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Maandbrief JUNI 2021 

   

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

 

  

Van de kerkelijk werker 
 

 
 
Zelfs de mus en zwaluw 
De gemeente is maar een bijzondere 
gemeenschap. En van die bijzondere 
gemeenschap mag de kerk het middelpunt zijn. 
Iets van dat bijzondere lezen we in psalm 84. Zelfs 
de mus en zwaluw vinden hun plek. Beide 
symboliseren ons kleine bestaan. En dat kleine 
bestaan mogen verbinden met het grote verhaal 
van God. Dat doen we in de kerk. Een plek hebben 
om op adem te komen, online of straks weer  
 

fysiek. De mus en zwaluw zullen er ook zijn, elke 
met een eigen karakter. 
De mus als rein dier en de zwaluw als onrein dier. 
En toch beide vinden hun onderdak in het huis van 
God. Zo is de kerk een plek voor de vrome en de 
niet – vrome 
De mus als stille aanwezige, deze valt niet op en 
hupst zachtjes rond. De zwaluw daarentegen 
kwettert aan een stuk door en laat zich zien. Toch 
vinden beide hun onderdak in het huis van God. Zo 
is de kerk een plek voor stillen en de 
druktemakers.  
De mus als altijd blijvende. Hij trekt niet weg. Hij is 
trouw. Hij blijft. Neemt altijd zijn plek in. De 
zwaluw houdt het naar een periode voor gezien en 
vertrekt. En toch vinden beide hun onderdak in het 
huis van God. Zo is de kerk een plek voor de altijd 
blijvende en het seizoenslid. 
De mus is nooit alleen. Altijd met een grote groep 
neven en nichten, broertjes en zusjes. Hij houdt 
van gezelligheid. Veel mensen om zich heen. De 
zwaluw heeft al die drukte niet nodig. Heeft 
genoeg aan zijn eigen of eigen gezinnetje. En toch 
vinden beide hun onderdak in het huis van God. Zo 
is de kerk een plek voor groepsmensen en de 
eenlingen.  
Zo bestaat de gemeente uit een breed scala van 
mensen. Met eigen achtergronden, eigen 
gedachten en eigen verlangens. Al dat pluimage 
vindt zijn plek binnen de gemeente, voor Gods 
aangezicht. Of u zich nu identificeert met de mus 
of de zwaluw, verlangt u mee naar de voorhof van 
de Heer? 
Tot ziens op zondag 6 juni en een goede groet uit 
Kamen, Bart van ’t Ende  
 
   Het heil dat uw altaar omgeeft 
 beschermt en koestert al wat leeft. 
 De mus, de zwaluw vindt een woning. 
 Haar jongen zijn in veiligheid. 
 Mij is een schuilplaats toebereid 
 in het paleis van U, mijn Koning. 
 Heil hen die toeven aan uw hof 
 en steeds zich wijden aan uw lof. 

http://www.hervormdkampereiland.nl/
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Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
De zwaluw legt haar jongskens neer 

In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 

Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
Geduchte HEER der legerscharen, 

Welzalig hij, die bij U woont, 
Gestaag U prijst en eerbied toont. 

 
 
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 6 juni 
Tijd: 9.30 uur   
Voorganger: Dhr. A. Palland, Mastenbroek 
Kindernevendienst Jenine  
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: orgel 
 
Zondag 13 juni 
Tijd: 9.30 uur 
Voorganger: Dhr. G.J. Lipke, Elburg 
Kindernevendienst: Hetty  
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk   
2e Collecte: Kerk 
 
 
Zondag 20 juni 
Tijd: 9.30 uur   
Voorganger: Dhr. P. Van Veen, Harderwijk 
Kindernevendienst: Gerlinde 
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Onderhoud 
 

 
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. 
 
Zondag 4 juli wordt er een dienst georganiseerd 
achter de kerk onder de kastanjeboom. Nadere 
informatie volgt in het volgende maandnieuws. 
 
 
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. Wij 
feliciteren Johan en Ashley met deze stap en 
wensen hun een mooie dag toe. 
Hun adres is Koraal 19, 8271 KA IJsselmuiden 
 
 
Kampereiland helpt……! 
Veel activiteiten zijn er in deze tijd niet te melden. 
Wat u nog wel tegoed heeft is de opbrengst van de 
paasactie. De actie heeft € 325,- opgeleverd. Een 
mooi bedrag, met dank aan Bakker Bart voor de 
heerlijke brood(jes) en cake.  Het ophalen van de 
broodjes e.d. verliep razendsnel. Alles was in korte 
tijd opgehaald. Alle afnemers: Hartelijk dank! 
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Laden voor Pacureni. 
Zaterdag 22 mei werd de oplegger al op de 
laadplek gezet zodat we zo aan de slag konden 
gaan. Dinsdag 25 mei was het eindelijk zo ver.  Om 
9.00 uur werd er “afgetrapt” met een 
coronasneltest. Iedereen was natuurlijk zeer 
positief ingesteld om te helpen en alle tests waren 
gelukkig negatief. Er stond een flinke voorraad in 
de schuur bij de familie Kloek aan de Hogeweg. 
Meubilair, kleren, schoenen noem maar op, alles 
werd door een flink aantal vrijwilligers geladen. De 
kleren waren in een eerder stadium al gesorteerd 
en in zakken gedaan door de dames. Om alle 
ruimte zo goed mogelijk te gebruiken worden de 
kasten e.d. gevuld met zakken kleding en dozen 
met allerlei spullen.  De dames hebben uitstekend 
voor ons gezorgd. Er was koffie met cake en tussen 
de middag was er soep en broodjes. Dames 
hartelijk dank. 
Het laden verliep voorspoedig. Rond 14.30 uur kon 
de deur dicht. De opslagruimte was nog lang niet 
leeg maar er was flink ruimte gemaakt. 
Ab Kok en Dik Smit zijn de chauffeurs voor de rit 
naar Pacureni. Zij zijn de personen die ervoor 
zorgen dat we een oplegger en een truck 
beschikbaar krijgen. Ook zorgen ze voor een 
retourvracht. In Hongarije zal riet geladen worden 
voor Genemuiden. Dit doen ze dus op een manier 
zodat de kosten voor ons zo laag mogelijk blijven. 
Wat kun je hier over zeggen: Heren, hartelijk dank 
voor deze bijzondere bijdrage. Woensdagmorgen 
ging men vroeg op weg. 
Vrijdagmiddag 17.00 uur kwamen ze op de plek 
van bestemming aan. Zaterdag is de oplegger 
gelost en werd alles opgeslagen zodat men het 
later kan verkopen. Maandagmiddag kon er riet 
geladen worden en Ab en Dik hopen woensdag 2 
juni weer in Nederland terug te zijn.  Normaal 
gesproken zouden er ook een paar vrijwilligers 
mee reizen om te helpen met het lossen en 
eventueel met de verkoop van de spullen. 
Roemenië behoort op dit moment tot de landen 
waar men (weer) naar toe mag reizen. Toch leek 
het ons niet verstandig om dit op dit moment te 
doen. We hopen dat dit een volgende keer wel 
weer mogelijk zal zijn. Iedereen dit meegeholpen 
heeft om dit transport mogelijk te maken: 
nogmaals dank voor uw inzet. We hopen dat we 

bij een volgende gelegenheid wederom een 
beroep op u mogen doen. 
  
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 
  
Financiën 
De jaarrekeningen zijn op de website geplaatst 
door kerkrentmeesters en diaconie. 
 
Collectes 
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). 

Op de website staat de ‘geef met gift knop’ 
bij Beleef onze kerkdienst en op de site van 
kerkdienst gemist.  
 

 

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

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)    

 
 


