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Maandbrief NOVEMBER 2020  

  

Van de kerkelijk werker  

Dankdag 2020 in mineur? 

Eens per jaar komen we als kerk extra bij elkaar om 

God te danken. Te danken voor het werk en de 

overvloed die we van Hem krijgen. Dit jaar lijkt het 

erop dat het dankdag in mineur wordt. Te midden van 

beknellende omstandigheden de dank aan God 

brengen. Ik geef toe, wellicht een lastige opgave 

wanneer we des te meer worstelen (jong en oud) met 

al de beperkende maatregelen. Daarom vraagt 

Dankdag 2020 om vertrouwen. Vertrouwen dat het 

God niet uit de hand loopt. Vertrouwen dat alles eens 

goed komt, hetzij in dit leven of in het toekomende. 

We mogen leren van Gideon, hij dankte God bij 

voorbaat dat het goed zou komen terwijl hij omringt 

was door vijanden (Rechters 7:15). 

De omstandigheden van dankdag 2020 zijn misschien 

in mineur, maar met de hoop en vertrouwen op God 

wordt de mineur omgebogen in majeur. Alle dank aan 

God. 

 

Lof, eer en prijs zij God 

die troont in ’t licht daar boven 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven 

Van Hem, de ene Heer 

gaf het verleden blijk 

het heden zingt zijn eer 

de toekomst is zijn rijk. (LvdK 704:3). 

Bart van ’t Ende 

 

 

 

Kerkdiensten  
 

Zondag 1 november 
Tijd: 10.00 uur  

Voorganger: Ds. B. Gijsbertsen 

Oppasdienst:  Karolien Hofstede, Karin van Dijk 

1e Collecte: Diaconie en kerk  

2e Collecte: kerk 

  

Woensdag 1 november Dankdag 

Tijd: 19.30 uur  

Voorganger: Ds. W. Dekker 

1e Collecte: Diaconie en kerk  

2e Collecte: Diaconie(eigen) 

Dankdagcollecte in de schaal 

 

Zondag 8 november  
Tijd: 10.00 uur  

Voorganger:   Ds. W. Smit 

Oppasdienst: Gerdien Tuinstra, Anna v.d. Brink 

1e Collecte: Diaconie en kerk  

2e Collecte: Waypoint Kampen 

 

Zondag 8 november Open dienst 

Tijd: 19.30 
Het thema is 'Be my follower', Blijf Mij volgen.  

Samen met het volk Israël gaan we op reis; de woestijn 

in.  Achter JHWH aan.  

Maar Wie was Hij eigenlijk. En wie is Hij nu? 

Wie is Hij voor ons in deze Coronatijd? Wie weet 

kunnen we wat leren van die woestijnreis.  

Gerda, Alex, Annita 
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Zondag 15 november Avondmaalsdienst 
Tijd: 10.00 uur  

Voorganger: Ds. A.W. van Veluw, 

Avondmaalsdienst 

Oppasdienst: Brenda Knol, Daniëlle van ‘t Oever 

1e Collecte: Diaconie en kerk  

2e Collecte: Zending over grenzen  

 

Zondag 22 november Eeuwigheidszondag 
Tijd: 10.00 uur  

Voorganger: Ds. J.P. van Ark  

Oppasdienst: Marten Knol, Lisanne Knol 

1e Collecte: Diaconie en kerk  

2e Collecte: Kampereiland helpt  

 

Zondag 29 november 1e Advent 
Tijd: 10.00 uur  

Voorganger: Dhr. A. Palland 

Oppasdienst: Rianne Koers, Agnes Knol 

1e Collecte: Diaconie en kerk  

2e Collecte: Edukans 

Omzien naar elkaar 

Geboortekaartje 

Een kind als jij was er niet eerder, 
zal er na jou ook nooit meer zijn 

Dat is het wonder van Gods kunstwerk 

Zolang jij leeft uniek te zijn 

Dit gedichtje staat op het geboortekaartje van 
Silas, de zoon van Jurian en Bertine van den Berg 
Boers en het broertje van Laurise. Zijn 
doopnamen zullen zijn Hendrik Johannes. Hij is 
geboren op 10 oktober 2020. 
Zijn adres: Mandjeswaardweg 7, 8267 AW 
Kampen 

Wij feliciteren deze ouders met dit grote 
geschenk en wensen hun Gods zegen toe bij de 
opvoeding. 

 

Extra Info  

Verantwoording collectes 
Overzicht  juli-augustus-september  2020 
  
05 juli        € 129,50        Stichting de Hoop  

   (diaconaal) 
12 juli        € 150,05        Onderhoud 
19 juli        €   87,75        Orgel 
26 juli        € 129,75        De Herberg  

   (diaconaal St. Pietersberg) 
02 aug.      €   71,50        Onderhoud 
09 aug.      €   80,55        Orgel 
16 aug.      €   84,00        Kerk 
23 aug.      € 254,95        Noodhulp Beiroet   

    (belijdenisdienst) 
30 aug.      € 137,50        MAF 
06 sept.     €  64, 75        Hulp Oost Europa  

   (Avondmaalsdienst)    
13 sept.     € 107,50        Stichting Heppie    

   (startdienst/jeugddienst) 
20 sept.     €   72,69        Kerk 
27 sept.     €   70,00        Onderhoud 
  
Diaconie en Kerk 
Juli/augustus/september    €  928,65       
 
Zending 
Juli/augustus/september     € 394,76 
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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 (herhaling)  
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)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jongerenwerk 
Hallo allemaal het catechisatie seizoen is weer 
begonnen dus beginnen we ook weer met een nieuw 
seizoen jongerenwerk. Wij zoeken nog enthousiaste 
mensen die ons team willen versterken. 
 
Wat houdt het in om leiding te zijn bij jongeren-werk? 
Samen met een ander teamlid organiseer je een 
gezellige avond voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar. 
Doormiddel van ‘sport en spel’ en gesprek-ken, 
realiseer je een gezellig samenzijn waarbij het geloof 
centraal staat. Je bent ongeveer twee keer per jaar 
aan de beurt. 
 
Bij interesse of vragen kun je contact opnemen met 
Antoon Kanis: 06 28385161. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Daniëlle van ’t Oever 
namens team Jongerenwerk 
 

 

 


