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Maandbrief FEBRUARI 2021 

   

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

 

  

Van de kerkelijk werker 

Heel Holland bakt 

 

Het blijft voor mij een favoriet programma; 
koekenbakkers die onder leiding van Andre van 
Duin het beste baksel proberen te maken in een 
tent en om dan de begeerde prijs te winnen de 
beste thuisbakker van Nederland. Ik ga geen 
wedstrijd uitschrijven om iedereen op 
Kampereiland aan het bakken te krijgen. Hoewel, 
u mag gerust uw probeersel bezorgen aan de 2e 
Ebbingestraat . 
Waar het mij omgaat is dat we momenteel 
allemaal geestelijke thuisbakkers zijn geworden. 
We moeten nu zelf de keuken in om onze 
geestelijke honger te stillen. Daarom de vraag; 
wat bakt u ervan? Ik hoop dat u voldoende 
ingrediënten vindt om geestelijk te rijzen. We  

 
 
 
leven weer in de 40dagen tijd; een periode waarin 
bezinning centraal mag staan. Laat je voeden door 
de kerkdiensten, catechesefilmpjes, verdiepings-
avonden, eerstditpodcast, het 40dagen boekje 
een wereld van verschil. Al deze hulpmiddelen zijn 
er om te bezinnen en om ons voor te bereiden op 
deze bijzondere tijd van het jaar, het lijden, 
sterven en opstanding van Christus. 
 

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
In deze zee verzinken mijn gedachten. 

 
Een gezegende 40dagen tijd gewenst.  
Bart van ’t Ende 
 
Kerkdiensten   
Zondag 7 maart Open Dienst 
Tijd: 10.00 uur  Open Dienst: 
Houdt de komende dagen de brievenbus in de 
gaten. Er komt een envelop met HOOP!! Daarin 
zitten dingen die alvast een voorproefje zijn voor 
de Open Dienst van aanstaande zondag 7 maart. 
Collecte is voor De Hoop; verslavingszorg in 
Dordrecht.  
Om 10.00 uur hopen we digitaal bij u te zijn en 
denken we samen na over het thema HOOP.  
Wij HOPEN dan ook op uw aanwezigheid.  
Groet, Open Dienst commissie 
Geen oppas en Kindernevendiens, wel een project 
voor de kinderen. 
1e Collecte: Diaconie en kerk   
2e Collecte: Stichting Vrienden van de Hoop uit 
Dordrecht. 
Voor deze collectes kunt u via GIVT geven tot 
dinsdagavond 23.00 uur. 
 
Woensdag 10 maart Biddag 
Tijd: 19.30 uur   
Voorganger: Ds. W. Dekker uit Kampen 
1e Collecte: Diaconie en kerk   
2e Collecte: Diaconie(eigen) 
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Zondag 14 maart 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. G.J. Röben Uit Heerde 
Geen oppas en Kindernevendienst 
Wel in de dienst aandacht voor het project voor 
de kinderen. 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: kerk 

Verdiepingsavonden 
We gaan nog even door met de 
verdiepingsavonden. Om te noteren in uw 
agenda: 

Donderdag 4 maart – Wat is waarheid?  
Donderdag 18 maart – Als u nog ideeën hebt voor 
een thema, hoor ik het graag. 

De avonden starten om 19.30 uur. U kunt deze 
avonden live meekijken, of op een later moment 
terugkijken. De verdiepingsavonden worden 
uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Van harte 
uitgenodigd om mee te kijken. 

Bijbel kahootquiz 
De eerstvolgende quiz staat gepland op zondag 14 
maart en start om 20.00 uur. De link om mee te 
doen is te vinden op onze eigen website, 
www.hervormdkampereiland.nl. Iedereen van 
harte uitgenodigd om mee te doen! 
 
Samen Bijbellezen 
Bijbellezen, bidden en naar de kerk gaan. Dat zijn 
drie standaardantwoorden als je bij catechisatie 
de vraag stelt hoe je als christen leeft. Misschien 
niet zo origineel, maar wel een prachtige basis! 
Naar de kerk gaan is nu niet gemakkelijk. Maar 
bidden en Bijbellezen is soms ook niet 
gemakkelijk. Veel jongeren geven aan dat 
Bijbellezen moeilijk is; momenten plannen om er 
in te lezen, maar ook om de teksten te begrijpen. 
De HGJB heeft een Bijbelsdagboek gemaakt in de 
vorm van een podcast, deze heet JONG. In een 
aflevering van JONG ga je samen lezen uit de Bijbel 
en wordt er kort wat verteld om je aan het denken 
te zetten. Daarnaast krijg je vaak een vraag of 
opdracht mee. Daar kun je de rest van de week 
nog eens over nadenken. De Bijbel beter begrijpen 

en God ontdekken? Laat je daarbij helpen! Meldt 
je voor deze podcast aan via www.hgjb.nl/jong of 
app naar nummer 030-2285402 en voeg toe aan je 
contacten en nummer een berichtje met 
‘PODCAST AAN’. Tip: luister samen met je vrienden 
of je gezin naar deze podcast! 
 
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. 
 
Kieswijzer 
De tweede kamer verkiezingen zijn weer in 
aantocht. Op 17 maart mogen we weer naar de 
stembus om te gaan stemmen. Misschien ben jij 
wel één van die stemmers die altijd op de zelfde 
partij stemt en verschuift je politieke kleur niet. 
Voor deze mensen zou ik zeggen: stop met lezen 
want je weet het al....! Of toch niet en dan geeft 
dit stukje je juist een ander perspectief. 
 
Als je een zogenaamde zwevende kiezer bent, is 
het misschien wel handig om je te laten 
informeren over welke partij je de gouden eieren 
belooft. Hiervoor kun je je laten voorlichten door 
de EHBK (Eerste Hulp Bij Kiezen); de Kieswijzer. Je 
gaat naar de site en je vult een aantal vragen in. 
Met die informatie weet de Kieswijzer wat jouw 
politieke kleur is en waar je eventueel op kunt 
stemmen. Als je niet tevreden bent met het 
antwoord van die Kieswijzer kun je ook nog eens 
de Stemwijzer of het Kies Kompas proberen. Voor 
jongeren is er zelfs de Jongeren Kieswijzer. Dus het 
wordt ons allemaal heel gemakkelijk gemaakt om 
te gaan stemmen. Soms liggen de uitkomsten heel 
dicht bij elkaar, maar de partijen mijlen ver uit 
elkaar. Bijvoorbeeld je uitkomst is de Christen 
Unie. En als tweede de Partij voor de Dieren. Als 
derde krijg je te zien dat je ook nog op de Nida kunt 
stemmen. Dat geeft toch wel wat te denken over 
al die Wijzers. 
 
Kiezen doen we de hele dag door. Welke kleren 
trek ik vandaag aan? Welk beleg doe ik op mijn 
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brood? Welk werk zal ik eerst gaan aanpakken? Naar 
welke livestream kijk ik zondags en ga zomaar door….. 
Maken we wel de juiste keuzes of doen we ook wel 
eens iets doms? Hebben we daar ook een Wijzer voor 
nodig? 

Misschien is die beste Wijzer wel de Bijbel waarin 
we het fundament van ons leven hebben; de 
normen en waarden van het geloof. Een goed Kies 
Kompas. Daar kun je je informatie uithalen en dan 
kom je vanzelf bij de juiste Persoon uit; JEZUS. 

Kies voor dit Kies Kompas en voor 17 maart: Kies 
Wijs 

KADO 

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). 

Wilt u er rekening mee houden, dat in verband 
met biddag  het geven via GIVT deze week anders 
verloopt? 
Vanaf zondag 7 maart (8.00 uur) tot en met 
dinsdag 9 maart (23.00 uur) kan gegeven worden 
voor collecte 1 : Diaconie en Kerk, collecte 2: 
Stichting Vrienden van de Hoop en collecte 3: 
zending. 
Vanaf biddag op woensdag 10 maart (8.00 uur) tot 
en met zaterdag 13 maart (23.00 uur) kan gegeven 
worden voor collecte 1: Diaconie en Kerk, collecte 
2: Diaconie en collecte 3: zending 
 

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

 

 

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)    

 


