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Maandbrief DECEMBER 2020 

 

Van de kerkelijk werker  

Zie!   
Tijdens een huisbezoek kreeg ik de tip door om het 
boek De stad der blinden te lezen. Een predikant 
noemde het eens tijdens de preek. Met veel 
interesse heb ik het boek gelezen. De zinnen zijn 
wat lastig, maar het verhaal is heel boeiend; hoe 
een hele samenleving plotseling blind wordt. Een 
beetje deprimerend.   
Ik heb tijdens het lezen mij veel dingen 
gerealiseerd, en een van de dingen was het 
eenvoudige ‘ik kan zien’. Mijn ogen doen het en ik 
zie de mensen en kleuren om mij heen. Kostbaar.   
 

 
 

Het woordje ‘zien’ wordt in de Bijbel vaak gebruikt 
om je opmerkzaam te maken, een signaalwoord 
dat je op moet letten. Johannes de Doper doet dat, 
hij zegt tegen de omstanders: ‘Zie, het Lam van 
God’ wanneer Jezus voorbij komt (Joh. 1:29). Het 
is Advent, we leven naar kerst toe. Advent is ook 
een signaalwoord, ‘zie, het wordt kerst’! Het 
feest dat we vieren omdat het Lam van God naar 
ons is toegekomen. Tijdens de Adventsweken 
mogen we daar naar uitzien!  
  
Omzien naar elkaar  
Corona houd ons allemaal nog bezig. Een 
ieder merkt dat op zijn eigen manier. Jongeren 
missen de ontmoetingen met elkaar en ouderen 
voelen zich eenzamer en kwetsbaarder. Laten we 
elkaar niet vergeten. Geef uw ogen goed te kost, 
zodat we niemand vergeten!   
  
Zien in de kerk   
Nog een keer het woord ‘zien’. Want er hangt nu 
een camera in de kerk! Het doel van de Aktie 
Dankdag was opnameapparatuur. De opbrengst 
was €2030,40. We zijn er dankbaar voor!  We 
kunnen nu de kerkdiensten uitzenden via beeld. 
Hopelijk komt alles goed over in uw huiskamer. 
We bidden dat op deze manier de betrokkenheid 
versterkt wordt. En hopen dat de kerkdiensten 
hun weg vinden voor heel de gemeenschap op 
Kampereiland zodat we kerk met elkaar kunnen 
zijn.   
  
Bart van ’t Ende   
  
Jeugddienst  
De a.s. jeugddienst van 13 december gaat niet 
door. Op een ander moment zal er door de 
jeugddienstcommissie een activiteit worden 
georganiseerd voor de jongeren.   
  
Doopdienst  
Zondag 6 december laten Jurian & Bertine van den 
Berg hun zoon Silas dopen en Albert & Annejet 
Vierhuizen hun dochter Lis. Als gemeente zien we 
met hen uit naar deze bijzondere dag. We 
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feliciteren hen van harte en wensen ze Gods zegen 
toe bij de (geloofs)opvoeding van hun kinderen. 

Omdat we nog steeds een beperkt aantal 
zitplaatsen in hebben in de kerk heeft de 
kerkenraad besloten om de zitplaatsen in te laten 
vullen door de gasten van de doopouders. Juist 
voor hen is het belangrijk dat de doop rondom hun 
kinderen gebeurd in aanwezigheid van familie en 
vrienden. 

We vinden het wel jammer dat de gemeente op 
deze manier niet kan meeleven met de 
doopouders. Maar gelukkig hebben we nu live-
verbinding zodat we als gemeente op afstand en 
in grote getale aanwezig kunnen zijn bij deze 
doopdienst. 

Bart van ’t Ende 

 

Zondag 6 december, 2e Advent, Doopdienst 

Tijd: 10.00 uur  

Voorganger: Ds. H.A. van Maanen, IJsselmuiden 

Gedoopt worden Lis Vierhuizen en Silas Hendrik 

Johannes van den Berg 

Oppasdienst: Carolien Holtland, Anouk van ’t 

Oever 

1e Collecte: Diaconie en kerk  

2e Collecte: Voedselbank 

Zie ook bericht Voedselbank 

Zondag 13 december 3e Advent 

Tijd: 10.00 uur  

Voorganger: Ds. D. Wolters, Vollenhove 

Oppasdienst: Jeanette Knol, Iris van Ittersum 

1e Collecte: Diaconie en kerk  

2e Collecte: orgel 

Zondag 20 december 4e Advent 

Tijd: 10.00 uur  

Voorganger: Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord 

Oppasdienst: Gerja ten Hove, Corine van Ittersum 

1e Collecte: Diaconie en kerk  

2e Collecte: Kerk 

Voedselbank 

De collecte van 6 december is voor de 
voedselbank. 
Daarnaast wordt er gevraagd om producten. Er is 
behoefte aan wasmiddelen en afwasmiddel. Ook 
zijn ze blij met lang houdbare producten. 
Op de komende zondagen, 6, 13 en 20 december 
staan er kratten achterin de kerk waar u uw 
bijdrage in kunt zetten. Wilt u liever op een andere 
dag uw bijdrage brengen dan kan dat bij Joke v.d. 
Kolk aan de Heultjesweg 33 en bij Gijs van Dijk, 
Noorddiepweg 3 
 
Oppas 
Allen weer hartelijk dank voor jullie inzet om op te 
passen tijdens de kerkdiensten.  
Voor komend jaar kunnen we nog wel wat 
oppassers erbij gebruiken, mocht u of jij het leuk 
vinden om dat te doen? Schroom niet en geef het 
door aan Brenda (0622011374)  
 
Kerstgezinsdienst 

Het volgende bericht is geplaatst in het kerkblad 

Mozaiëk  van 19 november. Omdat niet iedereen 

het kerkblad heeft, kunt u het hier lezen. 

 

Hallo iedereen,  

Hier een berichtje van de Kerstgezinsdienst 

commissie. Het is nog lang geen 2e Kerstdag maar 

toch een berichtje van ons. Voor ons was het wel 

een hele opgave om iets te gaan bedenken in deze 

rare tijd. Toen het duidelijk werd dat de 2e corona 

golf er aankwam, hebben wij besloten om de 

traditionele gezinsdienst in de kerk op 2e kerstdag 

te laten vervallen. Om maar met 30 personen in de 

kerk te kunnen zitten of een evenement buiten te 

organiseren met deze beperkingen leek ons ook 

geen goed idee.   

  

Maar we hebben een alternatief:  Nu valt er met 

een week of twee een grote envelop in uw 

brievenbus. Hierin zitten een paar vellen papier en 

wat touw en knijpertjes. Het is de bedoeling dat dit 

een hele gave adventskalender wordt voor jong en 

oud. Knip alles uit en je zult zien dat er allerlei 

dingen op staan die u als gezin,  maar ook als 

gemeenschap op Kampereiland en daarbuiten 
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dichter bij Kerst gaat brengen. Het zijn 28 blaadjes 

en het begint op zondag 29 November, 1e Advent. 

Voor de kinderen staat er elke dag een stukje van 

het kerstverhaal op die tot en met 2e Kerstdag 

gelezen kan worden. Ook voor de ouderen staat er 

een bijbelgedeelte op die elke dag gelezen kan 

worden om zo naar Kerst toe te leven. Nu we toch 

een beetje aan huis gekluisterd zitten, hebben wij 

er ook allerlei puzzels en opdrachten voor jong en 

oud bij gedaan.  

Houdt dus uw brievenbus in de gaten.   

Heel veel lees, knip, puzzel en denkplezier 

toegewenst en we hopen en bidden dat we 

volgend jaar in een volle kerk met ons allen God 

weer mogen eren en toezingen.  

  

Alvast een goede Adventstijd en gezegende 

Kerstdagen namens de Kerstgezinsdienst 

commissie.  

Ondertussen is huis aan huis deze envelop bezorgd 
en heeft u kunnen zien hoeveel werk de commissie 
aan deze Adventskalender heeft besteed. Daar 
willen we deze interkerkelijke commissie heel 
hartelijk bedanken. 
 
Hangt het lijntje met kaarten al op een mooie plek 
in uw huis? Is er door de kinderen, of mogelijk ook 
door de volwassenen, al gekleurd en geplakt? Het 
zou leuk zijn als u een foto stuurt naar de scriba 
met het resultaat van het werk. Stuur de foto naar 
scriba.kampereiland@hervormdkampereiland.nl 
Hoe mooi is het als we iedere zondag een paar 
resultaten kunnen laten zien via de beamer voor 
de dienst begint. 
 
Eerst dit voor kids 
Geloofsopvoeding is één van de grote taken waar 
ouders momenteel voor staan. Deze taak is 
ingewikkeld geworden. De dagelijkse ‘huisliturgie’ 
in gezinsverband staat onder druk; ze wordt 
verbrokkeld door sport- en andere buitenschoolse 
activiteiten. Om u als ouders te ondersteunen is de 
app ‘Eerst Dit voor kids’ ontwikkeld. Je zou het 
uitstekend samen kunnen beluisteren, 
bijvoorbeeld voor het slapengaan of ‘s morgens 
tijdens het ontbijt. Deze app is ontwikkeld speciaal 

voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Deze app is te 
downloaden via de appstore of te beluisteren 
via www.eerstditvoorkids.nl 

 
 
“Hoop is de toekomstvisie van de kerk”. 

Dit is een uitspraak van Bart van ’t Ende in de 

openluchtdienst achter de kerk met de opening 

van het winterwerk i.s.m. de 

jeugddienstcommissie. 

KADO 

(Deze foto is genomen in de consistorie.) 

Verjaardagzakjes 
We zijn al weer in de laatste maand van het jaar. 
Verjaardagen werden anders gevierd dan andere 
jaren. Wat hetzelfde bleef is de felicitatiekaart die 
u toegestuurd werd met een zakje voor een 
financiële bijdrage. Als u die niet in de collectezak 
hebt gestopt mag u die ook in de brievenbus doen 
bij Henk v.d. Steege aan de Nijlandsweg 7. 
 
 
 
 
 
 
 
Digitaal collecteren GIVT  

mailto:scriba.kampereiland@hervormdkampereiland.nl
http://www.eerstditvoorkids.nl/
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Op de laatst gehouden gemeenteavond, 
inmiddels alweer ruim een jaar geleden, bent u 
geïnformeerd over GIVT.   
We brengen u nu alvast op de hoogte, dat we 
vanaf zondag 3 januari 2021  gaan starten met 
GIVT. We willen u en jou graag de mogelijkheid 
bieden om naast het geven met contant geld en 
collectebonnen ook te kunnen geven met uw 
smartphone. Het is dus een aanvullende 
geefmogelijkheid voor de collecte.     .  
Givt is een app waarmee je altijd en 
overal anoniem kan meedoen aan de 
collecte. Handig nu veel van u thuis meekij-
ken naar de diensten.  
De eerste stap die u nu alvast kunt maken is 
de Givt-app te downloaden in de App 
Store: www.givtapp.net/download  
In een volgende brief zullen we u verder 
informeren over deze manier van geven.  
Voor vragen of hulp kunt u altijd bij ons terecht.  
  
Een hartelijke groet namens de 
penningmeesters,   
Herwin van Keulen en Joke van der Kolk  
 
 
Kampereiland helpt …… in coronatijd.  
Hoe ziet dat eruit? Eigenlijk weinig anders als bij 
andere groepen, verenigingen e.d. Je kunt 
eigenlijk niets. Ook in Roemenië zijn er elke dag 
veel nieuwe besmettingen, op 18 november 
kwamen er meer dan 10.000 nieuwe 
besmettingen bij. In Nederland was dat op die dag 
4800 besmettingen. Ook daar gelden strenge 
maatregelen. In de (afgelegen) dorpen is het daar 
ook veel rustiger, in meerder opzichten.     
In augustus is er nog een transport geladen voor 
Padureni. Alles is op de manier verlopen zoals je 
hoopt. De complete vrachtauto is daar uitgeladen 
en opgeslagen, wachtend op het moment dat er 
een markt gehouden kon worden. Er zijn 
ondertussen een paar gelegenheden geweest om 
spullen aan de man te brengen. Aan de meubels, 
schoenen, kleren e.d. worden prijskaartjes 
gehangen en de bewoners kunnen de spullen op 
een markt kopen. De opbrengst van de verkoop 
komt ten goede aan de kerk van het dorp. Of alles 

al aan de man gebracht is weten we niet. Wel is er 
voor ongeveer € 3.000,-- verkocht. 
Er zaten ook meerdere dozen in de vrachtauto met 
medische spullen. Deze worden afgeleverd bij het 
dichtbij zijnde ziekenhuis. Ook waren er meerdere 
dozen bestemd voor het kindertehuis, o.a. kleding 
en schoenen. Die worden dus op de goede plek 
afgeleverd. 
  
Wat Pacureni zelf betreft: Men is vrij van corona. 
Wel is er iets wat men gemist heeft en wat voor 
het dorp van groot belang is. Door alle corona 
regelingen is het transport in september niet 
doorgegaan. Een vrachtauto laden met goederen 
lukt echt niet met 1 ½ meter afstand houden. Ook 
moet men zich aan  quarantaine regels houden als 
het transport naar Roemenië toegaat maar ook als 
men terug komt. Kortom: we proberen zo snel 
mogelijk een transport te regelen maar het is op 
dit moment onverantwoord. Er is regelmatig 
contact en we hopen dat ze problemen voor 
kunnen blijven. 
  
Op zaterdag 12 september werd er oud ijzer 
ingezameld bij Marten en Beatrix Knol. Gelukkig 
kwam niet iedereen op hetzelfde tijdstip zodat de 
container rustig geladen kon worden. Het was 
eigenlijk al een uitgestelde inzameling. Het was 
gepland in april maar door de corona maatregelen 
leek het ons beter om het uit te stellen. Voor de 
datum in april was er al ijzer afgeleverd aan de 
Noorderrandweg. Daar lag al een flinke portie te 
wachten om afgevoerd te worden. Alles is in de 
container gegooid zodat het erf daar weer ijzervrij 
geworden is. Samen met het, op die dag, 
gebrachte ijzer was de opbrengst € 1.334,74! Er 
was afgesproken dat met dit bedrag het transport 
van augustus jl. betaald zou worden. Een deel van 
het transport konden we hiermee betalen. 
Een pracht bedrag.  Met dank aan de familie Knol 
voor het beschikbaar stellen van de ruimte. Zodra 
de corona perikelen achter de rug zijn hopen we 
dat er een delegatie naar Roemenië toe kan om te 
kijken hoe wat we in de beide Roemeense dorpen 
kunnen doen. Nu dus nog even niet. 
  
Wat ook nog steeds doorgegaan is: de inzameling 
van kleding, schoenen en huisraad. De 

http://www.givtapp.net/download
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beschikbare ruimte raakt zo langzamerhand vol. 
Meubels, bedden, kasten en andere grote spullen 
kunnen we eigenlijk niet meer opslaan. Op de 
vraag of we nog belang hebben bij grote huisraad 
moeten we (tijdelijk) nee verkopen. Het is beslist 
niet zo dat we er geen belang bij hebben maar 
onze opslag kent op dit moment ook beperkingen. 
Kleding, schoenen en kleine huisraad kan nog naar 
de zolder dus blijven ze welkom. Iedereen die 
weer kleding, schoenen e.d. gebracht 
hebben: Hartelijk dank voor uw bijdrage!!! 
Van een aantal creatieve dames kregen we ook 
gebreide spullen. Het verzoek daarbij was om een 
keer een paar foto’s te laten zien van de gemaakte 
dingen als deze op de markt verkocht zouden 
worden. Helaas staan de zakken ook nog 
opgeslagen aan de Hogeweg op Kamperveen. Wat 
in het vat zit;……..! 
  
Hoe we de feestdagen gaan vieren weten de 
meeste mensen nog niet maar we wensen 
iedereen hier, maar ook in de Roemeense dorpen 
goede feestdagen en een gezond en voorspoedig 
2021 toe! 
De commissie 
 
  
 


