Evangelische Lutherse Gemeente Kampen

48e jaargang

CONTACT

nr.14okt 2009

IK BID MIJZELF
los van banden,
vleugels
van vrijheid
van horizon
naar horizon
voorbij
Ik bid mijzelf
lucht, licht
liefde, leegte
opdat Het
bidden kan
in mij.
Agnes Snitker
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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 met speciale
aandacht voor de jeugd

Dhr. M. van Leerdam
Brigittenplein 9
8265 KG Kampen
038-3310885
mvleerdam@hotmail.com
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Ouderling,
kerkrentmeester

Mevr. B. Swartz v. d. Wolde
Lindelaan 25
8253 AB Dronten
0321-338262
hansswartz@wanadoo.nl

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
u te halen en te brengen.
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Datum

Voorganger

Organist

Kinderneven
dienst

18 oktober

Mevr. A.M.
Zielman

Ad de Hoop

Babette Kuper

1 november
Lutherdag/ Heilig
avondmaal

Drs.I.Fritz
(presidente)

Ad de Hoop

Wendy
Boerma

15 november
Allerzielen

Mevr. A.M.
Zielman

Maarten
Oranje

Jeanette
Kuper

29 november
1e advent

Drs. K. van
Warven

Bob Thijs

Willy de Vries

6 december
2e advent

Mevr. A.M.
Zielman

Ad de Hoop

Babette Kuper

13 december
3e advent

Ds. J.
Renkema

Bob Thijs

Wendy
Boerma

20 december
4e advent
Heilig avondmaal

Drs. S.Freytag

Ad de Hoop

Jeanette
Kuper

24 december
Kerstavonddienst
Aanvang 19.30
uur

Mevr. A.M.
Zielman

Bob Thijs
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Herfst…
In mijn tuin staat een appelboom. Ik vond de eerste rijpe appel
op de grond, een beetje aangevreten door een worm, maar nog
prima te eten.
Het deed me denken aan het gedichtje van Annie M.G Schmidt:
Er zit een wurm in onze juttepeer,
Dat weten we zo zoetjesaan wel zeker.
Het ligt misschien, wie weet, wel aan de
kweker
Of aan de groenteman, of aan het weer.
De ene mens denkt aldoor vol verdriet:
Hoe komt die wurm erin. Hij wil het weten.
De and’re mens wil nooit meer peren eten,
Maar dat is overdreven, vindt u niet?
Dan is er altijd ook nog wel een man,
Zo een die denkt de wurm eruit te krijgen
Door bovenmatig met zijn vuist te dreigen,
Maar nebbisj, zeg, daar schrikt de wurm niet van.
Er zijn er ook, die houden zo van fruit,
Dat zij de peer met wurm en al verslinden,
En zeggen dat ze ’t overheerlijk vinden,
Maar in het donker spugen ze hem uit.
En daar in dat cafeetje zit er een,
Die zegt: het is geen peer. Het is een appel.
Ik zeg maar zo, wat maak je je te sappel
Alla, ’n wurm. Ik eet er maar omheen.
Dit aardige gedichtje is een soort parabel in een notendop.
De schrijfster snijdt daarin op een luchtige manier een
filosofisch/theologisch probleem aan. Het gaat daarbij om de
vraag waar het kwaad, het bederf vandaan komt.
Wie of wat is daar de oorzaak van?
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De schepper van het leven, God, de kweker?
Ligt het aan de mens, degene die de peren moet bewaren en
verkopen: de groenteman?
Of ligt het aan het weer?
Waar komt het kwaad vandaan?
Mensen reageren heel verschillend op het probleem.
De een wil weten hoe het komt, de ander is verdrietig.
Weer een ander wil met geweld het kwaad verjagen.
Er zijn er ook die doen alsof ze het volledig accepteren: want, zo
zeggen ze, zonder verdriet,
dood en ellende zou het leven zinloos zijn, het kwaad hoort er
volledig bij.
Maar dat is meer een verstandsoplossing dan een antwoord van
het hart, want, als niemand het ziet, in het donker, spugen ze het
toch uit.
Tenslotte zijn er ook mensen die denken dat je het probleem
kunt oplossen door het anders te benoemen: het is geen peer,
het is een appel!
De schrijfster van het gedichtje komt met een even sterke als
praktische oplossing: IK EET ER MAAR OMHEEN.
Met andere woorden: het probleem over waar het kwaad
vandaan komt en wat ik er mee moet, laat ik voor wat het is: ik
kan het toch niet oplossen.
Zelf heb ik een tijdlang rondgelopen met deze vraag.
Tot ik een prachtige uitspraak vond van de Baal Sjem Tov.
Hij zegt: ‘ In iedere pijn - (en dat kun je wellicht ook vertalen
naar: geweld, kwaad, ziekte en dood) - is er een heilige vonk
van God.
Maar deze vonk is verhuld met vele gewaden.
Als een mens zich concentreert op het feit dat God ook daar is,
in de pijn, worden de gewaden weggenomen en verdwijnt de
pijn!’
Moge het zo zijn!
Marijke Zielman
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Diaconie
Bloemen en kaarten
Jelle en Willy de Vries 25 jaar getrouwd.
Riny de Ruiter - Kollaard 83 jaar.
Kaarten naar Iet Hafkamp.
- door verhuizing naar elders oud -gemeenteledenFannie Hafkamp en
huwelijk Gerard en Rosangela.
Door dat er e.e.a. te organiseren was voor de Regional
Buitendag 7 juni j.l.
is mij geheel het inleveren van kopij ontschoten,
Vandaar dat nu pas de maanden maart t.e.m. mei bij het
collecte overzicht vermeld zijn .

Kerk open
Zoals elk jaar hebben Jelle en ik tijdens de Kamper Ui(t)dagen
de kerk open gesteld voor het publiek.
De belangstelling varieerde van matig tot een redelijk aantal
bezoekers.
Op de orgelpaddag was de belangstelling groter.
Maarten speelde orgel, afgewisseld door 'liefhebbers ' ,
die met hun tasje waarin bladmuziek zat, hun ' kunnen mochten
laten horen.'
Op 12 september was de kerk weer open voor publiek.
Dit in verband met Monumentendag.
Er werden drie orgelconcertjes gehouden, met medewerking
van een bariton.
Op verzoek van Stichting Monumentendag turfden wij het aantal
bezoekers.
Wij kwamen op royaal 375 uit!
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Oogstdienst
Zoals eerder vermeld hebben wij als diaconie, in navolging van
meerdere Luthersekerken, besloten dat giften voor de
oogstdienst voortaan naar de Voedselbank worden gebracht /
overgemaakt. Dit in verband met de economische crisis.
Komt bij, dat steeds meer gemeenteleden ons vertelden het lief
te vinden een attentie te ontvangen, maar ook zeiden : 'de
volgende keer mogen jullie mij / ons overslaan.'
Wij ontvingen zondag 20 september € 20.-voor de
voedselbank.daarvoor hartelijk dank.
U mag ons uw bijdrage ook over maken op giro nr:7828762
t.n.v. de diaconie
Wel brengen wij een bloemengroet naar hen die niet meer in
staat zijn de kerk te bezoeken..
Met dank voor uw begrip.
Betteke
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‘Je leven een kunstwerk’.
Een aantal leden van onze gemeente heeft zich verenigd in een
werkgroep: ‘De Rode
Draad’.
Elke vierde zondag van de
maand van oktober tot en
met mei, worden speciale
vieringen gehouden in ons
kerkgebouw.
De werkgroep is erin
geslaagd een tiental
bekende en minder
bekende sprekers te
arrangeren die op hun
eigen wijze een thema
behandelen dat te maken
heeft met de weg van
groei van de mens op
zoek naar zijn
bestemming:’Maak van je
leven een kunstwerk’!
De vieringen hebben een
liturgisch karakter, d.w.z. dat er in zo’n viering dezelfde
elementen zitten als in een kerkdienst: er wordt gezongen, er
worden teksten gelezen, er wordt gemediteerd, er is een man of
vrouw die een bijzonder thema behandelt in de vorm van een
uitgebreide meditatieve overweging.
Maar er zijn verschillen. De muziek is geen kerkmuziek. Er
wordt gebruik gemaakt van klassieke/of popmuziek. Soms wordt
een cd gebruikt, soms wordt de muziek ten gehore gebracht
door een zanger(es)/ band of groep uit de regio.
Verder zal worden geëxperimenteerd met woord, beeld en
geluid.
Meer informatie vindt u verderop in deze Contact.
Of kijk op: www.lutherinkampen.nl
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Herfst met gekleurde blaadjes
Ja zeker, prachtige kleuren krijgen de blaadjes
aan de bomen, goudgeel, donkerrood, bruin,
grijsgroen, m’n erf heeft alle kleuren die de
herst maar verzinnen kan. En dan de
paddestoelen, u kent ze wel, “rood met witte stippen”, maar niet
alleen die, ook grote bruine, zo groot als een ontbijtbordje, of
witte, van drie tot vijftien cm, in groepen van twintig.
Allemaal kleuren waar je best vrolijk van wordt.
Allemaal kleuren, die aangeven dat het herfst is geworden. Dat
we de tijd van lange donkere dagen weer zijn binnen gegleden.
Tijd voor bezinning, maar ook tijd voor feest. We zijn weer
onderweg naar de eeuwigheidszondag, naar de adventsdagen,
naar kerstmis, naar oud en nieuw.
Een periode waarin we bepaald worden bij verhalen van toen,
die ook nu nog springlevend zijn. Verhalen, waar wij ons mee
verbonden weten. Verhalen, die ons vertellen, hoe er in die ver
voorbije tijd geleefd en gedaan werd. Ook toen was er
discriminatie. Alle rijken zaten wel binnen in de herberg, die twee
armoedzaaiers konden ze er niet bij hebben. Zwanger? Och, ga
maar naar de stal, daar ligt wel wat stro, en behelp je er maar
mee. Verder niet zeuren, want ik heb het druk. Dat deze mens,
iets moois gemist heeft, is dus wel duidelijk. Die andere arme
sloebers, de herders, werden door God zelf er bij geroepen.
Naar de stal, daar is het gebeurd.
En de schapen? Daar zullen de engelen wel even bij gebleven
zijn.
We lezen nergens dat die kudde opgevreten is.
De wijzen komen, met hun geschenken, maar ook zij waren
eventjes arm, toen ze dachten dat ze bij Herodes moesten zijn.
Hun rijkdom kwam terug, toen ze langs een andere weg naar
huis terug gingen. Ze hadden iets goddelijks meegemaakt. Dat
was hun rijkdom.
En wij? Hoe rijk zijn wij?
Goede gezegende tijd toegewenst.
Agnes
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Programma 2009 - 2010
Elke vierde zondag van de maand, van oktober tot en met mei
worden liturgische vieringen gehouden in het kerkgebouw van
de Evangelisch Lutherse Gemeente in Kampen. Tijdens de
vieringen wordt er geexperimenteerd met woord, beeld en
geluid.
Werkgroep De Rode Draad is er in geslaagd een tiental bekende
en minder bekende sprekers te arrangeren die op eigen wijze
een thema behandelen die te maken heeft met de weg van groei
van de mens op zoek naar zijn bestemming.
De Rode Draad: maak van je leven een kunstwerk.

Programma Seizoen 2009-2010
4-10-2009
Bram Moerland
Ontroering
Bram Moerland is cultuur-filosoof en bekend van zijn boeken
over de gnostiek en de Katharen.
Hij heeft een filosofische praktijk . Hij draagt in deze viering het
Onze Vader voor. Hij doet dat in de Aramese vertaling waarvan
Moerland zegt dat die heel dicht bij het oorspronkelijk door
Jezus gebed staat:
Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn
leven
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig
25-10-2009
Geert Kimpen
Dromen
Geert Kimpen schreef twee bestsellers: De Kabbalist en De
geheime Newton. Hij vertelt in zijn lezing wat er aan de hand is
met die mystieke kabbala. Waarom zijn zoveel mensen in de
ban van oude joodse mystieke leringen.
22-11-2009
Ad Boogaard
Relatie/de Ander
Ad Boogaard komt in een gloedvol betoog uitleggen wat de
filosofie van Levinas inhoudt. De Ontmoeting met de Ander.
20-12-2009
Hans Bouma
Verwondering
Dichter/theoloog Hans Bouma brengt de verwondering over de
natuur tot leven, terwijl de toetsen van de piano de schoonheid
van de natuur verklanken.
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24-1-2010
Willem Glaudemans Schuldloos
Glaudemans is een van de medevertalers van de Nag Hammadi
-geschriften. Hij heeft aan de basis gestaan van de Nederlandse
vertaling van het beroemde boek van de Amerikaanse
psychiater Helen Schucman: A course in Miracles.
21-2-2010
Ivo de Jong
Vriendschap
Ivo de Jong houdt een viering met als thema vriendschap in de
popmuziek. Rob van der Weerd bezingt de vriendschap in dat
ene prachtige lied van Joe Cocker.
21-3-2010
Marijke Zielman
Vrouw in beeld
Marijke brengt een aubade aan Maria Magdalena. Het wordt tijd
om het vrouwelijke weer terug te brengen in de wereld van de
kerk en de spritualiteit.
25-4-2010
Marinus Knoope
Wensen
Marinus Knoope is de schrijver van de Creatiespiraal en de
Ontknooping. Hij legt in zijn lezing uit hoe we onze wensen op
ons levenspad kunnen realiseren door de weg naar binnen te
gaan.
16-5-2010
Yoeke Nagel
Toveren
Yoeke Nagel is therapeute. Zij vertelt wat de magie is van de
Keltische spiritualiteit.
Deze spiritualiteit kan ons helpen om onze fantasieknop aan te
zetten en ons op een andere manier te laten kijken. Yoeke tovert
ons op 16 mei een leukere wereld voor ogen.
13-6-2010
Rinus van Warven
Tegendraads
Rinus sluit het seizoen af met een lezing over Harry Potter, de
Da Vinci Code en Jezus Christus. Rinus beweert dat Harry
Potter en Jezus Christus uit hetzelfde hout gesneden zijn. Dat
hout heet tegendraadsheid.
Adres: Kerkgebouw Evangelisch Lutherse Gemeente
Burgwal 85
KAMPEN
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: er wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd.
Zie ook: www.lutherinkampen.nl
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Kinderkoekjes
Op zaterdagmiddag drie oktober reed ik met onze
bus vol meiden (Sara, Ruth, Esther) richting
Onderdijks. Onderweg toeterden we naar Martijn, die
met wapperende haren ook in die richting fietste. Bij Babette en
Stefan aangekomen verdwenen de meiden direct naar boven
waar het een geraus werd met Finn en Lund. Martijn, Stefan en
ik dronken een kop thee en ik zette de ingredienten klaar.
Allemaal glutenvrij, zodat Esther ook mee kon doen, en ook
Egbert en Marijn de volgende dag in de kerk mee zouden
kunnen eten. Manuel, Sue-Mae, Melle en Marit kwamen ook
binnen en alle kinderen pasten aan de tafel. Samen hebben we
het beslag gemaakt, ieder gooide er wat bij in, sneed boter of
kneede. Daarna kreeg ieder kind een klont deeg en hebben ze
met vormpjes koekjes gemaakt. Sumee ging zelfs boetseren met
het deeg. Toen de koekjes gaar waren heeft elke bakker wat
geproefd en dan gaat dat natuurlijk snel, met negen bakkers!
Maar gelukkig waren er nog genoeg koekjes over voor de
volgende dag na de kerkdienst. Alle koekjes gingen op en vielen
goed in de smaak. Het was erg leuk om dit samen te doen. Ook
om elkaar als ouders op deze ongedwongen manier te
ontmoeten, en ons op deze manier samen op de dienst voor te
bereiden.
In de dienst van 4 oktober ging het kinderverhaal over de
soepsteen. Een pan water met een steen, wat heerlijke soep
wordt omdat een ieder er wat in stopt. Ook in de koekjes had elk
van de kinderen zijn of haar energie gestopt. Misschien dat ze
daarom zo lekker waren?
Wendy.

Zondag 11 oktober
In stadskanaal werd een extra feestelijke dienst gevierd. De
vrouwenvereniging Catarina van Bora bestaat 60 jaar. Ik was er
namens de NLVB, de Lutherse vrouwenbond.
In de dienst ging voor ds. Van Gemert uit Assen, die voor deze
dienst niet het leesrooster volgde, maar teksten had opgezocht,
die over vrouwen gingen, over “sterke” vrouwen wel te verstaan.
Spreuken 31: 10-31 over de huisvrouw (die naar mijn mening,
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drie levens tegelijk leeft), Romijnen 16:1-16, Paulus die de
gemeente groet, en heel duidelijk ook de vrouwen, waarbij hij
van sommigen zegt “Zij zijn APOSTELEN”, zoveel deden en
doen ze voor de gemeente, en Mattheus 15: 21-31, over
kanaänitische vrouw, die om hulp vraagt voor haar dochter, die
Jezus vangt met zijn eigen woorden.
De liedren die in de dienst gezongen zijn, zijn voor de
vrouwenbond heel bekend, o.a. lied 377:1-4, het lied over de
gouden zonne. Alleen hier kwam de zon niet, maar de regen met
liters tegelijk naar beneden.
Na de dienst een heel feestelijke nazit in de hal van de kerk. Met
alles wat er bij een uitgebreide koffietafel hoort, koffie, taart, jus,
wijn, kaas, worst, soep en broodjes.
Een heel bijzondere dag, want het was die dag precies 60 jaar
terug dat de vrouwen vereniging werd opgericht. Ook één van
de oprichtsters was erbij. Toch wel heel mooi, dat zij dit jubileum
kon meemeken. Verder werden de aanwezigen verrast door
Catrien en Boratien, die hun opwachting kwamen maken met
een verhaal in dichtvorm over het wel en wee van de de club.
Een eind reizen voor een feestdienst, met mensen die in deze
ook kleine Lutherse Gemeente, de vlag hoog houden en er voor
gaan.
Agnes.

Liturgie
De kerkdienst bestaat uit verscheidene onderdelen.
Dat wat de predikant moet doen als belangrijkste werk is
de preek houden en de liturgie verzorgen.
voorgaan in de viering zou ik het willen noemen.
Over de preek is al veel geschreven en veel gediscussieerd.
De speelruimte is groot maar niet onbeperkt.
De liturgie daarentegen luistert nog veel nauwer.
In een preek mag je je wel eens vergissen maar dat mag nooit in
de liturgie!
de liturgie is de bemiddeling die je mag maken tussen boven en
beneden.
De liturgie is helemaal niet van de predikant en vraagt om
zorgvuldigheid.
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Het is een zeepbel die je mag oproepen ,een betovering,
zo teer dat je erg op je woorden moet passen of hij spat uit
elkaar.
Een zeepbel ,niet als synoniem voor nietswaardigheid,
maar een toverding die kleuren uit de wereld rondom haalt
waarvan je zonder geen weet zou
hebben.
-------------Er huivert onweerstaanbaar iets
in 's mensen merg en midden,
dat hemel waards de ziele haalt.
Dat knielen doet en bidden.
-------------G. Gezelle.

Persbericht
Evangelisch-Luthers Dagboek 2009–2010
Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 20092010. Dit boek kan voor u een dagelijkse begeleider worden
voor het komende kerkelijk jaar. Elke dag wordt een bijbellezing
aangereikt met een bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed. U
heeft met dit boek een waardevolle verzameling van teksten in
handen.
Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de liturgische gegevens
van de zon- en feestdagen met de bijbellezingen van het Luthers
rooster en het gemeenschappelijke rooster, het zondagslied en
de liturgische kleuren van de zondagen.
Een boek dat zeer de moeite waard is! De prijs van het dagboek
is vastgesteld op € 12,50 (exclusief verzendkosten).
De verspreiding is in handen van de Stichting Lutherse Uitgeverij
en Boekhandel (SLUB). Bestellen is mogelijk via de intekenlijst,
die de secretaris van uw gemeente inmiddels ontvangen heeft.
U kunt ook rechtstreeks bestellen via het emailadres
slubdenhaag@hetnet.nl of per post/ telefonisch bij de SLUB,
Lutherse Burgwal 7, 2512 CB ’s-Gravenhage, tel. 070- 3648094
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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

Kopijdatum
13 december
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