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Maandbrief JULI 2021 

   

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

 

  

Van de kerkelijk werker 
 

 
 
Groeien 
De thermometers waren in het begin van de 
coronacrisis niet aan te slepen. Ik zie mij nog zo lopen 
door de Oudestraat opzoek naar zo’n thermometer. 
Maar overal was het hetzelfde liedje; uitverkocht. Als 
je echt gloeiende koorts hebt, heb je ‘m niet nodig. 
Twijfel je, dan gebruik je een thermometer. Die geeft 
dan exact de temperatuur aan. En wanneer je koorts 
hebt, kan het flink schommelen.  

Wanneer je elke dag een ‘geloofsthermometer’ zou 
gebruiken om de geloofsgroei bij te houden zul je 
waarschijnlijk vele schommelingen zien. Die van mijn in 
ieder geval wel: niet bij te houden. Wie groeit in 
toewijding naar God, valt vaak door de mand.  
Het Heilig Avondmaal stimuleert te groeien in geloof en 
toewijding. Het bepaald bij eigen tekortkoming en 
vestigt onze hulp en verwachting op God. Daarom een 
vraag ter voorbereiding op de viering van het Heilig 
Avondmaal; waarin wilt u of jij groeien in het geloof? 
Verwacht het daarin van God en ontvang kracht door 
het Avondmaal.  

Laat me in U blijven, groeien, bloeien,  
o Heiland die de wijnstok zijt! 

Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 

Thuis of in de kerk; een gezegende Avondmaalszondag 
gewenst.  
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/ 
 
Kerkdiensten   
Zondag 27 juni Avondmaalsdienst 
Tijd: 9.30 uur   
Voorganger: Ds. F. Verboom, Kampen 
Kindernevendienst: Jetske 
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Zending over grenzen 
Geef op als u aan het Avondmaal wilt deelnemen 
in de kolom opmerkingen, zodat de diaconie weet 
hoeveel bekertjes brood en wijn klaargezet 
moeten worden. Komt u niet in de dienst maar 
wilt u wel deelnemen aan het Avondmaal vermeld 
dat dan ook en dan worden brood en wijn bij u 
thuisbezorgd op zaterdag. 
Graag opgeven uiterlijk vrijdagavond. 

http://www.hervormdkampereiland.nl/
http://www.hervormdkampereiland.nl/
https://www.hervormdkampereiland.nl/
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Zondag 4 juli Openluchtdienst 
Omdat de tentdienst niet doorgaat dit jaar komen we 
als gemeente samen onder de kastanjeboom achter de 
kerk. Voordeel hiervan is dat iedereen welkom is (wel 
even opgeven) en dat er gezongen mag worden! Inloop 
is vanaf 9.30 uur en u wordt ontvangen met een kopje 
koffie, thee of limonade. De dienst begint om 10.00 
uur. Wel zelf even een kleedje/ stoel meenemen. De 
anderhalve meter dient wel gewaarborgd te blijven.  
Thema van deze dienst onder de kastanjeboom is: 
‘Steen of Zand?’  

 
We lezen met elkaar het verhaal van de wijze en dwaze 
bouwer uit Mattheus 7: 24 – 29. Een inspirerend 
verhaal voor jong en oud. Er is in deze dienst geen 
oppas en kindernevendienst, alle kinderen zijn welkom 
in de dienst. Het thema zal ‘zichtbaar’ worden gemaakt 
en voor de kinderen is er een bijpassend kerkboekje. 
Ook zal er in deze dienst afscheid worden genomen van 
kinderen van de kindernevendienst. Bart van ’t Ende  

 
Zondag 11 juli 
Tijd: 9.30 uur   
Voorganger: Ds. H.J.H. Pap, Vollenhove 
Kindernevendienst  
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: MAF 
We willen voorzichtig weer beginnen met zingen 
in de dienst. In deze dienst willen we het laatste 
lied hardop met elkaar zingen. 
In de volgende diensten willen we, lettend op de 
ontwikkelingen, het zingen van het laatste lied 
blijven doen en mogelijk uitbreiden. 

 
Zondag 18 juli 
Tijd: 9.30 uur 
Voorganger: Ds. B. Gijsbertsen, Kampen 
Kindernevendienst:  
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk   
2e Collecte: orgel 
 
Zondag 25 juli 
Tijd: 9.30 uur   
Voorganger: Ds. G.J. Röben, Heerde 
Kindernevendienst 
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: De Herberg 
 
Persoonlijk 
Wellicht had u het al ergens opgevangen, maar per 1 
september 2021 heb ik een nieuwe betrekking als 
kerkelijk werker en jeugdwerkadviseur in de 
Hervormde kerk van Kampen (Broederwijk). Dit werk 
zal ik naast mijn werkzaamheden doen op 
Kampereiland. Daarnaast heb ik onlangs de opleiding 
tot preekbevoegdheid behaald. Het is nu aan de classis 
Overijssel – Flevoland of zij deze bevoegdheid 
daadwerkelijk gaan verlenen. Los van dat besluit was 
het voor mij een heel vruchtbare opleiding. Het 
voorgaan in diensten ervaar ik als heilige momenten 
waarin God tot ons komt. Tegelijk is het een ambacht; 
het vraagt oefening, studie en geduld. Spreek mij er 
gerust op aan wanneer ik ‘over de hoofden heen’ preek 
in plaats van tot het hart. Tijdens de studie leerde ik het 
al: ‘elke luisteraar heeft gelijk!’. Bart van ’t Ende 

 
Huwelijk 
Johan van Dijk en Ashley Bos gaan trouwen op 25 
juni.  Zij willen graag hun huwelijk bevestigen in 
de kerk. Tijdens de voorbereidingen was nog niet 
duidelijk hoeveel mensen er in een dienst op 
Kampereiland aanwezig mochten zijn. Daarom 
wijken ze uit naar de Hoeksteen in IJsselmuiden 
want daar is de kerk groter. Ds. H. van Ark uit 
Wapenveld zal voorgaan in de dienst. De dienst is 
via de livestream van de Hoeksteen te volgen. Wij 
feliciteren Johan en Ashley met deze stap en 
wensen hun een mooie dag toe. 
Hun adres is Koraal 19, 8271 KA IJsselmuiden 
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Huwelijk  
Binnenkort is het een feestelijke dag voor Ad 
Schilder en Jose Koers, want op vrijdag 2 juli gaan 
zij trouwen! Tijdens een dienst op hun eigen 
prachtige woonlocatie aan de Brinkweg (nr6, 8267 
AV) op Kampereiland willen zij een zegen vragen 
over hun huwelijk. Om 13.30 uur zal deze dienst 
plaatsvinden en ds Verboom uit Kampen zal 
voorgaan.  
We wensen Ad en José een goede voorbereiding, 
een hele fijne dag op 2 juli en voor daarna geluk 
en voorspoed maar bovenal Gods zegen. Ad en 
José, kunstzinnig en creatief als jullie zijn; Gods 
zegen is de lijst om jullie huwelijksleven, een 
prachtig raamwerk waarbinnen jullie je samen 
mogen begeven. Ga met God en Hij zal met je zijn! 
 
 
Kindernevendienst 

Op 13 juni was het thema van de 
kindernevendienst: God schenkt Abraham 
opnieuw een zoon. De kinderen aten buiten 
een beschuit met muisjes. 
 
  

 
 
 
Geslaagden 
De jongelui die geslaagd zijn voor hun examen van 
de middelbare school ontvingen allen een 
felicitatie en een zak snoep. De dames van Lief en 
Leed verzorgden dit. 
 
 
 

Geluid 
De leverancier van de nieuwe geluidsapparatuur 
heeft toegezegd dat het bestelde materiaal op 6 
juli wordt geplaatst en op 7 juli wordt ingeregeld. 
Dus 11 juli wordt het geluid automatisch geregeld, 
dat betekent dat de geluidssterkte voor de 
verschillende microfoons gelijk blijft en het geluid 
van de microfoon die in gebruik is wordt 
uitgezonden. 

 
Kampereiland helpt!!! 
 
De goederen die naar Pacureni gebracht zijn 
worden aan de bevolking aangeboden. Bij de 1e 
verkoop werd meubilair verkocht. De 2e verkoop 
kleren, schoenen  en huishoudelijke artikelen.  
De verkoop was zeer geslaagd. 
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Collectes 
Ook in de kerk kunt u via GIVT geven. In de 1e 
collectezak zit een ontvanger. Deze ontvanger, de 
druppel, levert nu nog wat problemen op en daar 
wordt aan gewerkt. 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). 

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. 

   

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

 
 


