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Maandbrief Augustus 2021 

   

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. De 
kerkrentmeesters hebben al een paar problemen 
op kunnen lossen. 

 

  

Van de kerkelijk werker 
 

 
 
Frisse start?  
Als je gezakt bent begin je na de zomer opnieuw. En 
wanneer er op het berdrijf iets niet helemaal goed 
gaat, dan moet je weer van vooraf aan beginnen.   
Nadat God alles goed had gemaakt, begint God 
opnieuw. Het lijkt een frisse start te worden 
met Noach. Maar al snel stapelen de problemen zich 
weer op bij de Toren van Babel. In de diensten van 1 en 

8 augustus zullen we horen over Noach en de Toren 
van Babel (Gen. 6 en Gen. 11). Beide zijn literaire 
pareltjes. Maar deze pareltjes kunnen niet verhullen 
dat het heftige verhalen zijn over straf en schuld. Over 
God die opnieuw begint maar gelijk weer 
geconfronteerd wordt een toren. Sombere verhalen? 
Nee. Het zijn verhalen van trouw en hoop!  
   

Een boog in de wolken als teken van trouw  
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou  

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet  
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

  
Bart van ‘t Ende  

 
Vierende gemeente 
De kerkdiensten kunnen weer bezocht worden 
door de gemeente. De diensten beginnen om 9.30 
uur. U kunt zich opgeven via het formulier op de 
website van de kerk:  
https://www.hervormdkampereiland.nl/ 
 
De kerkenraad is zich ervan bewust dat het 
opgeven van te voren weerstand oproept. Toch 
blijven we dat vragen omdat we een maximum 
aantal mensen in de kerk kunnen ontvangen en we 
een lijst van bezoekers moeten kunnen 
overdragen bij een besmetting. 
 
In de volgende diensten willen we, lettend op de 
ontwikkelingen, het laatste lied staande hardop 
zingen. In de kerkenraadsvergadering van 24 
augustus wordt dit geëvalueerd en zullen we over 
de vervolgstappen nadenken met de kennis van 
dat moment. 
 
 
Kerkdiensten   
Zondag 1 augustus 
Tijd: 9.30 uur   
Voorganger: Dhr. Bart van ‘t Ende 
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Kerk 

http://www.hervormdkampereiland.nl/
http://www.hervormdkampereiland.nl/
https://www.hervormdkampereiland.nl/
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Omdat onze organisten op vakantie zijn zal Henk 
vd Weerd deze week en volgende week spelen. 
 
Zondag 8 augustus 

Tijd: 9.30 uur   
Voorganger: Dhr. Bart van ‘t Ende 
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Onderhoud 
 
Zondag 15 augustus 
Tijd: 9.30 uur   
Voorganger: Ds. A. Palland uit Mastenbroek 
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Orgel 
 
Zondag 22 augustus 
Tijd: 9.30 uur 
Voorganger: Ds.J.W. vd. D. Kamp uit Elburg 
Oppasdienst 
Op deze zondag begint de Kindernevendienst 
weer: Corjanne en Hetty 
1e Collecte: Diaconie en kerk   
2e Collecte: Waypoint 
 
Zondag 29 augustus 
Tijd: 9.30 uur   
Voorganger: Ds. Labooy uit IJsselmuiden 
Kindernevendienst: Brenda en Jenine 
Oppasdienst:  
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Stichting Chris 
Chris en Voorkom! inspireert en stimuleert 
kinderen, tieners en hun opvoeders tot het maken 
van gezonde en verantwoorde keuzes. Dat doen 
wij door middel van het aanbieden van preventie-
, weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s en het 
bieden van een luisterend oor. 
 
Kampereiland helpt!!!! 

Onze opslag is nog lang niet leeg. Wel is alle 
kleding en klein goed meegegaan. In het bijzonder 
zijn kleding en schoenen weer van harte welkom. 
Op diverse plekken staat nog meubilair 
opgeslagen. Dat zal eerst naar de opslag gebracht 
worden. Er wordt over gedacht om in september 

nogmaals een transport te regelen maar daarover 
later meer. 
  
Op zaterdag 4 september zal er weer oud ijzer 
verzameld worden bij de familie Knol aan de 
Noorderrandweg. Noteer deze datum alvast. 
  
De commissie 
 
 

Collectes 
Overzicht  april-mei-juni  2021  

  

1 apr  €  45,00  HOE  

4 apr  €  55,00  JOP Kerk in Actie  

11 apr     €  50,00  Mercy Chips  

    18 apr  € 94,75  Orgel  

25 apr  €209,50  Lief en Leed  

      2 mei  € 92,75  Kerk  

      9 mei    €108,75  Onderhoud  

13 mei  € 49,00  Open Doors  

16 mei  € 51,00  Wal en Water  

23 mei  € 69,50  Pinksterzending  

30 mei  € 88,50  Kampereiland Helpt  

      6 juni  € 158,50  Orgel  

13 juni  € 104,75  Kerk  

20 juni  € 91,25  Onderhoud  

    25 juni  
  

        €70,00  
€ 60,00  

Kika (huwelijk Ashley Bos en 
Johan van Dijk)  
Kerk  

   27 juni      €95,75  Zending over grenzen  

2e kwartaal    €461,00   Diaconie en Kerk  

2e kwartaal    €442,50   Zending  

 
Ook in de kerk kunt u via GIVT geven. In de 1e 
collectezak zit een ontvanger. U houdt uw 
telefoon met daarop ingevuld het bedrag dat u 
wilt geven voor de 3 collectes boven de collectezak 
en dan wordt het afgeschreven. U heeft later nog 
de mogelijkheid om het te wijzigen. 

Geeft u via GIVT dan is collecte 1=Diaconie en 
Kerk, collecte 2=Speciaal doel, collecte 3=Zending. 
(Diaconie en kerkrentmeesters hebben deze 
doelen klaargezet in een rooster van GIVT). 
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Op de website staat de ‘geef met gift knop’ 
bij Beleef onze kerkdienst en op de site van 
kerkdienst gemist.  
 

 

Ook kan bij het ‘geven ’in het overzicht bij stap 3 
uit de lijst gekozen worden voor Herv. Gemeente 
Kampereiland. 

 

De giften zijn anoniem. Her geld wordt gestort op 
de rekening van de organisatie en die stort de 
opbrengst van een collecte op de rekening van 
kerkrentmeesters en diaconie. 

Als er weer kerkdiensten met gemeenteleden 
kunnen worden gehouden kan met GIVT gegeven 
worden door de telefoon boven de 1e collectezak 
te houden. Er zit een ontvanger in die collectezak 
die de gift registreert en verzendt. 

Overmaken per bank kan als volgt: 
Wilt u iets geven 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, of 
een speciaal diaconaal doel en Zending gebruik 
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 

jiohjihijudoen 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)    

 
 

https://www.hervormdkampereiland.nl/beleef_onze_kerkdienst/

