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Kerkgebouw

Burgwal 85
8261 ES Kampen
038-3323917

Koster

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

Pastoraal werker

Mevr. M. Zielman
Boslaan 25
8253 AG Ketelhaven
0321-318950
marijkezielman@hetnet.nl

Samenstelling van de kerkenraad
Voorzitter, ouderling

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

Diaken

Mevr. E.E. Bruil– de Wit
Jacob Catsstraat 399
8265 XV Kampen
038-3324045
cygne1@tiscali.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
biebejan@online.nl
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Ouderling,
kerkrentmeester

Dhr. S. Renkema
Kolk 33
8266 JN Kampen
038-3338175
stefanrenkema@hotmail.com

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
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Datum

Voorganger

Organist

Kinderneven
dienst

1 april
Witte
Donderdag

Ds. IJ de MolBuizert

Bob Thijs

2 april
Goede Vrijdag

Mw. C.J. de
RuiterKollaard
Ds. IJ de MolBuizert

Ad de Hoop

Marten Oranje

Jeanet

18 april

Ds.
H.G.A.J.Gunth
er– van Dijk

Bob Thijs

Wendy

2 mei

Mw. A.M.
Zielman

Ad de Hoop

Helma

9 mei

Ds.
D.Geertsma

Ad de Hoop

Babette

23 mei
Pinksteren

Drs. K. van
Warven

Bob Thijs

Willy

30 mei
Trinitatis

Regionale
buitendag
Noorden

6 juni

Mw. A.M.
Zielman

Ad de Hoop

Jeanet

20 juni
St. Jan Heilig
Avondmaal

Ds. IJ de MolBuizert

Ad ed Hoop

Wendy

4 juli
Vesper aanvang
15.00 uur
Afscheid Marijke
Zielman

Mw. C.J. de
RuiterKollaard

Bob Thijs

Helma

4 april
Pasen

4

65
Lieve mensen,
Op het moment dat ik dit schrijf, heb ik net mijn 65ste verjaardag
gevierd.
Het was een mooie, warme en vreugdevolle dag met allen die
mij lief zijn!
Ik beschouw het als een voorrecht, dat ik deze leeftijd heb
mógen bereiken.
Een leeftijd waarop je ‘met pensioen’ gaat.
Jaren geleden dacht ik dat ik wel tot mijn 70ste zou kunnen
doorwerken.

Maar na rijp beraad heb ik
moeten besluiten om te stoppen
en ‘met pensioen’ te gaan.
Met de kerkenraad is
afgesproken dat de dag van
afscheid 4 juli aanstaande zal
zijn.

Daarmee sluit ik een periode van 12 jaar af, 12 vooral mooie,
rijke jaren.
Het ambt van pastoraal werker is een dankbaar beroep. Het
contact met mensen altijd weer boeiend. En vooral het mogen
delen van mijn eigen geloof en vertrouwen met jullie, was heel
waardevol.
Mijn (en onze) oud ‘voorgangster’ Riny de Ruiter zegt altijd: je
leert zelf het meest van dit beroep!
Misschien is dat wel zo. Het heeft me heel veel inzicht, kennis
en een sterker geloof gebracht.
Toch is nu het moment van afscheid gekomen.
En juist nu, op de valreep, heb ik wat gezondheidsproblemen.
Enige tijd geleden werd een tumor in mijn been ontdekt, die na
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onderzoek gelukkig goedaardig bleek.
Ik kan ieder moment worden opgeroepen voor een operatie.
Ook werd een zwelling op mijn schildklier gevonden….
Geloven betekent: vertrouwen. Vertrouwen dat je weg geleid
wordt. Dat je nooit alleen bent.
Hoe wonderlijk dat ik dit nu zelf mag ervaren: dat ik erop dúrf
vertrouwen dat ik, hoe dan ook, geborgen ben in het Licht.
Maar er was ook een mooie verjaardagskaart waarop een goede
vriendin had geschreven:
‘Je moét niet meer werken, je mág je nu nog meer overgeven
aan het werk dat van binnenuit verricht wil worden. Want klaar
met werken, nee, dat ben je niet, daarvoor heb je nog veel te
veel te vertellen.’
Ik kan deze woorden van harte ‘beamen’.
En hoe het ook gaat: er breekt een nieuwe periode aan in mijn
leven. Ik hoop dat ik nog veel mag betekenen voor mensen in
mijn omgeving en daarbuiten!
Ik hoop daarnaast ook te mogen ‘uitrusten’ en de ruimte te
vinden voor ontspanning!
Hartelijk dank voor jullie jarenlange vertrouwen in mij: wees
daarvoor gezegend!
Lieve groet,
Marijke Zielman
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Van de diaconie.
Dit wordt een stukje over afscheid, en meteen iets nieuws.
Na dertien jaar, jawel, u leest het goed, na 13 jaar neemt Betteke
afscheid van de kerkenraad. Al die jaren is zij als diaken
werkzaam geweest en betrokken bij de gemeente.
Bloemen verzorgen voor de altaartafel, wist u datjes….. in
Contact, wie kreeg de bloemen, welk kind stak de
kinderpaaskaars aan, paarse pad uitleggen in de adventstijd, alles
voor de vastentijd.
Vermelden van inkomsten en bijzondere uitgaven, contactpersoon
naar Dutch Hope International, aanzwengelaar bij de oogstdienst,
en ga zo maar door.
Samen met Betteke naar de kaarsenfabriek in Zwolle, om de
nieuwe paaskaars uit te zoeken. Al met al, te veel om op te
noemen.
O ja, zij “zat” ook op de centen van de diaconie. Het werd niet
over de balk gegooid.
Als je alles doet, wat Utrecht vraagt, ben je na twee maanden
failliet. Dus selectie.
Maar voor Lucie in Uganda, daar werd trouw de “adoptie” voor
betaald.
Lieve mensen, ik zal best wel wat vergeten zijn, maar als collegadiaken zal ik haar missen.
Daar is wel het volgende op gevonden.
Na haar aftreden, wordt per direct, een diaconale commissie
ingesteld. U raadt het al, het eerste lid hiervan is Betteke, zodat zij
zeer legaal, de altaartafel kan blijven verzorgen, het paarse pad
kan uitleggen en ga zo maar door.
Maar heel fijn zou het zijn, als er nog meer mensen zich hierbij
aan zouden willen sluiten. Want één diaken is niet veel, één lid
van deze commissie ook niet. Daar komt bij, dat ik totaal geen
financieel genie ben, ik dus niet de kas over wil nemen. Om de
doodeenvoudige reden, dat we dan binnen een week failliet zijn.
Dus wie zich geroepen voelt, om mee te doen, meld je aan bij de
voorzitter van de kerkenraad, Ineke Broekhuis.
Agnes.
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Uit de kerkenraad
De gemeenteavond zal dit jaar gehouden worden op donderdag
22 april. We beginnen om 20.00 uur in de kerkzaal. Iedereen is
hierbij natuurlijk van harte uitgenodigd. De stukken voor de
vergadering kunnen vanaf 12 april worden aangevraagd bij
Ineke Broekhuis: tel. 038 3333255 of e-mail:
ccbroekhuis@live.nl .
Onze voorganger Marijke Zielman gaat met pensioen, of zoals
de Duitsers het zo mooi zeggen in de “ruhestand”. Natuurlijk
gaan we een afscheid voor haar organiseren. De manier waarop
is nog niet helemaal ingevuld maar wilt u de datum zondag
(middag) 4 juli a.s. hiervoor reserveren? Iedereen krijgt nog een
persoonlijke uitnodiging.
Gelukkig hebben wij Rinus van Warven bereid gevonden om per
1 juli 2010 Marijke als voorganger op te volgen . Hij gaat op
freelance basis bij onze gemeente aan het werk. Hij zal
regelmatig voorgaan in onze eredienst en is ook beschikbaar
voor pastoraal werk. Wij zijn als kerkenraad heel blij dat Rinus
hiertoe bereid was en hopen op een goede en inspirerende
samenwerking.
Door ziekte van Reind Loggen heeft de voortgang om tot een
Combinatie van gemeente met Zwolle te komen langere tijd stil
gelegen. Inmiddels gaat het gelukkig weer wat beter met hem en
zijn er onder zijn leiding weer gesprekken gevoerd met Zwolle.
Aangezien er nogal wat papierwerk verricht moet worden zal het
enige tijd duren voor het ook werkelijk zover is. Op de
gemeenteavond zullen we u hierover verder informeren.
Hoewel er van oudsher 2 maal per jaar een gezamenlijke dienst
is van onze gemeente met de Vereniging Vijzinnig Hervormden
was er nauwelijks meer sprake van contact. Inmiddels is er een
gesprek geweest waarin is afgesproken om vaker contact te
hebben.
De volgende kerkenraadsleden zijn in mei aftredend:
Betteke Bruil de Wit, Ineke Broekhuis en Biebejan Swartz.
Ineke en Biebejan hebben aangegeven nog een periode van 4
jaar door te willen gaan. Van Betteke, die er vele jaren trouwe
dienst als diaken op heeft zitten, zullen wij in de dienst van 23
mei afscheid nemen.
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Ds. Susanne Freytag is tussentijds gekozen tot voorzitter van de
Evangelisch-Lutherse synode binnen de Protestantse Kerk. Dat
gebeurde na een bestuurlijke impasse, op voordracht van een
commissie die door de synode was ingesteld. Susanne Freytag
is sinds 2006 lid van het dagelijks bestuur van de PKN-synode.
De Lutherse synode binnen de PKN heeft tot taak het bewaren
en aan de gehele kerk dienstbaar maken van de lutherse
traditie. Daarnaast geeft de synode leiding aan de evangelischlutherse gemeenten en kerkleden.
Ineke Broekhuis namens de kerkenraad.

9

De Rode Draad
De werkgroep " De Rode Draad " had voor zondag 24 februari
j.l.Dr.Willem Glaudemans uitgenodigd voor een lezing in onze kerk.
Hij is met drs.Jacob Slavenburg de vertaler van de beroemde Nag
Hammedi geschriften, en
tevens de hoofdvertaler van " A Course of Miracles " in onze taal.
De rode draad in zijn lezing is : maak van je leven een kunstwerk, een
omslag in je denken
maken, positief denken geeft kracht.
Verbeter de wereld , begin bij je zelf ja , en dan ?
Niet leven vanuit angst,maar van uit liefde! Stilte!
Om dit rustig te laten bezinken muziek, vol overgave
zingt Rinus van Warven, begeleidt
door Aart Mateboer, "I have a dream ".
Dromen doen we allemaal, en in een droom is alles
mogelijk,maar hoe realiseer je dat?
In je eentje bereik je niets!
Aan de hand van voorbeelden blijkt dat positief denken een sneeuwbal
effect kan hebben.
Blijf geloven aan de kracht die we in ons hebben.
Je loopt aan iemand te denken en de telefoon gaat : "ook toevallig ik
loop net aan je te denken "
Nee, geen toeval, het valt je toe, de verbinding was al gemaakt!
Zo heb ik mijn droom, als ik zie hoeveel mensen er in de kerk waren.
Als wij met elkaar in gedachten dit zelfde ook eens gaan zien in onze
diensten.
Niet meer doemdenken, maar ons positief opstellen, ons betrokken
weten, wat zal er dan gebeuren? That's my dream,een cursus in
wonderen !!
Riki den Hollander.
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Verslag werkgroep De Rode Draad.
Het kan u nauwelijks ontgaan zijn: 1 keer in de maand, op
zondagmiddag om 15.00 uur, organiseert de werkgroep in onze
kerk een bijeenkomst met een liturgisch karakter. Tijdens deze
bijeenkomsten wordt geëxperimenteerd met woord, beeld en
geluid en wordt een bijzonder thema behandelt om de geest te
“scherpen”.
Zondag 21 februari j.l. was alweer de 6de bijeenkomst ( van de
10). We zijn nu dus over de helft en kunnen een impressie
geven over deze bijeenkomsten.
In Kampen en omstreken blijkt hier duidelijk behoefte aan te zijn.
Er komen gemiddeld steeds zo’n 60 mensen, met een
uitschieter naar 80. Men komt hoofdzakelijk uit Kampen,
Emmeloord en Dronten en iedereen is na afloop onder de indruk
en enthousiast. Men blijft gezellig koffie drinken en napraten.
Meerdere mensen zijn ook regelmatige bezoekers geworden. Al
met al is het zeer inspirerend wat daar op zondagmiddag
gebeurt. Gelukkig zien we ook regelmatig een paar van de
“eigen” gemeenteleden!
De volgende bijeenkomsten staan gepland voor:
21 maart Marijke Zielman Vrouw in beeld Maria Magdalena
25 april
Marinus Knoope Wensen
En wordt wie Gij
zijt
16 mei
Yoeke Nagel
Toveren
Keltische
spiritualiteit
De laatste bijeenkomst is op 16 juni. Rinus van Warven heeft
dan als thema Tegendraads. Zie ook www.lutherinkampen.nl
De werkgroep is alweer volop bezig een lijst van sprekers met
een “goed onderwerp” aan te leggen voor het volgende seizoen.
Mocht u ideeën hebben dan zijn die van harte welkom.
Graag tot ziens bij onze vieringen.
Namens de werkgroep,Jan Broekhuis

De werkgroep wordt gevormd door: Rinus van Warven, Marijke
Zielman, Walter Kuper en Jan Broekhuis.
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Lijdenstijd
Nog even en is het weer Pasen. De tijd van vreugde in de natuur en
van Opstandings- lofzangen in de kerken.
Velen hebben daarvoor de Mattheuspassion van Bach weer
beluisterd, en hebben zich laten meevoeren door de ontroerende
muziek.
Maar dan komt het paasfeest, de jubeltijd en daar zijn we dan ook
wel aan toe. En we beluisteren of zingen mee met die
overwinningsliederen: De Heer is waarlijk opgestaan, nu vangt het
nieuwe leven aan. Halleluja. We zijn bevrijd.
En vreselijke geschiedenis, maar het loopt gelukkig goed af.
Ik mag graag naar samenzanguitzendingen kijken. Soms luister ik
ook nog naar een Kristal Church dienst of een Engelse dienst in een
dergelijk prachtige kathedraal.
Wat een genieten!
Maar af en toe knaagt er toch iets bij mij van binnen en heb ik
neiging om af te haken:
Wat is mijn triomf dan? Is het niet een beetje te gladjes allemaal?
Waaraan hebben we dan aan meegedaan? Ging dat allemaal om
ons heen? Toch wel makkelijk een dergelijk redding.
Ik heb geen achterstallige schuld meer, Je moet het alleen nog maar
geloven, en dan is het ook geldig voor jou”.
Of zien we dit hele verhaal alleen nog maar als een van die oude
koningsdrama”s van vroeger.?
Zoiets als een opera, of een droevige film die je tot tranen roerde,
maar dan sta je buiten en is het voorbij?
Pasen, Kerst, het hele geloof als folklore. Geen hemel meer en geen
hel. Je moet zo goed mogelijk leven (dat wel!) maar meer wordt er
van jou niet gevraagd.
Je hoeft je niet schuldig te voelen, je hoeft voor niets hier op aarde
dank je wel te zeggen en ontroering, ach ontroering dat gaat vanzelf
wel weer over.
Wordt het op die manier niet erg koud hier beneden?
Maar als je deze redding voor waar aanneemt, dan weet je dat er
wel degelijk iets van je wordt teruggevraagd. Blijdschap, ja maar dan
echt en dankbaarheid. Dat is geen opgaaf, welnee! Van dankbaar
zijn, wordt je vanzelf al gelukkig
En een dankbaar mens staat ook voor anderen open.
Ik las eens het volgende;
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Als ik eens op een prachtige herfstdag door de stad fiets en de zon
zie op de gouden herfstbladeren dan loop ik vol met geluk en dan
ben ik maar wat blij een adres te hebben waar ik mijn dankbaarheid
heen kan sturen!
Ik wens u en goed Paasfeest.
Riny de Ruiter-Kollaard

Al weer Passie/Pasen.
En Pinksteren dan?
Het is weer zover. De passionen klinken weer overal in het land.
Kuikentjes, paashazen, eieren, paasstollen, paasrollades en wat al
niet meer is, je wordt doodgeknuffeld door de middenstand.
Natuurlijk, tweede paasdag, ’s avonds, gaat hier een loeigroot
paasvuur aan, Na drie dagen rookt het nog, smeult het nog. Om de
boze geesten te verjagen. Goede geesten komen ook niet in de
buurt, ook die zouden het vuur niet overleven.
Hoe zou het toch komen, dat iedereen wel kan vertellen, waar de
paasvuren vandaan komen, maar als je vraagt waar pasen voor
staat, niemand (nou ja) je kan vertellen, wat de betekenis is. Laat
staan pinksteren. Zonder Pinksteren is er geen pasen en ook geen
kerst. Eigenlijk zouden pasen en pinksteren op één dag gevierd
moeten worden. Dat zou een groots feest zijn. Kruis en graf leeg, en
de mens gevuld met de geest. Om verder te gaan, verder in deze tijd,
waarin je je steeds meer afvraagt, of er nog wel een God is. Of God
er zo wie zo wel is. Je merkt er zo weinig van.
Maar dan raad ik een ieder aan om toch het Johannesevangelie te
lezen. Gewoon aan het begin beginnen, dan Genesis 1, en dan weer
verder met Johannes.
Dan denk ik, dat je weer moed vat, in deze wereld. Dat je weer met
David psalm 23 kunt zingen, en psalm 150. Voor mij zijn dit de twee
mooiste psalmen.
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Ik weet wel, dat er prachtige liederen geschreven zijn, door alle
eeuwen heen, ook nu nog.
Maar de essentie van alles is, voor mij, te vinden in Genesis en
Johannes en deze twee psalmen.
Daar put ik moed uit, om verder te gaan, tegen alle verdrukking in.
Goede pasen en pinksteren gewenst.
Agnes.

Impressie van de NLVBstudiedag, 10
februari 2010, in de Lutherse Kerk in de
Hamburgerstraat in Utrecht.
’s Morgens vroeg met de auto naar ’t station in Dalfsen, Erika
Hillebrand heeft mijn dieseltje al gehoord en staat te wachten. Er
hangt behoorlijk wat mist, dus een autorit is dan niet zo plezierig.
De trein rijdt zowaar op tijd, en we komen dan ook op tijd in Utrecht
aan. Maar je kunt zo vroeg niet komen of Marianne Starreveld zit er
al om het geld van de deelneemsters en deelnemers te innen.
Als we binnen komen, is het nog redelijk rustig. Geert Procee, de
koster, heeft koffie en thee klaar staan. Het wordt steeds drukker en
luidruchtiger in de koffieruimte. Uiteindelijk zijn er meer dan 40
mensen aanwezig voor deze dag, die het thema heeft; “Olie voor de
ziel”.
Coby Aartsen leidt de dag, ze opent met een sprookje. Een
sprookje over een oude koning met twee zonnen. Hij houdt van
beiden even veel, en weet eigenlijk niet goed, wie hem nu straks op
moet gaan volgen. Hij roept zijn beide zonen bij zich, en vertelt hen
zijn dilemma. Dan geeft hij beiden een opdracht. Ze krijgen beiden
één dukaat mee, moeten op reis gaan de wereld in, en voor die éne
dukaat iets kopen, waar de hele koningszaal meegevuld kan
worden. De beide broers zadelen hun paard en gaan op pad.
Allebei naar een andere kant.
De een gaat rechtaf, rijdt en rijdt en rijdt en piekert zich suf, wat hij
nu voor die éne dukaat kan kopen, waarmee hij dan de hele
koningszaal kan vullen. Want als je niets hebt, is één dukaat veel,
maar als je om zo’n boodschap wordt gestuurd, is het niet zo bar
veel.
Dan ziet hij een boerderij, waar net stro naar binnen wordt gebracht.
Dat is mijn oplossing denkt hij, stro, voor mijn dukaat kan ik zoveel
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kopen dat ik de zaal er mee vullen kan. Maar
wat hij ook doet, hij krijgt de zaal niet vol.
Zijn broer komt terug met een kist. Als het
stro is opgeruimd, doet hij de kist open. Hij
haalt er olielampen uit en zet die in een grote
kring in de koningszaal. Hij vult ze en steekt
ze aan. Dan wordt de zaal verlicht tot in de
uiterste hoeken. Het licht vult de hele zaal.
Als de koning dit ziet, weet hij, wie hem op
gaat volgen. De zoon van het licht. Wat er
met de andere zoon gebeurt, dat verhaalt de
geschiedenis niet. We zingen een lied over licht, licht, als olie voor
de ziel.
Dan stelt Coby ds. Fred Kalis voor, die ons vertelt over Maarten
Luther.
Zijn lezing gaat over de liederen van Maarten Luther. Zijn eerste
kerklied is “Ein neues Lied wir heben an”, het gaat over twee
augustijner martelaren in Brussel, die daar op de brandstapel
kwamen, omdat ze zich bezig hielden met zaken van de reformatie.
In 1567 is dit lied al in een Nederlandse vertaling verschenen. Via
de cd krijgen we enkele coupletten van dit lied te horen. Het is nooit
een lied geworden dat in de Nederlanden veel gedaan heeft.
Bij gebrek aan goede Duitse dichters en componisten begint hij er
zelf mee, liederen te schrijven en te componeren. In die tijd, konden
de meeste mensen niet lezen en/of schrijven, en zingen was een
heel effectieve manier om het evangelie te verbreiden.
Enkele liederen uit ons liedboek zijn van Maarten Luthers hand, lied
402; Nun freut euch lieben Christen gmein, daar was men in de
RKkerk een beetje bang van, lied 237; Veni, sancte spiritus, met
gregoreaanse invloeden, lied 239, Komm, Gott Schöpfer, Heiliger
Geist, ook gregoreaanse invloeden maar veel ‘volkser’. Hij begon
met een boekje met acht liederen, maar het werden er al snel veel
meer. Een kinderlijk geloof, dat stond Luther voor, géén kinderachtig
geloof.
Hij kon ook niet tegen slecht zingen, zingen, dat was zo belangrijk.
Predikanten MOESTEN kunnen zingen, anders keek hij ze niet aan.
Luther predikte; evangelische vrijheid, d.i. hoe dienen wij God en
elkaar. Volgens Luther ben je in de kerk om te zingen, te leren en te
stichten. Vooral veel zingen, zingen, als olie voor de ziel.
Dan zijn er vragen aan de inleider, en na het vragenhalfuurtje is er
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koffie, thee, melk, karnemelk en kan een ieden zijn of haar
lunchpakketje verorberen.
Dan zijn er de workshops, daar kon je op in schrijven, zingen (hoe
kan het ook anders), meditatief boetseren, liturgisch
bloemschikken, en luthers knutselen met enkele mensen van de
Welja.
De cantorij is de grootste groep, men zingt o.l.v. de cantrix uit
Zutphen, Agnes Bedeker en ds. Fred Kalis, meditatie en
boetseren met Margreet van Dijk, liturgisch bloemschikken met
Hannah Schipper, en knutselen met de Welja, dat zijn Marieke
Aartsen, Vincent Vreeburg en Jeroen van Ravensteijn. In alle
groepen vliegt de tijd voorbij, de middagthee/koffie staat alweer
klaar. En dan worden alle resultaten uit de workshops, zingen met
de cantorij, boetseerwerk, bloemstukken, en de vlinders van de
knutselgroep, ingebracht in de afsluitende vesper, geleid door ds.
Marlies Schulz. Zoals altijd een zeer feestelijke afsluiting van een
insprirerende dag.
Voldaan weer terug naar het station, naar de trein, waar we pas
voor de eerste keer helemaal aan het einde van de reis, een
conducteur zien, die ons kaartje wil controleren.
Agnes.

Den Haag 04-02-2010

Beste leden van de Lutherse Kerk
Ik heb van de week een aantal berichten van het
hoofdkantoor van de Lutherse Wereld Federatie in
Geneve gekregen met betrekking tot Haïti en
sommigen zullen die met interesse lezen.
Het eerste bericht ging over het feit dat de medewerkers van het
programma van de Lutherse Federatie in India een dag salaris
geeft aan de slachtoffers in Haïti.
De volgende email was een brief van de directeur van het
programma in Haïti, ik zal deze brief hieronder vertaald
weergeven.
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Beste vrienden
In de eerste plaats mijn verontschuldiging voor de late reactie op de
hartverwarmende blijken van medeleven, inzamelingen en gebeden
voor ons na een gebeurtenis die we nog steeds moeilijk vinden om
te begrijpen.
Wanneer je in Haïti leeft ben je gewoon aan problemen in het
dagelijks leven en natuurrampen, maar wat drie weken geleden
gebeurde was erger dan dat we ons ooit zouden kunnen
voorstellen. Ik zal de eerste dagen niet beschrijven toen we allemaal
vol angst op zoek waren naar collega’s, familie en vrienden en
huizen en kantoren aantroffen die in puin lagen maar gelukkig ook
veel mensen die alles overleefd hadden. Van onze
zusterorganisaties ICCO en Christian Aid waren de kantoren
ingestort, maar gelukkig konden de mensen levend uit de ruïnes
komen. Veel anderen lukte dat niet en dit verlies drukt zwaar op ons
omdat we allemaal mensen verloren hebben waar we van hielden.
De meeste medewerkers hier hebben ook hun huis verloren, of het
is ernstig beschadigd en ze wonen op het ogenblik op straat of in
groepen van duizenden mensen die spontaan ontstaan zijn op
pleinen en in parken en sommigen in ons kantoor. Wij delen het lot
van meer dan een miljoen anderen in de hoofdstad of het gebied ten
westen ervan waar de epische centra van de aardbeving waren.
Veel ministeries, regeringsorganisaties, kerken, scholen,
universiteiten, organisaties en het plaatselijke hoofdkwartier van de
Verenigde Naties werden samen met de mensen die er werkten
vernietigd. Het is erg moeilijk om hulp te organiseren wanneer het
leiderschap van het land ontbreekt en bijvoorbeeld vijftig procent
van een al zeer zwakke politiemacht om het leven is gekomen.
Na de allereerste dagen toen onze staf druk bezig was om buren en
familie uit het puin te bevrijden, werkt iedereen dag en nacht voor
het programma. In het begin waren er natuurlijk veel problemen –
we moesten het eten en het water van thuis delen omdat in de
eerste zeven dagen de winkels en banken gesloten waren. We
hebben onze staf zo snel mogelijk met het geven van hulp laten
beginnen, in de kampen mensen mobiliseren en toen er geld kwam
is er water en later zijn er voedsel en tenten uitgedeeld.
De situatie is heel erg omdat de mensen er zo slecht aan toe zijn.
Onze staf waarvan er veel nog erg jong zijn, heeft vaak als eerste
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radeloze slachtoffers geholpen en ze moesten omgaan met lieden
die boos waren en misdadigers en politie die spullen opeisten. Er
zijn organisaties die het opgegeven hebben om in bepaalde
gebieden te werken, maar wij werken nog overal. Voor ons is het
duidelijk,we hebben een humanitaire taak, we moeten doorgaan
zelfs wanneer het werk niet gemakkelijk is en waarschijnlijk zal het
in de toekomst alleen maar moeilijker worden.
Veel mensen hebben mij gevraagd wat dit betekend voor Haïti en
ik heb alleen wat gedachten. Een man die met een kleine hamer
stukje bij beetje een enorme muur afbreekt. Een huis dat als een
kaartenhuis in elkaar gestort is en waarvan de derde verdieping
op de eerste verdieping ligt, binnen zie je een tafel, een soepkom
met de lepel er nog in, hier is het leven opgehouden.
Muziekinstrumenten onder het stof, trommels, violen,
muziekpapier dat gered is uit de beroemde Holy Trinity Episcopal
Muziek school die samen met de kathedraal en alle scholen is
ingestort, maar de muziekleraren zijn al begonnen om op andere
plaatsen les te geven. Mensen die op hun rug gewonden dragen
naar een beroemd ziekenhuis in de bergen van de Baptisten 15
kilometer van Port au Prince. De eerste nacht dat er overal
gezongen werd door de mensen die zo probeerden om de
donkere uren en de chaos door te komen. Totale catastrofe en de
verbazingwekkende veerkracht van de Haïtianen.
Niemand weet wat er met ons gaat gebeuren. Ja, we nemen op
hoog niveau deel aan de besprekingen over het vinden van
huisvesting waarbij we rekening houden met het naderende regen
en orkaan seizoen, we zijn bezig met projecten van middellange
en lange duur voor water, toiletten, scholing etc., we coördineren,
kopen in, plannen en evalueren. Maar we weten allemaal dat de
oplossing van iets anders afhankelijk is- dat mensen vertrouwen in
de toekomst hebben en de wil om alles op te bouwen, het
doorzettingsvermogen om de enorm moeilijke maanden en jaren
door te komen.
Ongeveer twee jaar geleden kozen we als motto voor LWF Haïti
uit Hebreeën 11; “Het geloof legt de grondslag voor alles waarop
we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet
zien.” Sommigen van jullie weten dat ik daar in de laatste twee
jaar in moeilijke periodes naar verwezen heb. Maar nooit heeft het
zo toepasselijk gevoeld als nu. We weten niet, we zien niet, of als
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we zien dan zijn het meer problemen in de komende maanden.
Wat gebleven is, is de diepe overtuiging dat dit niet het einde is
maar het begin.
Twee weken geleden, een week na de aardbeving hebben we
de eerste vergadering met alle stafleden gehad, iedereen heeft
verteld waar hij of zij was en wat ze aan het doen waren op
dinsdagmiddag 12 januari om 16.53 uur. Het overweldigende
gevoel was een gevoel van dankbaarheid,van verwondering
over het feit dat we er allemaal nog zijn. Maar ook voor velen
een enorm gevoel van daadkracht,we zijn in leven gebleven
zodat we anderen kunnen helpenen het land weer op te
bouwen, want niet alleen leven we nog, maar we hebben een
doel, ons werk en de wereldwijde familie van de Lutherse
Wereld Federatie en Action Of Churches Together die ons
steunen in ons werk. Gecombineerd met de ongelooflijke
weerstand, moed en initiatief van de mensen in Haïti, zullen we
in staat zijn om de mensen te helpen met het overwinnen van
deze tragedie die het einde van deze wereld betekende, maar
nu verder gaat met de bouw van een andere wereld.
Mijn dank aan jullie, want met jullie hulp zijn we de moeilijkste
uren, dagen en weken in ons leven door gekomen. We staan
slechts aan het begin van een erg lange weg, maar we weten
dat we niet alleen zijn, we zijn verbonden in saamhorigheid en
liefde met jullie en vele anderen in deze wereld. De
televisieploegen zijn verdwenen, maar we weten dat jullie
aandacht niet zal verdwijnen- daarom vragen wij jullie om voor
ons te blijven bidden en aan ons te blijven denken net zo als dat
bij ons is.
Met de beste wensen uit naam van de gehele staf van het
programma van de Lutherse Wereld Federatie in Haïti.
Sylvia
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PERSBERICHT
ONTMOETINGSDAG NEDERLANDSE
LUTHERSE VROUWEN BOND 24 APRIL A.S. IN
“DE SCHAKEL” TE NIJKERK: “OLIE VOOR DE
ZIEL”.
Het bestuur van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond nodigt
u uit om deel te nemen aan de jaarlijkse ontmoetingsdag in
Nijkerk. Voortbordurend op het jaarthema willen we na de
studiedag van 6 februari jl. waar de lutherse kerkmuziek als olie
voor de ziel centraal stond, ons nu bezinnen op “de spiritualiteit
van (langs) de weg”. Gaande onze levensweg zijn er veel
inspiratiebronnen die ons in beweging houden, ons voeden, ons
warmen, ons koesteren. Dit thema loopt als een rode draad door
ons programma, de hele dag door. Komt u het mee beleven?

10.30 - 11.00 uur aankomst met koffie/thee
11.00 - 11.15 uur morgengebed door Marlies Schulz: “De
Emmaüsgangers”.
11.15 - 11.45 uur jaarvergadering (voor het huishoudelijk en
financieel verslag over 2009 wordt u verwezen naar het
bondsblad “De Brief”)
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11.45 - 12.00 uur koffiepauze
12.00 - 12.30 uur ds. Cornelia Hübner was twee periodes van
drie jaar regiocoördinator Westeuropa voor de Women Desk (Women In
Church
And Society) van de Lutherse Wereld Federatie. Ze kijkt met ons
terug èn blikt vooruit: “Vrouwennetwerken als bruggen naar de
toekomst”.
12.30 - 14.00 uur lunch en tijd om de benen te strekken
14.00 - 15.45 uur “In het voetspoor van Franciscus”. Coos
Blokhuis fietste van
(onderbroken door
Zutphen naar Assisi. In de heuvels van
Toscane volgde hij het
theepauze) spoor van Franciscus en ging op zoek naar wat er
nog van de
geest van deze heilige te voelen is. In een prachtige
multimediale voorstelling neemt Coos ons mee, door het
wonderschone landschap, langs kloosters en kerken, langs de
muurschilderingen die
het leven van Franciscus verbeelden. We laten ons
meevoeren
door meditatieve teksten en muziek uit de kerk van Assisi.
En
natuurlijk zingen we het Zonnelied (oftewel het lied van de
Schepping).
15.45 - 16.00 uur afsluiting en wegzending
De kosten voor deze geheel verzorgde dag bedragen € 20,--, die
u na aankomst kunt
voldoen. Leden van de NLVB kunnen dit met de acceptgirokaart
voor de lidmaatschapsbijdrage overmaken. Uw opgave wordt graag vóór 17 april a.s.
tegemoet gezien door
Erika Hillebrand, email erika.hillebrand@orange.nl , tel. 0529430454.
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Voor de kinderen;
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Licht in onze ogen
Licht in onze ogen,
dagelijkse zon,
uitzicht veelbelovend,
glimlach om Gods mond.
Vrijheid van beweging,
richting die wij gaan,
ruimte om te leven,
zin van ons bestaan.
Brood op onze tafel,
herder die ons hoedt,
bron van levend water,
land van overvloed.
Hart van deze aarde,
dak boven ons hoofd,
blijk van Gods genade,
broeder, huisgenoot,
Vrede allerwegen,
kracht die ons vervult,
hand van God die zegent,
Jezus ons geluk.

Hans Bouma
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Belangrijke adressen:
Consulent

Mevr. Ds. T.k. van Dam
Tilligterbeek 42
8033 BP Zwolle
038 4550249

Organisten

Dhr. A. de Hoop
038 3327629
adehoop11@hetnet.nl
Dhr. M. Oranje
038 3317668
maarten.oranje@home.nl
Dhr. B. Thijs
038 3317039
g.thijs@12move.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

Diana van der Weerd
038 3319577
janvanderweerd@home.nl

Koor “ Le Cygne”

Mevr. E.E. Bruil de Wit
038 3324045

Redactie Contact

Egbert Jan Boerma
Wendy Boerma

Redactieadres

Veenmos 181
8265 HW Kampen
038 3310724
boermaatjes@telfort.nl
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6 juni
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