Evangelische Lutherse Gemeente Kampen

50e jaargang CONTACT herfst 2011

Helden moet je niet ontmoeten, daar zijn het nu juist helden voor.
Dat vind ik van die God zo goed, die heeft dat al heel lang door.
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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

Pastor

Drs. K. van Warven
Zilverschoon 33
8265 HD Kampen
038– 3332315
rinus@rinusvanwarven.nl

Samenstelling van de kerkenraad
Voorzitter, ouderling

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

Secretaris, diaken

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

Ouderling,
kerkrentmeester

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

Ouderling,
kerkrentmeester

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

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

COPYDATUM : 1 december 2011
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PREEKROOSTER
26 juni
St.Jan

Luth

Ds.H. Günther
van Dijk

Maarten
Oranje

3 juli

Do

Ds. G.
Schepperle

Henk van
Marle

10 juli

Luth
Agapè

Drs. K.van
Warven

Ad de Hoop

17 juli

V.V.H.

Dhr. G. Bos

Henk van
Marle

24 juli

Luth

Drs. IJ. De Mol
Buizert

Bob Thijs

7 aug
Do
Gastdienst

Ds. G.
Schepperle

21 aug

Luth

Ds. H. Günther Maarten
Oranje

28 aug

Do

Ds. G.
Schepperle

Willy

Fleur

Babette

Henk van
Marle
Jeannet

Henk van
Marle

4 sept
Luth
Startzondag

Drs. K. van
Warven

Ad de Hoop

Helma

18 sept

Luth

Ds. G. Keijzer

Bob Thijs

Willy

25 sept

V.V.H.

Ds.P. de Jong

Henk van
Marle

2 okt
Luth
Heilig Avondmaal

Drs. S. Freitag

Ad de Hoop

16 okt

Dr. J. Renkema Bob Thijs

Babette

Drs. K. van
Warven

Jeannet

Luth

30 okt
Luth
Lutherdag

Ad de Hoop
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Fleur

Redactioneel.
In deze uitgave van Contact, vind u ook enkele persberichten.
De redactie kreeg er ook een binnen van de Gereformeerde Hogeschool In
Zwolle. Deze hebben we niet geplaatst. Het gaat over kerkverlating onder
jongeren, daar wordt in Zwolle een hele dag aangewijd.
Heeft u belangstelling, laat het mij weten, dan stuur ik u de informatie
toe. Het symposium hierover is op 28 september a.s. in Zwolle.
In deze uitgave van Contact vindt u geen volledig preekrooster.
Doordat de V.V.H. en de Doopsgezinde Gemeente langer bij ons
blijven kerken, moet het rooster aangepast worden. Dat lukt niet op zo
korte termijn. Het preekrooster wordt u zo spoedig mogelijk
apart nagezonden.
In de kerk, op het prikbord, hangt vanaf nu de bestellijst voor het Luthers
Dagboek.Voor 6 oktober moet de bestelling de deur uit zijn, dus zet u uw
naam zo spoedig mogelijk op de lijst, dan kunnen de dagboeken ook op tijd
aan u geleverd worden.
Agnes.
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De hoop laat je vooruit gaan
Ter voorbereiding van de dienst van 4 september vond ik een aantal teksten die ik
graag met u wil delen. Van de eerste is niet duidelijk wie de maker/ maakster , cq de
schrijver/ schrijfster is. De tweede is van een mij onbekende maker Valeer
Deschacht . De laatste twee zijn van de beroemd geworden denkers Kahlil Gibran en
Mansukh Patel.
Hoop – dichter onbekend
Geluk maakt je vriendelijk
Beproevingen maken je sterk
Verdriet houdt je menselijk
Mislukkingen houden je nederig
Maar alleen de hoop laat je vooruit gaan...
Geluk – Valeer Deschacht
Wacht niet op zorgeloze dagen om gelukkig te zijn
want altijd zal een probleem je bekommernis geven.
Wacht niet op waardering van iedereen om gelukkig te zijn
want altijd zal er iemand kritiek op je hebben.
Wacht niet op een dag zonder fouten om gelukkig te zijn
want altijd maak je ergens een grote of een kleine blunder.
Wacht niet tot iedereen vriendelijk voor je is om gelukkig te zijn
want altijd zal er iemand jaloers op je zijn.
Wacht niet tot ze je ‘genoeg’ betalen om gelukkig te zijn
want altijd zal je minder verdienen dan je meent waard te zijn.
Wacht niet tot je bij iedereen je gelijk haalt om gelukkig te zijn
want altijd zal iemand denken intelligenter te zijn.
Kinderen - Kahlil Gibran
En een vrouw, die een kindje aan haar boezem drukte, zei: Spreek tot ons over
kinderen. En hij zei: Je kinderen zijn je kinderen niet. Zij zijn de zonen en dochters
van ’s levens hunkering naar zichzelf.
Zij komen door je, maar zijn niet van je, en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet
toe.
Je mag hen je liefde geven, maar niet je gedachten, want zij hebben hun eigen
gedachten.
Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen, want hun zielen toeven in
het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.
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Je mag proberen hun gelijk te worden, maar tracht niet hen aan jou gelijk te maken.
Want het leven gaat niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren.
Jullie zijn de bogen, waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten.
De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige, en hij buigt je met zijn
kracht opdat zijn pijlen snel en ver zullen gaan.
Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter een vreugde voor je
zijn; want zoals hij de vliegende pijl lief heeft, zo mint hij ook de boog die standvast
is.
Vrede – Mansukh Patel
Neem de tijd om stilte te vinden in jezelf. Uit stilte ontstaan helderheid van geest en
onderscheidingsvermogen.
Leef in het nu. Door je angsten uit het verleden en je zorgen over de toekomst los te
laten kun je volledig meegaan met de stroom van het leven.
Word meester over je verlangens en laat je leiden door ethische principes. Beslis
met je hart en laat je geest volgen. Zo schep je een levensstijl die opbouwend is voor
jezelf en harmonie brengt in je omgeving.
Maak van tevredenheid een prioriteit in alles wat je onderneemt. Streef naar een
voldaan gevoel aan het eind van elke dag, want materiële rijkdom heeft geen enkele
waarde als je niet tevreden kunt zijn met jezelf.
Laat je nooit verleiden om anderen te veroordelen, maar accepteer iedereen zoals
hij is.
Mensen zijn altijd van groter belang dan materieel gewin. Als je het welzijn van
anderen voorop stelt zonder er iets voor terug te verwachten, ontstaat er vanzelf
vriendschap in je leven.
Laat alles wat je doet voortkomen uit je betrokkenheid met anderen. Laat je leiden
door mededogen en bepaal je keuzes door je steeds af te vragen: "Welk effect
hebben mijn gedachten, woorden en daden op de mensen om me heen en op de
toekomst van deze planeet?"
Rinus van Warven.
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PERSBERICHT

Evangelisch-Luthers Dagboek 2011–2012
Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2011-2012. 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 € 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 ’sGravenhage, tel. 070- 3648094
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Aankondiging Lutherdag 2011
Een halteplaats in het kader van de Lutherdecade
Delft
`s’Gravenhage Rotterdam
29—10—2011
Lutherse Kerk Noordeinde 4
Delft

Vanaf 10.00 uur is de ontvangst; het programma begint om 10.30 uur met
een meditatie door ds. T.S. Smit.
Het orgelspel wordt verzorgd door Wim Loef.
Er worden drie lezingen verzorgd:
Lezing 1: De Evangelisch Lutherse Gemeente Delft
Drs. K. van de Wetering
Lezing 2: Het Hof-de Lutherse Kerk: de Vrijheid van een Christen
Prof.Dr. G.J. Schutte
Lezing 3, na de lunch, Het Koopvaardijpastoraat
Ds. Mevr. H. Perfors, koopvaardijpredikant in de Rijnmond
Direct na de lunch, om 14.00 uur, informeert ds. Perla Akerboom over de
Lutherstichting en partnerschappen.
Ds. E. de Fouw leidt, voor de lunch in de ochtend en voor de eredienst in de
middag de besprekingen over de gedane stellingen.
Om 16.00 uur is de eredienst en ter afsluiting is er vanaf 17.00 uur
gelegenheid voor een hapje en een drankje.
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Diaconie.
In de periode half juni - augustus is ingekomen:
door collecten: € 79.47
Vaste uitgaven:
Kinderen in de Knel
Lucy
Voedselhulp Hoorn van Afrika
Kerkinactie /Werelddiaconaat
Vrrouwencontactdagen
Zij maakt het verschil
Kerkinactie / Werelddiaconaat

2 x € 10,00
2 x € 18,00
€ 75,00
€ 50,00
€ 50,00

Diversen uitgaven per kas en kosten ING-bank.
Mijn hartelijke dank voor de bloemen van de Altaartafel
die ik zondag 21 augustus mocht ontvangen.
Betteke.
Dit is geweest voor je enorme inzet, en als troost na het
infuus.
KR.
Orgelpaddag:
Zoals ieder jaar hebben Jelle de Vries en ondergetekende
de kerk opengesteld op Orgelpaddag. Maarten Oranje en Bob
Thijs waren zo vriendelijk orgelliefhebbers in de
gelegenheid te stellen op het orgel te spelen en andere
bezoekers (en ons) mee te laten genieten van hun kunnen.
(hoewel het niet altijd 'genieten' was.)
Wij danken hen voor hun inzet en ook hun geduld.
Betteke.

10

Vrouwencontactdagen
14-15-16 oktober 2011
Kasteel Hoekelum
Bennkom

Droom Gods droom
Ook dit jaar wordt het jaarthema van de NLVB in het VCD weekend verder
uitgediept.
Hoe , is nog niet bekend, daar wordt nog zorgvuldig aan gewerkt. In het
herfstnummer van de Contact alle informatie daarover.
In elk geval hier een warme aanbeveling. Als u nog nooit aan dit weekend
hebt deelgenomen: het VCD-weekend is de kroon op alles.
Zowel wat ontmoeting betreft, als de inspiratie, waar lang op kan worden
geteerd; maar ook een handreiking kan zijn voor nieuwe ideeën en
creativiteit.
Het “wonder” van deze dagen is de combinatie van intensiviteit, je helemaal
welkom weten, en ontspanning.
Genieten van de ommgeving, het omringende park, gehuld in de prachtige
herfstkleuren en van elkaar.
Iedereen is van harte welkom deel te nemen aan Gods Droom.
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NIEUW: Christelijk Overdagkoor Kampen
Iedereen die van zingen houdt en overdag tijd heeft kan binnenkort
terecht bij het Christelijk Overdagkoor Kampen. Momenteel wordt
er een geschikte locatie gezocht en we streven er naar om in de
eerste week van september te beginnen. Er wordt gerepeteerd op
dinsdagmorgen van 9.00 tot 11.00 u. Initiatiefnemer van het koor
is Marijn de Jong. Als organist en pianist actief in diverse kerken in
Kampen en omstreken.
Het idee om overdag te gaan zingen sluit aan bij het gegeven dat
veel mensen hun eigen tijd kunnen indelen door deeltijdwerk,
thuiswerk etc. Daarnaast zijn er velen die om uiteenlopende
redenen niet meer hoeven te werken. Het koor is dus voor jong en
oud. Iedereen met een goed stel oren en een gezonde stem is
welkom.
Samen met muziek bezig zijn geeft verbondenheid met elkaar en
een stuk ontspanning. Daarnaast beleven velen hun geloof ook door
muziek. Als Christelijk Overdagkoor zingen we dan ook het
geestelijk lied in verschillende vormen: van Bach tot Opwekking.
U/jij bent van harte welkom om mee te doen. Als er voldoende
aanmeldingen zijn gaan we beginnen. Het is dus wel belangrijk dat
u/jij reageert! Meer informatie en/of aanmelden kan bij de dirigent
via telefoon: 06-23363424 of e-mail: mdejong1@zonnet.nl.
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Uit het donker, door genade alleen..
4 september j.l. kerkte ik voor de afwisseling bij de ELG Leeuwarden. In een
feestelijke dienst werd hun nieuwe predikant aan de gemeente verbonden.
O jawel, hij komt uit een PKNgemeente, maar dat maakt niet uit. Want de
ELG Leeuwarden is hem niet onbekend door zijn vrouw. Dirigente van het
koor.
Voor en na de dienst met deze en gene gesproken, een ieder van u moest de
groeten hebben van ds. Arnoud Nierop, onze vroegere consulent.
Toch maar weer op tijd op huis aan. En dan zie je, heel voorzichtig de maan
staan, nog maar half, maar hij is er toch maar. Om ongeveer 5 uur ’s
middags.
Dan weet je dat de donkere dagen weer in aantocht zijn.
Maar goed, onderweg moet je niet teveel piekeren, dan moet je opletten waar
je moet rijden, en hoe je moet rijden. Dat nadenken doe ik dan wel thuis.
Over donkere en minder donkere tijden.
Want donkere tijden zijn van alle eeuwen, de profeet Ezechiël heeft het er
ook al over. Het volk klaagt en god antwoord via zijn profeet. In de
epistellezing kom je dan, ik zou bijna zeggen, Luther tegen. Zijn uitspraak,
“Uit genade alleen” heeft hij volgens mij uit de brief aan de Efeziërs gehaald:
hoofdstuk 2:4-10. Dan komt de evangelielezing: De gelijkenis van Jezus, over
de farizeër en de tollenaar.
Lucas 18:9-14.
De farizeër, die in het licht gaat staan, de tollenaar die in het donker blijft.
En voor de tollenaar, “uit genade alleen, wordt hij behouden”. Komt hij uit het
donker. Komt het volk Israel weer uit het donker, gewoon uit genade.
Je mag toch aannemen, dat dit ook van alle eeuwen is, vanuit het “donker”
weer terug naar het “licht”.
Van dit gegeven hebben de kerkvaders in de vroegste tijden dan ook
dankbaar gebruik gemaakt, door in deze tijden enkele christelijke feesten te
plaatsen. Kan je het aanschouwelijk maken naar de mensen toe. Al hoewel,
kerstmis vieren is pas van de laatste twee à drie eeuwen. Voor die tijd is er
alleen paasfeest.
Het belangrijkste feest van de kerk. Uiteindelijk, zonder paasfeest is er niets,
geen kerstmis, geen st.maarten, geen st.nicolaas, geen pinksteren, ga zo
maar door.
Maar omdat wij wel kerstmis vieren, het in de, nu aansluipende, donkere tijd
plaats vindt, steken wij kaarsjes aan, grote kaarsen, kleine kaarsen. Licht in
het donker.
Uiteindelijk, de maan is nu om ong. 17.00 uur aan de hemel te zien, dan
doet’ie niks, want daar is het toch nog te licht voor. Maar zo eind december
speelt’ie verstoppertje. Dan is het echt donker.
Reden genoeg om over de genade na te denken. Je krijgt het om niet, je
wordt zomaar weer in het licht gezet.
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Agnes Fossen.

Macht sprak tot de wereld
“Gij zijt mijn”
De wereld hield haar gevangen op haar troon
Liefde sprak tot de wereld
“Ik ben de uwe”
De wereld gaf haar de vrije beschikking over haar tijd.

Taizéviering Open Hof Kampen
Zondagavond 18 september is er om 19.00 uur in het Open Hof te Kampen
een avondgebed, met liederen van Taizé. In deze viering wordt veel
gezongen en gebeden en er is een moment van stilte en bezinning. De
liturgie is in de stijl van de oecumenische leefgemeenschap van het dorpje
Taizé in Frankrijk.
We zingen onder begeleiding van een muziekgroep met piano, contrabas en
blaasinstrumenten.
Omstreeks 18.50 kunt u alvast meedoen met het oefenen van enkele
liederen.
Allen van harte welkom!
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Protestants Forum

Uitnodiging
Reizende tentoonstelling start in de Bovenkerk
van Kampen
Van harte nodigen wij u uit voor de opening van de eerste reizende
tentoonstelling over de Nationale Synode in de Bovenkerk te Kampen.
Zoals u wellicht bekend is werd de eerste Nationale Synode gehouden in
Dordrecht in 1618-1619. Recent werd op 10 en 11 december in de Grote Kerk
te Dordrecht voor de eerste keer na bijna 400 jaar onder de naam Nationale
Synode een bijeenkomst gehouden waar christenen uit 52 verschillende
kerken en geloofsgemeenschappen bijeen waren.
Op weg naar het jubileumjaar 2018/2019 is het voornemen nog driemaal een
‘nationale synode’ van protestantse kerken en geloofsgemeenschappen in
Nederland te houden (2013, 2016, 2019).
In de eeuwen die volgden op de Reformatie is de kerk in Nederland om
diverse redenen zeer verdeeld geraakt. Deze verdeeldheid schaadt het
getuigenis van het Evangelie steeds meer. Christenen op het grondvlak van
de kerken ontdekken dat er veel meer is dat hen samenbindt dan wat scheidt.
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Verschillen tussen kerken en verscheidenheid in geloofsbeleving vormen een
reëel gegeven, maar de roeping om samen de éne Herder te volgen gaat daar
bovenuit. Onze tijd vraagt om een bijzondere concentratie op dat laatste.
Met de reizende tentoonstelling wil de Stichting Nationale Synode laten zien
wat er de eeuwen door gebeurde op het kerkelijk erf in Nederland.
Tegelijkertijd willen de organisatoren stimuleren dat op plaatselijk- en
regionaal vlak het geloofsgesprek tussen de verschillende kerken en
geloofsgemeenschappen gevoerd wordt.
De tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 17 september 2011 om 11.15
uur in de Bovenkerk in Kampen. Het woord zal onder meer worden gevoerd
door Mevr. Drs. D. Haze (samensteller van de tentoonstelling) en Ds G. de
Fijter, voorzitter van de Stichting Nationale Synode. Muzikale medewerking
zal worden verleend door
Ab Weegenaar, organist van de Bovenkerk.
De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 11.45 waarna er gelegenheid is de
tentoonstelling te bezichtigen.
De tentoonstelling in de Bovenkerk loopt tot 31 oktober a.s. Er is de
mogelijkheid voor rondleiding. Voor scholen is bovendien een speurtocht
voor handen. Contactadres tentoonstelling: Mevr. Haze Mob. 06.194.701.85 mail dhaze@home.nl.

Namens de Stuurgroep Nationale Synode, Dr J.M. van ’t Kruis, secretaris
Namens de Stichting Nationale Synode, Ds G. de Fijter voorzitter.
Contactadres Nationale Synode
Wilgenstraat 4
8266 AS Kampen.
Tel. +31 (0)38 3319173
Mob. +31 (0)6 50288380
E-mail: g.d.fijter@pkn.nl
E-mail: uytael@xs4all.nl
www.nationalesynode.nl
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REIS ZONDER LANDKAART
Durf te beginnen
aan de langste reis in een mensenleven
van je hoofd naar je hart
Ga de confrontatie an
met de weggestopte herinneringen en angsten
vertrouw alleen je hart
als je de nacht ingaat
en de schuduwen van je leven onder ogen ziet
en uit het donker te voorschijn haalt
Ontdek dat je verdriet wordt genezen
al je angst van je weggenomen
en je fantasie alle ruimte krijgt
door de tedere kracht van e liefde
Je hart wordt weer een veilige plaats
van geluk en schoonheid
van stil en verborgen verlangen
naar het moment dat je ziel vleugels krijgt.
David Hodges
Trappist van de Abdij op Caldey Island.

Bezoek aan Kampen

Meer dan vier eeuwen kerkgeschiedenis van Neder
land herleeft … in Kampen.
Kampen: een stad die er kerktorenhoog bovenuit springt! Zo
werd de stad Kampen in de jaren zeventig van de vorige eeuw
getypeerd. Is dat zo? Wanneer u bovengenoemde dagtocht meemaakt,
kunt u daarna zelf oordelen of Kampen zo getypeerd mag worden.
Omstreeks 10. 30 uur: ontvangst op het stationsplein. Vanaf dit plein
hebt u een prachtig gezicht op het beroemde IJsselfront en de
Stadsbrug.
Vervolgens vertrekken we naar Het Trappetje voor een kopje koffie
met iets lekkers. Onderweg komen we langs de Gemeentelijke
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Expositieruimte ‘De Synagoge’ en brengen een bezoek aan de Joodse
Expositie
11.30 uur bezoek aan de Bovenkerk (Protestantse Kerk). Ook kunt u in
deze kerk genieten van een orgelbespeling.
Aan de hand van de aldaar ingerichte expositie wordt u een overzicht
gegeven van de kerkgeschiedenis van Nederland.
12.30 uur: lunch (even kijken waar)
13.30: bezoek aan het Archief – en Documentatiecentrum van de
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, gelegen nabij de Theologische
Universiteit van deze kerk, waar u bijzondere stukken en voorwerpen
uit de geschiedenis van deze universiteit getoond zullen worden.
Aansluitend een bezoek aan het pand van de universiteit - het
voormalige Sint Annaklooster -en het kerkje van de voormalige
Doopsgezinde Gemeente.
15.00 uur: Theepauze (even kijken waar)
15.45 uur: bezoek aan de Lutherse kerk, gelegen aan de Burgwal en
aan de Rooms-katholieke Buitenkerk.
17.30 uur diner.
Aansluitend vertrek naar het Stationsplein.
Tijdens de wandeling naar de diverse gebouwen wordt u meer
informatie verschaft over de kerkgeschiedenis van Nederland aan de
hand van Kamper voorbeelden.
Oktober 2011
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Belangrijke adressen:
Consulent

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

Organisten

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

Bankrekening kerk
Girorekening kerk
t.n.v.

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

Girorekening diaconie

7828762
Jacob Catsstraat 399
8265 XV Kampen

Kindernevendienst

Babette Kuper
038 3338175
babettekuper@hotmail.com

Koor “ Le Cygne”/diaconale
commissie

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

Redactie Contact

Agnes Fossen.
Adres-zie kerkenraad.l

Website
E-mail webmaster

www.lutherinkampen.nl
cjutten@12move.nl
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