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Maandbrief DECEMBER 2020 (2)  

  
Totale lockdown. Dat was de boodschap afgelopen 
maandag van minister president Rutte.  
Opzet is zo veel mogelijk contacten te vermijden 
om te zorgen dat het virus niet verder gaat 
verspreiden. Thuis werken, winkels dicht, scholen 
dicht, en nee, kerken worden niet verplicht om 
dicht te gaan. De grondwet biedt vrijheid van 
godsdienst en daarom kan een regering dat niet 
eisen. Als kerkenraad hebben we toch besloten om 
geen gemeenteleden uit te nodigen voor alle 
komende diensten. Uit verantwoordelijkheid, uit 
solidariteit. We hebben de technische apparatuur 
om de gemeente live de diensten te laten volgen 
en daar willen we gebruik van maken.  Met een 
predikant, 3 kerkenraadsleden een koster, een 
organist en iemand die de beamer bediend zullen 
we in de kerk aanwezig zijn. Ook op de 1e kerstdag 
zal dat zo zijn. Toch wordt dat een bijzondere 
dienst met medewerking van verschillende 
gemeenteleden.  
 

Dit alles betekent dat we elkaar als gemeenteleden 
een poos niet zien. Voor sommige gemeenteleden 
geldt dit al maanden. Laten we omzien naar elkaar, 
iemand bellen als we ons alleen voelen of als we 
denken aan iemand die alleen is. Het is de tijd van 
digitale wensen, maar juist nu worden kaartjes ook 
erg gewaardeerd.  
 

De dienst kunt u volgen door naar de website van 

de kerk te gaan: 

www.hervormdkampereiland.nl  

 

 

 

Van de kerkelijk werker  

  

Kerst 2020  

 

Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart 

geboren; 

God dichtbij als nooit tevoren. 

O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in 

ons hart geboren. 

Maak ons uw voeten. 

Maak ons uw handen. 

Laat ons leven een teken van uw liefde zijn. (Sela) 

 

Een prachtig en hoopvol lied. Het maakt kerst 

actueel, elke dag een beetje kerst. Daarnaast is 

het lied ook dwingend: zijn het jouw voeten die 

het evangelie uitdragen? Zijn het jouw handen die 

de ander helpen? Is jouw leven een teken van 

liefde? Want alleen op deze manier blijft kerst van 

blijvende betekenis. We leven in bijzondere tijden 

waarin we dit kunnen oefenen.   

  

Ik wens u en jullie gezegende dagen toe waarin 

Christus als Koning het middelpunt mag zijn. En 

voor het nieuwe jaar wens ik jullie zegen, 

gezondheid en voorspoed toe. Een goede groet 

vanuit Kampen, Bart van ’t Ende   

 

 

  

Catechisaties   

Het was de bedoeling om 14 januari weer te 

starten met de catechisatie. We hopen dat dat 

snel na het einde van de lockdown weer kan. 

Tegen die tijd stuur ik nog wel een appje… 😊   

 

                                  
  
        
  

http://www.hervormdkampereiland.nl/


 
Bijbelkring, Samen op weg 

Ook deze groepen hadden een bijeenkomst op de 

agenda staan in de eerste weken van januari. Deze 

bijeenkomsten gaan niet door. 

 

 

Voedselbank 

Wasmiddelen en lang houdbare producten voor 

de voedselbank kunnen tot uiterlijk zaterdag 19 

december gebracht worden bij Joke v d Kolk, 

Heultjesweg 33 en bij Gijs van Dijk, Noorddiepweg 

3. 

 

 

 
 

Kerkdiensten  

Vrijdag 25 december 1e Kerstdag 

Tijd: 10.00 uur  

Voorganger: Ds. F. Verboom, Kampen 

Oppasdienst: geen 

1e Collecte: Diaconie en kerk  

2e Collecte: Kind in de knel  

Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond 

te blijven, op onderwijs om iets van het leven te  

 

kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. 

Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die 

in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er 

voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland 

daarbij betrekken. Dat doen we met Kids in Actie. 

 

 

Zaterdag 26 december 2e Kerstdag 

Geen dienst 

Zondag 27 december  

Tijd: 10.00 uur  

Voorganger: Ds. W. Smit, Zwolle 

Oppasdienst: geen 

1e Collecte: Diaconie en kerk  

2e Collecte: Onderhoud 

Donder 31 december Oudejaarsdag 

Tijd: 19.30 uur  

Voorganger: Dhr. G.J. Lipke, Elburg 

1e Collecte: Diaconie en kerk 

2e Collecte: Liza v.d. Linde 

 

Bedankt 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Adventskalender 

 

Er is al ijverig gewerkt met de adventskalender en 

van de resultaten zijn  foto’s binnengekomen. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Collectes  

Omdat er een paar maanden geen kerkdiensten 

zijn gehouden, dus er ook geen collectes waren 

voor de kerk, blijven de opbrengsten wat achter. 

De catechisaties en de Bijbelkring worden nu 

vanwege Corona niet in de consistorie gehouden, 

maar in ons Erf. Dit brengt extra kosten met zich 

mee. Van harte aanbevolen.  

Wilt u iets overmaken 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 en 

Zending gebruik ook 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)   
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