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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 

Je hoort erbij! 

Liefde is en blijft het kernwoord van het de Bijbel. 
Tijdens de SKG dienst van 14 februari hoorden we 
daar een praktijkvoorbeeld van; Boaz die 
respectvol en waarderend omgaat met personeel 
en mensen die sociaal zijn achtergesteld (Ruth 2). 
Daarmee is Boaz ook een voorloper van Christus. 
De liefde van Christus overtreft alles. Jezus bleef 
aan het kruis hangen toen de mensen zeiden; ‘je 
hoort er niet bij’. Door Zijn offer liet Jezus zien dat 
heel de wereld erbij hoort. Wat een liefde. En wij 
mogen getuigen van die liefde in de komende 
lijdenstijd. Iedereen hoort erbij. 

Er is een wereld zonder grenzen 
zo groot als het heelal 

Er is een hemel voor de mensen 
dat hoor je overal 

Jerusalaim, stad van God 
Wees voor de mensen een veilig huis 

Jerusalaim, stad van vrede 
Breng ons weer thuis (EL 194) 

Een goede groet vanuit Kampen,  

Bart van ’t Ende 

 
 
 
Kerkdiensten   
Zondag 21 februari herbevestigingsdienst 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. F. Verboom uit Kampen 
Geen oppas en Kindernevendiens, wel een project 
voor de kinderen. 
1e Collecte: Diaconie en kerk   
2e Collecte: Internet 
 
In deze dienst zal de Kindernevendienst voor de 
kinderen aandacht besteden aan de 
lijdenszondag  met een projectlied en een filmpje 
van het thema de week. De kinderen krijgen deze 
week het boekje dat hoort bij het thema in de 
brievenbus. 
 
Tearfund heeft een digitaal gezinsboekje 
uitgegeven voor de 40 dagen tijd. Dat boekje is in 
een bijlage meegestuurd en kunt u in het gezin 
gebruiken vanaf Aswoensdag(17 februari). 
 
De extra collecte deze zondag is bestemd voor het 
gebruik van het internet. Sinds december 2020 
heeft de kerk op Kampereiland de mogelijkheid 
om beelden uit te zenden. Hier hebben we als 
gemeente allemaal aan bijgedragen. Wat zijn we 
juist in deze tijd hier blij mee. 
 
Zondag 28 februari 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. G. de Fijter uit Kampen 
Geen oppas en Kindernevendienst 
Wel in de dienst aandacht voor het project voor 
de kinderen. 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Edukans 
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Verdiepingsavond 
We gaan nog even door met de verdiepings-
avonden.  

Om te noteren in uw agenda: 
Donderdag 18 februari – Het beeld van Christus 
door de tijd heen. 
Donderdag 4 maart – Wat is waarheid? 
Donderdag 18 maart – thema nog in te vullen 

De avonden starten om 19.30 uur. U kunt deze 
avonden live meekijken, of op een later moment 
terugkijken. De verdiepingsavonden worden 
uitgezonden via de website 
hervormdkampereiland.nl en 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! 

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. 

 

Kerkbalans 
Ligt de envelop van Kerkbalans nog tussen de 
administratie of in de auto om gepost te worden? 
Mogelijk heeft u al wel het geld gestort en dan is 
het ook goed. Maar het bedrag van de begroting 
bedrag is nog niet gehaald. Ook de collecte-
opbrengsten blijven achter. De kerkrentmeesters 
maken zich nog niet echt zorgen en vertrouwen 
erop dat het laatste deel ook nog binnenkomt. 

 
 
 

Heb je al een foto opgestuurd? 
 

 
 
"Hoop bouwen" 
Op 7 maart is er een Open Dienst. Het thema is 
'HOOP'. Ben jij jong - niet ouder dan pakweg een 
jaartje of 15 -? Dan vragen we jou om van Lego 
iets te bouwen dat voor jou met het thema 
'HOOP' te maken heeft. Bouw wat moois en stuur 
foto's of een korte video met uitleg van jouw 
bouwwerk voor 20 februari naar 0622374892 of 
naar klaasenannita@solcon.nl. Op zondag 7 
maart zie je dan jouw bouwwerk terug in de 
kerkdienst.  
Groet,  
Open Dienst Commissie 

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 
kerkdienstgemist.  
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Ook kan bij het ‘geven ’in het  overzicht bij stap 3 

uit de lijst gekozen worden voor Herv. Gemeente 

Kampereiland. 

 

U kunt nu nog geven voor de collecte van 
afgelopen zondag(2e collecte voor Compassion) 
dat kan tot zaterdagavond 23.00 uur). In de weken 
dat er een extra kerkdienst is wordt hiervan 
afgeweken. Dit zullen we dan duidelijk aangeven. 

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. 

   

 
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)    

 


