
                                                           
 

                       Kerkelijk werker:                             Scriba: 
    Dhr. A.B. van ’t Ende                                         Mevr. M. Pelleboer-Troost     
                      Heultjesweg 10                2e Ebbingestraat 43                          Noorderrandweg 16       
                      8267 AH Kampen                                                             8261 VW Kampen                              8267 AN Kampen                                                           
                      Tel: 038-3388166                                         Tel: 06-38489122                                               Tel: 06-23282342                  
                      www.hervormdkampereiland.nl                                   barthervormdkampereiland@gmail.com      scriba.kampereiland@outlook.com                                                                                                      
 

1 

 
Maandbrief December 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.  

 

  

 
 
Van de kerkelijk werker 
 
Wintertijd   
Het is winter geworden. De velden zijn leeg. De 
koeien staan op stal. De bomen zijn kale skeletten 
geworden. En het is stil geworden. Zeker nu er een 
‘avondlockdown’ is afgekondigd. Je kunt je in dit 
jaargetij en onder de huidige omstandigheden wat 
in de steek gelaten voelen; dat God afwezig is. En 
vreemd is dat niet; want God is niet oproepbaar en 
we dragen Hem ook niet in onze binnenzak. Iets 
van het afwezig zijn van God ervaren we misschien 
momenteel. Maar ‘wintertijd’ is ook een vorm van 
geloven wat bij ons hoort. Dan komt het aan op 
hopen en uitzien naar de lente en het licht. Dat 
komt, want; ‘daar is uit ’s wereld duistere wolken 
een licht der lichten opgegaan!’ God komt in deze 
wintertijd ons bezoeken met Zijn Zoon, het wordt 
kerst. Immanuel ‘God met ons!’ Daar zien we naar 
uit in de Adventsperiode. En voor het nieuwe jaar 
is dat onze startpunt, op weg naar de lente.   
  
Ik wens iedereen goede en gezegende dagen. Bart 
van ’t Ende   
  
 

  
  

De kerk en Corona 
De 1,5 meter afstand is weer van kracht. Om dat 
te waarborgen is het weer nodig dat we ons 
opgeven.  
We kunnen alle liederen meezingen. De collecte-
zakken gaan niet rond maar staan achter in de 
kerk. De dominee zal niet begroet worden met een 
handdruk. We vragen om een mondkapje te 
dragen bij verplaatsen. 
 
Vierende gemeente 
 
Kerkdiensten  
Zondag 5 december 2e Advent 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Bart van ’t Ende(ipv Mw. Heidi 
Kramer) 
Kindernevendienst: Corjanne 
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Stichting Elim 
Stichting Elim richt zich op het geven van liefde en 
aandacht  voor  kinderen die geen thuis meer 
hebben. Kinderen hebben iemand nodig die hen 
als een familie laat opgroeien en hen de kans biedt 
op een betere toekomst. Daarnaast is onderwijs 
en voorbereiding op een baan een belangrijke 
taak. Stichting Elim stelt alles in het werk om ons 
kinderhuis en de school en wat hiervoor nodig is 
instant te houden. 
 
Zondag 12  december 3e Advent 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Ds.E. van ’t Slot uit Zwolle 
Kindernevendienst: Ellen 
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Onderhoud 
 
Zondag 19 december 3e Advent 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Dhr A.B. van ‘t Ende 
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Kindernevendienst: Gerdien 
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: orgel 
 
Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag  
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. W. Dekker uit Kampen 
Kindernevendienst: Brenda en Hetty 
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Kind in de knel 

 
Zondag 26 december 2e Kerstdag 
Tijd: 10.00 uur   
Deze dienst is alleen ONLINE 
Vergeet u de collecte niet? 
 

''Op zoek naar het licht'' 
 
In deze gekke, donkere tijden, waarin niks zeker is, 
gaat de kerstgezinsdienst wel door. 
  
Graag nodigen wij jullie uit om op 2e kerstdag, 
online de dienst mee te beleven. Het begint om 10 
uur en is te volgen via 
www.kerkdienstgemist.nl of www.hervormdkam
pereiland.nl. In de dienst zullen verschillende 
mensen mee werken en we hebben muzikale 
ondersteuning van een band. 
  
Tijdens de dienst is er een puzzelopdracht voor alle 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 
12/13jaar. Doormiddel van letters of het aantal 
sterretjes die tijdens de dienst te zien zullen zijn, 
kan er een 'codewoord' gemaakt worden. Met 
dit codewoord of het aantal getelde sterretjes is er 
de mogelijkheid om meteen uit de dienst door 
een drive-through te gaan voor een leuke 
verrassing! Deze verrassing is te vinden voor de 
kerk van Kampereiland tot een half uur na de 
dienst.  
  
Zo hopen wij op een mooi kerstfeest waarin wij 
allen het licht mogen zien!  
  
Met vriendelijke groeten, 
de Kerstgezinsdienstcommissie  

 Ps.: de eerste letter krijgen jullie nu al cadeau: K  
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Maatjes voor gezinnen zonder 
ouders 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn 
ouderloos. Gezinnen met kinderen onder de 18 als 
gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s 
voor deze kinderen als hun ouders aan aids 
overleden. Maar als die ook overlijden staan veel 
weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken 
in Zambia stimuleert kerken om naar deze 
kinderen om te kijken. Kerkleiders worden 
getraind en kinderen praktisch ondersteund. 
 
Vrijdag 31 december Oudejaarsdag 
Tijd: 19.30 uur 
Voorganger: Ds. M. Visser uit  Wezep 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Lisa v d Linde 

 

Zondag 2 januari Nieuwjaarsdag 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. F.J.K. van Santen Leusden-Zuid 
Kindernevendienst:  
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Kerk 

 
Verdiepingsavond  
Al enkele weken heb ik een nieuwe auto, toch 
blijven de advertenties van auto’s mij op het 
internet achtervolgen. Blijkbaar zijn er meer 
mensen die weten dat ik een nieuwe auto zocht… 
Dit soort acties komt u waarschijnlijk ook tegen 
wanneer je je mobiel en het internet gebruikt. Hoe 
komt dat en wat kunnen we verwachten in de 
toekomst van deze techniek? Dit en meer wordt 
besproken in de volgende verdiepingsavond op 
woensdag 8 december om 19.30 uur.(te volgen 
via www.kerkdienstgemist.nl of www.hervormdk
ampereiland.nl.  Van harte uitgenodigd om mee te 
kijken. Bart van ’t Ende   
 
Catechisatie 
Omdat de scholen open blijven willen we ook 
catechisaties blijven houden. Het is voor jongeren 
een plek om hun hart te luchten en wat er gebeurt 
in hun leven en wereld te verbinden met God. Een 
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essentieel onderdeel van kerk zijn. Echter heeft 
iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid; vind je 
het niet vertrouwd dan staat het je vrij om over te 
slaan. Er staat voor dit jaar nog een catechisatie op 
de planning; 9 december. Bart van 't Ende 
 
Geboortekaartje 
Daan Yannick Leendert van der Kamp is de zoon 
van Arjen en Leonie van der Kamp en het broertje 
van Tom en Stijn. Hij is geboren op 17 oktober 
2021 en woont aan de Nesweg 9, 8267 AT. Van 
harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie 
zoon. Gods zegen en veel vreugde toegewenst met 
de opvoeding  jullie 3 kinderen. 
 
Benoeming 
De kerkenraad is dankbaar en blij dat ze kan 
melden dat Rien Hofstede zijn benoeming  in het 
ambt van diaken heeft aangenomen. 
De steun uit de gemeente en het gebed hebben 
hem geholpen met het nemen van zijn beslissing. 
 
Bloemen 
Karin van Dijk-Selles heeft al zo’n 13 á 14 jaar 
gezorgd voor de bloemen in de kerk. Daar wil ze 
nu mee stoppen.  
Karin, heel hartelijk bedankt voor alle energie en 
tijd die je gestoken hebt in het verzorgen van de 
boeketten in de kerk. Het was altijd weer een 
genot om je creatieve manier van schikken te zien. 
Ook de ontvangers waren enthousiast over de 
mooie bos  bloemen die ze kregen. 
Ook willen we je bedanken voor het opzoeken en 
benaderen van een opvolgster. We zijn blij  dat 
Jennie Schrijver die taak van je over wil nemen.  
We wensen je alle goeds voor de toekomst en veel 
plezier met het schikken van bloemen. 
 
Beamteam 
Het Beamteam is op zoek naar een vrijwilliger die 
hun team wil komen versterken. Je bent 1 keer per 
6 á 7 weken aan de beurt om een PowerPoint 
presentatie te maken en te bedienen in een dienst. 
Mooi om ervaring op te doen en je hoeft echt niet 
alles zelf over te typen. Opgave bij de scriba. 
 
 
 

Voedselbank 
De actie dankdag heeft het mooie bedrag van € 
975 opgebracht. Daarnaast zijn er veel producten 
in de kratten gedaan. De voedselbank is hier heel 
erg blij mee en bedankt een ieder voor de bijdrage. 
 

 
 
Verjaardagzakjes 
Liggen er nog verjaardagzakjes in een laatje of in 
de kammenbak? Neem ze mee en doe ze in de 
collectezak. U mag ze ook in de brievenbus doen 
bij Henk v.d. Steege, Nijlandsweg 7. 
 
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 
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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. 
 

 
 
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. 
 
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. 
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