Evangelische Lutherse Gemeente Kampen

54e jaargang CONTACT HERFST 2014

Niet al onze wensen vervult God,
maar al ZIJN beloften.
Bonhoeffer.
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Kerkgebouw
Marie Schreurs :

Burgwal 85
8261 ES Kampen
Mob : 0627620391
(b.g.g ) Mob: 0629736565

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

Dhr. C. Roorda
Jacob Catsstraat 441
8265 XW Kampen
038-3326010
clement@anthune.nl

Secretaris, diaken

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

Ouderling,
kerkrentmeester

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

Ledenadministratie

mevr. C.C. Broekhuis-Bosman
038-3333255

Kerkrentmeester met
bijzondere opdracht
Diaken met
bijzondere opdracht

mevr. B.M. Swartz-van der Wolde
mevr. E.E. Bruil de Wit
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Praktische informatie over de diensten
De diensten beginnen oom 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 onemen met de diaconie.
Zij zoeken dan een mogelijkheid om u te halen en te brengen.

COPYDATUM: 1 dec. 2014

Jan de Bakker was de eerste voorganger in Woerden, de oudste Lutherse
gemeente in Nederland.
Hij was één van de eerste martelaren in Nederland die om zijn ketterijen
werd terechtgesteld.
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PREEKROOSTER
____________________________________________
14 september; startdienst,
voorgangers: drs. K. van Warven en mw. ds. M. Gaastra
organist: Bob Thijs, kindernevendienst: Helma Klein,
28 september; voorganger: drs. K. van Warven
organist: Ad de Hoop, kindernevendienst: Babette Kuper
12 oktober; voorganger: ds. E. de Fouw, Heilig Avondmaal
organist: Ad de Hoop, kindernevendienst: Marleen Haring
26 oktober; voorganger: drs. K. van Warven
organist: Bob Thijs, kindernevendienst: Marina Rozenboom
9 november; voorganger: drs. K. van Warven
organist: Bob Thijs, kindernevendienst: Helma Klein
23 november; voorganger: ds. H.G.T. Günther, Eeuwigheidszondag
organist: Ad de Hoop, kindernevendienst: Babette Kuper
30 november, 1e Advent, voorganger: drs. K. van Warven
organist: Ad de Hoop, kindernevendienst: Marleen Haring
7 december, 2e Advent, voorganger: mw. ds. H.J.G.A. Günther-van Dijk
organist: Bob Thijs, kindernevendienst: Marina Rozenboom
14 december, 3e Advent, voorganger: drs. K. van Warven
organist: Ad de Hoop, kindernevendienst: Helma Klein
21 december, 4e Advent, voorganger: ds. H.G.T. Günther
organist: Maarten Oranje, kindernevendienst: Babette Kuper
24 december, KINDERKERST, vanaf 16.30 uur, Stefan Renkema
organist: Maarten Oranje
24 december, Kerstavondviering, aanvang: 21.30 uur
voorgangers: drs. K. van Warven en mw. ds. M. Gaastra
organist: Ad de Hoop
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REDACTIONEEL

Het herfstnummer van Contact heeft u nu in handen. Hierin iets wat in het vorige nummer was
aangekondigd, maar door gebrek aan ruimte niet
meer geplaatst kon worden, de impressie van de
NLVB ontmoetingsdag in Zwolle. Verder een klein
verhaal van Jeannet Kuper.
Het overzicht van de diaconie, enkele aankondigingen van de SLUB, Stichting Lutherse Uitgeverij
en Boekhandel.
Ook een aanbod voor een catechese wekend en nog enkele andere zaken.
Bij dezen nogmaals de vraag: heeft u een mooi gedicht of een verhaal of een
gebed, stuurt u het op. Ik vond zelf de Ierse zegenbede in het ziekenhuis in
een Elisabeth. Aangezien ik daar regelmatig ben, zoek ik er ook naar mooie
gedichten, gebeden, verhalen, enz.
U leest over de gezamenlijke kerkenraadsvergadering met de ELG Zwolle, u
leest over wel of niet zomerstop.
Een stuk van onze pastor, en een uitnodiging voor een gezamenlijke gemeente avond met de ELG Zwolle.
Twee liederen van Lutherse predikante die ook dichter zijn. Wonno Bleij en
Hans Mudde. De eerst genoemde maakte veel liederen voor de jeugdgroepen in zijn kerk en Hans Mudde maakte nieuwe liederen op bestaande melodiën. De beide bundels zijn bij de SLUB te bestellen. Wonno Bleij is helaas
vrij plotseling overleden, hij heeft het uitkomen van zijn bundel niet meer mogen beleven.
Ook het Garuda House wordt komende tijd extra aandacht aan besteed, u
leest er meer over.
Ik wens u veel leesplezier.

Als alles goed gaat zie ik u allen tijdens de startddienst.
Agnes Fossen, redacteur.
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God geeft jou voor elke storm een regenboog
voor elke traan een glimlach
voor elk verdriet een belofte
voor moeilijke tijden een zegen
voor elk probleem een trouwe vriend
om je te steunen
voor elke zucht een prachtig lied
en voor ieder gebed een antwoord

Ierse zegenbede.
Deze vond ik in het ziekenhuis op de leestafel.
Agnes.

De regenboog en de liefde, mooi uitgebeeld op een postzegel.
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EEN KLEIN VERHAALTJE. van Jeannet Kuper.
Toen ik op een zaterdagmorgen m’n fiets plaatste bij de Lutherse
kerk, stonden er op dat moment een man en een vrouw in vrijetijdskleding met het oog op de kerk met elkaar te praten.
Terwijl ik met de sleutel richting het hek liep, hoorde ik ze zeggen:
“Jammer dat de kerk gesloten is”. Op mijn vraag: “Wilt u even binnen kijken”, was het antwoord: “Ja graag, mag dat?”
En zo stonden er zomaar twee mensen met volle aandacht onze
kerk te bewonderen. De kansel, het orgel, de zwaan, de ramen en
het vele mooie licht in de kerk wat een speciale rust gaf.
Er ontwikkelde zich een leuk gesprek over het reilen en zeilen van
een gemeente. De heer en mevrouw Boer bleken te wonen in Laren
N.H. en waren Luthers.
Hij deed de administratie en zij veel vrijwilligerswerk in de kerk.
Zoals het bezoeken van mensen en het aanwezig zijn tijdens de vele
concerten. De kerk heeft daar ook een multifunctionele invulling.
Er werd een verhaal verteld over Ali B. (ons allen welbekend als rapper), die de kerk heeft gehuurd om er een filmpje op te nemen, dat
dan tijdens zijn voorprogramma zou worden gebruikt.
Het bedrag dat ervoor betaald werd, heeft er voor gezorgd dat de
kerk een hele tijd weer voldoende adem had!
Ieder jaar wordt er bij hen in de kerk een Kerkenpad georganiseerd.
Op mijn vraag wat ik me daarbij voor moest stellen, vertelden ze,
dat ze ieder jaar met hun gemeente een Lutherse kerk gingen bezoeken, om daar dan de dienst mee te vieren. En omdat het dan in
een andere plaats is, gaan ze dan met z’n allen een stadswandeling
maken.
Onze Lutherse kerk vonden ze zo mooi (en ook Kampen zelf) dat ze
het voorstel wilden maken in hun gemeente om hier hun bivak op te
slaan.
Ons blad Contact ging mee in de binnenzak, want daar had de heer
Nico Boer wat aan als hij contact wilde opnemen.
Er werd een gekopieerd wit papiertje getoond waar de platte grond
van Kampen op stond met een blauw omlijnde route. Dit voorbeeld
bleek uit een 100-jarig boek van z’n vader te komen en de route
klopte nog steeds!!!
Het waren gezellige, open mensen (echte Lutheranen) die me na
een half uurtje converseren een hand gaven, bedankten voor de tijd
en de aandacht en met een tot ziens hun route vervolgden.
Wie weet waar deze ontmoeting toe leidt…………………………………….
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De zes kraaien
―Er was eens een rustig dal, waar een boer een akker met tarwe had. Het
leven zou goed zijn geweest, als er niet zes kraaien in een boom vlakbij
woonden. Toen de tarwe bijna rijp was, streken de kraaien op de akker neer.
De boer probeerde de kraaien weg te jagen. In wanhoop maakte hij een vogelverschrikker. De kraaien schrokken toen ze hem zagen staan. Ze overlegden wat ze zouden doen. ‗We moeten die man bang maken, dan gaat hij wel
weg,‘ zeiden ze. Ze besloten ze een geweldige vlieger te maken. Ze verzamelden boomschors en droog blad en maakten een gevaarlijke roofvogel,‖
zo gaat een prachtig verhaal van kinderboekenschrijver Leo Lionni. ―De volgende morgen vlogen ze met de vlieger boven de akker. De vogelverschrikker bleef rustig staan, maar de boer was zich doodgeschrokken. Hij was zo
bang, dat hij zijn hut niet uit durfde. Vanuit zijn nest in een oude boomstronk
had een uil het hele gedoe aangekeken. Hij schudde zijn kop. ‗Ik weet niet
wie er dommer is: de boer of die kraaien, dacht hij.‖
―Toen hij merkte dat de tarwe slap ging hangen omdat het niet werd verzorgd, besloot hij met de boer te gaan praten. ‗Waarom sluiten jullie geen
vrede, jij en de kraaien?‘ vroeg hij. Daar is het nu te laat voor,‘ zei de boer
boos. ‗Het is nooit te laat om te praten,‘ antwoordde de uil.‖
Lionni verhaalt vervolgens hoe de uil naar de kraaien ging. ‗Wat moeten we
nu doen,‘ riepen de kraaien wanhopig uit, toen ze hoorden dat de graanoogst
gevaar liep. ‗Ga naar de boer en praat het uit,‘ zei de uil. ‗Woorden doen
wonderen.‘ De kraaien en de boer spraken af dat ze bij het nest van de uil bij
elkaar zouden komen. Terwijl de uil toekeek, praatten ze en praatten ze.
Eerst boos, daarna wat rustiger en tenslotte als vrienden. ‗Ik moet zeggen
dat ik jullie vrolijk geschetter heb gemist,‘ zei de boer. En wij hebben je tarwe
gemist!‘, riepen de kraaien. ‗We moeten de uil bedanken,‘ zei de boer. ‗Maar
waar is hij?‘ Zijn nest was verlaten. Ze gingen op de akker kijken. Daar stond
de vogelverschrikker, maar er was iets veranderd. De lelijke grijns was nu
een vrolijke glimlach. De uil zat op de arm van de reus. ‗Wat is er gebeurd?‘
vroegen ze. ‗Een wonder,‘ zei hij.‖
De zes kraaien van kinderboekenschrijver Leo Lionni. Wat zou er gebeuren
als de boer en de kraaien niet zouden gaan praten, als ze in hun eigen hokje
zouden blijven zitten. De zes kraaien en de boer staan samen model voor de
zeven grote wereldgodsdiensten. De boer belichaamt ons eigen beperkte
perspectief. Het leven zou goed zijn, vanuit het perspectief van deze goedbedoelende landbouwer, als er maar geen zes kraaien geweest zouden zijn die
ook een graantje mee zouden willen pikken van de akker der wijsheid. In zijn
wanhoop maakt hij een vogelverschrikker. De benen worden gemaakt van
tradities en wijsheden uit voorgaande eeuwen. Voor de armen gebruikt hij de
dogma‘s en leerstellingen van hoe het ooit was, voor de romp had hij nog
8

genoeg boeken in voorraad, voor het velletje erom heen gebruikte hij de oude zakken waarin nog nooit nieuwe wijn had gezeten en voor het hoofd van
de vogelverschrikker gebruikte hij een zestal spiegels. Wie er ook in keek
zou zich rot schrikken. De uil in dit soort verhalen staat altijd model voor vader en/of moeder wijsheid. Zou het niet eens verstandiger zijn als de boer en
de kraaien eens met elkaar zouden gaan praten? En ze praatten en ze praatten en een wonder geschiede. Verdraagzaamheid en samenwerking leiden
tot vrede. Coöperation and tolerance means peace, zegt Adi Da Samraj
De verhoudingen tussen de grote religies en levensbeschouwingen zijn in de
geschiedenis op zijn zachtst gezegd heel erg problematisch geweest. Kennelijk is het eigen aan godsdienst en religie om in hun speurtocht naar waarheid
paal en perk te stellen. Niet alleen maar paal en perk aan de eigen waarheidsvinding, maar vooral ook aan die van de ander. Religie en godsdienst
kunnen ons niet alleen helpen om zicht te krijgen op ons eigen, hoogst individuele zielenleven. De waarden die ons aangereikt worden door de verschillende godsdiensten zouden ons kunnen helpen een zielenrichting te
vinden voor een samenleving, een volk, een groep, de kerk, de loge om te
komen tot harmonie, vrede en samenwerking. Coöperation and tolerance
means peace. Want samenwerking en tolerantie leiden samen tot vrede.
Gelukkig verdwijnen de grenzen tussen de geloofssystemen steeds meer in
de mystieke beleving. ‗De namen zijn verschillend – God, Allah, Jezus,
Boeddha – , maar de termen waarin de weg beschreven wordt en de obstakels op die weg zijn frappant gelijkluidend.‘ De mystiek is dan ook de oerbeweging van de religie. Mystiek begint met ervaring, elke religie begint met
mystiek. ‗Mensen gaan ontdekken dat er een kracht is die groter is dan je
zelf bent. De boeddhist noemt het anders dan de christen en de jood, maar
de kern is hetzelfde. Het gaat om de oermomenten van het geloof. Wat Jezus in de woestijn meemaakte was een mystieke ervaring.‘
Er zit een diepe spirituele betekenis achter de geboorteverhalen van Mozes,
Jezus, Mohammed en Krishna. In het boek ‗De grote transformatie‘ over het
begin van onze religieuze tradities laat godsdienstfilosofe Karen Armstrong
zien hoe de gevestigde religies altijd een beetje de neiging hebben om God
en de profeten voor hun karretje te spannen. Maar daar gaat iets mis. Mozes
was geen jood, Boeddha was geen boeddhist, Krishna is geen hindoe, Mohammed is geen moslim en Jezus werd, zoals dr. Anton Wessel zegt in het
boek ‗Thora, Evangelie en Koran‘ zeker niet als christen geboren. Deze grote
geesten waren de belichaming van de Liefde waardoor de wereld is geboren,
de Liefde waardoor de wereld wordt onderhouden, de belichaming van de
Liefde waardoor de mensheid en de wereld worden onderhouden.
Rinus van Warven
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Lezing over Garuda House Bali,
28 september 2014, na de dienst
Zo u weet steunt de diaconie sinds 1 januari 2014 het Garuda House Bali.
Op zondag 28 september a.s., zal Ivette Langeveld van de ELG Stadskanaal,
(zij is de contactpersoon voor het Garuda House Bali), ons het één en ander
vertellen over het House en via de beamer ons foto‘s laten zien van het huis
en van de meisjes die er wonen en leren.
Ivette en Jeroen (hhar man) reizen samen regelmatig naarBali.
Zij komt nu bij ons op bezoek.
De diaconie nodigt u allen van harte uit.
Komt u alstublieft allen, toon uw belangstelling, zodat Ivette niet de reis vanuit
Stadskanaal maakt voor maar een handjevol belangstellenden.
Het is de bedoeling dat we eerst een kom soep eten in de kerk.
Wilt u zo vriendelijk zijn u bij mij op te geven, wanneer u besluit een hapje
mee te eten, zodat we voor voldoende soep kunnen zorgen.
Alvast hartelijk dank.
Betteke.
tel: 038 3324045
cygne1@telford.nl
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OPROEP
Een oproep aan alle autobezitters onder ons
Via dit berichtje doet de diaconie een beroep op alle autobezitters.
Wie van u is bereid om, hooguit 2x per jaar, op de zondagen dat er dienst is,
onze oud-pastor Riny de Ruiter-Kollaard van huis te halen?
Ze wil graag onze vieringen bijwonen.
Rinus van Warven, onze voorganger, is bereid Riny af te halen, wanneer hij
bij ons voorgaat.
Als u zich daarvoor in wilt zetten, doet u ons een groot plezier.
U kunt contact met mij opnemen voor verdere informatie.
Betteke:
tel: 0038 3324045
cygne1@telford.nl

Zin in overdag zingen?
Christelijk overdagkoor houdt open ochtenden.
Het Christelijk Overdagkoor is een groeiend, gemengd koor dat elke dinsdagochtend repeteert van 9.00 tot 11.00 uur. Een ideaal tijdstip voor iedereen
die, om wat voor reden ook, de voorkeur geeft aan activiteiten overdag.
Maar dat is natuurlijk niet de enige reden om de open ochtenden op 26
augustus en 2 september te bezoeken. Ook de gastvrije sfeer en het brede
repetoir spreken veel mensen aan. Het koor staat onder leiding van Marijn de
Jong. We repeteren in de Lemkerzaal, Broederstraat 16 te Kampen.
Meer inlichtingen: www.christelijkoverdagkoor.nl, bel Elsje Frouws, tel: 03833243004, of mail: chr.overdagkoor@gmail.com.
Als u dit bericht leest, zijn de open ochtenden al geweest.
Maar het lijkt mij dat u, als u graag wilt zingen, op andere dinsdagen ook welkom bent om te luisteren en evt. mee te zingen.
De redactie.
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DIACONIE
Overzicht inkomsten en uitgaven 2e helft mei—eind augustus 2014
Inkomsten kas:

Collecten
€ 151,56
Gift
8,10
Inkomsten bank:
Gift
47,64
_____________________________________________
Totaal
€ 207,30
Uitgaven kas
€ 103,28
Uitgaven bank: Garuda House
60,00
Kinderen in de knel
30,00
Prot.kerk Ned.— Zimbabwe
50,00
Mensen in nood– Cordaid
50,00
Bankkosten
21,45
_______________________________________________
Totaal
€ 314,73

Tijdens de Kamperui(t)dagen was de kerk weer opengesteld. Het was tijdens
de warme periode, trots dat viel het aantal bezoekers aan tal mee.
Op de laatste dag, Orgelpaddag, heeft Berry IJzerman de honneurs van de
organisten waargenomen.
Jelle stelt de kerk open, en ik houd hem gezelschap, zo gaat het al jaren.
Jelle, maar weer hartelijk dank.
Zondag Trinitatis, hebben wij met een afvaardiging van acht personen uit
onze gemeente, deelgenomen aan een zeer geslaagde Regionale Buitendag
van de ELG Leeuwarden.
In 2016 mogen wij als gemeente, deze dag weer organiseren.
Diaken/secretaris Agnes Fossen is door een nare val met zeer vervelende
gevolgen aan huis gebonden. Elke zondag hebben wij contact, zodat ik weet
dat haar herstel gelukkig een stuk vooruit gaat.

Betteke
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Catecheseweekend 2014
Het Lutherse catecheseweekend van dit jaar wordt gehouden in de herfst,
als de bladeren verkleuren en het bos op zijn mooist is. Van 3 tot en met 5
oktober logeren we in huttenkamp Overasselt, midden in de bossen van de
Overasseltse - en Haterse Vennen. Op een even bijzondere locatie als vorig
jaar, maar dit keer met douches!
In Overasselt wacht ons een leuk programma waarin we samen wat leren
over bijbel en liturgie en met elkaar praten over het geloof. We hopen op
goede gesprekken en natuurlijk maken we het gezellig, zoals rond het kampvuur.
Tijdens het weekend staat het Heilig Avondmaal centraal. We zullen ons verdiepen in vragen als: wat vieren we eigenlijk als we avondmaal vieren, hoe
heeft deze kerkelijke maaltijd zich ontwikkeld uit de Joodse pesachmaaltijd
en waarom is ‗delen‘ zo belangrijk aan de avondmaalstafel? Wat bedoelen
we hier eigenlijk met ‗vieren‘? Lijkt het avondmaal op andere feesten met
eten en drinken die we kennen? We zullen zien!
Wij denken dat er genoeg stof is voor een heel leuk en leerzaam weekend,
waarin jongeren uit heel (Luthers) Nederland elkaar beter kunnen leren kennen (en terugzien, na vorig jaar.
Op zondag 5 oktober vieren we het Heilig Avondmaal in de Lutherse kerk
van Culemborg. Rond 14. 00 uur gaan we allemaal weer naar huis.
De kosten zijn van 20, euro per persoon. Daarnaast wordt van de gemeenten
nog een bijdrage gevraagd.
We hopen natuurlijk, dat jullie zin hebben om mee te gaan! Opgave kan bij
Detlef Bohlken, via dbohlken@dds.nl tot 12 september.
We hopen op jullie reacties!
De voorbereidingscommissie,
Marlies Schulz, Lieke van Zanden, Detlef Bohlken en Erwin de Fouw

Foto van de Haterse–
en Overasseltse
vennen.
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IMPRESSIE VAN DE ONTMOETINGSDAG 2014 IN ZWOLLE
Heel vroeg de deur uit, want ik wil echt op tijd in Zwolle zijn. Ben ik dus
ook, een uur te vroeg, ik heb 9.30 uur in mijn hoofd. Is het dus 10.30 uur dat
het feest gaat beginnen.
Ik heb dus in mijn enthousiasme ook Betteke Bruil de Wit een uur te vroeg uit
huis gesleept. Maar we lopen op tijd langs het museum met het ei en de
―gouden‖ duif naar de lutherse kerk. Daar wordt nog hard gewerkt door Zwolse Lutheranen om de kerk en het gemeentecentrum gereed te maken voor
het feest.
Iedereen krijgt bij aankomst een kopje/koffie met een gebakje waarop een
fotootje zit van Katarina van Bora. Heel leuk om die tafel vol fotogebakjes te
zien.
Hierna naar de kerk waar het officiële deel van dag plaats zal vinden.
Bij afwezigheid van onze presidente, ds. Marlies Schulz, neemt ds. Fia Tempelaar het woord in de ochtendviering. Hierin wordt de meditatie verzorgd
mw. Berthilde Nowak uit Zwolle. Na de viering, de kaarsjes voor de overledenen en de mensen die er niet zijn, maar wel onze blijvende aandacht verdienen. In het officiële verslag leest u hun namen. Koffie/thee drinken en dan de
jaarvergadering, vakkundig geleidt door Erika Hillebrand. Alles gaat zoals
het moet, er zijn geen bijzonderheden, dus de vergadering passeert in alle
rust. Er wordt wel afscheid genomen van een bestuurslid: Hannah Schipper
uit Venlo treedt af, er wordt voor haar naar een passend afscheidscadeau
gezocht, was de mededeling van achter de bestuurstafel.
Daarna gaat het richting gemeentecentrum waar de Zwolse vrouwen voor
een voortreffelijke lunch hebben gezorgd. Op alle tafel zijn uitspraken van
Bonhoeffer neer gelegd, en daar over gaan we met elkaar in discussie. Heel
frappant is dan dat : zoveel vrouwen, zoveel meningen. Heel stevige discussies over de uitspraken.
Dan nog een samenvatting van wat er aan de verschillende tafels is besproken.
Pauze: koffie/thee drinken, en dan wordt het middagprogramma aangekondigd. Dansen met een in Zwolle woonachtige Joodse vrouw. Deze dame,
heel enthousiast over haar geboorteland, Israel, neemt de zaal mee in israelische dansen. En liederen, er wordt heel enthousiast meegezongen.
Nee, ik heb niet meegedanst, dat doen mijn voeten niet meer, soms willen ze
ook niet lopen zoals het moet, maar dat is een ander verhaal.
Aan het einde van de dag worden er ―goodybags‖ uitgedeeld. De dames uit
Zwolle hebben zich inderdaad op alle fronten ingespannen om er voor de
deelneemsters van de Ontmoetingsdag 2014 iets goeds van te maken.

Agnes Fossen
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Herfstactiviteit lutherse vrouwenbond
Zaterdag 27 september dagexcursie naar Amsterdam: Portugese Synagoge en de Luther Collectie.
Deze activiteit staat open voor ieder die geïnteresseerd is.
Om 10.00 uur verzamelen we ons bij het monument ‗De Dokwerker‘ op het
Jonas Daniël Meyerplein. Daar staat onze gids drs. Arno Fafié op ons te
wachten. Na een inleiding buiten rond het monument gaan we naar de synagoge, waar Arno ons over de geschiedenis zal vertellen en ons rondleidt.
De lunch zullen we gebruiken in het kerkelijk bureau van de lutherse gemeente Amsterdam aan de Handboogstraat.
Na de lunch vertrekken we naar de Nieuwe Keizersgracht, waar we in het
―Oude Huis‘ (het voormalige oude mannen- en vrouwenhuis van de Amsterdamse diaconie) door de heer Paul Toorenburg ontvangen worden in de regenten- en regentessenkamer. Hij is bestuurslid van de Stichting Luther Collectie Amsterdam die de zorg heeft voor de historische diaconale goederen
van de lutherse gemeente. We krijgen een rondleiding langs een belangrijk
stuk luthers erfgoed, een expositie van lutherse kunst en andere voorwerpen.
De kosten voor deze dag variëren. Als je een museumjaarkaart hebt, heb je
gratis toegang tot de synagoge. Heb je die niet, dan ben je € 12,-- kwijt. Je
kaartje is daarna ook nog één maand geldig voor de toegang tot het Joods
Historisch Museum en de Hollandsche Schouwburg.
De kosten voor de lunch liggen tussen de € 7,50 en € 10,--.
Je kunt je tot 1 september a.s. opgeven bij Coby Aartsen
(c.aartsenkraaypoel@telfort.nl of tel. 0575-515396). Na opgave ontvang je
nog de precieze gegevens.

De dokwerker
op het Jonas Daniël
Meijerplein in Amsterdam.

Hopelijk mag je je ook nog iets later aanmelden, want uiteindelijk is de copydatum van Contact 1 september, en dan heeft u het blad nog niet in de bus.
De redactie.
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Combinatiegemeente Zwolle-Kampen
Donderdag 19 juni jl was een bijzondere dag voor de samenwerking tussen
onze beide gemeenten. Al sinds 2010 wordt gewerkt aan het vormen van
een combinatie van gemeenten, zoals bedoeld in ordinantie 2 artikel 15 van
de Kerkorde. Dit is binnen de Kerkorde de lichtste vorm van samenwerking
die mogelijk is en waarbij gemeenten (ook financieel) zelfstandig blijven en er
geen sprake is van overhevelen van bevoegdheden en taken.
Eén van de redenen voor dit proces is dat Kampen na een eventueel vertrek
van de huidige kerkelijk werker niet meer in staat is te voldoen aan de eis dat
een zelfstandige gemeente minimaal een dienstverband van 0,33 fte moet
kunnen aangaan met een nieuwe voorganger. Door deze combinatie van
gemeenten aan te gaan, wordt het voor Kampen mogelijk als zelfstandige
gemeente te kunnen blijven bestaan en zo het Lutherse gedachtegoed in
Kampen en omgeving te kunnen blijven uitdragen. Daarbij kan pastoraal gezien een beroep worden gedaan op ds. Erwin de Fouw, in nauwe samenwerking met de huidige kerkelijk werker Rinus van Warven.
Het proces is gestart met een samenwerkingsovereenkomst, vastgelegd op 2
november 2010. De gemeenten zijn daarin destijds gekend en gehoord. Uitgangspunt voor het proces is geweest ―eerst de bouwvergunning aanvragen
en dan het huis bouwen‖ in plaats van andersom. Dit was een belangrijk discussiepunt met ―Utrecht‖, waar men liever zag dat eerst alles tot in detail geregeld was.
Voordat het besluit tot combinatiegemeente effectief kon worden, was
goedkeuring nodig van de evangelisch-lutherse synode. Ook was nodig dat
de gemeente Kampen onderdeel zou worden van de classis Zwolle en
diende de classicale vergadering in te stemmen. Na instemming van de
kerkelijke vergaderingen is het afgelopen jaar onder leiding van Jan Schuring, als onafhankelijke voorzitter, gewerkt aan een gezamenlijke gemeenschappelijke regeling waarin afstemming is opgenomen over wat we samen
willen gaan doen. Dit is een verdere (korte) uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst. Deze regeling lag op 19 juni op tafel en konden we als
gezamenlijke kerkenraden ondertekenen, waarmee de combinatiegemeente een feit is geworden.
Nu het besluitvormingsproces is afgerond wordt het tijd dat u meer gaat merken van de samenwerking tussen onze beide gemeenten. We hebben tijdens
de vergadering de beide beleidsplannen en een eerder opgesteld gemeenschappelijk beleidsplan naast elkaar gelegd en besproken. Daarbij zijn een
aantal werkafspraken gemaakt:
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de ELG Zwolle vertegenwoordigt ook de ELG Kampen bij de classis
vergaderingen. Ds. Erwin de Fouw is vertegenwoordiger. Vanwege
de vacature Mieke Lichtenbelt is voorgesteld dat deze vacature vanuit Kampen wordt ingevuld.
Kerkelijk werker Rinus van Warven wordt in het vervolg uitgenodigd
voor de werkgemeenschap van predikanten van de classis.
Kampen werkt met werkplannen als nadere uitwerking van het beleidsplan. Zwolle gaat na of dit ook toegevoegde waarde voor Zwolle
kan hebben.
Het gevaar van plannen is dat het bij papier blijft. Daarom hebben we
ook besproken hoe we het concreet kunnen maken. Verschillende
ideeën zijn uitgewisseld. Om te voorkomen dat het bij goede voornemens blijft hebben we afgesproken dat we een beperkt aantal thema‘s gaan oppakken om eerst maar eens aan elkaar te wennen:
o ELG Kampen neemt het voortouw om ten aanzien van kinderen 12+ met Zwolle te bespreken hoe deze doelgroep het
best geboeid kan worden in de kerk (‗niet ketenen, maar
boeien‘).
o De activiteitenagenda‘s en (seizoen)programma‘s van beide
gemeenten worden met elkaar gedeeld, waarbij de activiteiten openstaan voor alle leden.
o Erwin de Fouw en Rinus van Warven bereiden een inhoudelijke avond voor beide gemeenten voor.

Als voorzitters hebben wij op ons genomen om de voortgang te bewaken.
We beginnen rustig, stapje voor stapje, maar in het besef dat we elkaar tot
een hand en voet kunnen zijn op de weg die God met ons gaat. Doet u mee?
Gerrit Bril
Voorzitter Zwolle

Clement Roorda
Voorzitter Kampen

De zwanen van Zwolle

en

Zwolle heeft nog een mooie
zwaan in een windvaan,
maar die is voor de volgende
keer.
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Kampen

Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel (SLUB)
Lutherse Burgwal 7, 2512 CB ’s-Gravenhage
Tel. 070-3648094 of e-mail slubdenhaag@hetnet.nl

Presentatie van het boek
De Molenpage-Stichting
een Hervormd-Luthers hofje
in Amsterdam
sedert 1918
Op zaterdag 29 november 2014 zal de presentatie plaatsvinden van het boek
‘De Molenpage-Stichting, een Hervormd-Luthers hofje in Amsterdam
sedert 1918’, op De Lutherhof, om 15.00 uur in de Bestuurskamer.
(De Lutherhof bevindt zich op het Staringplein 9 in Amsterdam Oud-West, met
tramlijn 1 te bereiken vanaf het Centraal Station in de hoofdstad.)
Dit boek, geschreven door de Lutherse kerkhistoricus Drs. Th.A. Fafié
(Haarlem), vormt een uniek document over de bijna 100-jarige geschiedenis
van het meest onbekende Lutherse hofje in Amsterdam en verrast door de
relatie met het ontstaan van het Museumplein en het Rijksmuseum in Amsterdam. De heer Fafié zal tijdens de presentatie een korte samenvatting geven
van deze geschiedenis van een wel heel bijzonder hofje. Ontstaan in 1918 als
gevolg van het testament van Mevrouw Hendrina Maria Molenpage, met als
doelstelling het huisvesten van alleenstaande dames op leeftijd, bij voorkeur
van Evangelisch-Lutherse of Nederlandse Hervormde huize. Het boek telt ca.
260 bladzijden en is geïllustreerd met vele foto’s gemaakt door de Haarlemse
fotografe Annemarie Mast, alsmede oude archieffoto‘s, en ook met een opgave van archivalia en literatuur.
De Molenpage-Stichting bewoonde met 5 bewoonsters tot 2011 een eigen
pand aan de Vossiusstraat 13 te Amsterdam. Van deze 5 bewoonsters wonen
er sindsdien 4 op De Lutherhof (de 5e bewoonster is naar het buitenland verhuisd). De besturen van De Lutherhof en van de Molenpage-Stichting werken
nauw samen en nemen gemeenschappelijk beslissingen over het reilen en
zeilen van De Lutherhof en De Molenpage-Stichting.
Om een exemplaar van dit boek te verkrijgen kunt u tijdens de presentatie
intekenen, het boek wordt u dan bij vertrek van de presentatie kosteloos overhandigd.
Het boek kan later besteld worden bij de SLUB (Stichting Lutherse Uitgeverij
en Boekhandel) te ‘s-Gravenhage, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB ‗sGravenhage; tel. 070-3648094 of e-mail slubdenhaag@hetnet.nl.
18

SLUB
Evangelisch-Luthers Dagboek 2014–2015
Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2014-2015. 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 zonen 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 € 14,00 (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 ‘sGravenhage, tel. 070-3648094.

U kunt uw dagboek bestellen door in te tekenen op de lijst, die op het magneetbord hangt aan de kant van de consistoriekamer.
De kerkenraad zorgt er dan voor dat de boeken besteld worden.
Als ze uitkomen, krijgt u ook via de kerkenraad uw boek.
U kunt het dan afrekenen bij de kerkrentmeester, Stefan Renkema.
SLUB betekent: Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel.
Zie ook het bericht op pagina 18.
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Kerkdiensten tijdens de zomerperiode
In de kerkenraad hebben we het verzoek besproken om tijdens de zomerperiode, net als vroeger, een aantal weken geen kerkdiensten te houden, dus
weer een zomerstop in te voeren.
Wij hebben besloten dit niet te doen.
Al is het aantal bezoekers klein, ook de afgelopen zomer heeft weer laten
zien dat het wel hele mooie diensten zijn.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat de mensen die dat willen ook in de
zomer onze kerkdiensten kunnen bezoeken en dat wij dan ook in Kampen
als kerk zichtbaar zijn.
Maar omdat de kerkdiensten in de schoolvakantie door maar weinig mensen
bezocht worden, willen we wel kijken of we in de zomerperiode meer samen
kunnen doen met de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en de Doopsgezinde Gemeente.
Namens de kerkenraad,
Clement Roorda.

Schrijf aan de mensen
Schrijf aan de mensen, Paulus
wees de schrijver van de Here (2x)
Refr: Neem en lees, God laat u groeten
breng het Woord met snelle voeten
Heil de lezer. Amen
Schrijf aan de volken Paulus, aan Romeinen en Galaten
Schrijf aan de Joden en de Grieken en de Aziaten. Refr.
Schrijf dan het Woord van vrijheid, ook al ben je zelf gevangen, werp als een net je brieven uit, opdat
ze mensen vangen.
Refr.
Laat dan je pen niet rusten voordat alles is geschreven.
Grif in het hart der wereld: Christus is het leven. Refr.

Wonno Bleij; uit Ook in het vuur is Hij nabij. Uitg. Boekencentrum.
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Leven zonder de werkhypothese God
De Lutherse gemeenten van Zwolle en Kampen houden op 11 nov. een
gezamenlijke gemeente-avond. De avond wordt geleid door ds. Erwin de
Fouw uit Zwolle. Drs. Rinus van Warven houdt een inleiding over het thema
―Geloof versus ongeloof.‖ Als we het over deze woorden geloof en ongeloof
hebben, waar hebben we het dan over? En hoe zit het met de verhouding
religie en humanisme? Een voorproefje.
We zitten in onze cultuur met een geweldig taalprobleem. Met geloven wordt
in kerkelijke kring meestal bedoeld dat je op gezag van anderen aanneemt
dat iets waar is dat je zelf niet hebt kunnen waarnemen. Geen zinnig mens
zou belangen moeten dienen en aanhanger van systemen moeten zijn. Was
dat niet wat de man van Nazareth met zijn verhaal over het kalf in de put ons
duidelijk wilde maken? We zouden in de kerk juist allemaal niet-gelovigen
moeten zijn als we de man van Nazareth serieus zouden nemen.
Als ik de Dalai Lama hoor zeggen dat barmhartigheid zijn religie is bloeit mijn
hart bij open. God heeft in mijn taalveld niet de eigenschap dat hij lief, barmhartig en rechtvaardig is. Liefde, barmhartigheid, rechtvaardigheid representeren de belichaming van het goddelijke. Liefde=God, barmhartigheid=God,
rechtvaardigheid=God. De bijbel is in mijn ogen het meest a-religieuze boek
aller tijden. En de Eeuwige is de minst religieuze dimensie aller tijden: want
dit alles, hier en nu, is de aanwezigheid van de Eeuwige, zoals Adi Da Samraj dat zo mooi gezegd heeft.
Deze avond wordt gehouden in de Levensbron, Vloeddijk 62 te Kampen.
Aanvang van de avond is 20.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd.
Namens de kerkenraden:
ds. Erwin de Fouw en
drs. Rinus van Warven.
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GEDOOPT IN WOORD EN WATER
Gedoopt in woord en water
ontvangt het mensenkind
het wonder der genade:
“Ik ben van God bemind!
Als Vader van het leven
bracht hij mij zelf tot stand.
Hij heeft mijn naam geschreven
voor eeuwig in zijn hand”.
Gedoopt in woord en water
ontvangt het mensenkind
het teken dat op aarde
Hem met de Zoon verbindt
om in zijn dood begraven
en met Hem opgestaan
in eeuwigheid te dragen
het zegel van Gods Naam.
Gedoopt in woord en water
ontvangt het mensenkind
de nieuwe levensadem
zo hemels als de wind:
de Geest om allerwegen
te wand’len in de Heer
de mensen tot een zegen
en God tot lof en eer.

Hans Mudde; Uit: Op de wijze van het lied,
Uitg.: Boekencentrum
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WE GAAN ERVOOR.
Dáár gá ik voor, dat schreef ik onder mijn impressie van de Melanchtondag
op Hoekelum. Ik bedoelde toen, het jaarconcert met de groep waar ik iedere
woensdagavond muziek maak. Niet alleen mijn groep, ook de fanfare en het
leerlingenorkest en niet te vergeten de blokfluitklas.
Het begin is voor mij altijd heel mooi. Als inspeelnummer, wordt altijd een
koraal geblazen door het fanfare-orkest.
Dit keer hadden ze een koraalimprovisatie op een voor ons heel bekend lied.
Jawel, ―Een vaste burg is onze God‖.
Geweldig wat een stuk muziek is dat, daar krijg ik dan kippenvel van. Heeft u
dat ook bij muziek. Dat u er kippenvel van krijgt of heel ontroerd raakt?
Het is een lied waar de hele oude tekst, niet zo heel erg mensvriendelijk van
is. Maar het wordt steeds beter.
De laatste bewerking vind ik persoonlijk heel mooi. Ook niet meer zo bloeddorstig.
Achter mij stond een lid van mijn groep zachtjes mee te zingen, de ―oude‖
tekst. Daar hebben we later even over door gepraat. Op mijn vraag aan haar,
van de vrouwen en kinderen die wel het graf in mogen, hoe ze daar tegenover stond, zei ze, dat zing ik nooit mee. Het is beslist door een man geschreven, want vrouwen zetten zoiets niet in een lied.
Hoe ze de nieuwe vertaling van het lied vond, was dus mijn volgende vraag.
Tot mijn stomme verbazing was haar antwoord, die ken ik niet.
Ik moest dit op school vroeger uit mijn hoofd leren, ik heb het er nooit meer
uitgekregen.
Dat heb ik met een ander lied: ―Meester men zoekt u wijd en zijd‖.
Soms word ik ‘s nachts wakker met dat lied in mijn hoofd, en vind ik het
mooi? Nou nee, het is zo‘n fatalistisch nummer. Van mislukking en zo. En
daar houd ik toch echt niet van.
Ik zing liever van de ―Gouden zonne‖, staat in ons liedboek, een lied dat je
wel vrolijk maakt, alleen al door de melodie. Dat is bijna het lijflied bij de
NLVB, de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond.
Vroeger kon ik dit soort liederen, gezangen, uit volle borst mee zingen. Dat
zingen gaat niet zo makkelijk meer als toen. Op de één of andere manier wil
dat niet meer, meezingen in de dienst, zelfs dat is soms moeilijk voor me.
Maar ik blijf het proberen. want ook meezingen, dáár ga ik voor.
Agnes Fossen.
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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.

NL33ABNA0596938160
NL58INGB0000884586
Evang. Lutherse Gem.
Kolk 33
8266 JN Kampen

Girorekening diaconie

NL61INGB0007828762
Jacob Catsstraat 399
8265 XV Kampen

Kindernevendienst

Mevr. B. Kuper
038 3338175
babettekuper@hotmail.com

Koor ― Le Cygne‖/diaconale
commissie

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

Collectant
Redactie Contact

Agnes en Wim Fossen
Adres-zie kerkenraad.l

Website
E-mail webmaster

www.lutherinkampen.nl
cgmjutten@live.nl
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