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Maandbrief Juni 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.  

 

  

 
 
Van de kerkelijk werker 

Heilige Geest, bid voor ons… 

Je bent met stomheid geslagen, je doet er het 
zwijgen toe, je bent sprakeloos, je staat met de 
mond vol tanden. Allemaal uitdrukkingen die in 
onze taal weergeven dat je even niet meer kunt 
spreken. Dat kan soms positief zijn omdat je vol 
verwondering geen woorden kan vinden. Maar 
ook negatief, omdat er zoveel gebeurt in je leven 
en in deze wereld dat je sprakeloos bent. 
Dat kan zich ook vertalen in het gebedsleven, je 
weet even niet meer wat je moet zeggen tegen 
God. Je begrijpt niet waarom je leven gaat zoals 
het gaat. Laat staan dat je heel het 
wereldgebeuren met al die waaromvragen 
begrijpt. 
Blijf bidden. Ook als het een woordeloos gebed is. 
De Heilige Geest raapt dit gebed op, zet er Zijn 
schouders onder en brengt het naar boven bij de 
Vader (Rom. 8: 26). We wensen elkaar een 
zegenrijk Pinksterfeest toe. Bart van ’t Ende 

 
 

Vierende gemeente  

Vanaf deze maand beginnen de diensten om 9.30 
uur 
Zondag 5 juni Pinksteren 
Tijd: 9.30 uur   
Voorganger: Mw. Heidi Kramer-de Jong, 
Emmeloord 
Kindernevendienst: Gerdien 
Oppasdienst: Gerja en zoons 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Pinksterzending Kerk in Aktie 
Vandaag vieren we Pinksteren: het feest waarin 
God ons Zijn Geest gaf. Hoe mooi en belangrijk is 
het om begeesterd te raken. Gods Geest kan ons 
helpen bergen te verzetten. Gods Geest geeft ons 
hoop. Pinksteren is een feest van hoop. Vandaag 
collecteren we via Kerk in Actie voor mensen in 
Zuid-Afrika, in KwaZulu-Natal, die alle moed 
verloren waren. Ze leven al generaties lang in 
armoede en weten soms niet hoe ze dit ooit 
kunnen doorbreken. Een Zuid-Afrikaanse 
organisatie weet hun wanhoop om te zetten in 
hoop en actie. Ze brengen mensen bij elkaar en 
gaan eerst samen de Bijbel lezen. Verhalen die 
hen inspireren en laten zien dat God mensen 
kracht geeft in moeilijke omstandigheden. Daarna 
leren ze hen hun grond te verbeteren en te 
bewerken, waardoor hun voedselopbrengst 
verhoogt. Ze leren kleine handeltjes op te zetten. 
En als ze zien dat hun leven erop vooruit gaat en 
dat goed samenwerken loont, raken ze 
begeesterd. 
 
Zondag 12 juni 
Tijd: 9.30 uur   
Voorganger: Ds. G. Labooy, IJsselmuiden 
Kindernevendienst: Hetty 
Oppasdienst: Gerdien en Daan 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Onderhoud 
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Zondag 19 juni Tentdienst Kom aan Boord 
Welkom vanaf 9.45 uur 
Start om 10.30 uur 
 
We gaan nadenken over het thema: Kom ‘AAN 
BOORD’. 
Er is een bootje, opgediept uit de Garste. Als je 
door de spleetjes van je ogen kijkt en er een 
beetje fantasie bijdoet….dan lijkt het een oude 
vissersboot. 
En dan klinkt de roep: ”Komen jullie aan boord!!!” 
Maar ja, hoe doe je dat? Die boot moet niet weer 
zinken. Hoe blijf je in evenwicht? En wie is de baas 
aan boord? 
Asje Palland uit Mastenbroek gaat daar samen 
met ons over nadenken. Muzikale medewerking 
wordt verleend door Maria Goosen. 
De koffie met wat lekkers staat vanaf 9.45 uur 
klaar en we beginnen om 10.30 uur met de dienst. 
 
ALLEN WELKOM 
 
De tentdienstcommissie 
(Gerda, Mieke, Klaas en Annita) 
 
 
Zondag 26 juni 
Tijd: 9.30 uur   
Voorganger: Ds. H.A. van Maanen, IJsselmuiden 
Kindernevendienst: Karolien 
Oppasdienst: Brenda en Eline 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Stichting Vrienden van de Hoop 

Het werk van De Hoop wordt op verschillende 
manieren ondersteund, bijvoorbeeld door gaven 
en gebed. Stichting Vrienden van De Hoop is de 
organisatie die de contacten onderhoudt met de 
achterban. Zij zorgen voor de fondsenwerving, 
zodat de diverse onderdelen van De Hoop die niet 
vergoed worden vanuit zorgverzekeraars en 
subsidies, toch kunnen blijven bestaan. Een 
voorbeeld hiervan is de pastorale zorg die cliënten 
kunnen ontvangen als zij dit willen. Maar ook hun 
Interne Opleidingsschool Ervaringsdeskundigheid 
en de inloophuizen zijn voorbeelden van het werk 

waar Stichting Vrienden van De Hoop de fondsen 
voor werft. 

 
 
Pastorale gemeente 
Dank 

Dankbaarheid op het adres van Harry en Niesje 

Aarten. Harry mocht, na een geslaagde 

behandeling, afgelopen vrijdag weer 

thuiskomen uit het ziekenhuis. 

 

Dank 2 

Na 8 weken eindelijk weer naar huis. 
Eén week in het ziekenhuis en 7 weken in 
Myosotis is een hele tijd. Ik ben dan ook blij en 
dankbaar dat ik weer naar huis mag. Ieder die een 
kaartje, berichtje of bezoek heeft gebracht, 
hartelijk dank daarvoor. 
Ook heb ik veel bewondering voor de goede en 
liefdevolle verzorging in Myosotis. Ik hoop jullie 
spoedig weer op het Kampereiland te kunnen 
ontmoeten, al moet ik thuis nog wel verder 
revalideren. 
Groeten, Hennie van de Steege 
 
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. 
 
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 
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ontvanger in die collectezak die de gift registreert 
en verzendt. 
Via GIVT geven kan thuis door op de website van 
de kerk op de bladzijde van de uitzending van de 
kerkdienst op de GIVT knop te drukken. Daar 
geeft u voor de collectes van de voorafgaande 
zondag. 
Ook is het mogelijk om de app te downloaden. 
https://www.givtapp.net/download/ 
 

 
 
De giften 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. 
 
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. 

  


