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Maandbrief December 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.  

 

 

Licht in de nacht 

God is Licht en in Hem is geen duisternis (1 Joh. 1: 
5). Tijdens de Bijbelkring lezen we met elkaar uit 
de brieven van Johannes. Bijzonder om in de 
Adventstijd te lezen dat God Licht is. Licht valt des 
temeer op tegen een donkere achtergrond. God 
als Lichtpunt in een soms donker leven. God als 
Licht om je weg op af te stemmen. God als Licht 
om naartoe te reizen. De Wijzen uit het Oosten 
gingen ons voor. Laten we in deze Adventstijd op 
weg gaan naar Bethlehem. Om Jezus als Licht der 
wereld te vinden en Hem te aanbidden.  
Bart van ‘t Ende 

Vierende gemeente  

 
Zondag 11 december 3e Advent 
Tijd: 10.00 uur  
Voorganger: Ds. G.J. Röben, Heerde 
Kindernevendienst: Karolien 
Oppasdienst: Bertine en Agnes 
1e Collecte: Diaconie en kerk 
2e Collecte: Doel gewijzigd. Is Diaconie 
 

 
 
 
Zondag 18 december 4e Advent 
Tijd: 10.00 uur  
Voorganger: Ds. W. Dekker, Kampen 
Kindernevendienst: Rianne 
Oppasdienst: Rina en ? 
1e Collecte: Diaconie en kerk 
2e Collecte: Onderhoud 
 
Zondag 25 december 1e Kerstdag 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Dhr. B. van ‘t Ende 
Kindernevendienst: Gerdien 
Oppasdienst: Leonie en Daniëlle 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Kind in de knel 
 
Maandag 26 december Kerstgezinsdienst 
Tijd: 10.00 uur  
Thema: Een piepklein kerstfeest  
Organisatie: Kerstdienstcommissie 
Kindernevendienst: geen 
Oppasdienst: Sanne Mayke + neef  
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte:  
 
Zaterdag 31 december Oudejaarsdag 
Tijd : 19.30 uur 
Voorganger: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen 
1e Collecte: Diaconie en Kerk 
2e Collecte: Liza v.d. Linde(St. Elinor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hervormdkampereiland.nl/
http://www.hervormdkampereiland.nl/
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Uitnodiging Kindergezinsdienst 
 

 
 
 
Pastorale gemeente 
 

Jaarwisseling 

Wanneer we de datum passeren van 31 december 
naar 1 januari is dat maar een kleine wisseling op 
de kalender. Slechts de kalender geeft deze 
wisseling aan. Verder gebeurt er op dat moment in 
onze levens niet veel. We blijven dezelfde mensen 
met dezelfde vreugde en met dezelfde zorgen. Dat 
veranderd niet. Wat ook niet veranderd is Gods 
zorg en toewijding op ons leven. Voor God maakt 
die kleine veranderding op de kalender helemaal 
niks uit, voor Hem is één dag toch als duizend 
jaar… Deze God is jaar in, jaar uit betrokken op de 
gemeente op Kampereiland en onze levens. Met 
Hem mogen we het oude jaar achter ons laten en 
ook het nieuwe jaar beginnen. Dat wordt ook 
zichtbaar in de kerkdiensten. Op zaterdag 31 
december sluiten we het jaar af om 19.30 uur en 
zondag 1 januari om 10.00 uur willen we als 
gemeente weer bij elkaar komen om het nieuwe 
jaar in Gods handen te leggen. 

 

 

 

 

 

En waar we voorheen op de laatste zondag van het 
jaar elkaar alvast een goed nieuw jaar wensten, 
doen we dat dit jaar op zondag 1 januari na de 
kerkdienst. 

Alvast een heel goede jaarwisseling gewenst en 
bovenal Gods zegen toegebeden voor het nieuwe 
jaar. Bart van ’t End 

Van de kerkrentmeesters: 

Actie Dankdag 

De Aktie Dankdag heeft in november van dit jaar 
het heel mooie bedrag van €1645 opgebracht. Alle 
gevers en geefsters héél hartelijk bedankt. 
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Verjaardagszakjes 

Actie Kerkbalans 2022, Actie Dankdag, 
Solidariteitskas en verjaardagsfonds 

Het jaar loopt al weer op z’n einde. Graag maken 
wij u attent op de eventuele ‘verjaardagszakjes’ 
welke u nog in kunt leveren aan de Nijlandsweg 7 
of in de kerk. Ook attenderen wij u graag, indien u 
dit nog niet (geheel) heeft gedaan, op het 
overstorten van Actie Kerkbalans 2022, de Actie 
Dankdag en Solidariteitskas. 

Alvast hartelijk bedankt! 

Al vele jaren is Henk van der Steege hier bijna 
dagelijks druk mee met het op tijd versturen van 
de enveloppen. Maar nu gaat hij er mee stoppen. 
Voorlopig zullen de kerkrentmeesters deze taak 
op zich nemen. 

Henk via deze weg bedankt voor jouw inzet! 

Het doel van 2022 was het sparen voor lichtspots 
voor in de kerk. 

Op aandragen van het Commissie van Advies is het 
doel voor het nieuwe jaar de vloerbedekking voor 
in de kerk. Deze heeft ondertussen behoorlijke 
slijtage, verkleuring en er zitten een aantal grote 
vlekken in. De schatting is dat deze vloerbedekking 
al meer dan 30 jaar oud is. Dus een mooi doel om 
voor te sparen. 

Tafels 

De 2 eikenhouten tafels voor in de kerk hadden 
behoorlijke gebruiker sporen, maar zijn door een 
4-tal daders voorzien van een nieuwe laklaag. Het 
resultaat straalt er van af, hartelijk dank! 

 

 

Licht in de kerk 

Als u in de afgelopen weken in de kerk bent 
geweest, zal het u wel opgevallen zijn. De 2 
voorste lampen waren uit. Dit heeft te maken met 
een elektrische storing ergens in deze lampen of 
kabels. 

Omdat we als doel voor het verjaardagsfonds 2022 
de aanschaf van lichtspots hebben t.b.v. een 
betere livestream, willen we de reparatie van de 
huidige lampen en de aanschaf van de lichtspots 
combineren. Dit zodat er een goede belichting van 
het liturgisch centrum ontstaat voor zowel het 
aangezicht in de kerk als ook het bekijken van de 
livestream. Wij zullen de aankomende tijd hier 
verdere stappen in zetten. 
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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. 

Giften via GIVT 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. 
 
De QR code van GIVT is: 
 

   

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. 

  


