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Dienst van vandaag – 24 februari 2019 

Voorganger  : ds. H.G.T. Günther 

Organist  : Ad de Hoop 

Ouderling van dienst : Clement Roorda 

Kindernevendienst : Helma Klein 

Bloemen  : Bloemen gaan als groet van de gemeente naar Corrie Koldijk. 

Kinderpaaskaars : De kinderpaaskaars wordt aangestoken door  

Eerste collecte  : bestemd voor het kachelfonds 

Tweede collecte : bestemd voor de diaconie 

Deurcollecte  : bestemd voor de kerk en haar werk 

Na de dienst is er koffie of thee. 

 

Nieuwe kerkrentmeester 

De kerkenraad stelt u met blijdschap Arend Runia als opvolger van Stefan Renkema als 

kerkrentmeester. Arend Runia heeft zich samen met Karin bij onze gemeente aangesloten.  

U kunt andere kandidaten indienen bij de voorzitter van de kerkenraad, Clement Roorda, met de 

handtekening van die kandidaat dat hij/zij een evt. benoeming aanvaard. 

Met deze benoeming schuift Coos Visser door naar de diaconie, waar zij Agnes Fossen gaat 

vervangen. 

 

Doopdienst 

10 maart aanstaande is er een doopdienst in onze gemeente, dan wordt Abel Hendrik Cornelis 

Yzebrand Carsouw gedoopt, geboren 10 oktober 2017. Hij is de zoon van Jaap en Xenia Carsouw. 

 

Huispaaskaars 

U kunt uw huispaaskaars weer bestellen, de bestellijst hangt achter in de kerk (op het prikbord bij de 

consistorie). 

 

Overlijden Jan Broekhuis 

Dan een mededeling waarvoor ik verzoek iedereen te gaan staan: Op zondag 17 februari is Jan 

Broekhuis overleden. Hij was al langere tijd ernstig ziek, maar toch is voor ons het overlijden 

onverwacht. Hij wordt 25 februari in Zwolle gecremeerd. Jan was op de achtergrond altijd actief in 

onze gemeente. Altijd bereid om iets te doen, altijd een lach, altijd optimistisch. Jan was de man van 

Ineke Broekhuis, onze vorige voorzitter van de kerkenraad, die in 2017 is overleden. Onwerkelijk dat 

we Jan al zo snel na Ineke moeten missen. We wensen de familie veel sterkte. 

Ter nagedachtenis aan hem steken we nu een kaars voor hem aan. 

Een kopie van de kaart ligt achter in de kerk. 
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Kachelfonds 

We sparen stug door voor de vervanging van de huidige verwarmingsketels. We zijn ver over de helft 

maar het is nog niet voldoende om tot vervanging over te gaan. 

 

Nieuwsbrief 

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, geef dan uw emailadres door aan een van de kerkenraadsleden. 

 

GIVT 

Het is nu mogelijk om met uw smartphone uw collectegift te geven. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij 

Stefan Renkema. Ook over schenkingen of uw vrijwillige bijdrage kunt u bij Stefan informatie vragen 

over de fiscale aftrekbaarheid. 

 

De facebookpagina van de Lutherse Kerk Kampen 

De Lutherse kerk Kampen heet naast de eigen website ook een facebookpagina. Als u actief bent op 

facebook, wilt u dan onze facebookpagina ‘liken’. 

 

De website van de Lutherse Kerk Kampen 

Neem ook eens een kijkje op onze nieuwe website: www.lutherinkampen.nl. 

 

Volgende diensten 

• 3 maart 2019, Levensbron: voorganger; ds. S. v.d. Laan 

• 10 maart 2019, ELG: voorganger; drs. K. van Warven, doopdienst 
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