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Maandbrief MAART 2 2021 

   

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

 

  

Van de kerkelijk werker 

Hij leeft! 

Wanneer we tijdens een begrafenis afscheid 
nemen van iemand zijn daar veel rituelen; van het 
dragen tot stemmige kleren tot het oplaten van 
kleurige ballonnen. Bij een rondgang langs de 
graven zie je soms bloemen of verschillende 
voorwerpen liggen. Het zijn uitingen om je 
verbonden te voelen met hen die ons zijn 
voorgegaan. 

Bij Jezus’ graf zijn daar de vrouwen (Markus 16:1) 
die specerijen meebrengen om het lichaam van 
Jezus te zalven. Een Oosters gebruik om iemand te 
eren. 

Specerijen of bloemen kunnen wij niet naar het 
graf van Jezus brengen. En gelukkig maar, want Hij 
Leeft! Daarom brengen we Hem eer op Eerste 
Paasdag met liederen, gebeden en het aansteken 
van de nieuwe Paaskaars. Niet alleen in dienst 
mogen we Hem eren, ook in het leven van alle dag. 
In ons dagelijks werk of vrije tijd mag God de eer 
en lof ontvangen (1 Kor. 10: 31). 

Wanneer we iemand begraven of we brengen een 
groet bij iemands graf, eren we hen die ons zijn 
voorgegaan en mogen we weten dat het een 
tijdelijke rustplaats is. Jezus overwon de dood, 

want wie met Hem leeft, zal leven, ook al is hij 
gestorven (Joh. 11:25). 

Ik wens jullie allemaal een gezegd en hoopvol 
Pasen. Bart van ’t Ende 

 
Kerkdiensten   
Donderdag 1 april Heilig Avondmaal 
Tijd: 19.30 uur 
Ds. G.H. Labooy  
1e Collecte: Diaconie en kerk   
2e Collecte: HOE 
 
Viering Heilig Avondmaal op Witte donderdag  
Zoals u in de vorige nieuwsbrief al hebt kunnen 
lezen zal de Avondmaalsviering als volgt gaan: de 
viering wordt in de kerk gehouden met een aantal 
kerkenraadsleden, terwijl u tegelijkertijd als 
belijdend lid het avondmaal thuis kunt vieren. U 
kunt zich tot en met woensdag 31 maart opgeven 
voor deelname bij de scriba 
scriba.kampereiland@outlook.com (in de vorige 
nieuwsbrief stond het fout) 
Meld hierbij de namen van de personen die u 
opgeeft. U krijgt dan op donderdagmiddag 1 april 
een pakketje met brood en wijn bezorgd door de 
diaconie. Op deze manier wordt overal van 
hetzelfde brood gegeten en van dezelfde wijn 
gedronken. We wensen u allen een goede dienst 
en in Christus verbonden.  
 
De Stichting HOE ondersteunt verwante 
kerkelijke gemeenten en christelijke organisaties 
in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse 
roeping. 
Collecterooster en GIVT  
Houdt u er rekening mee, dat wanneer u met 
GIVT geeft,  u voor de collecte van afgelopen 
zondag (28 maart) tot en met woensdag 31 maart 
kan geven. Voor de collecte op Witte Donderdag 
(Avondmaal collecte) tot en met zaterdag 3 april. 
Vanaf zondag 4 april loopt het rooster weer op de 
normale wijze.  
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Vrijdag 2 april Vesperdienst 
Tijd: 19.30 uur 
Geen collectes 
Een korte ingetogen dienst onder leiding van Ds. 
G.H. Labooy uit IJsselmuiden 
 
Zondag 4 april Pasen 
Tijd: 10.00 uur 
Geen oppas en Kindernevendienst, wel een 
project voor de kinderen. 
Voorganger: Bart van ‘t Ende 
1e Collecte: Diaconie en kerk   
2e Collecte: JOP 
In de kerk brandt elke zondag de Paaskaars, 
symbool van Gods liefde die sterker is dan het 
donker van dood en verdriet. Elk jaar met Pasen 
wordt een nieuwe kaars ontstoken en dat 
paaslicht begeleidt ons het hele jaar.  
De collecte is voor JOP. Een collecte voor Jong 
Protestant van Kerk in actie. 
 
Zondag 11 april 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. H.A. van Maanen 
Geen oppas en Kindernevendienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Mercy Ships 
Zij maken chirurgische zorg toegankelijk voor de 
allerarmsten, op en rond de grootste ziekenhuis 
schepen ter wereld. Dankzij de inzet van 
honderden professionele vrijwilligers én de 
betrokkenheid van vele anderen, zoals u en jij! 
 

Verdiepingsavond 
Er staat weer een verdiepingsavond gepland op 
donderdagavond 15 april. Deze start om 19.30 uur 
en is te volgen via de livestream. Het thema staat 
nog open. Wanneer u een onderwerp hebt wat u 
bezighoudt, geef het gerust door voor deze avond. 

Catechisatie 
Aan dit uitzonderlijke catechesejaar komt een 
einde. Er zal nog 1 vlog verschijnen en daarmee 
sluiten we het seizoen af. We hopen en bidden dat 
in september er weer ontmoetingen kunnen 
plaatsvinden.  

 
ARIEL 
Ariel is een van de kleinste autofabrikanten van 
Groot-Brittannië. De zeven werknemers zetten 
minder dan honderd auto’s per jaar in elkaar. De 
enige auto die het bedrijf maakt is de Ariel Atom, 
een sportwagen met een  - uitwendig chassis-  
exoskelet. Hij weegt maar 520 kg en heeft een 
vermogen van 230 pk. 
 
Als je aan Ariel denkt, kun je ook denken aan de 
fictieve personage van de Disney film, De Kleine 
Zeemeermin. Het verhaal speelt zich af onder het 
water. Ariel is graag ondeugend en gaat vaak naar 
de wateroppervlakte om haar vriendje te zien. 
Ariel is ook een Hebreeuwse jongens- en 
meisjesnaam.  Het betekent ‘Leeuwin van God’. 
 
We kennen ook een Ariel als bekende Israëliër. 
Ariel Sharon werd in het toenmalige 
mandaatgebied Palestina geboren. Hij maakte 
naam als commandant in het leger tijdens de 
Zesdaagse Oorlog (1967) en de Jom Kipoeroorlog 
(1973) Later werd hij minister van Defensie en 
zette hij een harde lijn in tegenover de Palestijnen.  
Huisvrouwen kennen Ariel, als een bekend 
wasmiddel. Het heeft in veel huishoudens een 
plekje in de voorraadkast bij de wasmachine. Het 
wasmiddel is beschikbaar in verschillende vormen. 
Vloeibaar, poedervorm of in tabs voor gekleurde, 
witte of juist de fijne was. De slogan was vroeger 
en nu nog steeds, schoon, schoner, schoonst. 
Sterk spul dus dat veel bubbels veroorzaakt en op 
een temperatuur van 30, 60 of 90 graden ook nog 
eens lekker ruikt. Het wast de vieze 
boerderijoverals, de vetvlekken van de jus uit de 
tafelkleden en de ranja uit de kinderkleren weer 
helemaal schoon. 
 
Hebben wij ook een schoonmaakmiddel als ‘Ariel’ 
nodig in ons leven?  
Of denk je, ik ben niet vies. Ik heb dat bruisende 
spul niet nodig. Maar stel dat je je toch vies voelt 
van binnen door verkeerde gedachten en daden in 
je leven. Wie of wat maakt je dan weer schoon?  
Ariel kan jou daar helaas niet bij helpen. Hoeveel 
je ervan gebruikt, hoe heet je wast, je wordt er niet 
schoon door vanbinnen. Daar heb je Jezus voor 
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nodig. Die wast je zonden meer dan wit, witter, 
witst weer schoon. Niet met Ariel, maar door het 
BLOED dat Hij voor ons leven gaf. Hij liep ervoor 
door de Via Dolorosa naar Golgotha.  
 
Deze genade wast je witter dan sneeuw. De Leeuw 
van Juda. 
KADO 
 
 
 
Kampereiland helpt 
Denkt u eraan? Aanstaande zaterdag 3 april kunt 
u uw bestelling ophalen tussen 10.30 en 11.00 
uur  
 
Catechisaties 
De catechisaties gaan voorlopig niet door. Om de 
jongeren toch wat aan te reiken zal ik een vlog 
maken en deze in de groepswhatsapp versturen 
van de catechisanten. Ook zullen deze vlogs 
geplaatst worden op de website van de kerk, zodat 
u thuis er eens over door kan spreken met elkaar. 
 

Collectes 
Geeft u via GIVT dan is collecte 1=Diaconie en 
Kerk, collecte 2=Speciaal doel, collecte 3=Zending. 
(Diaconie en kerkrentmeesters hebben deze 
doelen klaargezet in een rooster van GIVT). 

 

Op de website staat de ‘geef met gift knop’ 
bij Beleef onze kerkdienst en op de site van 
kerkdienst gemist.  
 

 

 

Ook kan bij het ‘geven ’in het overzicht bij stap 3 
uit de lijst gekozen worden voor Herv. Gemeente 
Kampereiland. 

 

De giften zijn anoniem. Her geld wordt gestort op 
de rekening van de organisatie en die stort de 
opbrengst van een collecte op de rekening van 
kerkrentmeesters en diaconie. 

Als er weer kerkdiensten met gemeenteleden 
kunnen worden gehouden kan met GIVT gegeven 
worden door de telefoon boven de 1e collectezak 
te houden. Er zit een ontvanger in die collectezak 
die de gift registreert en verzendt. 

Overmaken per bank kan als volgt: 
Wilt u iets geven voor de Kerk (kerk, onderhoud en 
orgel) dan kan dat op rekeningnummer: 
NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde 
Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters). 

Wilt u iets overmaken voor Diaconie en Kerk, of 
een speciaal diaconaal doel en Zending gebruik 
dan 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. 

   

https://www.hervormdkampereiland.nl/beleef_onze_kerkdienst/
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Pastoraat & bijstand  
Mocht u of jij behoefte hebben aan een 

ontmoeting en gesprek kan u altijd een beroep 

doen op de ouderlingen of mij. We kijken dan naar 

de mogelijkheden die er zijn. Laten we in deze 

donkere tijden vanuit Christus als broeders en 

zuster houvast vinden bij elkaar (OPW. 370)    

 
 


