Evangelische Lutherse Gemeente Kampen

53e jaargang CONTACT winter 2013

Zoekt, en gij zult vinden!!……………………….
Vindt gij het niet??................................
Dan is het zoek!!!!.....................
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Kerkgebouw

Burgwal 85
8261 ES Kampen
038-3323917

Koster

Fam. G. Schreurs
Oosterholtseweg 35
8271 PS IJsselmuiden
038-3320341 Mob: 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. BM Swartz-van der Wolde
Lindenlaan 25
8253 AB Dronten
0321-338262
bmswartz@solcon.nl

Ouderling,
kerkrentmeester

Dhr. S. Renkema
Kolk 33
8266 JN Kampen
038-3338175
stefanrenkema@hotmail.com
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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 2014
Museum Catharijneconvent te Utrecht,
ontving onlangs een geschenk van de
Stichting voor Protestantse Kerkelijke Kunst
(SPKK). Directeur Marieke van Schijndel
onthulde een Lutherbeeld, een door Otmar
Hörl ontworpen kunststof multiple. Het
verwijst naar het Lutherdenkmal op de markt
in Wittenberg, de stad waar Luther op 31
oktober 1517 zijn stellingen op de deur van de
slotkapel spijkerde.
In de aanloop naar het herdenkingsjaar 2017
neemt de SPKK het museum zo symbolisch
op in een wijde kring van plaatsen waar de
reformator Luther op eigentijdse wijze present
gesteld wordt.
Om 500jaar Reformatie te markeren,
organiseert Museum Catharijneconvent in
samenwerking met de SPKK in 2017 de
Nederlandse Luthertentoonstelling.
Dit beeld van Maarten Luther werd in het Museum Catharijneconvent onthuld.
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PREEKROOSTER 2014
ij
voorganger
Week datum Bijzonderheid

Organist

Dienst.

Nr.
2

kinderneven

5 jan

NIEUWJAARSTREFFEN in de LEVENSBRON 11.30 uur
Gastdienst Do Ds. G. Schepperle Henk Schilder 10.15 uur
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19 jan

6

2 feb

agapè

drs. K.van Warven Bob Thijs

drs. K.van Warven Ad de

???????

Helma Klein

Hoop
8

16 feb

drs. K.van Warven Bob Thijs Babette Kuper

10

2 mrt

drs. K.van Warven Ad de
Hoop

12

16 mrt

drs. K.van Warven Bob Thijs

14

30 mrt

dr. J.J.H. Bras

Maarten

Marleen
Haring
???????

Helma Klein

Oranje
16

13 apr Palmzondag

drs. K.van Warven Ad de
Hoop

4

Babette Kuper

REDACTIONEEL
Als u dit nummer van Contact uitgereikt krijgt, hebben we net de derde
adventsviering gehad.
Niet paars maar roze. Zondag Gaudete, verheugt u.
In dit nummer vindt u de bijdrage van Rinus van Warven, over de kleine ziel.
Ook enkele gedichten en waaronder een van Lydia Winkler.
Verder de Nieuwsbrief van de Evang. Lutherse Synode, informatie van de
diaconie, een impressie van de Lutherdag in Utrecht, waarvan zeer
uitgebreide verslaglegging te vinden is in “de Brief” van de NLVB, de
Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond, in het herfstnummer, van de hand van
ds. Fia Tempelaar en in het december 2013/januari 2014nummer van de
Omroeper, blad van de ELG Zuthpen, door Coby Aartsen, een dag waar
veel “onderwezen” is, waar veel bekenden waren, waar ook veel gezongen is
uit het nieuwe liedboek.
Enkele oproepen, enkele verhalen. Er is weer genoeg te lezen.
De redactie wenst u een gezegend kertmis, gezellig Oud & Nieuw. We hopen
u op ons nieuwjaarstreffen in de Levensbron weer te ontmoeten NA de
gastendienst bij de Doopsgezinde Gemeente, aanvang 10.15 uur,
voorganger is ds. G. Schepperle en organist Henk Schilder. Het
nieuwjaarstreffen begint om 11.30 uur.
De redactie

2013
vaarwel
_____________
2014
welkom
___________________
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DE KLEINE ZIEL
Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: "Ik weet wie ik ben, ik ben het
licht net als alle andere zielen. " God lachte breed. "Dat is waar!", zei God. "Jij
bent ook het licht." "Wow," zei de Kleine Ziel, "Dit is toch echt gaaf." Enige tijd
later bleek dat weten wie ze was niet voldoende was. De Kleine Ziel voelde
onrust van binnen en wilde ervaren wat het was om het licht te zijn. En zo ging
de Kleine Ziel terug naar God (Wat geen slecht idee is voor alle zielen die willen
weten wie ze werkelijk zijn.)
“Hoi God! Nu weet ik wie ik ben. Is het goed als ik dat wil zijn?" God zei, "je
bedoelt dat je wilt zijn wie je al bent?" "Wel", antwoordde de Kleine Ziel, "Weten
wie ik ben is één ding, maar helemaal écht zijn is iets anders. Ik wil ervaren wat
het is om het licht te zijn!" "Maar je bent het licht al," herhaalde God weer
lachend."Ja, maar ik wil voelen wat het is!" zei de Kleine Ziel. "Wel", God
grinnikte, "Ik had het kunnen weten, jij bent altijd al de meest avontuurlijke."
Toen veranderde Gods houding. "Er is alleen één ding.... Er is niets anders dan
het licht. Zie je, ik creëerde niets anders dan wat jij bent; en daarom is het niet
makkelijk voor jou om jezelf te ervaren zoals je bent, omdat er niets is dat je niet
bent." "Huh?" zei de Kleine Ziel, een beetje verbouwereerd. "Beschouw het op
deze manier," zei God. "Je bent als een kaarsje in de zon. O, je bent daar met
ontelbare andere kaarsjes die samen de zon zijn. En de zon zou anders zijn
zonder jouw kaarsje. Hoe kun je weten dat je het licht bent wanneer er alleen
maar licht is? Dat is de vraag."
Weer lachte God. "Dat heb ik al gedaan." zei God." Aangezien je jezelf niet kunt
zien als het licht als je in het licht bent, zullen we je met duisternis omringen."
"Wat is duisternis?" vraagt de Kleine Ziel. God antwoordde, "dat is wat je niet
bent." "Zal ik bang zijn in het donker?" vroeg de Kleine Ziel. "Alleen als je ervoor
kiest om bang te zijn," antwoordde God. "Er is echt niets om bang voor te zijn,
tenzij jij ervoor kiest om dat te zijn. Want weet je, we verzinnen het allemaal, we
doen alsof." "Oh,'" zei de Kleine Ziel, en voelde zich al beter. Toen legde God uit
dat, om maar iets te kunnen ervaren het tegenovergestelde er moet zijn.
"Het is een groot cadeau," zei God, "want zonder het tegenovergestelde kun je
niets weten. Je kunt geen warm weten zonder koud, geen boven zonder
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beneden, geen snel zonder langzaam. Je kunt geen links zonder rechts weten,
geen hier zonder daar, en geen nu zonder toen. "En zo," concludeerde
God,"wanneer je omgeven bent door duisternis, bal je vuist niet, verhef niet je
stem en vervloek de duisternis niet. Wees liever een licht in de duisternis en
word er niet boos over. Dan weet je wie je echt bent en iedereen zal het weten.
Laat je licht zo schijnen dat iedereen weet hoe speciaal je bent!"

(Uit: De kleine ziel, een verhaal door Neale Donald Walsh)
Rinus van Warven.

Zoals enige Contacten terug voorop stond: “Het is beter een kaars aan te
steken, dan het duister te vervloeken..

Zoals deze foto laat zien, het licht, de zon zelf in de hand
nemen, is net zo mooi als een kaars aansteken in het
duister.

U allen in 2014 heel veel licht toegewenst, hetzij
van de zon, hetzij van kaarsen.
Agnes.
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Advent betekent...

Advent betekent: wachten
op 't komen van het Kind.
Door lange, diepe nachten
alleen met de gedachten
en 't suizen van de wind.

Advent betekent: waken
tot 't komen van het Kind.
Met het geloof als baken
het eigen zijn verzaken
en leven met de wind.

Advent betekent: weten
van 't komen van het Kind.
De Levende heeft ons niet vergeten
maar grote vreugd bemeten
en ons opnieuw bemind.
(uit: Mieke de Jong, Kinderen van mijn hart, Kampen 1988)
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DIACONIE

Overzicht van september t/m november 2013

Ontvangsten:
Collecten
Collecte voor Cordaid, Vredesdienst *

€ 113,12
129,50

Giften:
Gift via bank
Gift contant
Giften voor voedselbank

€

47,64
25,00
23,00

_______________________________________________Totaal

€

338,26

€

100,00
130,00
50,00
30,00
150,00

Uitgaven:
Voedselbank
Cordaid *
Help kinderen-Orhei Moldavië
Kinderen in de knel
Noodhulp Philipijnen via Lutherstichting
Kosten bank

21,64

__________________________________________________Totaal

€

535,64

De collecte voor Cordaid kwam uit de Vredesdienst van de Beraadsgroep
voor Kerken in Kampen, deze dienst werd op 22 september 2013 ‘s avonds
in onze kerk gehouden.

Betteke Bruil de Wit– diaken met bijzondere opdracht.
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BERICHTEN EVANGELISCH LUTHERSE SYNODE EN
SYNODALE COMMISIE
De evangelisch-lutherse synode en de synodale commissie die eind mei
geïnstalleerd werden, zijn voortvarend te werk gegaan. Er hebben inmiddels
twee e-l synodevergaderingen en vier syn. commissie plaats gehad. De
synodale commissie vergadert in de regel op de derde vrijdag van de maand.
Tijdens de eerste e-l synodevergadering is het interimbestuur hartelijk
bedankt voor het werk. We weten nu hoeveel werk het IB heeft verzet. Ons
past het hier daar nogmaals onze dank voor uit te spreken.
Allerlei onderwerpen komen aan de orde. We concentreren ons op onze
kerntaken: de zorg voor de lutherse gemeenten tezamen en de inbreng van
het luthers geluid in het geheel van de PKN.
Dag voor de kerkenraden februari 2014
In februari volgend jaar organiseren wij een dag met de kerkenraden om het
gesprek onderling te voeren. Mocht u onderwerpen willen aandragen, dan
horen wij dit graag. Wij merken wel dat het nog best lastig is om het
vertrouwen van anderen te krijgen sinds er zoveel mis was in de onderlinge
verhoudingen binnen de eerdere e-l synode. Wij constateren echter ook dat
onder ons de wil aanwezig is opnieuw te starten en alles te geven wat in ons
vermogen ligt. E-l synode en de syn.commissie zijn vol goede moed. Wij
hopen dat u met ons mee wilt leven en denken en rekenen op uw voorbede.
ELKKWARTAAL
U heeft misschien het zomernummer van Elkkwartaal gemist. Aan het einde
van zijn zittingsperiode bleken IB en de redactie van Elkkwartaal het oneens
over het redactiestatuut. De syn.commissie voert hier over nu gesprekken
met de redactie. In een volgende nieuwsbrief hoort u hier meer van.
Wij zijn van plan vier maal per een nieuwsbrief uit te doen gaan, zodat u rekening houdend met de verschijning van Elkkwartaal - bijna maandelijks
van ons werken op de hoogte bent.
In de e.l synode waren vragen naar een uitgave van het nieuwe liedboek met
een luthers katern. Dit najaar zal een speciale uitgave met het luthers katern
verschijnen. Bestellingen kunnen worden gedaan bij de SLUB, e-mail:
slubdenhaag@hetnet.nl.
Ds. Trinette Verhoeven, president evangelisch lutherse synode
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En hoe nu verder?
Als tijdens de laatste halte van onze levensreis
uit de diepte van de ziel de vraag oprijst ‘’en hoe nu verder?’
luisteren we naar de innerlijke stem.

De innerlijke stem die fluistert als een zachte lentewind:
‘Kom, mijn kind, kom, de tijden zijn bijna vol,
de beker van lijden is bijna tot de bodem geledigd.

Spoedig zal de geest van waarheid
over de aarde dalen en haar vervullen
met de geest van licht en liefde.
De aarde zal herschapen worden, de hemel weer stralen.
Zeeën zullen gereinigd worden,
bomen, planten en bloemen weer bloeien,
bloesemgeuren de lucht doordringen
en alle wezens zullen gelukkig zijn.

Je denkt dat ik een dromer ben,
dat de wens de vader van de gedachte is?
Nee, mijn kind, nee, dit is geen droom,
dit is de vervulling van oude profetieën,
een innerlijk weten dat langzaam groeide
en tot bloei gekomen is.’

Uit: En hoe nu verder? Marcel Messing
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VROUWEN ALS U EN IK

Jezus’ moeder.
Jawel, ik heb me weer eens verdiept in het boek van mevrouw A.M. de MoorRingnalda, over vrouwen van toen en de lessen daaruit voor de vrouwen van
nu.
Nu dus over Maria, de verloofde van Jozef de timmerman van Nazareth.
Zij geeft aan dat in de protestantse kerken Maria eigenlijk naar de zijlijn
verbannen is. De verering in de R.K.kerk was sommige hervormers een
doorn in het oog. Dus weg ermee.
Maar zonder de moeder heb je geen kind. En zonder het kind vier je geen
kerstmis, geen pasen en geen pinksteren. Maar zoals mw. De Moor schrijft:
zij was een vrouw “van gelijke bewegingen als wij”, dan denk ik toch dat dat
niet helemaal klopt. Een vrouw als u en ik, jaja.
Waarschijnlijk net 13 à 14 jaar, en dan al met zo’n last opgezadeld worden.
Een kind krijgen en nog NIET getrouwd zijn. Dat was wat, dat kon niet, toen.
Dat Maria een gelovige joodse vrouw was, dat geloof ik direct. Uiteindelijk, in
die tijd waren meisjes van die leeftijd volwassen en trouwden ze. Joodse
mannen waren, als ze man werden, 12 jaar oud. Dan kwam hun Bar Mitzwa.
Dan waren ze volwassen.
Of Jozef veel ouder dan een jaar of 16 à 17 was, dat waag ik te betwijfelen.
Maar ze waren wel ondertrouwd. Dus er zou getrouwd worden. En alles wat
nu gebeurt, gebeurde toen ook. En ik denk dus, anders dan mw. De Moor,
dat het verhaal zoals het in de bijbel nu beschreven wordt, een mooi verhaal
is, maar niet meer dan dat. Uiteindelijk was geen enkele evangelieschrijver
erbij. Ze hebben het allemaal van horen zeggen.
Dat Maria heel veel leed gekend heeft in haar leven, dat kan iedereen op z’n
klompen aanvoelen.
Naar Bethlehem, naar Egypte, uiteindelijk weer terug naar Nazareth.
Toen ze naar haar nicht Elisabeth ging, was nog niet zichtbaar dat ze
zwanger was. Toen ze terugkwam wel, en daarna weer die reis, nu naar
Bethlehem. En Jozef, die te horen kreeg, dat ze zwanger was. Hij wilde dat
wel vergeten, haar wegsturen, maar dat mocht hij weer niet.
Die man heeft het ook niet makkelijk gehad. Ik vraag me af, of ze nog
getrouwd zijn, voordat ze naar Bethlehem gingen. Het verhaal over de reis,
de aankomst en het verblijf de eerste dagen, dat lezen we in de bijbel. Maar
hoe de inschrijving ging, of Jezus ook meteen meegeteld werd voor/door de
keizer, ik weet het niet. Jozef en Maria hebben niet de hele tijd in die stal
gewoond, na de drukte zijn ze naar een gewoon huis gegaan, Jozef heeft
daar hamer en beitel opgepakt en heeft daar voor hun onderhoud gewerkt.
Want dat zo’n reis, ook in die tijd geld kostte, dat kun je begrijpen. En voor
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het kind moesten spullen komen, ook dat kost geld. Jezus was bijna 3 jaar
toen de magiërs in Bethlehem aan kwamen. Vandaar ook dat Herodes alle
jongetjes tot 3 jaar liet ombrengen.
Maria krijgt, als Jezus getoond wordt in tempel, een profetie mee, die ze
(nog) niet snapt. Ik denk dat heel veel in haar leven niet te begrijpen is
geweest. O ja, ze heeft meer kinderen gekregen. Lees er over in het verhaal
in Kafarnaüm in de synagoge. Zijn broers en zusters snappen niet waar
Jezus mee bezig is, ze denken dat hij zich te goed voelt voor hen. Ook Maria
was erbij, ik denk dat ook zij Jezus niet meer begreep. Het is de vraag of ze ooit
begrepen heeft waar het in Jezus leven omging. En het is ook nog maar de vraag of
wij het wel begrijpen.

We vieren feest in de kerk, thuis, of bij familie. Omdat we wel doorhebben dat
zonder dit wonderlijke leven van Maria én van Jozef, deze wereld er heel
anders had uitgezien.
Als we dat goed beseffen, weten we dat er toen wel engelen, maar geen
toeters en bellen waren. En ook geen super die je bedelft onder allerlei
“onmisbare” zaken, maar die er totaal niets mee te maken hebben. Zing,
luister, verheug je, maar weet dat dit verhaal je eigenlijk maar de helft vertelt.
De andere helft gaat nl. over Jozef, en die wordt over het algemeen nog
steeds in een hoekje gezet.
Agnes Fossen.

Deze fraaie afbeelding laat zien, dat Maria vrij jong was toen ze zwanger
werd van haar oudste zoon.
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Ik ben een kind van het licht
Ik ben een kind van het licht
een kind van de zon
een kind van de sterren en de maan
ik voel mij geborgen in het hart van de kosmos
ik ken mijn plaats op aarde

Ik ben een kind van de regenboog
zijn kleuren raken mij aan en versterken mij
vullen mij op tot in de kern
raken het goud van de waarheid aan
en laten mij voelen dat ik krachtig ben

ik ben een kind van de liefde
en wil dat blijven waar ik ook ga
ik wil vertrouwen op dat wat mij leidt
ik wil schenken van dat wat ik krijg
ik ben liefde

En ik mag de spiegel zijn die dit alles reflecteert
vanuit de ziel en weer terug
en daartussen stroomt het leven
als een fonkelende rivier,
het licht, de engelen, de regenboog
zij stromen met dit alles mee
en zorgen er voor dat er beweging blijft
in mijn leven in mijn ziel in mijn kern
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ik vrees geen angst, noch pijn, noch lijden
ik sta rechtop in mijzelf
en weet dat alles voorbij gaat
alles wordt eens mooi en goed
en verandert in zichzelf
Ik vertrouw de regenboog,
zijn kleuren, mijn kern, het goud,
de waarheid, de kracht, de liefde,
het vertrouwen, het geschenk,
de eeuwigheid, de spiegel, de ziel,
de rivier, zijn schittering, de beweging, de zorg,
de aanraking,
de schoonheid, de verandering, de leiding,
Ik vertrouw mijzelf.

(Uit: Ik ben een kind van het licht – Tineke van der Giessen)
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IMPRESSIE VAN DE LUTHERDAG,
Gehouden in de lutherse kerk in Utrecht.
De jaarlijkse Lutherdag in het kader van hervormingsdag EN de
Lutherdecade vond dit jaar plaats in de 400 jarige lutherse gemeente
Utrecht. Bij binnenkomst kom je als eerste Geert Procee tegen, de koster
van de kerk. Hij zorgt op een geweldige manier voor de innerlijke mens.
Maar eerst de metten, waarin ds. Perla Akerboom voorging.
Hierna een ochtendprogramma met twee lezingen, de eerste van prof. dr.
Klaas Zwanepol, de tweede van Jan-Dirk Pronk.
Klaas Zwanepol geeft zijn lezing over Luther(s) over vrijheid en tolerantie.
Een stevig verhaal over de opvattingen van Luther en het onbegrip wat er
over zijn opvattingen is. De mensen dachten door de uitspraken van Luther
uit hun slavernij te kunnen komen. Maar het ging Luther om de geestelijke
vrijheid. Niet iedereen snapt hem, en mensen beginnen te morren. (Als u het
hele verhaal wilt lezen, neemt u dan de Omroeper, gemeenteblad van de
ELG Zutphen dec.2013/jan 2014 mee. Coby Aartsen heeft hier een perfect
verslag van gemaakt. Ook in de herfstbrief 2013 van de NLVB staat hierover
een verslag van ds. Fia Tempelaar. Dit is net als het verslag van Coby zeer
lezenswaardig).
Na Klaas Zwanepol (oudgemeentelid in Kampen) is het woord aan de
adviseur/coach Jan-Dirk Pronk. Hij heeft het over tolerantie, (tolerantie en
reformatie was in 2013 het jaarthema van de Lutherse Wereld Federatie
LWF), en geeft aan dat tolerantie is zoiets als vriendelijk doen tegen mensen
die je niet mag. Tijdens zijn lezing worden we iedere keer met een slagzin
aan het denken en praten met elkaar gezet. Hij zegt: de schrijver Guus Kuier
schrijft over tolerantie: “Het christendom heeft het begrip ‘tolerantie’ opgevuld
als een kerstkalkoen, met naastenliefde”.
Na de voortreffelijke lunch verteld koster en geschiedeniskenner aan de hand
van een mooie presentatie over de geschiedenis van de ELG Utrecht. Als je
dan sommige afbeeldingen ziet, zou je niet zeggen dat deze kerk de zelfde
is . Toen een grote ruimte ervoor, nu ingesloten in een smalle straat. Er
volgen drie presentaties over partnerschappen: Marta Kubala vertelt over
haar deelname aan taalcursussen van de Martin Luther Bund. Coby Aartsen
vertelt over het partnerschap van de ELG Zutphen met de Poolse Lutherse
gemeente Dzialdowo, en tenslotte Klaas Zwanepol over zijn project in Ndola,
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In Zambia, waar hij met steun van lutherse gemeenten en fondsen een
centrum voor jeugdopvang heeft opgezet, dat nog verder uitgebreid wordt.
Een afsluitende dienst met de viering van het Heilig Avondmaal beëindigt
deze geweldige dag van ontmoeting, toerusting en bemoediging.
Voorgangers zijn de beide utrechtse predikanten, Catrien van Opstal en
Christiane Karrer en onze synodepresidente ds. Trinette Verhoeven. Perla
Akerboom is dan de beste voorzanger die je je wensen kunt.
Tot volgend jaar: in Groningen.
Agnes Fossen

Hier ziet u een deel van het interieur van de Evangelisch Lutherse Kerk in
Utrecht. Ziet u de zwaan op het orgelfront?
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VAN DE KERKENRAAD
De zomervakantie is alweer voorbij en we starten het nieuwe seizoen,
……………………..
Dat betekent niet dat we onze ogen kunnen sluiten voor de problemen die in
het nieuwe seizoen op ons afkomen. We zijn een kleine gemeente. Financieel
redden we het net, vooral door het vinden van nieuwe wegen om fondsen te
werven. Maar een kleine gemeente zijn houdt in, dat voor het werk dat gedaan
moet worden, ook een klein aantal mensen beschikbaar is. Die doen dat werk
vaak jaren achter elkaar, maar het houdt een keer op.
Kortom: we hebben nieuwe mensen nodig om het gemeente-zijn vorm te geven
en aan te sturen. De bezoekersgroep en kindernevendienst kunnen alleen
worden voortgezet als meer mensen zich aanmelden. In mei 2014 treden Ineke
Broekhuis en Biebejan Swartz af als kerkenraadslid en na 8 jaar in de
kerkenraad te hebben gezeten stellen ze zich niet herkiesbaar. Stefan
Renkema en Agnes Fossen zijn ook aftredend, zij zijn wel herkiesbaar, maar
omdat hun termijn ook is verstreken zullen we voor hen dispensatie aan
moeten vragen bij de PKN. Ook de kerkenraad heeft dus dringend versterking
nodig.
Het voortbestaan van onze gemeente hangt er in 2014 vooral vanaf of er
genoeg mensen zijn die zich beschikbaar willen stellen. Dat hoeft niet
meteen voor jaren achter elkaar. Ook hierin kunnen we naar nieuwe
flexibele wegen zoeken.
In Harderwijk staan op dit moment 4 kerken te koop. In een ervan is onze
jongste dochter gedoopt en heb ik meegewerkt aan de kindernevendienst.
Omdat het eigen gebouw te klein was huurden we
voor een tweede zondagochtenddienst de kerkzaal van de Rooms Katholieke
kerk. Dat was in 1980. De tijden zijn veranderd, zeg dat wel. Ik hoop dat de
Evangelisch Lutherse Kerk in Kampen nog kan blijven voortbestaan maar, net
als bij het voortbestaan van de kindernevendienst: er staat helaas wel een
vraagteken achter. Toch is er reden voor optimisme….want: wanneer genoeg
mensen zich aanmelden kunnen we bij de volgende gemeentevergadering in
maart 2014, de vraagtekens in een uitroepteken veranderen. U maakt het
verschil.

Namens de kerkenraad:
Ineke Broekhuis
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Dit stukje van de kerkenraad stond in ons vorige Contact, het is nog steeds
actueel.
In het preekrooster staan op sommige plaatsen vraagtekens. Dan is er op dit
moment nog niet bekend of er iemand voor de kindernevendienst is.

Wat ook nog actueel is, is oproep van Lydia, om kleding (heel en schoon)
voor een project in Gambia, waar zij met haar oom en tante dit alles voor
inzamelt. Dus heeft u nog spullen over, graag in een doos aanleveren bij
Lydia.
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DOCUMENTATIEBLAD LUTHERSE KERKGESCHIEDENIS

Zojuist verscheen een nieuw nummer van het documentatieblad Lutherse
Kerkgeschiedenis (nr.41, 2013) Sinds de Lutherse najaarsynode 1987 rolt dit
periodiek jaarlijks van de pers. Drie bijdragen trekken in dit nummer voorbij:
drs. J. Faber schrijft over het boek van dr. Jaques Bras, dat handelt over het
godsdienstgesprek te Regensburg in 1541; drs. Th. A. Fafié sprokkelde het
“Levensbericht van de Lutherse predikant Dirk Drijver (1879-1946)” bij elkaar
en probeert meer gegevens te krijgen over de Dordtse Lutheraan Joh. J.
Zehnpfenning (1884-1971).
Losse nummers van dit kerkhistorisch tijdschrift (53 bladzijden) kunnen
worden besteld door het overmaken van € 4,50 naar Postbanknummer
5779925 (IBAN NL 45 INGB 0005779925) T.N.V. Th. A. Fafié te Haarlem;
inz. Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis , onder vermelding van:
graag toezending nr. 41/ 2013. Mocht ook de komende nummers (één keer
per jaar) willen ontvangen, geeft u dat dan aan op uw overschrijvingskaart;
bij internetbankieren—gezien de verzending—ook graag uw naam en adres
vermelden.
Luthers antiquariaat
Tenslotte maken wij u attend op het bestaan van het Luthers antiquariaat te
‘s-Gravenhage, een nieuw onderdeel van de SLUB. Via www.slub.nl is dit
antiquariaat bereikbaar.
Onder andere bijna het gehele oeuvre van de lutherse theoloog en
cultuurhistoricus dr. C.W. Mönnich is nog verkrijgbaar. Maar ook de
geschriften van dr. W.J. Kooiman, dr. C.Ch.G. Visser en dr. Ant. Johannes
zijn nog voorhanden. Ook het boekje over de beginjaren van de NLVB, de
Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond, de geschriften van J.W. Pont, J.
Loosjes en D. Drijver.
E-mail: slubdenhaag@hetnet.nl
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GEBED IN DE TIJD
O God van ons verleden,
God van onze toekomst,
wij danken U dat U vooral
de God van ons heden bent.

Wij danken U voor het verleden ,
vol kostbare herinneringen aan mensen,
die ons lief hadden,
die ons hun moed en kracht doorgaven,
ook al waren zij zo dikwijls
door angst en zwakheid omgeven.

Voor de toekomst zeggen wij dank:
wij werken er aan en bereiden ons voor
op een levende toekomst met dromen,
die er zin en betekenis aan geven.

Wij zijn dankbaar voor deze dag:
mogen wij levendig betrokken zijn
bij wat vandaag gebeurt,
niet afwachtend,
maar er zelf aan bijdragend
door een leven, dat uw zorg
en liefde voor allen weerspiegeld.
In Jezus’ Naam,
Amen.
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Het volgende gedicht heeft Lydia Winkler u in de kerkdienst voorgelezen

ÉÉN
Als ik het even niet meer weet
Is er ÉÉN die mij niet vergeet

Die Ene dat is de Heer
Hij luistert naar mij telkens weer
Ook al ben ik fout en vraag ik veel
Hij luistert zonder oordeel

Ik ben blij met de Heer naast mij
Hij is altijd aan mijn zij
Want,

Als ik het even niet meer weet,
Is er maar ÉÉN die mij niet vergeet.
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FELICITATIES

Deze zijn bestemd voor de Evangelisch Lutherse gemeente Ede die in deze
periode haar 100 jarig bestaan viert. Kerkenraad en gemeente te Kampen
wensen de gemeente in Ede een heel mooi jubileumfeest toe en een heel
goed 2014 toe,

en voor de Evangelisch Lutherse Gemeente Utrecht, die dit afgelopen jaar
haar 400 jarig bestaan vierde met o.a. een concert op de brug van de
Hamburgerstraat en een groot samenzijn voor allen die de gemeente lief zijn.
Ook de ELG Utrecht wensen wij een gezegende tijd toe en voor straks een
heel goed 2014.

Een heleboel mooie viooltjes voor allen
die in deze gemeenten bidden, zingen
en leren.
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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.

NL33ANBA0596938160
NL58INGB000884586
Evang. Lutherse Gem.
Kolk 33
8266 JN Kampen

Girorekening diaconie

NL61INGB0007828762
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@ziggo.nl

Collectant
Redactie Contact

Agnes Fossen-Amptmeijer
Adres-zie kerkenraad.l

Website
E-mail webmaster

www.lutherinkampen.nl
cgmjutten@live.nl
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