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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 
 
 

 
 
Bloeien tot in eeuwigheid   
Bij al de gemeenteleden is er voor Pasen een gele 
bos tulpen bezorgd. Wanneer ik dit schrijf doen ze 
het nog steeds heel goed! Maar het had weinig  
 

 
 
gescheeld of ze lagen al op de komposthoop. 
Aangezien je tulpen niet te veel water moet geven, 
was ik wel heel zuinig met water. Op een ochtend 
hingen de tulpen slap in de vaas. Snel wat water bij 
gedaan en ze bloeiden helemaal op! 
  

  
Water erbij doen, anders overleven de tulpen het 
niet. Wij hebben ook voeding nodig, anders 
overleven wij het ook niet. Naast ons dagelijks 
voedsel is het noodzakelijk voor onze geestelijke 
voeding. Een belangrijk instrument is daarvoor de 
kerkdienst op zondag. Sinds Christus is opgestaan 
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op de eerste dag van de week komt de christelijke 
kerk samen op deze dag, al 2000 jaar. We doen dat 
omdat we binnen de gehoorsafstand willen blijven 
van de explosieve kracht van Christus opstanding, 
zondag aan zondag. Dat geeft bloei en leven, tot in 
eeuwigheid. 
Bart van ’t Ende   
  
Jubileum  
Op vrijdag 2 april mochten Marten 
en Miny Pelleboer (Noorderrandweg 16) 
gedenken 40 jaar getrouwd te zijn. Ondanks de 
coronamaatregelen konden ze dat toch met hun 
kinderen en kleinkinderen (online) vieren. Het is 
een zegen om zo samen door het leven te gaan, 
lief en leed met elkaar delend.   
Een hartelijke felicitatie voor jullie beide en Gods 
zegen gewenst op de weg die jullie mogen gaan in 
het leven.   
Bart van ’t Ende 
   
Vierende gemeente 
 
Kerkdiensten   
Zondag 18 april  
Tijd: 10.00 uur 
Ds. J.W. v.d. Kamp, Elburg 
Geen oppas en Kindernevendienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk   
2e Collecte: orgel 
 
Zondag 25 april Afsluiting Winterwerk 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Bart van ’t Ende 
Geen oppas en Kindernevendienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk   
2e Collecte: Lief en Leed 
 
Zondag 2 mei 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. K. de Lange, Lelystad 
Geen oppas en Kindernevendienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: kerk 
  
Verdiepingsavond 
Er is weer een verdiepingsavond op 
donderdagavond 15 april. Deze start om 19.30 uur 

en is te volgen via de livestream. Het  thema: De 
Hemel zoekt een woning. Aan de hand van de 
Tabernakel uit het oude testament kijken we naar 
de relevantie van toen en van nu. De avond begint 
om 19.30 uur. De opname is later ook nog te 
bekijken. 
 
Jeugddienstcommissie   
Beste gemeenteleden, wij als jeugddienst-
commissie hebben besloten om onze taak terug te 
geven aan de kerkenraad. De reden hiervan is, is 
dat de commissie de afgelopen jaren is uitgedund 
en nu uit 3 personen bestaat. Waardoor het ons 
veel energie kost bij het organiseren. Maar we 
hebben het altijd met veel plezier gedaan. Wij 
bedanken een ieder voor zijn/haar medewerking 
van de afgelopen jaren. Met vriendelijke groet,  
De jeugddienstcommissie.  

Jeugddiensten 
Als kerkenraad vinden we het jammer dat 
Jenneke, Ellen en Corine stoppen met het 
organiseren van de jeugddiensten. Wat hebben zij 
veel werk verzet in de afgelopen jaren, denk 
bijvoorbeeld alleen al eens terug aan de prachtige 
openlucht-dienst vorig jaar onder de 
kastanjeboom! 

 

Maar natuurlijk ook de vele mooie diensten in de 
kerk, met zorgvuldig uitgezochte thema’s, liederen 
en bands. Iets waar we als gemeente heel 
dankbaar op terug mogen kijken! We bedanken de 
commissie dan ook heel hartelijk voor hun inzet! 
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Als kerkenraad willen we de komende periode 
nadenken over de verdere invulling van de 
jeugddiensten en hierbij mogelijk ook iets breder 
kijken naar het totale jeugdwerk binnen onze 
gemeente. De jeugddiensten die op het rooster 
staan in 2021 blijven erop staan en zullen ook als 
zodanig worden ingevuld. Natuurlijk zijn we 
voorlopig afhankelijk van de maatregelen rondom 
Corona en blijven we hopen en bidden op 
versoepelingen, ook binnen de kerk. Maar laten 
we er vooral ook op blijven vertróuwen dat we 
straks als gemeente elkaar weer meer kunnen 
treffen in de kerk. En misschien wilt u in de tussen 
tijd eens samen met ons nadenken over het 
volgende: Denkt u/ denk jij dat het jeugdwerk, het 
organiseren van jeugddiensten en het eventueel 
uitdenken en organiseren van andere mogelijke 
activiteiten voor de jeugd wel eens iets voor jou 
zou kunnen zijn, schroom dan niet en laat het ons 
weten. We hopen op die manier als kerkenraad 
samen met jongeren en andere enthousiaste 
gemeenteleden tot mooie initiatieven te komen. 
Een mooi voorbeeld van samen kerk zijn! Voor 
aanmelden voor of meedenken over 
jeugddiensten en jeugdwerk in het algemeen laat 
het de scriba weten. Alle ideeën zijn welkom! 

 

 

 

 

Collectes 

Overzicht januari-februari-maart 2021 
03-jan € 243,95 Kerk 
10-jan € 57,00 Nederlands Bijbelgenootschap 
17-jan € 43,35 Werelddiaconaat 
24-jan € 178,40 Onderhoud 
31-jan € 39,50 Zending Over Grenzen 
07-feb € 93,00 Internet 
14-feb € 67,00 Compassion 
21-feb € 104,88 Internet 
28-feb € 84,80 Edukans 
07-mrt € 110,05 St. Vrienden van de Hoop 
10-mrt € 163,35 Diaconie 
14-mrt € 198,55 Kerk 
21-mrt € 78,50 Voedselbank 
28-mrt € 133,20 Onderhoud 

Diaconie en Kerk 
Jan/feb/mrt. €858,85 

Zending 
jan/feb/mrt. € 452,78 
 
Kerkrentmeesters 
De geluidsinstallatie vraagt aandacht. Er zijn 
offertes aangevraagd. 
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En dan nog dit.  
 
Bij het bezorgen en ook later per mail ontvingen 
we veel positieve veel positieve reacties. Dank 
daarvoor. Er zijn ook foto’s ingestuurd van de 
tulpen en het Avondmaal en Pasen. 

 

Avondmaal thuis en met de gemeente vieren. 

 

Het feest van Pasen tekenen. 

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. 

https://www.hervormdkampereiland.nl/beleef_onze_kerkdienst/
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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. 

   

 
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)    

 
 


