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Dienst van vandaag – 10 maart 2019 

Voorganger  : Rinus van Warven 

Organist  : Ad de Hoop 

Ouderling van dienst : Coos Visser 

Kindernevendienst : Marina Rosendaal 

Bloemen  : Bloemen gaan als groet van de gemeente naar de doopouders 

Kinderpaaskaars : De kinderpaaskaars wordt aangestoken door Julia Carsouw 

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. 

 

 

Doopdienst 

Deze dienst wordt Abel Hendrik Cornelis Yzebrand Carsouw gedoopt, geboren 10 oktober 2017. Hij is 

de zoon van Jaap en Xenia Carsouw. We heten de familie en vrienden van harte welkom bij deze 

mooie gebeurtenis 

 

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 eventuele benoeming aanvaard. 

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

vervangen. 

 

Bevestigen/aftreden kerkenraadsleden 

Arend wordt 7 april bevestigd als kerkrentmeester, Agnes en Stefan treden dan af (omdat stefan die 

dienst verhinderd is, nemen we later afscheid van hem in zijn rol als kerkrentmeester), 

 

Lunch 24 maart 

De afgelopen maanden zin er drie inspirerende ontmoetingen geweest: de start zondag waarin 

geïnventariseerd is wie wat wil doen, de brainstormmiddag waarin we in kaart hebben gebracht wat 

wij graag willen doen en de ontmoeting tussen oude en nieuwe leden. Wat opvalt is dat de 

uitkomsten allemaal dezelfde kant uitwijzen: er is grote bereidheid om zich in te zetten voor onze 

kerk, er is behoefte aan ontmoeting en mee-leven en er is behoefte aan verdere verdieping.  

Dit gaan we zondag 24 maart verder uitwerken. Marian en Marleen gaan de lunch coördineren (zie 

ook de aparte mail die later verzonden wordt) en Karin Runia, Klaas Bruins en ik gaan de bijeenkomst 

inhoudelijk voorbereiden. Overigens, we zoeken daarvoor nog wel iemand die ons wil helpen daarbij 
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Voor iedereen: reserveer op 24 maart ruimte in de agenda voor een gezellige lunch na de dienst en 

het verder uitwerken van onze plannen. 

Vragen hierover, mail of bel Rinus of Clement. 

 

Gemeentevergadering zondag 19 mei (12.00 – 14.30) 

Buiten de ontmoetingen die we de afgelopen maanden hebben gehad en het vervolg daarop op 24 

maart, zijn we bezig om een revitaliseringsplan te schrijven. Dat doen we met begeleiding van Gerard 

van Eck. Het revitaliseringsplan helpt ons bij het maken van keuzes wat we moeten doen, en om onze 

acties in de juiste tijdsvolgorde te zetten. We willen immers veel, maar we kunnen niet alles en we 

kunnen zeker niet alles tegelijkertijd. Het plan is ook een voorwaarde om subsidie te krijgen van de 

PKN. Het opstellen van dit plan, en dan vooral het maken van keuzes, willen we als kerkenraad 

samen met de gemeente doen. Daarom besteden we hier onze jaarlijkse gemeentevergadering aan. 

Normaal doen we dit op een avond, maar dit keer plannen we deze gemeentevergadering ook op 

een zondag na een viering en wel op zondag 19 april van 12.00 tot 14.30 in onze kerk 

Reserveer deze afspraak alstublieft in uw agenda, voor de ontwikkelingen in onze kerk is het 

belangrijk als zoveel mogelijk mensen mee praten hierover. 

Vragen hierover? Mail of bel Rinus of Clement. 

  

Kerk open 

In de zomerperiode gaat de kerk weer op zaterdagmiddag open. We zoeken nog mensen die dan een 

oogje in het zeil willen houden en vragen willen beantwoorden over onze gemeente en de kerk. 

Informatie en opgeven bij Stefan of de kerkenraad. 

 

Bedankje Corry Koldijk 

De bloemen gingen vorige week als groet van de gemeente naar Corry Koldijk. Ze bedankt ons er 

hartelijk voor. 

 

Huispaaskaars 

U kunt tot uiterlijk vandaag uw huispaaskaars in de kerk bestellen, de bestellijst hangt achter in de 

kerk (op het prikbord bij de consistorie).  

Vergeten te bestellen? Bel of mail zo spoedig mogelijke Betteke (gegevens zie contact). 

 

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.  
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De facebookpagina en website 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’. En neem ook eens een kijkje op onze nieuwe 

website: www.lutherinkampen.nl. 

 

Volgende diensten 

• 17 maart 2019, Levensbron: voorganger ds. J Huisman 

• 24 maart 2019, ELG: voorganger ds. Hermien Gunther 

 

Agenda 

• Zondag 24 maart: gezamenlijke lunch / uitwerken plannen na de dienst 

• Zondag 7 april: afscheid Agnes en bevestigen Arend als kerkenraadsleden 

• Zondag 19 mei: gemeentevergadering zondag (12.00 – 14.30) 
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