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Extra Maandbrief November 2022 

   

De kerkdienst kunt u volgen door naar de 
website van de kerk te gaan: 
www.hervormdkampereiland.nl   

Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons 
weten met een mailtje aan de scriba.  

 

 

Helaas…. Techniek is een mooi ding maar als die je 
in de steek laat, sta je met lege handen. Voor de 2e 
keer achter elkaar werd de dienst afgelopen 
zondag niet uitgezonden. Ook terugkijken van de 
diensten lukt niet omdat het niet is opgenomen. 
Donderdag was alles getest en leek het allemaal 
OK. Komende week wordt er met een medewerker 
van een bedrijf gekeken naar een oorzaak en een 
oplossing. We hopen dat we komende zondag 
weer op de vertrouwde manier de dienst kunnen 
uitzenden.  
 
Er zijn genoeg andere diensten die te volgen zijn 
via Internet. Om u te informeren hoe de 
Eeuwigheidszondag op Kampereiland is ingevuld 
heeft Bart het bijgaande stukje geschreven. 
 
Van de kerkelijk werker 

Overzien 

Hoewel in onze kerkelijke gemeente geen mensen 
zijn overleden, hebben we op eeuwigheidszondag 
wel stilgestaan bij de eindigheid van het leven. Dat 
deden we samen met Mozes. Mozes stierf toen hij 
120 jaar oud was (Deut. 34). We hebben samen 
met Mozes op de berg van ons leven gestaan. We 
hebben het verleden overzien om Gods rode 

draad te ontdekken in ons leven. Maar niet alleen 
het verleden, maar ook de toekomst overzien. Om 
met die rode draad van God het heden en de 
toekomst in te gaan. Om bij God thuis te komen. 

 

Mozes mocht het beloofde land niet in. Maar wel 
was hij onderdeel van de belofte; het land beloofd 
aan Abraham, Izaäk en Jakob. Het eindresultaat 
maakte Mozes niet mee. Zo zijn wij ook een Mozes 
in zakformaat; (klein)kinderen, collega’s, 
catechisanten brengen bij de beloften van God. 
Ook als we zelf het eindresultaat niet zien… 

Tijdens het moment van gedenken hebben we een 
kaart aangestoken voor de mensen die we missen. 
Naast het missen van geliefden, kan er ook zoveel 
ander gemis zijn; het gemis van liefde. Het missen 
van vertrouwen. We vriendschappen missen. Er 
financiën gemist worden. We vrede missen. Onze 
gezondheid missen. We het werken missen. We 
kinderen missen. Wanneer we God missen. Voor 
al dat gemis hebben we een kaart aangestoken; de 
kaars van hoop. Daarna luisterden we naar het 
prachtige lied van Sela ‘voor de mensen die we 
missen’.  

De mensen die we missen | Sela - YouTube 

Bart van ’t Ende 

 
 
 

http://www.hervormdkampereiland.nl/
http://www.hervormdkampereiland.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=-oJTwyRLnwY
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Vierende gemeente  

 
Zondag 27 november 1e Advent 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. W. Smit, Zwolle 
Kindernevendienst: Hetty 
Oppasdienst: Marten en Agnes 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Waypoint Kampen 
Waypoint Kampen Kleren en meer: de 
vriendelijke kringloop in het Hart van Kampen is 
een haal- en brenglocatie. De opbrengst hiervan 
gaat naar onze goede doelen. 
 
Zondag 4 december 2e Advent 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. Ds. R.A. Houtman, Epe 
Kindernevendienst: Corjanne 
Oppasdienst:  Annita en Annejet 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Kerk 
 
Zondag 11 december 3e Advent 
Tijd: 10.00 uur  
Voorganger: Ds. G.J. Röben, Heerde 
Kindernevendienst: Karolien 
Oppasdienst: Bertine en Agnes 
1e Collecte: Diaconie en kerk 
2e Collecte: Stichting Rudolph 
De Rudolphstichting zorgt, samen met een trouwe 
kerkelijke achterban, al meer dan honderd jaar 
ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar 
kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen 
wonen en deel uitmaken van de 
dorpsgemeenschap. In Jeugddorp De Glind vinden 
kinderen en jongeren weer een veilig thuis in een 
leefomgeving die hen biedt wat ze nodig hebben 
voor herstel en ontwikkeling. 
Rudolphstichting steunt kinderen, gezinshuizen en 
algemene dorpszaken. 
 
Pastorale gemeente 
 
Toelichting Kerstproject 2022 
De tijd van advent is een tijd van wachten. Het 
woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten op 
de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte 
en zijn komst als mens op aarde. Dat vieren we 

met Kerst. Traditiegetrouw wachten we er in deze 
tijd ook op dat Hij terugkomt uit de hemel. Dit 
wachten zien we overal in de Bijbel terug. De 
mensen in de Bijbel wachten op de vervulling van 
Gods belofte, de belofte van zijn goede toekomst. 
Dit krijgt vorm in het wachten op een Messias en 
Verlosser. In het kerstverhaal wordt over Jezus 
verteld als de vervulling van deze belofte. Hij 
verbindt God en mensen, en laat ons al iets van 
Gods nieuwe wereld zien. Na zijn dood, 
opstanding en hemelvaart wachten we op zijn 
terugkomst en op het definitieve doorbreken van 
Gods goede nieuwe wereld. Op de eerste zondag 
van advent lezen we over deze verwachting van 
Jezus’ terugkomst uit de hemel. Op de zondagen 
daarna ontdekken we hoe Maria, Jozef, Simeon en 
Hanna, en de wijze mannen elk op hun eigen 
manier wachten op de vervulling van Gods belofte. 
De kring wordt steeds groter. De wereld wacht. 
Wacht je mee?  
 
 

 
 

 

Contanten: 
Het is bij u bekend dat er allerlei mogelijkheden op 
het gebied van geven zijn. Contant geld 
(munten/briefpapier), collectebonnen, 
overmaken via de bank of geven via GIVT. 
Ongetwijfeld zult u gehoord of gelezen hebben, 
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dat het storten van muntgeld bij de bank in de 
nabije omgeving helaas niet meer mogelijk is. Dit 
betekent een langere reis maken en soms de pech 
dat het apparaat defect is. Briefgeld lukt nog wel. 
Ook de kosten van het storten lopen steeds 
hogerop. Redenen voor ons om aan te geven, dat 
collectebonnen, GIVT en overmaken via de bank 
onze voorkeur heeft. 

Giften via GIVT zijn anoniem. Het geld wordt 
gestort op de rekening van de organisatie en die 
stort de opbrengst van een collecte op de 
rekening van kerkrentmeesters en diaconie. 
 
De QR code van GIVT is: 
 

   

Het rekeningnummer van de kerk is 
NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde 
Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters). 
Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 
RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente 
Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het 
overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel. 

  


