nis van de schoorsteen, daar tochtte het nl. niet. De pan was redelijk
groot, u kent ze misschien nog wel, zo‟n grijsgewolkte BKpan, waar 15 liter erwtensoep in kon, die was ook prima voor‟t beslag. Het had in die pan de ruimte om te rijzen. En ik heb nog steeds die grote grijsgewolkte BKpan. Dus u snapt het wel.
Bakken!! Je neemt je ieder jaar voor, nu bak ik niet zoveel, maar voor je het weet, rijst
het beslag de pan uit, en rijst de stapel koeken behoorlijk hoog op.
Hele kleine, hele dikke pannekoekjes, met veel fruit erin. De hoeveelheid bloem en de
hoeveelheid appels moet gelijkzijn, en dan komen de zuidvruchten nog, rozijnen,
krenten, sucade, abrikozen (in 4 gesneden) oranjeschilletjes, ik doe er ook nog crannberry‟s in, dus jawel, u snapt het, het is lekkerder vind ik, dan een oliebol.
Nieuwe wegen op dit gebied, nou, nee, ik heb wel eens een oliebol gegeten, maar
kwam uiteindelijk tot de conclusie, dat ik mijn kleine dikke pannekoekjes toch veel
lekkerder vond. En mijn salade en mijn soep zijn ook van het oude spoor. Mijn vaderbracht de recepten mee uit Brabant waar hij opgroeide. Het was voor hem een klein
houvast. De nieuwe weg van zijn ouders bracht hem, vanuit de polder, naar de stad.
“Zijn uitspraak was altijd: het enige goede van de stad was je moeder. Anders was ik
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terug gegaan. Ik vond de stad niet fijn.”
Dus niet alle nieuwe wegen zijn even plezierig, soms geeft een oud spoor wat rust.
Maar ik denk, dat alleen maar oude sporen gaan, zonder nieuwe wegen te probeeren,
je hopeloos vast laten lopen. Uiteindelijk kan een nieuw vergezicht, langs een nieuwe
weg, je iets stralend moois laten zien. Hopelijk hebt u ook nieuwe horizonten ontdekt,
toen u even van uw oude spoor afstapte, en een nieuwe weg insloeg.
Agnes Fossen.

De morgenster licht op en flonkert.
Dit is het uur! Nu breekt het donker.
Boven de bergen breekt de nacht.
De hemel zingt het uit,
uit alle macht.

Sytze de Vries
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Recept Oudejaarskoeken, “Drie-in-de-pan”
Men neme:
7 1/2 ons bloem
2 1/2 ons boekweitmeel
Verse bakkersgist, of 2 zakjes gedroogde gist
1 schepje suiker, snuf zout
5 eieren
1 flesje oudbruin
1/2 liter melk (geen magere)
1 kilo geschilde en klein gesneden appels, het beste hiervoor is de Blonde van Boskoop, ofwel de
goudrenet
1 ons blanke rozijnen
1 ons krenten
1 1/2 ons abrikozen (in 4en gesneden)
1 ons sucade
1 ons oranjeschilletjes
1 ons cranberry’s
Voldoende sla-olie om te bakken
Meng de bloem en het meel en het zout, los de gist op in wat warm water met de suiker, doe het
gistmengsel bij het meelmengsel, roer er de melk door, dan één voor een de eieren, zorg dat er
geen klontjes inzitten, daarna het flesje bier. Zorg voor een schone emmer of een hele grote pan,
waar u het beslag in maakt. Zet het beslag nu weg om te rijzen.
Zorg dat de appels geschild en in kleine stukjes klaarstaan, die moeten als eerste door het beslag
geroerd worden. Weer laten rijzen. De zuidvruchten en cranberry‟s wellen op zeer laag vuur, ze
goed uit laten lekken en dan ook door het beslag roeren. Nog even laten rijzen.
Dan een grote koekenpan op „t vuur, een laag olie erin goed heet laten worden en dan met een
kleine sauslepel 3 hoopjes beslag in d olie laten glijden. Zodra er gaatjes aan de bovenkant in de
koeken komen, omkeren en aan de andere kant gaarbakken.
Zorg er wel voor dat de olie niet te heet wordt, anders verbranden de koeken. Dan het vuur iets
temperen. Zorg er ook voor dat er altijd voldoende olie in de pan zit.
Als de koeken gaar zijn, uit laten lekken op een rooster, met keukenpapier ertussen.
WARM EN KOUD ERG LEKKER MET WAT POEDERSUIKER.

Eet smakelijk en een gelukkig Nieuwjaar.
Agnes Fossen.
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Kinderkerstdienst

Op 24 december organiseren we voor de derde keer een kerstviering,
speciaal bedoeld voor jonge kinderen van 0 tot ongeveer 10 jaar.
De kerk wordt weer leuk aangekleed met strobalen van de kinderboerderij en
kistjes van fruitkweker Hamberg.
De kinderen kleden o.a. de kerststal helemaal aan, zingen liedjes en
kunnen luisteren naar een echt kerst verhaal. Sara speelt waarschijnlijk
ook weer op haar harp dus het belooft heel leuk en gezellig te worden.
Iedereen is welkom. We beginnen om 16:30 uur en eindigen rond 17:00 uur.
We hopen dat er - net als vorig jaar - heel veel kinderen komen!
Nadere informatie via Stefan Renkema
stefanrenkema@hotmail.com of 06-2973 6565
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Belangrijke adressen:
Consulent

Mevr. Drs. IJ. De Mol-Buizert
Zuivelweg 17
7003 CA Doetinchem
0314 343642
ijda.buizert@zonnet.nl

Organisten

Dhr. A. de Hoop
038 3327629
adehoop11@hetnet.nl
Dhr. M. Oranje
038 3317668
maarten.oranje@home.nl
Dhr. B. Thijs
038 3375084
g.thijs@live.nl

Bankrekening kerk
Girorekening kerk
t.n.v.

59.69.38.160 ABN-AMRO
884586
Evang. Lutherse Gem.
Kolk 33
8266 JN Kampen

Girorekening diaconie

7828762
Jacob Catsstraat 399
8265 XV Kampen

Kindernevendienst

Babette Kuper
038 3338175
babettekuper@hotmail.com

Koor “ Le Cygne”/diaconale
commissie

Mevr. E.E. Bruil de Wit
038 3324045
cygne1@tiscali.nl
Lydia Winkler

Redactie Contact

Agnes en Wim Fossen.
Adres-zie kerkenraad.l

Website
E-mail webmaster

www.lutherinkampen.nl
cgmjutten@live.nl
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