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Maandbrief FEBRUARI 2021 

   

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

 

  

Van de kerkelijk werker 
 
Tuinhek 
De meesten van jullie kennen wel de gelijkenis van 
de verloren zoons. Jezus vertelde het verhaal 
glashelder in het Lukas evangelie. De jongste zoon 
vertrok met zijn te vroeg geëiste geld naar een 
ander land. Zijn vader heeft hem uitgeleide 
gedaan tot aan het tuinhek. Op het tuinpad van 
zijn vader nog een laatste omhelzing. Daar lieten 
ze elkaar los. Nog een laatste blik in elkaars ogen 
en de jongen vertrok. Zijn vader bij het tuinhek 
achterlatend. Een bijzonder detail. Zijn vader ging 
niet met hem mee, hoe graag hij misschien wilde. 
Hij keek vanaf het tuinhek de jongen na. Hij liet zijn 
jongen los. Soms zijn wij mensen die vertrekken. 
Geloof, kerk, relatie, ouders achterlatend bij het 
tuinhek… 

 

 

De jongen reisde naar een ver land. Spendeerde 
zijn geld aan alles wat God verboden had. Raakte 
aan lager wal. Kreeg spijt en vertrok naar huis. Dan 
draai Lukas het perspectief om. Jezus laat ons 
meekijken vanuit de ogen van de vader en we 
lezen: zijn vader zag hem in de verte al aankomen. 
Vader stond te wachten aan het tuinhek. Soms zijn 
wij net als die vader. Wachtend op hen die we in 
Gods Naam losgelaten hebben. Uitkijkend bij het 
tuinhek… 

Valt de reis in het leven zwaar of duurt het 
wachten soms lang aan het tuinhek, laat je 
bemoedigen uit Lukas 15:20. De Vader aan het 
tuinhek: ‘zijn vader zag hem in de verte al 
aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn 
zoon af, viel hem om de hals en kuste hem’. 

Een goede groet voor u en jullie allemaal.  
Bart van ’t Ende 

 
Kerkdiensten   
Zondag 7 februari herbevestigingsdienst 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. F. Verboom uit Kampen 
Geen oppas en Kindernevendienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk   
2e Collecte: Internet 
De extra collecte deze zondag is bestemd voor het 
gebruik van het internet. Sinds december 2020 
heeft de kerk op Kampereiland de mogelijkheid 
om beelden uit te zenden. Hier hebben we als 
gemeente allemaal aan bijgedragen. Wat zijn we 
juist in deze tijd hier blij mee. 
Waarom een collecte op het rooster voor 
internet? 
Het heeft ermee te maken, dat we maandelijks 
onkosten moeten afdragen aan Kerkdienst 
Gemist. Gemiddeld genomen waren de onkosten 
bij het alleen luisteren ong. 15 -20 euro per 
maand. Nu we op beeld zijn overgegaan zijn 
hiermee ook de kosten omhoog gegaan. Met 
kerkdienst gemist hebben we een abonnement 
afgesloten waarvoor we maandelijks een bedrag 
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van €45,00 betalen. Met dit pakket kunnen 300 
gemeenteleden de gehele maand meekijken. In 
maart zijn er bijv 5 diensten ivm biddag, dan 
kunnen er gemiddeld 60 adressen per dienst 
kijken voor dat bedrag. Voor elke kijker hierboven 
wordt 0,15 cent gerekend. Om even een idee te 
hebben: wanneer er meer dan 10 minuten een 
dienst bekeken wordt of teruggekeken wordt, 
wordt dat gerekend als een kijker. 
Op deze manier heeft u een idee hoe de kosten 
verlopen. 
Van harte wordt deze collecte daarom bij u 
aanbevolen. 
 
Zondag 14 februari 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Dhr. B.A. van ’t Ende GSK? 
Geen oppas en Kindernevendienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Compassion 
School – Kerk – Gezin 2021 
Bij dit schrijven is het nog niet helemaal duidelijk 
op welke wijze de kerkdienst van zondag 14 
februari wordt ingevuld. Wel ben ik voornemens 
dat deze dienst in het teken staat van het gezin. 
Het ‘hoe en wat’ in deze dienst krijgt u te horen 
via de nieuwsbrief. 
 
Zondag 21 februari 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. A.W. van Veluw uit IJsselmuiden 
Geen oppas en Kindernevendienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk   
2e Collecte: orgel 
 
Zondag 28 februari 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. G. de Fijter uit Kampen 
Geen oppas en Kindernevendienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Edukans 
 
 

Verdiepingsavond 
De eerste verdiepingsavond hebben we al weer 
gehad. Bedankt voor de  
hartelijke reacties die ik van u heb gekregen op 
deze avond. De volgende verdiepingsavond is op 
donderdag 4 februari en start om 19.30 uur. Deze 
avond zal in het teken staan van de 'Holocaust’, 
aan de hand van Esther 3:1-15. Op 18 februari is er 
weer een verdiepingsavond, daarna zal het 
geëvalueerd worden en wordt bekeken wat op dat 
moment de omstandigheden zijn. U kunt deze 
avonden live meekijken, of op een later moment 
terugkijken. De verdiepingsavonden worden 
uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Van harte 
uitgenodigd om mee te kijken. 

Bijbelse Kahootquiz 
Met de verbindingen via beeld blijkt niet alles 
mogelijk. Ik had het voornemen om een Bijbelquiz 
te doen via Kahoot. Dat gaat toch niet werken. 
Maar aangezien ik deze quizzen maak en 
presenteer voor de Hervormde gemeente van 
IJsselmuiden nodig ik jong en oud uit om daaraan 
mee te doen! De eerstvolgende quiz staat gepland 
op zondag 14 februari en start om 20.00 uur. De 
link om mee te doen is te vinden op onze eigen 
website, www.hervormdkampereiland.nl. 
Iedereen van harte uitgenodigd om mee te doen! 

Catechisaties 
De catechisaties gaan voorlopig niet door. Om de 
jongeren toch wat aan te reiken zal  
ik een vlog maken en deze in de groepswhatsapp 
versturen van de catechisanten. Ook zullen deze 
vlogs geplaatst worden op de website van de kerk, 
zodat u thuis er eens over door kan spreken met 
elkaar. 
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Paasactie Roemeniëcommissie  
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, kampt onze 
zustergemeente in Pacureni op dit moment met 
financiële tekorten. Om deze reden willen we voor 
het Paasweekend een verkoop houden met 
lekkernijen van de bakker.  In de bijlage vindt u  
een bestelformulier.  
Ook willen we u alvast meedelen dat er 
in september weer een oud ijzer-inzameling zal 
worden gehouden. We hopen op uw steun. 
 
De Roemeniëcommissie  
 
 

 
 

"Hoop bouwen" 
Op 7 maart is er een Open Dienst. Het thema is 
'HOOP'. Ben jij jong - niet ouder dan pakweg een 
jaartje of 15 -? Dan vragen we jou om van Lego 
iets te bouwen dat voor jou met het thema 
'HOOP' te maken heeft. Bouw wat moois en stuur 
foto's of een korte video met uitleg van jouw 
bouwwerk voor 20 februari naar 0622374892 of 
naar klaasenannita@solcon.nl. Op zondag 7 
maart zie je dan jouw bouwwerk terug in de 
kerkdienst.  
Groet,  
Open Dienst Commissie 
 

Niet alles is  in lockdown! 

Zonsopgang is niet in lockdown. 
Frisse buitenlucht is niet in lockdown. 

Gezinstijd is niet onder lockdown. 
Vriendschap is niet onder lockdown. 

Creativiteit heeft geen lockdown. 
Bidden is niet in lockdown. 

Hobby’s zijn niet in lockdown. 
Hopen en dromen zijn niet in lockdown. 

Vriendelijkheid is niet in lockdown. 
Leren is niet in lockdown. 

Praten is niet in lockdown. 
Livestream van de kerk heeft geen lockdown. 

Koeien melken is niet in lockdown. 
Zonsondergangen houden geen lockdown. 

Hopen is niet in lockdown. 
Koester wat je hebt. 

Blijf thuis en maak wat van jouw tijd. 
Blijf veilig, dat maakt je blij en gezond. 

(auteur onbekend) 
KADO 
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Collectes 
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).  

Wanneer met GIVT gegeven wordt hoeft dat niet 
persé op de zondag, maar daarvoor wordt de 
gehele week nog gelegenheid gegeven. 
(zondagmorgen 8.00 uur tot de zaterdag erop tot 
23.00 uur). In de weken dat er een extra kerkdienst 
is wordt hiervan afgeweken. Dit zullen we dan 
duidelijk aangeven. 

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 

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)    

 


