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Maandbrief OKTOBER 2020 
 

Van de kerkelijk werker 
 
Kastanjeboom  
‘…en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des 
hemels komen en nestelen in zijn takken’ (Matt. 
13:32). 
Het blijft verbazen dat wanneer je een piepklein 
zaadje in de grond stopt er uiteindelijk een boom 
van jewelste kan staan.  

De kastanjeboom waar we onder zaten tijdens de 
startdienst heeft al heel veel gezien. Vele 
generaties terug stond hij er al, met spelende 
kinderen toen het schoolplein er nog lag. De boom 
heeft oorlogen overleefd, de zorgen gezien 
rondom de MKZ crisis en de lege kerk tijdens de 
coronatijd. De tijden zijn veranderd, nieuwe 
generaties zijn gekomen maar de boom is 
gebleven. Groter en sterker dan ooit tevoren. We 
konden er bijna met 80 mensen onder zitten. De 
vogels hebben hun nesten erin, kinderen speelden 
eronder en nu gaf de boom onderdak aan Gods 
gemeente. Mens en natuur verenigd onder Gods 
hemel om hun maker te prijzen. Zo mocht de 
kastanjeboom meedoen tijdens de startdienst. Hij 
preekte mee. Bart van ’t Ende 
 

Bijbelkring  
De kring is weer gestart. We hopen komend jaar 
het Bijbelboek Openbaringen te behandelen. Een 
prachtig en hoopgevend boek wat de contouren 

schetst van Christus Zijn glorieuze toekomst met 
Zijn gemeente. We komen samen in ‘Ons Erf’ en 
starten om 20.00 uur op maandag 26 oktober. Wilt 
u meedoen? Dat kan, stuur mij dan een mailtje. 
Bart van ’t Ende 
 

Catechisaties 
De eerste avond van de catechisatie is op 
donderdagavond 1 oktober om 18.45 uur in ‘Ons 
Erf’. Hieronder volgende tijden en leeftijden.  
Groep 1 (12- 14 jaar) start 18.45 uur tot 19.30 uur 
Groep 2 (15-17 jaar) start 19.30 uur tot 20.15 uur 
Groep 3 (18+) start 20.15 uur tot 21.00 uur 
Allemaal van harte welkom! De methode waaruit 
we werken heet Leer & Leef van de HGJB. Er is ook 
weer een collectebus… Tot dan! Bart van ’t Ende  
 

Groothuisbezoek en gemeenteavond 
Afgelopen kerkenraadsvergadering hebben we 
gesproken over de voortgang van het 
gemeentewerk. We willen in alles voorzichtig zijn. 
Daarom denken we er goed aan te doen om 
grotere samenkomsten dit winterseizoen niet te 
organiseren zoals het groothuisbezoek. Wel 
kunnen kringen in klein verband georganiseerd 
worden, zoals terugkomavond met doopouders of 
avond met ouders van tieners. Natuurlijk heeft 
iedereen daar zijn eigen verantwoordelijkheid in, 
maak zelf de afweging of je hieraan wilt 
deelnemen.  
Mocht er in de komende tijd de situatie 
veranderen rondom het coronavirus zullen we 
daar uiteraard op reageren.  
Doordat grotere ontmoetingen niet doorgaan en 
we opgeslokt dreigen te worden door het 
gebeuren van de tijd kan het maar zo zijn dat we 
elkaar uit het oog verliezen. Later we daarvoor 
waken om met Paulus te spreken: ‘Niemand van 
ons leeft voor zichzelf op aarde’ (Rom. 14: 7a).  
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De diensten beginnen vanaf nu weer om 10.00 

uur 

 

Dringende oproep van de PKN 
Ook na 29 september kunnen kerkdiensten 
georganiseerd blijven worden zoals we nu 
gewend zijn, rekening houdend met alle 
richtlijnen. De dringende oproep is de RIVM-
richtlijnen rond reserveren, triage en placeren 
goed te blijven uitvoeren. De kerkenraad heeft 
daarvoor een gebruiksplan opgesteld.  

 

Kerkdiensten 

Zondag 4 oktober 

Tijd: 10.00 uur 

Voorganger: Ds. P. van Veen, Harderwijk 

Oppasdienst: Leonie v d Kamp, Agnes Knol 

1e Collecte: Diaconie en kerk 

2e Collecte: Christenen voor Israël 

 

Zondag 11 oktober 

Tijd: 10.00 uur 

Voorganger:   Ds. G. de Fijter 

Oppasdienst: Sanne-Mayke Ronda, Anouk van ‘t 

Oever 

1e Collecte: Diaconie en kerk 

2e Collecte: orgel 

 

Zondag 18 oktober 

Tijd: 10.00 uur 

Voorganger: Ds. H.A. van Maanen 

Oppasdienst: Bertine vd Berg, Corine van Ittersum 

1e Collecte: Diaconie en kerk 

2e Collecte: Werelddiaconaat  

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in 

Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen 

een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. 

De zusters werken als lerares, verpleegster en 

kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen 

om hen heen. Ze bieden ook een 

landbouwprogramma en een trainingscentrum 

voor kleine boeren om de voedselzekerheid en 

onderlinge samenwerking in de regio te 

verbeteren. 
 

Zondag 25 oktober 

Tijd: 10.00 uur 

Voorganger: Dhr. A.B. van ‘t Ende 

Oppasdienst: Jenneke vd Steege, Iris van Ittersum 

1e Collecte: Diaconie en kerk 

2e Collecte: Kampereiland helpt 

 

Extra Info 

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) 
 


