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Maandbrief April 2022 

   

De kerkdienst kunt u volgen door naar de 
website van de kerk te gaan: 
www.hervormdkampereiland.nl   

Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons 
weten met een mailtje aan de scriba.  

 

  

 
 
Van de kerkelijk werker 

Waar ben je bang voor? 
Bang om alleen gelaten te worden? 
Bang om je gezondheid te verliezen? 
Bang om te leven? 
Bang om te sterven? 
Bang voor eenzaamheid? 
Bang voor oorlog? 
Bang voor vluchtelingen? 
Bang om het geloof te verliezen? 

Bang … 

Bang zijn. Een menselijke, herkenbare en nare 
eigenschap. Een uur voor Jezus’ arrestatie en een 
dag voor zijn dood is Hij heel bang. Bang voor wat 
Hem te wachten staat. We lezen in Lukas 22: 44 
dat doodsangst Hem overviel en toch bleef Hij 
bidden. Jezus bleef in contact met Zijn Vader. 
Wanneer wij bang zijn voor wat dan ook; blijf in 
contact met je Vader. Jezus heeft ruimte gemaakt 
met Zijn dood en opstanding om blijvend met God 
in contact te staan. We blijven dikwijls bang in het 
leven. Maar bang voor de toekomst hoeft niet; dan 
jaagt de dood en toekomst ons geen angst meer  

 

aan, want alles, alles is voldaan! Ik wens u en jullie 
gezegende dagen toe. Bart van ’t Ende 

De kerk en Corona 
Er zijn geen beperkende regels meer ivm Corona. 
We geven de dominee geen hand bij binnenkomst. 
De collectezakken gaan niet rond maar staan 
achter in de kerk. Ook tijdens het Heilig 
Avondmaal zullen brood en beker niet worden 
doorgegeven. 
Het virus is niet weg en we moeten alert blijven op 
besmettingen. Neem daarvoor uw 
verantwoordelijkheid. 
 
Vierende gemeente 
 
Kerkdiensten  
Zondag 3 april 5e zondag 40 dagentijd 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. W. Smit uit Zwolle 
Kindernevendienst: Brenda 
Oppasdienst: Bertine en Anna 
1e Collecte: Diaconie en kerk 
2e Collecte: Onderhoud 
 
Zondag 10 april  6e zondag 40 dagentijd   
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. A.S. Palland uit Mastenbroek 
Kindernevendienst: Gerdien 
Oppasdienst: Annita en Daniëlle 
1e Collecte: Diaconie en kerk 
2e Collecte: Internet 
 
Donderdag 14 april Heilig Avondmaal 
Tijd 19.30 uur 
Voorganger: Ds. A.W. van Veluw uit IJsselmuiden 
1e collecte: Diaconie en kerk 
2e collecte: Hulp aan Oost Europa(HOE) 
 
 
 
 

http://www.hervormdkampereiland.nl/
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Vrijdag 15 april Vesper 
Tijd 19.30 uur 
Voorganger: Ds. G. Labooy uit IJsselmuiden 
1e collecte: geen 
2e collecte: geen 
We komen in stilte de kerk binnen, er luidt geen 
klok en er is geen orgelspel. 
De kerkenraad en voorganger komen binnen, de 
dienstdoend ouderling groet de voorganger. We 
zingen het intochtslied (Er zijn geen 
afkondigingen) 
Centraal in de dienst staat het lezen van het 
lijdensevangelie, afgewisseld door gebed, liederen 
en eventueel een korte overdenking. 
Tijdens het lezen van het lijdensevangelie zal de 
Paaskaars gedoofd worden (deze wordt na afloop 
van de dienst weggedragen uit de kerk.) 
Er wordt tijdens de dienst geen collecte gehouden. 
We verlaten aan het eind van de dienst in stilte de 
kerk. 

Jeugddienst 
In april zal er weer een jeugddienst zijn. Het 
beloofd een mooie dienst te worden met veel 
afwisseling; hele mooie liedjes live gezongen door 
Hester v d Weerd waarbij haar vader haar zal 
begeleiden op piano. Ook prachtige YouTube-
liedjes en filmpjes zullen in de dienst voorbij 
komen. En Bart van ’t Ende is uitgedaagd om zijn 
kortste preek ever te laten horen! Het thema zal 
zijn: EENZAAMHEID. En zeg nou zelf, wie heeft zich 
niet een moment in zijn/haar leven wel eens 
eenzaam gevoeld? Hoewel dit thema in de 
voorbereidingen niet specifiek gerelateerd is aan 
Goede vrijdag/Pasen leek het ons wel een mooie 
gedachte om de dienst op stille zaterdag online te 
zetten want als er Iemand is die weet hoe het is 
om zich eenzaam te voelen dan was het Jezus toen 
Hij aan het kruis hing. Ga deze jeugddienst 
bekijken! Vanaf zaterdag 16 april komt deze 
online te staan. 

Zondag 17 april Pasen 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. F.J.K. van Santen uit Leusden-
Zuid 
Kindernevendienst: Ellen 
Oppasdienst: Brenda en Oane Gerrit 

1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: JOP 
 
Zondag 24 april Afsluiting Winterwerk 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Dhr. A.B. van ‘t Ende 
Kindernevendienst: Hetty 
Oppasdienst: Rianne en Eline 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Lief en Leed 
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar 
koffie te drinken in “Ons Erf”. 
 

Afsluiting 
Soms krijg ik de reactie waarom de kerk 
‘dichtgaat’ na de Pasen. Veel activiteiten hebben 
dan een zomerstop. Ik heb vaak de neiging om 
toch door te gaan met al de activiteiten. Toch is 
het goed om even pas op de plaats te maken. Om 
weer nieuwe inspiratie op te doen voor het 
seizoen dat wacht. De kerk en gemeenschap mag 
ook een plek zijn om tot rust te komen. Laat de 
komende zomerperiode, ondanks het extra werk 
op de boerderij, een moment zijn van rust en 
bezinning. Bij de Heer ben ik veilig, Hij is de 
allerhoogste God. Bij hem vind ik rust, Hij is de 
machtige God. Daarom zeg ik tegen Hem: ‘U 
beschermt me, ik hoef niet bang te zijn. Op U 
vertrouw ik (psalm 91). Op zondag 24 april sluiten 
we het winterseizoen af in de kerk en leggen we 
het gedane werk terug in Gods handen en 
brengen we Hem daarvoor de dank. Bart van ’t 
Ende 

We leven mee met 
 
Geboorte  
Johan en Ashley van Dijk hebben op donderdag 3 
maart een zoontje gekregen: Sem Leo van Dijk. 
Sem is het broertje van Owen.  We danken voor de 
geboorte en bidden om Gods kracht voor dit jonge 
gezin. Hun adres is Koraal 19, 8271 IJsselmuiden. 
 
Hennie v.d. Steege is na haar operatie in Myosotis 
opgenomen voor haar herstel en revalidatie. Haar 
kamer is op de Nieuwe Markt K2A1. Een kaartje is 
natuurlijk altijd leuk 
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Terugblik ontmoeting doopouders  
De kerk is de plek waarin God woont en iedereen, 
jong tot oud, een onderdeel is. Iedereen neemt 
daarin een eigen plek en hoort helemaal bij het 
Huis van God.  
 

 
Zo bouwden we met de namen van onze kinderen 
en gemeenteleden een huis. Het is niet af, het blijft 
werken aan de geloofsopvoeding. Laten we als 
gemeente biddend om ouders en hun kinderen 
heen blijven staan. Bart van ’t Ende   
 
 

Kampereiland helpt………… 
Eindelijk zijn we als commissie weer een keer bij 
elkaar geweest. Corona heeft dat een flinke poos 
verhinderd. Het was dus ook niet verantwoord om 
op pad te gaan naar Pacureni/Padureni.  ` 
Afgelopen jaar zijn er 2 transporten met diverse 
goederen die kant opgegaan. Op maandagmorgen 
28 maart is heel vroeg het transport met 
pootaardappelen, uien en maÏszaad richting 
Roemenië vertrokken. Ondertussen is er bericht 
ontvangen dat alles goed is overgekomen. Ze zijn 
zeer dankbaar dat deze weer beschikbaar zijn 
gekomen. We zijn de mensen en bedrijven die de 
producten beschikbaar hebben gesteld ook 
bijzonder dankbaar en hopen dat we ook voor het 
volgende seizoen weer een beroep op hun mogen 
doen.  Later in het jaar hopen we een bezoek te 
brengen om te kijken hoe de gewassen er voor 
staan maar vooral om te kijken of er een mooi 
project te vinden is en om daarmee aan de slag te 
gaan. 
Ook hopen we dat er dan weer een transport met 
kleding, schoenen en meubilair die kant op kan. 
Op 8 mei a.s. wordt de kerk van Pacureni heropend 
na renovatie. We hebben voor de heropening ook 
een uitnodiging gekregen maar het gaat niet 

lukken om dan die kant op te gaan. Er wordt 
navraag gedaan of het mogelijk is om op een 
andere manier mee te kijken. Hierop is nog geen 
antwoord binnengekomen. 
Staat er verder nog iets op het programma? Twee 
activiteiten staan in de steigers. Allereerst zal er 
een slagbaltoernooi gehouden worden achter de 
Koldewijn Schoele op het Zuideinde. De exacte 
datum is nog niet bekend op een zaterdag in juni! 
Verder gaan we in september weer een oud ijzer 
inzameling houden. We hopen dat het op dezelfde 
kan als afgelopen jaar. Daar wordt over gesproken 
in/met de kerkenraad.   
Zodra er meer bekend is zullen we het laten 
weten. 

Samenzangavond t.b.v. noodhulp Oekraïne 
Samen met een aantal mannen uit Elburg en 
Kampen en omstreken wordt een interkerkelijke 
samenzangavond georganiseerd t.b.v. de 
noodhulp in en om Oekraïne. De opbrengst van de 
collecte zal gaan naar de Stichting Mir Wam.  

Ik zal Zijn lof zelfs in de nacht, zingen daar ik Hem 
verwacht! Wat is het juist ook in deze tijd en 
omstandigheden nodig om Gods lof niet te 
vergeten en vrede alleen van Hem te verwachten. 
Hoe heerlijk is het dan dat God ons Zelf psalmen 
heeft gegeven die wij mogen zingen. Wij mogen 
hier in grote welvaart en vrede leven, terwijl de 
wereld in Oekraïne letterlijk en figuurlijk in brand 
staat. Dan is er voor ons, hier in Nederland, veel 
reden om God te loven en te danken! 

D.V. zaterdagavond 30 april as. zal er een 
samenzangavond worden gehouden in de Grote 
Kerk te Elburg. Het thema van deze avond is dan 
ook ‘ik zal Zijn lof zelfs in de nacht, zingen daar ik 
Hem verwacht’. 

Tijdens deze samenzangavond hopen we met 
elkaar psalmen en gezangen te zingen tot Gods 
eer, tot hoop en als gebed voor de 
slachtoffers/betrokkenen bij de oorlog in 
Oekraïne. 

Deze avond zal geleid worden door ds. J. de Bruin. 
Het gezang zal op het prachtige kerkorgel worden 
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begeleid door Aleid Klompmaker. De onkosten van 
deze avond worden gesponsord. Bij de uitgang zal 
er een collecte gehouden worden, waarvan de 
volledige opbrengst bestemd is voor de Stichting 
Mir Wam, die zich inzet voor noodhulp in en 
rondom Oekraïne. De zangavond begint om 19.30 
uur. De kerk is geopend vanaf 19.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom om deze avond bij 
te wonen! Laten we als kerken ook hierin 
eensgezind zijn en onze liefde tot God én onze 
naaste tonen. 

Bent u door omstandigheden verhinderd om deze 
samenzangavond bij te wonen? U kunt alsnog een 
financiële bijdrage leveren door middel van een 
gift aan de Stichting Mir Wam. Uw gift kunt u 
onder vermelding van ‘Noodhulp Oekraïne’ 
overmaken naar: NL64 RBRB 08 515 83 415 

Het belang van de kerkdienst! 
Bij Royal Jongbloed verscheen dit boekje waarin 
aandacht geschonken wordt aan een actueel 
thema.  

Online diensten lijken ‘het nieuwe normaal’ te 

worden. Waarom zou je naar de kerk gaan, als je 
thuis hetzelfde hoort? Wellicht zijn er 
gemeenteleden die zich afvragen waarom ze nog 
weer naar de kerk zouden gaan. Daarom ga ik 
naar de kerk is niet het eerste boek over de 
waarde en betekenis van de erediensten. Het is 
wel een fris boek met veel aansprekende 
voorbeelden. Een boek dat gelezen wil worden. 
Door wie? Door wie er vragen bij heeft? Zeker, 
maar ook door kerkgangers die uit gewoonte 
naar de kerk gaan en niet meer beseffen wat ze 
doen. 

“Ik merk dat ik na corona echt weer even na moet 
denken wat voor mij de betekenis van de 
kerkdienst was. Waarom ga ik eigenlijk naar de 
kerk? Wat doe ik precies tijdens de kerkdienst? Dit 
boekje heeft daarbij geholpen.” – een kerkganger 

 

“Onze kinderen gaven aan dat ze thuis eigenlijk net 
zo goed de diensten konden volgen. Waarvoor 
gingen we eigenlijk iedere zondag naar de kerk? 
Online is toch ook een optie? Ds. van de Weg heeft 
ons geholpen om de waarde van het fysiek bij 
elkaar komen te onderstrepen en daarbij de 
verschillende onderdelen van de kerkdienst te 
betrekken!” – reactie van een moeder 

Na bijna twee jaar de kerkdiensten weer oppakken 
als gemeente, kan best ingewikkeld zijn. Bezin je 
daarom eens op het belang van de kerkdienst en 
de liturgie n.a.v. het boek Daarom ga ik naar de 
kerk. In het boekje staan gespreksvragen om 
samen te bespreken, zoals: 
 
Probeer eens na te gaan hoe je over de kerk en de 
kerkdienst praat. Schrijf wat kernwoorden op. Wat 
valt je op als je naar deze woorden kijkt? Zijn ze 
positief of negatief, zijn ze actief of passief? 
 
Een land zonder kerk(gang) wordt op den duur een 
land zonder God. Ben je het met deze uitspraak 
eens? Waarom wel/niet? 

Contanten: 
Het is bij u bekend dat er allerlei mogelijkheden op 
het gebied van geven zijn.  
Contant geld (munten/briefpapier), 
collectebonnen, overmaken via de bank of geven 
via GIVT. Ongetwijfeld zult u gehoord of gelezen 
hebben, dat het storten van muntgeld bij de bank 
in de nabije omgeving helaas niet meer mogelijk is. 
Dit betekent een langere reis maken en soms de 
pech dat het apparaat defect is. Briefgeld lukt nog 
wel. Ook de kosten van het storten lopen steeds 
hogerop. Redenen voor ons om aan te geven, dat 
collectebonnen, GIVT en overmaken via de bank 
onze voorkeur heeft. 
 
Op de website staat de ‘geef met gift knop’ 
bij Beleef onze kerkdienst en op de site van 
kerkdienst gemist.  
Via GIVT geven in de kerk kan door de telefoon 
boven de 1e collectezak te houden. Er zit een 
ontvanger in die collectezak die de gift registreert 
en verzendt. 

https://www.hervormdkampereiland.nl/beleef_onze_kerkdienst/
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De giften zijn anoniem. Het geld wordt gestort op 
de rekening van de organisatie en die stort de 
opbrengst van een collecte op de rekening van 
kerkrentmeesters en diaconie. 
 
Het rekeningnummer van de kerk is 
NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde 
Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters). 
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. 

  

   

 

 
 


